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Metsanduse õpe üldhariduskoolis
Metsandus, loodus ja pärimuskultuur peaksid olema kutse- ja kõrghariduse õppekavas, eriti
sellistel erialadel nagu:
i. Loodusturism
ii. Turismiettevõtlus jms
Pärismusteave tekitab sügavalt isikliku suhte ja seose metsa ja kogu loodusega. Kes tunneb
see väärtustab ja ka vastutab.
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Peatada uute looduskaitsealade ja uute piirangu- ja sihtkaitsevööndite loomine kuni uue
MAK-i vastuvõtmiseni Riigikogus.
Lülitada MAK töörühmade koosseisu vähemalt suuremate valdade esindajad (nt Alutaguse
vald).
Lülitada MAK teemade juurde erametsaomanike saamata jääv tulu metsamaterjali müügist,
mis jääb raiumata looduskaitseliste (sihtkaitse- ja piiranguvööndite piirangute) keeldude
tõttu versus metsamaade vahetus samaväärsete metsamaade vastu samas piirkonnas.
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Taastuvate loodusvarade võimalused rahvusliku rikkuse ja teadmiste kasvatamiseks võiks olla
üks oluline teema!
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Arengukavas peab olema fikseeritud kaitsealade ja piirangute eest tasutav kompensatsiooni
arvutamise ja maksmise süsteem.
Fikseeritakse kaitstavate alade pindalaline piir ning alad, mis ületavad seatud eesmärke tuleb
piirangutest vabastada (nt mingi metsatüüp on rohkem kaitse all, kui planeeritud, midagi
tahetakse juurde võtta).
Terminoloogia paikapanek, et ei oleks võimalik erinevate mõistete abil „hämada“.
Teenuste (loodusturism) osas seisukoha võtmine eravaldustes.
Põhiline ettepanek MAK koostamisel: mitte unustada, et eraomand on ka maal (mets,
sõltumata omandivormist) ei ole ühiskondlik vara, vaid on era- ja riigimets.
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Metsaomanikuna Valgamaal näen probleemi, miks ei jätku istikuid Eestis. Istikuid tuuakse
juba aastaid Rootsist, Soomest, Lätist Leedust Valgevenest jne.
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Kõigi piirangute puhul (looduskaitselised, planeeringud, avalik huvi jne) metsaomanikele
kohene ja õiglane kompensatsioon saamata jäänud tulu eest.
Sihtkaitsevööndi (kaitsealad, püsielupaigad, Natura 2000) metsadele toetuste maksmine
vastavalt metsa väärtusele.
Ei ole vaja maksta toetust piiranguvööndi metsadele, kus kaitse-eeskirja alusel on lubatud
aktiivne metsamajandamine st. lageraie.







Teha selget vahet avaliku huvi ja erahuvi vahel riigimetsas. Kui kellegi era- või ärihuvi tõttu on
vaja raieid piirata, edasi lükata või asendada teise raieliigiga (LR→TR), siis selle eest peab riik
(ja loomulikult ka erametsa puhul eraomanik) saama tasu.
Seadusega reguleerida metsa majandamisel ligipääsud ja teede kasutamine. Kohtu kaudu
kokkulepete saavutamine on aeganõudev ja kallis. Peaks olema kiirem ja vastutuskohustused selgelt määratletud.
Kevadine raierahu tuleks kehtestada ka erametsa, sest praegu on sel ajal surve erametsas
raiumiseks suur – riigimetsast sel ajal tehnika vabanenud. Ka kaitseväe õppused metsast viia
kevadest sügisesse. Kevadel on kõigil loomadel pojad ja metsaomanikul/maal elaval inimesel
teha muid töid.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Väike)saartel on vajalikud ja põhjendatud täiendavad (piiravad) regulatsioonid metsade
(metsamaa) majandamisel: lageraiete suurused; liitumisajad; liitumissuunad; suvised ja
talvised raied jne. See ei tähenda, et peavad olema kaitstavad metsad.
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