Sotsiaalvaldkonna probleemide kaardistamine.

1. Majandatavate metsade määramine rangelt kaitstavaks metsaks ja

erinevate majanduspiirangutega metsaks.
1.1 Probleemi kirjeldus. Majandustegevuse piiramine ja keelamine vähendab
võimalusi tööle ja seega vähendab olemasolevate ja potentsiaalsete töökohtade
arvu. Metsaala range kaitse alla viimine keelab konkreetses metsaosas
majandustegevuse. Otseseks majandustegevuseks on näiteks raietöö, istutustöö,
metsahooldustöö. Samuti on range režiimiga metsadel mõju ka kaudsele
tööhõivele. Näiteks, tööde maht väheneb transpordiettevõtetel, sae –ja
puidutööstuste töötajatel, väiksem on istutatavate taimede vajadus
taimeaedadest jne. Samuti vähenevad eraldised riigieelarvesse, millest tekivad
töökohad sotsiaalsfääri, haridussfääri, kultuurivaldkonda jne. Enamik
metsandusega otseselt ja kaudselt seonduvaid töökohti on seotud
maapiirkondadega, seega vähendab metsade majandamise keelamine eriti
maapiirkondade tööhõivet. Äramärkimist väärib ka asjaolu, et Eesti on rangelt
kaitstavate metsade osakaalult juba Euroopas esirinnas.
1.2 Probleemi lahendamiseks võimalik eesmärk metsanduse arengukavas.
Majandatavate ja majanduspiiranguteta metsade osakaal ei tohi väheneda.
1.3. Võimalike uuringute vajadused.
1.3.1 Kui palju majanduspiiranguteta metsa on käesoleva MAK perioodil (alates
2011.a) muudetud rangelt kaitstavaks ja kui palju on muudetud
majanduspiirangutega metsaks? Kas ja kui palju on muudetud range kaitse
alusest metsast majandatavaks metsaks?
1.3.2. Mõju tööhõivele. Mitu otsest ja kaudset töökohta mõjutab keskmiselt
näiteks 1000 ha metsamaa viimine majandustegevusest välja (muutmine rangelt
kaitstavaks)? Ilmselt on sellekohased uuringud juba ka olemas?
1.3.3. Mõju maksutulude vähenemisele. Kui mitme(-tuhande,-kümnetuhande?)
EUR-i võrra vähenevad aastaselt maksed riigieelarvesse, kui viia 1000 hektarit
metsamaad majandustegevusest välja?

Metsamajanduslike tegevuste mõistmatus
seas.
2.

paljude kodanike

2.1. Probleemi kirjeldus. Käesoleval ajal on tunda paljude inimeste mõistmatust
metsamajanduslike tegevuste eesmärkide ja vajaduste kohta. Näiteid mitmete
tavainimeste küsimuste ja arusaamade kohta: miks peab üldse metsa raiuma;
lageraie teostamine tähendab, et metsloomad ei saa enam seal elada;
metsahooldamise vajadusest ei saada aru; metsamajandust peetakse Eesti jaoks
üldse vähetähtsaks majandusharuks jne.

2.2 Probleemi lahendamiseks võimalik eesmärk metsanduse arengukavas.
Suurendada üldhariduskoolide õppeainete koosesisus metsamajanduslike
tegevuste käsitlemist.
2.3. Võimalike uuringute vajadused. Kui palju praegu kajastatakse
metsamajanduslikke tegevusi koolide haridusprogrammides? Näiteks bioloogia,
geograafia, majandusõpetuse või muudes õppeainetes?

