JUHTKOGU TAGASISIDE ALAEEMÄRKIDELE 15.06.2020
Keskkonnaministeerium palus juhtkogul märkida roheliseks alameesmärgid, mis praeguses sõnastuses
ei vaja edasist arutelu ning võivad protsessi käesolevas etapis, kus mõjude hindamist veel ei ole tehtud,
jääda ette pandud sõnastuses.
Juhtkogu poolt roheliseks märgitud alaeesmärgid
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Seega ei ole juhtkogu seas hetkel konsensust ühegi alaeesmärgi sõnastuse osas.

1. ÜLDEESMÄRK: Metsade kasutamine on võimalikult mitmekülgne, vastab ühiskonna
ootustele ja vajadustele, aitab leevendada kliimamuutusi ja nendega kohaneda ning tagab
sotsiaalselt tasakaalustatud elu- ja majanduskeskkonna ning metsaökosüsteemide soodsa
seisundi.
1.1 ALAEESMÄRK: Metsaressurssi majandatakse eesmärgiga pikas perspektiivis suurendada metsa
süsinikuvaru ning süsiniku sidumise võimet. Metsamaa pindala on säilinud vähemalt tänasel tasemel.
1.2 ALAEESMÄRK: Kohaliku elukeskkonna
metsamajandamise planeerimisel kaasa rääkida.
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1.3 ALAEESMÄRK: Metsa tervise ja elujõulisuse tagamiseks on ennetatud metsakahjustuste levikut.
1.4 ALAEESMÄRK: Metsa puidulised ja mittepuidulised saadused ja teenused on mitmekesised ning
nende kasutamine säilitab metsa elurikkuse, produktiivsuse, uuenemisvõime ja elujõulisuse.
1.5 ALAEESMÄRK: Mets on mitmekesine nii vanuseliselt struktuurilt kui ka puuliigiliselt koosseisult ja
on uuenenud kasvukohale sobilike puuliikidega. Metsa geneetilisi ressursse säilitatakse.
1.6 ALAEESMÄRK: Metsa elurikkus on säilinud ja edenenud.
1.7 ALAEESMÄRK: Erinevad metsa ökosüsteemi funktsioonid on säilinud.
1.8 ALAEESMÄRK: Metsataristu on planeeritud keskkonna-, elurikkuse- ja kliimaeesmärkidega
kooskõlas ning võimaldab täita erinevaid metsa sotsiaalmajanduslikke funktsioone.
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2. ÜLDEESMÄRK: Nüüdisaegne haridussüsteem ja metsateadus, samuti selgelt mõistetav ja
avalikkusele kergelt kättesaadav teave metsandusest suurendavad ühiskonna teadlikkust ja
kujundavad hoiakuid jätkusuutliku metsanduse suunas ning tagavad puidu maksimaalse
väärindamise ja kõigi metsaga seotud hüvede targa kasutuse.
2.1 ALAEESMÄRK: Metsa ja metsandust, sh metsa elurikkust puudutavate otsuste tegemiseks
kogutakse asjakohast teadus- ja tõenduspõhist teavet, seejuures on avalik teave ja ruumiinfo kõigile
kättesaadav ja ühiskond on teadlik metsandusega seotud küsimustest ja otsustest.
2.2 ALAEESMÄRK: Metsa mitmekesise kasutuse potentsiaal on realiseeritud ja metsaomanike
sissetulekuallikad mitmekesised. Metsasektor on konkurentsivõimeline.
2.3 ALAEESMÄRK: Puit asendab taastumatuid ja keskkonnakahjulikke materjale vastavalt
väärindamispotentsiaalile erinevates kasutusalades, sh energeetikas, eelistatult võimalusel pika
kasutuseaga toodetena ning on oluline osa biomajandusest. Metsasektor loob kodumaisele puidule
maksimaalset lisandväärtust koha peal.
2.4 ALAEESMÄRK: Mets on osa Eesti rahvakultuurist, kultuurilised väärtused on hoitud ning olemas
on võimalused metsa rekreatiivseks kasutuseks, sh juhendatud tegevusteks ning loodusturismiks.

