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Sissejuhatus – protsessi tutvustus ja ootused töörühma tööle, Marku Lamp
Metsanduse arengukava aastani 2030 koostamise eesmärgi arutelu – töö rühmades
Töörühma taustamaterjalide tutvustus, Indrek Laas
Kokkuvõtete tegemine

Saadetud materjalid:
Päevakava, töörühma taustamaterjal, töörühma moodustamise käskkiri, MAK2030 algatamise protsessi
skeem
Kokkuvõte:
Tutvustati protsessi, ootusi töörühma tööle ning töörühma taustamaterjale. Toimus töö kuues
väiksemas grupis, et sõnastada esialgseid ootusi, mida MAK2030 peaks lahendama.
Protsessi eduka toimimise ja ühiskondliku kokkuleppe saavutamise huvides otsustati korraldada
eraldi kohtumine, et arutada metoodika üle. Nimetatud kohtumise toimumisega seotud info
saadetakse töörühmale Keskkonnaministeeriumi poolt.
Järgmiste kohtumiste kuupäevad: kultuur – 9. aprill, sotsiaal – 10. aprill, ökoloogia – 11. aprill ja
majandus – 17. aprill.
Sisu päevakorra punktide kaupa:
1. Sissejuhatus – protsessi tutvustus ja ootused töörühma tööle, Marku Lamp
MAK2030 algatamise töörühma esimene kohtumine algas Keskkonnaministeeriumi asekantsleri Marku
Lampi poolt päevakava tutvustamisega. Seejärel käsitleti MAK2030 protsessi ning ootusi töörühma

tööle.
Protsess
on
avalik
ja
kogu
materjal
kättesaadav
Keskkonnaministeeriumi kodulehel. Koosolekute indikatiivsed toimumisajad on toodud allpool oleval
skeemil. Töörühma otsused on konsensuslikud, neid protokollitakse ja protokollid avalikustatakse.
Protokollid on üldised, mitte stenogrammid, ning alamtöörühmades protokollitakse konsensuslikult
sõnastatud probleemid ning kui konsensusele ei jõuta, siis erimeelsused. Koosolekud salvestatakse ning
avaldatakse vajadusel. Moderaator otsitakse suuremate kohtumiste jaoks, kus probleemide kirjeldamine
läheb täpsemaks. Alamtöörühmi modereerib Keskkonnaministeerium. Töörühma liikme ettepanekul
lisati päevakorda 15 minutit arutamaks metoodikat, millega jõuda ühiskondliku kokkuleppeni.
Saidiettekanne:

Metsanduse arengukava algatamisotsuse ettevalmistamine
Metsanduse arengukava protsessi skeem
2. Metsanduse arengukava aastani 2030 koostamise eesmärgi arutelu – töö rühmades
Järgnes arutelu väiksemates rühmades, kus sõnastati eesmärke, mida peab arengukava lahendama.
Selleks moodustati kuus rühma ning paluti ettenähtud aja jooksul igal rühmal sõnastada maksimaalselt
kolm eesmärki. Rühmadest laekusid sellised sõnastused:
• Metsakasutuse mitmekesistamine lähtudes säästva metsanduse põhimõtetest ja kõigi väärtuste
tasakaalustatud arengust.
• Mets on eestluse järjepidevuse kandja.
• Metsastatistika on usaldusväärne.
• Mets kui hüvede allikas, sobilik metsade struktuur.
• Leida pikaajaline (50-60 aastat) tasakaal jätkusuutlikkuse ja efektiivsuse vahel, sh arvestades
erinevate hüvede (elukeskkond, kultuuriväärtused, sissetuleku pakkuja) pakkumise vajaduse ja
kliimamuutustega.
• Metsamajandus ja –kasutus on säästlik pikas perspektiivis ka globaalset seisu arvestades,
sealhulgas on metsakasutus reguleeritud vastavalt omandivormile.
• Metsandus peab pakkuma võimalusi majanduslikuks ja sotsiaalseks innovatsiooniks Eestis
tervikuna.
• Mets ja metsandus teeb ühiskonnale rõõmu.
• Ühiskondlik kokkulepe läbi kestliku tasakaalu leidmise metsa funktsioonide vahel, et mets
tagaks parema teenuse, tooks positiivse suhtumine metsandusse
• Puidu kasutuse edendamine, sh säästlikud materjalid, metsatoodete ja puidu väärindamine,
ressursi säästlik kasutamine
• Metsa kultuuriliste teenuste sõnastamine ja nende kestlikkuse tagamine
• Elukeskkonna hoidmine, elustiku heaolu tagamine muutuvas ühiskonnas ja kliimas
• Metsanduslik info peab olema detailsem/parem ja edastusvorm avalikkusele peaks olema
selgem ja lihtsam.
• Metsanduse
integreerimine
haridussüsteemi
ning
metsandusliku
teaduse
arendamine/edendamine
• Puidu tark kasutus järgnevateks perioodideks (et tagada parem kasutus. Raieviiside valik ja
planeerimine peab olema mõistlikum. Peaks olema nägemus mida teha metsamaterjaliga –
eesmärk ei ole raiumine, vaid see kuidas seda kasutame ja palju meile lisandväärtust annab.
metsakasutus peaks lähtuma sellest kui palju meie metsad kannatavad raiuda ja kas see mis alles
jääb suudab täita ka neid muid (sotsiaalseid, kultuurilisi ökoloogilisi) funktsioone).
• Metsanduse osa biomajanduses ja selle arendamine

•
•
•

Tagama metsaressursi efektiivse kasutamise juures ühiskondliku
kokkuleppe saavutamise võttes arvesse kultuurilisi, majanduslikke, sotsiaalseid ja ökoloogilisi
aspekte.
MAK eesmärk on suurendada valdkonnas innovaatiliste lahenduste kasutamist, mis seab Eesti
eeskujuks kogu maailmale.
MAK eesmärk on kliimamuutustega kohanemine ja muutuste vastu võitlemine ning
rahvusvahelise raamistikuga arvestamine.

Üks rühm palus hiljem lisada ka märksõnad, mida nad kaardistasid. Need on: pikk vaade metsandusele,
töötajaskonna (töökohtade ja töökeskkonna) stabiilsus, sektori konkurentsivõime, tulevikuarengud:
kliimamuutus, patogeenid, turismiressurss, Eesti maine välismaal, kohalike elanike elukeskkond,
teadlikkuse suurenemine metsa pakutavatest hüvedest, erinevate väärtuste säilitamine, rahulolu
(riigi)metsaga, metsa kui rahvuskultuuri ja kultuuripärandi säilitamine.
Need sõnastused ei kajasta MAK2030 koostamise lõplikku eesmärke, vaid on pigem esialgsed ootused.
MAK2030 koostamise eesmärke planeeritakse töörühmas sõnastada veel ka hilisematel koosolekutel.
3. Töörühma taustamaterjalide tutvustus, Indrek Laas
Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna nõunik Indrek Laas tegi ettekande töörühma taustamaterjalide
tutvustamiseks.
Slaidiettekanne:
Taustamaterjalide tutvustus
4. Kokkuvõtete tegemine
Kokkuvõtteks kuvati ekraanil kõigi kuue väiksema rühma ühistööna valminud sõnastusi, mida kokku
laekus 19 tükki. Kõik rühmad selgitasid oma ettepanekuid ning vajadusel vastasid teiste küsimustele.
Lõpus anti teada ka järgmiste, valdkondlike alamtöörühmade toimumised ajad: kultuur – 9. aprill,
sotsiaal – 10. aprill, ökoloogia – 11. aprill ja majandus – 17. aprill.
Slaidiettekanne:
Esialgsed ootused arengukavale
Muud päevakorrapunktid
Töörühma liikme ettepanekul arutati ka vajadust kokku leppida metoodikas, kuidas ja millal toimub
kaasamine. Otsustati, et metoodika kindlaksmääramiseks lepib Keskkonnaministeerium aja
kohtumiseks, millest teavitab kogu töörühma ja kõik, kes soovivad, võivad osaleda.

