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Koosoleku päevakord:
1.
Koosoleku avamine, päevakorra tutvustus – A.Talijärv
2.
Ülevaade MAK koostamisest – M. Lamp
3.
Ülevaade KSH läbiviimisest – I.Laas
4.
Muud küsimused
1. Koosoleku avamine, päevakorra tutvustamine – A. Talijärv
2. Ülevaade MAK koostamisest - Marku Lamp
Avalikustamise tulemuste, saabunud ettepanekute ja muudatuste tutvustamine arengukavas
fookusgrupi töö tulemusena
A.Talijärv: fookusgrupis tekkis uus tekst. Kas on vastuvõetav?
K.Kohv: meile oluline, et kavas oleks vajadusel raiete piiramise protsess selgelt välja toodud
– kui raie aastaid suur, siis arutatakse, kuidas reageeritakse.
A.Varblane: kust see oht tuleb? Euroopas on 40 aastat juurdekasv raiumata. 10 aastat on
metsas lühike aeg, et isegi tendentsi näidata.
A.Talijärv: võtame viimase 10 aasta tsükli aluseks. Pikas perspektiivis ei tohiks üle
juurdekasvu suurusjärgu olla. Kas selline protsess on arusaadav?
A.Kallas: analüüsida tuleks ka põhjuseid.
A.Varblane: mis on raiemahtude pidur? Hakkame metsaseadust muutma?
A.Talijärv: enne eelmist seadusemuutmist vaadati kahte viimast aastat, mitte kümmet.
M.Lamp: Arengukava metsanduse elujõulisuse tagamise peatüki sissejuhatavas tekstis
tuuakse välja, et jätkusuutliku metsamajanduse peamiseks kriteeriumiks on pikas perspektiivis
(arengukava mõistes 10- aasta pikkused perioodid) metsaressursi võimalikult ühtlane
kasutamine juurdekasvu ulatuses. Juhul kui on tekkimas oht 10-aasta summaarsete
raiemahtude ületamiseks, siis analüüsitakse tekkinud olukorda ning vajadusel võetakse
kasutusele paindlikud meetmed. Keskkonnaministeerium esitab Keskkonnategevuskava
aruandluse raames Vabariigi Valitusesele ülevaated eelneva 10-aastase perioodi metsaressursi
kasutmisest, vajadusel koos ettepanekutega, kuidas ressursi kasutuse mahtu suurendada või
vähendada.
M.Lamp: soovime kava saata ministeeriumitele viitega KSH-le, rääkida läbi veel kliimat ja
RMK-d puudutav. Kas on vastuvõetav lähenemine?
K.Lember: vaatame ka veel teksti üle.
A.Kallas: taastuvenergia tegevuskava sisu on suurendada kolm korda puidust saadavat energia
hulka. See on suurim metsanduse mõjutaja tulevikus ja tuleb jälgida, et kasutuse
suurenemisega ei kahjustatakse metsa erinevaid funktsioone. See on KKM ülesanne. Hinnata
KSH-s taastuvenergia tegevuskava ja metsanduse arengukava kooskõla puiduressursi osas?
3. Ülevaade KSH läbiviimisest – I.Laas
Tutvustas kogu KSH protsessi, sh ettepanekuid KSH programmile.

4. Muud küsimused – M.Lamp
Käsitleti RMK Riigikontrolli auditi tulemusi.
Käsitleti arengukava koostamise edasist protsessi. KSH aruande avalik arutelu on kavandatud
20. oktoobril. Järgmine komisjoni koosolek 28.10.2010
Protokollis: I.Laas

