Metsanduse arengukava aastani 2030 alusmaterjali
tutvustus – selgitus probleemirühmade juurde
MAK2030 koostamise ettepanek sisaldas hulgaliselt informatsiooni ning selle lisas on toodud
101 probleemisõnastust. Probleemide süstemaatiliseks rühmitamiseks ja ühendamiseks
alusuuringu tulemustega, sh võimalike lahendustega, tellis Keskkonnaministeerium analüüsi
Eesti Maaülikoolilt.
Dotsent Paavo Kaimre selgitused rühmitamise juurde:
Olemuselt sarnastele probleemidele on esitatud ühine kokkuvõtlik probleemisõnastus,
täiendatud probleemistikku töörühmades ja alusuuringus esitatud kirjeldustega ning lisatud
alusuuringus esitatud soovitused ja võimalikud lahendused. Lähtematerjalina on kasutatud
Vabariigi Valitsusele esitatud MAK2030 koostamise ettepaneku lisa 1, MAK2030
alamtöörühmade probleemkaardistusi ja alusuuringu lõpparuannet.
Ülevaates on koondatud tervikuks töörühmades esitatud 101 probleemi ja alusuuringus
käsitletud 16 alateemat. Mõnel probleemil on seosed mitme FE (Forest Europe) kriteeriumiga,
mistõttu sobituvad nad mitmesse erinevasse rühma. Sellest tulenevalt on koostaja mõne
probleemi paiknemist FE kriteeriumide struktuuris võrreldes MAK 2030 koostamise
ettepaneku lisaga 1 muutnud.
Mitmed töörühmades sõnastatud probleemid käsitlevad sama teemat erinevast vaatenurgast,
kandes mõnikord ka vastandlikke sõnumeid. Neis juhtumites kajastub metsateemade
komplekssus. Metsapoliitiliste lahenduste leidmine nõuab säärastel juhtudel nii positiivseid ja
negatiivseid mõjusid kui metsanduse erinevaid ülesandeid arvesse võtvat kaalutlemist.
Probleemide sõnastus on esitatud muutmata kujul, algmaterjaliga võimalikult sarnaselt on üle
kantud ka uuringus esitatud seisukohad.
Tekst on erinevate allikate eraldamise ja lugemise lihtsustamise eesmärgil kujundatud
järgmiselt:
- Probleemirühma ühine sõnastus: TRÜKITÄHTEDEGA punane tekst
- Töörühmade sõnastatud probleemid: prioriteetsed probleemid rasvases kirjas ja
töörühmas konsensust mittesaavutanud on tähistatud tärniga*.
- Probleemi kirjeldus: kaldkirjas (välja on toodud vähemalt rühma prioriteetse
probleemi kirjeldus MAK ettepanekus sõnastuse kohaselt või mõni näide, aga mitte
kõigi loetletud probleemide kirjeldused. Selgituseks: MAK2030 ettepaneku tekstis
esitatud probleemide kirjeldused on mõnevõrra teistsugused kui esialgsed kaardid, kuna
neid sai ühiselt täiendatud ja parandatud pärast prioriteetide välja valimist)
- Alusuuringu tekst: sinine

Keskkonnaministeeriumi metsaosakond täiendas probleemirühmi
taustamaterjaliga, mida probleemide täispikad kirjeldused ei kajastanud või mida sai täiendada.
See osa on eraldi peatükis: Keskkonnaministeeriumi lisatud taustamaterjal. Paar probleemi
tõsteti ka ümber.
Iga dokumendi lõpus on kõikide rühmas nimetatud probleemide täispikad probleemikaardid.
Probleemikaardid, alusuuring ja taustamaterjal täiendavad üksteist.

