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Koosoleku päevakord:
1. Komisjoni töö protseduurireeglite kinnitamine
2. MAK 2020 lähteülesande tutvustus
3. MAK 2020 analüüside lähteülesannete tutvustus
4. Töögruppide moodustamine
A. Talijärv: koosoleku avamine, VV määruse ja päevakorra tutvustamine.
1. Komisjoni töö protseduurireeglite kinnitamine
Komisjoni töö protseduurireeglite täpsustamine lisaks keskkonnaministri käskkirjas toodule.
Arutelu. Otsustusprotsessis soovib komisjon eelkõige saavutada konsensust.
Otsustati: lisaks Keskkonnaministri käskkirjas toodule täiendada komisjoni töö
protseduurireegleid järgnevalt: 1) komisjoni koosolekust teatatakse ette reeglina 2 nädalat, 2)
koosoleku materjalid saadetakse komisjoni liikmetele nädal aega enne koosolekut, 3) otsused
võetakse vastu koosolekul osalenud komisjoni liikmete poolthäälteenamusega 3) erakorraline
koosolek kutsutakse kokku 3 komisjoni liikme soovil kahe nädala jooksul 4) elektrooniline
otsustamise puhul on vajalik seitsme komisjoni liikme poolthääl sh komisjoni esimees. 5)
komisjoni otsused protokollitakse.
Poolt kõik komisjoni liikmed.
Komisjoni liikmete tutvustamine.
2. MAK 2020 lähteülesande tutvustus.
M. Lamp: Tutvustas metsasektori lähteolukorda. Põlist riigimetsa müüa ei kavatseta.
Põhilised probleemid: toimunud on kaitstava metsamaa pindala arvestatav suurenemine, mille
juures pole arvestatud sotsiaalmajanduslike mõjudega - vajalik on kõikide mõjudega
arvestamine. Metsade vanuselist struktuuri ja tooraine kättesaadavust mõjutab
erametsaomanike käitumine – ebasoodsad maksutingimused tuleb muuta erametsaomanike
jaoks vastuvõetavamaks. Puidu transpordipiirangud vähendavad oluliselt Eesti metsasektori
konkurentsivõimet – vajalik on reeglite otstarbekuse ja põhjendatuse analüüs.
Arutelu. Riigi maareservi koostamisel on lähtutud põhimõttest, et sinna kuuluvad riigile kui
metsaomanikule mittevajalik maad ning kus puuduvad arvestatavad loodusväärtused ja
maavarad. Samas on nende maade arvelt võimalik katta võimalikku kaitsemetsade vajakut.
Omandi kuuluvus ja efektiivsete majandusüksuste moodustamine on olulised küsimused,
mida komisjon soovib arutada. Süsinikubilansi tähtsuse tõustes võib metsas seotud süsiniku
hulk olla riigile majanduslikult oluline.
3. MAK 2020 analüüside lähteülesannete tutvustus

I.Laas: tutvustas KIK 2008 projektide „Eesti metsade seisundi ja puidukasutuse prognoos“,
„Majandatavates metsades bioloogilise mitmekesisuse hoidmise meetmete tulemuslikkuse
hindamine ja tulevikusuundumuste määratlemine“, „Eesti metsasektori makroökonoomiline
analüüs“, „Puidu kasutamine energeetikas - mõju metsa majandamisele ja metsasektorile“
lähteülesandeid.
Arutelu. Makroanalüüsi lähteülesannet on võimalik täiendada. Komisjoni ettepanekul on
võimalik tellida lisauuringuid. 27. maini on võimalik esitada eeltaotlusi tarkade otsuste
fondile. Vajalik on arengukava struktuuri visand. Arengukava koostamist alustatakse
probleemi- ja sellest tulenevalt töögrupipõhiselt. Makroanalüüsis tuleks vaadelda ka
maakasutuse võimalikke muutusi (mets->põllumajanduslik maa) jätkuvalt riigi omanduses
olevatel maadel. Kava koostamisel pidada silmas EL eelarveperioode.
4. Töögruppide moodustamine
M.Lamp: Töögruppideks jaotamine Pan-Euroopa ministrite metsakaitsekonverentsi
kriteeriumide järgi. Töögrupp “Metsanduse majanduslik elujõulisus“: metsaressursi olem,
seisund ja säästev kasutamine (MCPFE kriteeriumid 1, 2 ja 3). Töögrupp „Metsade loodusliku
mitmekesisuse tagamine“: metsa bioloogilise mitmekesisuse ja metsa kaitsefunktsioonide
säilitamine ning suurendamine (MCPFE kriteeriumid 4 ja 5). Töögrupp „Inimene ja mets –
teadmised ja teadlikkus“: metsaomandi jätkusuutlikkuse tagamine, metsamaa mitmekülgse
kasutamise soodustamine, metsandusliku teabekorralduse tõhustamine, metsandushariduse ja
uurimistöö innovatsiooni soodustamiseks metsasektoris (MCPFE kriteerium 6). Esialgne
koosseis töögruppide kaupa. Töögrupid kutsub kokku, töögruppide juhid ja töökorrad määrab
metsaosakond. Komisjonilt oodatakse tagasisidet, kas töögruppide moodustamine sellistel
alustel on vastuvõetav. Komisjonilt oodatakse ettepanekuid töögruppide institutsionaalse
liikmelisuse osas (kes peaks veel osalema) ning vajadusel ettepanekud täiendavate tööguppide
moodustamiseks.
Arutelu. Omandi küsimus võiks kuuluda ressursikäsitluse juurde. Erametsaomanike,
metsatööstuse ja keskkonnaorganisatsioonide esindajad kõigis töögruppides. Töögrupid
käsitlevad oma kriteeriumide alla jäävaid VV lähteülesandes toodud probleeme.
Keskkonnamõjude strateegiline hindamise (KSH) protsess tuleb käivitada. KKM koostab
KSH lähteülesande ja kuulutab välja riigihanke. Lähteülesannet tutvustatakse eelnevalt
komisjonile.
Otsustati: algatada keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Poolt kõik komisjoni liikmed.
Järgmine koosolek august-september. Kohtuda sagedamini kui kaks korda aastas, töötada
paralleelselt töögruppidega.
Protokollija: I.Laas

