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Planeeritud uuringud
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Ülevaade töögruppidest
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Arutelu
A. Talijärv: koosoleku avamine, päevakorra tutvustamine.
1. Keskkonnamõju strateegiline hindamine (I. Laas)
KSH hankedokumendid on KKM haldusosakonnas, kes korraldab lihtsustatud menetlusega
hanke. Hanke lähteülesandesse on sisse viidud komisjoni liikmete poolt esitatud parandused.
Hankel osalemise kutsed saadetakse välja lähipäevil.
2. Planeeritud uuringud (I. Laas)
KIKi projekti ”Eesti metsade seisundi ja puidukasutuse prognoosi” arvutusreegleid
koostatakse EMÜ poolt. Valmimistähtaeg pole hetkel teada.
KIKi projekt ”Majandatavates metsades bioloogilise mitmekesisuse
hoidmise meetmete tulemuslikkuse hindamine ja
tulevikusuundumuste määratlemine” ELFi poolt valmis ja töörühmas kasutusel.
KIKi projekti ”Eesti metsasektori makroökonoomiline analüüs” täitmiseks oli EMÜ ainus
pakkuja, mudelite valmimise tähtaeg on üle, valmimistähtaeg pole teada.
Arengukava koostamise toetamiseks on töörühmade juhid teinud koosolekutulemuste põhjal
nimekirja vajalikest lisauuringutest. „Eesti metsaomandi struktuuri analüüs“ peab andma
ülevaate metsaomandi pindalalisest jaotusest ja kasutamisest omanikegruppide kaupa.
„Ostueesõiguse rakendamine metsaga kinnistute müügil“ peab andma hinnangu ostueesõiguse
rakendamise otstarbekusele keskmise majandusüksuse pindala suurendamiseks.
„Erametsanduse tugisüsteemi arendamine“ peab andma nõustamise ja toetuste vajaduse ning
mahud. „Rangelt kaitstava metsamaa miinimumpindala hindamise mudeli analüüs“ on vajalik
mudeli eelduste, sisendite, omaduste ja hinnanguvigade tundmiseks. „Majandatavate ja
majanduspiirangutega (piiranguvööndid) metsade majandamispiirangute analüüs“ peab
esimeses osas andma vastuse majandatavate metsade raiepiirangute põhjendatusele ja mõjule
metsakooslusele ja metsa uuendamisele. Teises osas käsitlema metsade kaitsefunktsiooni
olemust ja kaitsefunktsioonide täitmiseks sobivaid metsa majandamise viise piiranguvööndi
metsades ning soovitama kaitsefunktsioonidest tulenevaid piiranguvööndi metsadele sobivaid
majandamisvõtteid. „SMI hetkeseis ja võimalused metsanduslikus andmehõives Eestis”
andma ülevaate SMI arendamisvajadusest ja kasutusvõimaluste laiendamisest. „Metsade
uuendamise vajaduse, metsaseemnemajanduse, metsaselektsiooni ja metsageneetiliste
ressursside kaitse arengusuundade väljatöötamine“ ülevaate metsauuendamise valdkonnast .

Arutelu. Täpsustada EMÜ-ga uuringute valmimise tähtajad, vajadusel leida alternatiivne
täitja. „Eesti metsaomandi struktuuri analüüs“ on vajalik. Vajadus on regulaarse aruandluse
järele maaomandi ja maaomanike kohta. „Erametsanduse tugisüsteemi arendamine“ juures on
vajalik uurida metsaomanike käitumise põhjuseid. „Rangelt kaitstava metsamaa
miinimumpindala hindamise mudeli analüüsi“ läbiviimine eeldab kompetentsi olemasolu.
Samas pole kaalukate kaitseotsuste langetamine ainult mudeli tulemuste põhjal ja mudeli
omadusi tundmata võimalik. Vajalikuks peeti TG2 kohtumist mudeli koostajaga.
„Majandatavate ja majanduspiirangutega (piiranguvööndid) metsade majandamispiirangute
analüüs“ on kaalukas uuring ja selle läbiviimine nii lühikese aja jooksul ei taga head
kvaliteeti. Arengukava koostamiseks piirduda eksperthinnanguga. Peeti vajalikuks lülitada
teema MAKi järgnevate aastate uuringute kavasse, täitjateks EMÜ ja TÜ. Arutada
uuringuvajadust täiendavalt töögruppides.
3. Ülevaade töögruppidest (I.Laas)
Ülevaade töögruppide peamistest teemadest komisjonile eelnevalt saadetud memo põhjal.
Peamised märksõnad: metsaressursi süvenev vananemine; rangelt kaitstava metsamaa pindala
suurendamise vajadus ja kriteeriumid; keskkonnakaitse on avaliku hüve toomine, mille eest
võib maksta ka metsaomanikule; raiereeglite ebaselgus piiranguvööndis; omanikele suurem
otsustusvabadus metsade majandamisel.
4. Arutelu
Arvestatavate erimeelsustega töögrupi koosolekut võiks juhtida vajadusel moderaator.
Järgmine komisjoni koosolek on jaanuaris 2010, kus võimalusel esitatakse arengukava
visandit.
Protokollija: I.Laas

