Metsakogu arutelud
Metsakogu
Selleks, et kasutada ära kollektiivset intellekti ning võimaldada huvirühmades esindamata
inimeste osalust metsanduse arengukava protsessis koostasime metsakogu (rahvakogu).
Sisuliselt on tegemist ühe metsanduse arengukava koostamiseks moodustatud töörühmaga.
Metsakogus on esindatud erinevad metsaga sidet omavad, ent formaalselt organiseerimata
huvirühmad. Metsakogusse ei valita inimesi, kes on juba esindatud huvirühmade kaudu
juhtkogus või huvirühmade aruteludel.
Metsakogu esitab huvirühmade aruteludes oma ettepanekuid. Selleks valib metsakogu enda
seast kaks esindajat ning kaks asendusesindajat.

Metsakogu kohtumiste sisuline osa
Metsakogu koguneb kahel nädalavahetusel 30.-31. märtsil Nelijärvel ja 6.-7. aprillil
Sagadis. Metsakogu kohtumised on jagatud kolme faasi:
 Õppimine
 Arutamine
 Otsustamine
30.-31. märts 2019 Nelijärve Puhkekeskuses
Esimesel nädalavahetusel saavad metsakogus osalejad teineteisega tuttavaks, keskendutakse
peamiselt õppimisele, kuid toimuvad juba ka esimesed arutelud. Õppimise protsessis
tutvustakse, miks riigis arengukavasid tehakse, räägitakse rahvusvahelistest kohustustest ja
metsaseadusest ja metsandusest üldiselt ning looduskaitsest. Ettekannete teemal toimuvad
ka arutelud. Lisaks tutvustatakse arutelude alusmaterjale ehk arengukava ettevalmistamise
faasis kirja pandud probleeme koos taustamaterjalidega. Kohtumise lõpus seatakse üles ka
kandidaadid metsakogu esindajate valimiseks.
6.-7. aprill 2019 Sagadi mõisas
Teisel nädalavahetusel toimuvad samuti arutelud. Kohtumisel valitakse nii metsakogu kaks
esindajat (ja kaks asendusesindajat) kui ka lepitakse kokku ettepanekud, mille kaks esindajat
viivad edasi metsanduse arengukava protsessi järgmisse etappi – huvirühmade aruteludesse.
Kogu protsessi, sh huvirühmade arutelude kirjeldusega saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi
kodulehel: https://www.envir.ee/sites/default/files/mak2030_koostamise_protsess.pdf.

Metsakogu kohtumistel osalemine
Metsakogusse registreerumisel võtsid kõik metsakogu kandidaadid endale kohustuse valituks
osutununa osaleda mõlemal nädalavahetusel. See tähendab, et metsakogu liige peab
osalema mõlemal nädalavahetusel kohtumise algusest laupäeval hommikul kuni kohtumise
lõpuni pühapäeva õhtul. See on oluline, et kõik oleksid sarnases inforuumis ning samuti, et
metsakogu liikmed õpiksid üksteist võimalikult palju tundma enne otsustama asumist.

Metsakogu kohtumisel osalemise taustamaterjalid
Metsanduse arengukava aastani 2030 (MAK2030) ettepanek ja materjalid, millest metsakogu
arutelude materjalid lähtuvad
MAK2030 koostamine algatati 10. jaanuaril 2019 Vabariigi Valitsuse otsusega
(https://www.riigiteataja.ee/akt/315012019005). Sellega kiideti heaks MAK2030 koostamise
ettepanek, kus muuhulgas kirjeldatakse ka hetkeolukorda, sh alusuuringu kirjeldused ning
eelmise arengukava koostamise vahearuanne ning töörühma poolt kirjeldatud
prioriteetsemad metsanduse probleemid. Just nimetatud ettepanek on aluseks arengukava
koostamisele.
Ettepaneku ja selle lisadega saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi kodulehel:
MAK2030 koostamise ettepanek
https://www.envir.ee/sites/default/files/metsanduse_arengukava_aastani_2030_koostamis
e_ettepanek_21_12_2018.pdf
Lisa 1
https://www.envir.ee/sites/default/files/lisa_1_probleemide_loetelu_forest_europe_raamis
_03_12_2018.pdf
Lisa 2
https://www.envir.ee/sites/default/files/lisa_2_eis_kooskolastamisel_ettepanekutega_arves
tamine.pdf
Lisa 3
https://www.envir.ee/sites/default/files/lisa_3_esialgsete_mojude_hindamine_metsanduse
_arengukava_aastani_2030_19_12_2020.pdf
Paralleelselt ettepaneku koostamiseks toimunud töörühmade kohtumistele koostasid
teadlased alusuuringu vastavalt lähteülesandes püstitatud teemadele.
Alusuuring
https://www.envir.ee/sites/default/files/mak2030_alusuuringu_aruanne.pdf
Lisad
https://www.envir.ee/sites/default/files/metsa_okosusteemiteenused_lisad_1-3.xlsx
Sihtrühmade ootused
https://www.envir.ee/sites/default/files/sihtryhmade_ootused_metsanduse_arengukavale.
pdf
Metsanduse arengukava aastani 2020
https://www.envir.ee/sites/default/files/elfinder/article_files/mak2020vastuvoetud.pdf
MAK2020 täitmise vahearuanne 2011-2016
https://www.envir.ee/sites/default/files/metsanduse_arengukava_taitmise_aruanne_20112016.pdf

Metsakogu arutelude alusmaterjalid
MAK2030 koostamise ettepanekus toodud probleemide süstemaatiliseks rühmitamiseks ja
ühendamiseks
alusuuringu
tulemustega,
sh
võimalike
lahendustega,
tellis
Keskkonnaministeerium analüüsi Eesti Maaülikoolilt. Koondatult on tegemist 13
probleemirühmaga, mis on aluseks metsakogu aruteludele. Igas dokumendis on toodud:
- Probleemirühma ühine sõnastus: TRÜKITÄHTEDEGA punane tekst

- Töörühmade sõnastatud probleemid: prioriteetsed probleemid rasvases kirjas ja töörühmas
konsensust mittesaavutanud on tähistatud tärniga*.
- Probleemi kirjeldus: kaldkirjas (välja on toodud vähemalt rühma prioriteetse probleemi
kirjeldus MAK ettepanekus sõnastuse kohaselt või mõni näide, aga mitte kõigi loetletud
probleemide kirjeldused)
- Alusuuringu tekst: sinine
- Taustamaterjal, mida probleemide täispikad kirjeldused ei kajasta või vajasid täiendamist.
See osa on eraldi peatükis: Keskkonnaministeeriumi lisatud taustamaterjal.
- Probleemirühma alla kuuluvate MAK2030 algatamise töörühmas sõnastatud probleemide
täispikad probleemikaardid on toodud iga dokumendi lõpus.
Probleemikaardid, alusuuring ja taustamaterjal täiendavad üksteist.
Nimetatud kolmteistkümne probleemirühmaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi
kodulehel
https://www.envir.ee/et/mak2030-koostamise-tooruhmade-kohtumised.
Avanenud leheküljel palume Teil valida vasakul asuvast menüüst „Metsakogu“, sellele
vajutada ja seejärel on paremal näha süstematiseeritud alusmaterjal probleemide
arutamiseks.

NB! Kõik MAK2030 materjalid (sh eelmise aasta ettevalmistamise protsessi kõik materjalid ja
kõik selle aasta MAK2030 koostamise materjalid koos üldise protsessi kirjelduse ja kõigi
töörühmade materjalidega) on avalikud ja nendega võib huvi korral tutvuda meie kodulehel:
https://www.envir.ee/et/eesmargid-tegevused/metsandus/metsanduse-arengukavaaastateks-2021-2030.

