Ettepaneku esitaja
Ettepanek
Enne 17. juuni kohtumist saadetud ettepanekud
Eesti
Lõpetada toetuste maksmine metsakuivendussüsteemide
Keskkonnaühenduste
rekonstrueerimis- ja hooldustöödeks, suunates selle asemel need
Koda
vahendid veekaitsemeetmete tõhustamiseks.
Eesti
Raiemahtude piiramiseks piirata langi pindala maksimaalselt 1 hektariga
Keskkonnaühenduste
ning RMK raiemaht piirata 1 miljoni tihumeetrini aastas
Koda
Eesti
Lageraietele alternatiivsete raievõtete kasutamine tänasest oluliselt
Keskkonnaühenduste
laiemal alal, seal hulgas majandamispiirangutega metsades,
Koda
rekreatsiooniliselt olulistes metsades, VEPide ja väikesepinnaliste
kaitsealade vahetus naabruses, olulistes marja- ja seenemetsades ning
puistutes, mille lageraie pindala on hetkel metsseadusega piiratud.
Kohtumisel arutamata jäänud ettepanekud (21. mail viimases arutelu plokis esitatud
ettepanekud)
Eesti
Tamme, saare, pärna, vahtra, jalaka või künnapuu enamusega puistute
Keskkonnaühenduste
lageraie keeld. (Originaalis: Laialehiste puudega (tamm, saar, pärn, vaher,
Koda
jalakas, künnapuu) seotud elustiku kaitse. Olemasolevates puistutes, kus
peapuuliigiks on tamm, saar, pärn, vaher, jalakas või künnapuu tuleb
majandada lageraiele alternatiivsete võtetega kindlustades, et laialehised
puud oleks olemas ja järelkasvus ning et esimeses rindes oleks neid
pidevalt olemas vähemalt 30% täiuse juures. Samuti läbi viia
vääriselupaikade inventuur, et leida muuhulgas üles taoliste metsadega
seotud loodusväärtused. Raiete käigus ei tohi segapuistutes laialehiste
puude osakaalu vähendada ja uuendusraiel säilitatakse need
säilikpuudena).
Eesti
Suurendada säilikpuude hulka ja surnud puitu. (Originaalis: Säilikpuud ja
Keskkonnaühenduste
surnud puit majandusmetsas. Säilikpuude metsade elurikkust toetava
Koda
funktsiooni tagamiseks tuleb neid lageraielankidele jätta senisest
tunduvalt enam. Samuti on vaja pöörata eritähelepanu surnud puidu
struktuurile lageraiejärgselt: 1) suurendada säilikpuude mahtusid
vähemalt 15%-ni kasvava metsa tagavarast. Alusuuringust välja toodud
soovitused: 2) eristada metsaseaduses surnud puidu ja säilikpuude
jätmist nõudev regulatsioon ning nende koguseid eraldi reguleerida. 3)
Metsaomanike harimine püstise surnud puidu jätmise teemal
lageraielankidele ning säilikpuude parema valiku teemal – eritunnuste
põhjal valimine ja gruppidena säilitamine tuulekindluse ja ökoloogilise
funktsionaalsuse parandamiseks.)
Eesti Loodusturismi
Puudub nn metsa kõrvalkasutuse tulude analüüs ja selle potentsiaalist sh.
Ühing
looduskaitse tuludest (ökosüsteemi teenused)
Eesti Taimetootjate
Täiuslikuma metsaandmestiku kogumise eesmärgil, mille alusel
Liit
koostatakse metsastatistikat: taastada metsateatise esitamise kohustus
metsa uuendamisel (sisaldab infot kasutatavatest taimedest!)
Eesti Metsa- ja
Kehtestada ja rakendada maksimaalne aastane raiemaht, mis võimaldab
Puidutööstusliit
täita kliimapoliitika põhialused aastani 2050 eesmärki metsade
süsinikuvaru säilimisest pikas perspektiivis, arvestades sotsiaalmajanduslikke mõjusid.

