Metsanduse arengukava aastani 2020 koostava komisjoni koosoleku protokoll
18.02.2010
Koht: Keskkonnaministeerium
Algus 11.00
Lõpp: 13.00
Osalesid:
Andres Talijärv, Marku Lamp, Paavo Kaimre, Rein Ratas, Keit Parts, Mati Tõnismäe (Henno
Nurmsalu asemel), Karel Lember, Aigar Kallas, Ants Varblane, Kaupo Kohv, Mati Polli,
Indrek Laas
Koosoleku päevakord:
1. Avasõnad - Andres Talijärv
2. KSH programmist – Riin Kutsar, Hendrikson & KO
3. EMÜ poolt koostatud makroanalüüside kokkuvõtted - Paavo Kaimre
4. MAK töögruppide töö kokkuvõte - Marku Lamp
5. MAK eelnõu ver. 1.0 tutvustus, saabunud ettepanekute arutelu - Marku Lamp
6. MAK protsessi edasised tegevused - Marku Lamp
7. Muud küsimused
1. Avasõnad
A.Talijärv: koosoleku avamine, päevakorra tutvustamine, osalejate tutvustusring.
2. KSH programmist
M.Lamp: KSH protsessi hankega seotud asjaolude selgitamine
KSH ajakava ja programmi tutvustus – ettekanne R.Kutsar
A.Kallas: kes strateegilisi keskkonnamõjusid hindab?
R.Kutsar: ekspertide töögrupp
R.Ratas: millisel tasemel hinnatakse alternatiive?
R.Kutsar: eesmärkide ja meetmete tasemel
K.Parts: kas hinnatakse maksuvabastuse mõju riigieelarvele?
M.Lamp: hinnatakse ja see on sees ka MAK2020 koostamise ettepanekus. MAK2020
komisjoni paluti nimetada ka RM esindaja, kuid seda võimalust RM ei kasutanud.
Arutelu MAK ja KSH ajagraafiku osas. MAK koostamine ei lõpe komisjoni tööga, järgneb
avalikustamine ja ministeeriumide kooskõlastusring. Komisjoni ettepanek on pikendada
koostava komisjoni mandaati kuni MAK2020 Vabariigi Valitsusele esitamiseni.
A.Talijärv: võtame KSH hindamisega seonduva teadmiseks, hetkel lepingut sõlmitud pole.
3. EMÜ poolt koostatud makroanalüüside kokkuvõtted – ettekanne P. Kaimre
R.Ratas: palun täpsustada ettekandes esitatud loodusväärtuste kaitseks alade valiku põhimõtet.
Teiseks on Eestis ca 300 000 ha põllumajanduslikku jäätmaad.
P.Kaimre: rangelt kaitstavate alade valikul keskenduda ohustatud ja hävimisohus liikidele
K.Kohv: kaitstavate alade valik peaks olema paremini sihitud ja 10% ranget kaitset oleks
piisav, kui esinduslikkusega oleks arvestatud
A.Talijärv: metsamaa pindala on hakanud hoopis vähenema, aga me ei hakka metsamaa
pindala eesmärgistama
4. Töögruppide töö kokkuvõte – ettekanne M.Lamp

M.Polli: need pindalad ei kajasta enam olukorda (eelnevas ettekandes „Soodustada seni kasutamata
põllumajandusmaade (238 000 ha, nendest täiesti kasutamata 123 000 ha) kasutusse võtmist, et kasvatada
energiakultuure)

R.Ratas: jätkusuutlikkus ja toetused ei käi kokku
M. Tõnismäe: 1,23 milj ha põllumaad deklareeritud, 850 000 ha on toetustega kaetud, üle
100 000 on saanud mets, cs 230 000 on teadmata. Energiakultuuridest toetus ainult pajule.
Erinevad maale suunatud toetused on omavahel seotud ning erinevad hoiu- ja toetuskavad
tuleks ühtlustada.
A.Talijärv: koostame metsanduse arengukava
M.Tõnismäe: käsitleme maatulundusmaad
R:Ratas: tuleks koos käsitleda
5. MAK protsessi edasised tegevused – ettekanne M. Lamp,
M.Lamp: luua MAK2020 eelnõu täpsustavaks sõnastamiseks fookusgrupp koosseisus
A.Talijärv, M.Lamp, A.Kallas, M.Polli, K.Kohv, A.Onemar. Võib avaldada soovi
osalemiseks.
K.Kohv: väiksem grupp kava sõnastamiseks ja eesmärkide täpsustamiseks vajalik
6. MAK eelnõu ver. 1.0 tutvustus – ettekanne M. Lamp
R.Ratas: riiklik metsavalve – kas on kadunud?
M.Lamp: otsest vajadust pole, sest õigusrikkumiste arv on väga väike
K.Kohv: mul oleks ka 3-4 teemat kohe lisada
R.Ratas: ka tulevalve on oluline. Lisaks KKA-le on ka Maa-Ametil maakasutuse osas
järelevalve. Metsa ei saa käsitleda järelevalveta.
A.Varblane: institutsioone käsitletakse seoses KSHga
K.Kohv: RMK roll lahti mõtestada – Nõval tulevalvesüsteem – saab kasutada kogu Eesti
tulevalvel
A.Talijärv: tulekahjud on Päästeameti valdkond. Praegu arvestatakse keskkonnakahjuks ka
tulekahjus põlenud puit, mis loob suure keskkonnakahju summa. Ootame ettepanekuid
MAK2020 kohta 01. märtsini ja siis hakkame täiendama
M.Polli: kuidas MAK2020 avalikustatakse ja mis on osale.ee ja ?
M.Lamp: osale.ee on Riigikantselei poolt loodud kaasamiskeskkond, kus hea tava kohaselt
algatused tutvustamiseks välja pannakse
K.Kohv: pikendada koostava komisjoni mandaati
A. Talijärv: arutame kuidas saab komisjoni volitusi pikendada
Otsustati:
1. komisjoni järgmine koosolek on 08.04 algusega kell 11.00
2. planeerida käskkirja täiendust
7. Muud küsimused
K.Kohv: fookusgrupi töö käivitamine?
Otsustati:
1. Fookusgrupi tööd korraldab KeM Metsaosakond. Fookusgruppi kuuluvad Andres
Talijärv, Marku Lamp, Andres Onemar, Aigar Kallas, Kaupo Kohv ja Mati Polli.
Soovi korral võivad liituda ka teised komisjoni liikmed.
2. Peale ettepanekute koondamist toimub fookusgrupi koosolek 04.03.2010
3. Järgmine fookusgrupi koosolek 10.-11.03.2010
Protokollis: I.Laas

