Kotkaklubi poolt pakutavad lahendused metsanduse arengukava (MAK)
koostamise ettepanekus nimetatud probleemidele

Kotkaste, must-toonekure ja teiste metsaliikide säilimise ning arvukuste taastumise
võimaldamiseks tuleb koostatavas metsanduse arengukavas rakendada järgmiseid tegevusi.
Raiemahu oluline vähendamine, aastalimiidi kehtestamine ja selle järgimise süsteemi
loomine. K.4.1, K4.2, K4.7, K4.8, K.4.12, K.4.13, K.4.17, K.3.2, K.1.1, K.3.5, K.3.6
•

•

Vajalik on kehtestada puuliigipõhine aastane raiemaht kogumahuga kuni 4 miljonit
tihumeetrit aastas. Tegu on Eesti pikaajalise keskmise raiemahuga, mis tagab
jätkusuutliku majandamise ja metsade kõikide väärtuste säilimise, ühtlasi ei ole
ühiskond olnud sellise raiemahu juures häiritud metsamajanduse liigsest
intensiivsusest.
Vajalik on hakata operatiivselt koguma infot raie teostamise kohta, mis võiks eeldada
sisuliselt vaid kohustusena vastava märke tegemist Metsaregistris.

RMK muutmine puiduvarumiskesksest asutusest metsade ökoloogilisi, sotsiaalseid ja
kultuurilisi väärtusi tagavaks asutuseks. Aitab lahendada järgmisi probleeme: K.4.1, K4.2,
K4.7, K4.8, K.4.12, K.4.13, K.4.17, K.3.2, K.1.5, K.1.6, K.4.3, K.4.11, K.4.16. K.3.11. K.5.1,
K.1.3, K.6.33, K.1.1, K.3.3, K.3.5, K.3.6 Aitab leevendada ka probleeme Ü.4.1, Ü.4.2, Ü4.3,
sest väheneb loodusväärtuste raietega surumine eramaadele ja seeläbi piirangute
kompenseerimise vajadus.
•

•
•
•
•
•
•

•

Vajalik on üleriiklik riigimetsa eriplaneering, millega taastatakse asulate ümbruses
asunud kaitsemetsad, puhkemetsad ja määratakse muud avaliku huviga alad, samuti
ökoloogilisi ja kultuurilisi väärtusi kandvad metsaalad.
Vajalik on riigmetsade majandamises üleminek püsimetsandusele.
Vajalik on koostöös teadlastega võtta riigimetsas suund säästlikule ja metsade kõiki
hüvesid arvestavale majandamisele, selle populariseerimisele ja uurimisele.
Vajalik on viia läbi riigimetsas asuvate loodusväärtuste ülepinnaline inventuur.
Vajalik on viia lõpuni riigimetsas olulise kaitseväärtusega alade kaitsealadeks
vormistamine.
Vajalik on riigimetsas tagada kõikide kaitstavate, ohustatud ja haruldaste liikide
elupaikade säilimise ja kahjustamisest hoidumine.
Vajalik on riigimetsas asuvatest maaparandussüsteemidest tuleneva reostuskoormuse
vähendamine, lõpetades ebamõistlike mahtudega rekonstrueerimis- ja hooldustööd,
edaspidi keskendudes eelkõige veekaitsemeetmete rakendamisele.
Vajalik on lõpetada massiline kultuuride rajamine ja steriilseks hooldamine, mis
neelab olulise osa RMK tuludest. Raiumine selleks, et istuda, ei ole üldine huvi.

•
•

•

•

Vajalik on metsade kõiki väärtusi hõlmav pädevus viia tasakaalustatult RMK
juhtorganitesse.
Vajalik on muuta RMK töökorraldust, võetud kohustusi ja omanikutulu maksmist
selliselt, et määratud raiemahu aastalimiidist kinni pidamine oleks tagatud eelkõige
riigimetsade majandamise intensiivsust vähendades.
Vajalik on tagada, et riigimetsade majandamine toimub metsade taastumisvõime
piires, mida indikeerib elustiku soodne seisund, sealhulgas kõikide meie alale
iseloomulike metsaliikide säilimine.
Vajalik on säilitada riigimetsa pindala, mis aitab tõhusamalt tagada kõikide metsaga
seotud huvide rahuldamise.

Kaitstavatel aladel uuendusraiete täielik keelamine. Aitab lahendada probleeme K.4.12,
K.4.13, K.4.17, K.3.2, K.4.3.
•

Vajalik on lõpetada kaitstavatel aladel uuendusraiet lubava erandi tegemine.
Kaitstavad alad saavad eesmärki (elurikkuse, maastikuilme, puhkeväärtuse jne
hoidmine) täita vaid püsimetsana majandatult, säilitades seejuures järjepidevalt
majandusmetsast kaduvaid elemente nagu suured, surnud ja laialehised puud.
Kaitstavate alade uuendusraietega majandamine toob kaasa ohustatud metsaelustiku
osakaalu täiendava kasvu ja vähendab oluliselt nende metsade sotsiaalseid ja
kultuurilisi väärtusi. See omakorda tekitab vajaduse kaitstavate alade laieldamise ja
majandusmetsade täiendavate raiepiirangute järele.

Kevad-suvise raierahu kehtestamine vähemalt 3 kuuks. Aitab lahendada probleeme
K.4.17., K.3.1., K.3.4., K.3.5., K.3.6., K.4.1., K.6.24., K.6.27.
•

Vajalik on kehtestada vähemalt 3-kuu pikkune raierahu, et tagada metsaelustiku sh –
linnustikule sigimisperioodiks rahu. Metsalinnustiku arvukus on viimastel
aastakümnetel vähenenud keskmiselt 0,5% aastas, mida aitab leevendada lindude
pesitsusperioodiks kehtestatav raierahu, sest seeläbi suureneb metsalinnustiku
produktiivsus. Raierahu on vajalik ka kotkaste ja must-toonekurele kõige tundlikumal
pesitsusperioodil (haudumine ja väiksed pojad) rahu tagamiseks, sest 40-50%
asustatud kotkapesadest on hetkel teadmata ja nendes kohtades toimub tavapärane
metsamajandus. Raierahu kehtestamist ootab ühiskond tugevatel eetilistel kaalutlustel
ja kevad-suvel ei ole raiete teostamine mõistlik ka puidu kvaliteeti arvestades.

Suurte puude säilitamine raiete käigus, puuliigiti rinnasdiameetri põhjal raiepiirangu
seadmine. Aitab kaasa probleemide K.4.7, K.4.12, K4.13, K.4.17 lahendamisele.
•

Vajalik on kehtestada puuliigiti rinnasdiameetri põhjal ülempiir, millest suuremaid
puid ei raiuta. Piirang aitab kaasa suurte puude defitsiidi süvenemisest hoidumisele ja
paljude kaitstavate, ohustatud ja haruldaste liikide soodsa seisundi saavutamisele.

Maa maksustamise süsteemi muutmine majandamisintensiivsust arvestavaks. Aitab
lahendada probleemi Ü.4.3
•
•

Vajalik on tagada, et intensiivselt majandatavatelt aladelt laekuv maamaks
kompenseerib üldise huvi tarvis hoitavate alade maamaksu soodustusi.
Vajalik on tagada, et avalikkusele, sh omavalitsusele mittemajanduslikke hüvesid
pakkuvad metsamaad omavad ka tulevikus maamaksu soodustusi.

Kaitsealuste maade riigile omandamist tuleb kiirendada ja saamata jäänud tulude
kompenseerimist jätkata (ka väljaspool Natura alasid). Aitab lahendada probleeme Ü.4.1.,
U.4.2., Ü.4.3
•

•

Vajalik on kiirendada kaitsealuste maade riigile omandamise protessi, sest
ootejärjekorrad on jätkuvalt mitme aasta pikkused. Kaitsealuste maade riigile
omandamine on parim moodus kaitseväärtuste pikaajaliseks säilitamiseks.
Vajalik on jätkata eraomanikele saamata jäänud tulude kompenseerimist, sh väljaspool
Natura alasid, nt kotkaste püsielupaikades. Leevendada tuleb viimastel aastatel
vähenenud toetussumma probleemi ja selle objektiivset kommunikatsiooni, kus
sihtkaitsevööndis lubatud 110 euro suuruse toetuse asemel laekub toetust tegelikult u
95 eur/ha.

