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Eesti Metsaselts
1.Metsanduse suunamine ja kaasarääkimine: ühiskonna arengust tulenevalt on tarvis teha metsanduse
suunamisega
seotud
institutsionaalseid
muudatusi.
Elanikud
hindavad
metsandusteemadel
kaasarääkimisvõimalust väheseks.
Lahendus: Tuleb korraldada huvigruppidele suunatud metsanduse õppepäevi, kus seletatakse lahti
metsamajandamise abc ning metsamajandamise hea tava põhimõtted. Nii oskavad ka kohalikud inimesed
teadmistepõhiselt jälgida, kas metsa on kõikide reeglite järgi majandatud ja kahtluste korral teavitada vastavaid
ametiasutusi ning sügavamad teadmised annavad ka kredibiilsuse/pädevuse metsanduslikes otsustes kaasa
rääkida, jõudes emotsionaalselt tasandilt teadmistepõhisele tasandile, mille tulemusel ka arvestatakse nende
arvamusega rohkem.
Metsade kaitsmine võiks olla Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas ja majandamine Maaeluministeeriumi või
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalas.
2. Loodusväärtuste
hoidmise
finantsmehhanism:
metsanduse
suunamiseks
kasutatavate
finantsmajanduslike meetmete (toetused, hüvitised, maksud jms) praegune maht, struktuur ja rakendamise
põhimõtted ei toeta piisavalt jätkusuutliku metsmajanduse eesmärkide saavutamist
Lahendus: Tuleb hinnastada ökosüsteemiteenused ja kõik tulud, mis metsaomanikel jäävad piirangute tõttu
saamata, tuleb koheselt kompenseerida.
3.
Metsaomandi struktuur ja kultuur: metsaomandi struktuuris toimunud olulised muutused ei toeta
jätkusuutliku metsamajanduse sotsiaalsete ja kultuuriliste eesmärkide saavutamist
Lahendus: metsandusorganisatsioonide teavitustegevus ja metsaomanike teadlikkuse tõstmine.
4.

Metsa kui elukeskkonna ja pärandkultuuri vähene teadvustamine

Lahendus: Üldhariduskoolide õppekavadesse senisest enam sisse tuua metsanduse- ja puiduga seonduvat
temaatikat, õpetajatele spetsiaalsete metsandusalaste koolituste korraldamine, metsandust seletavate
õppematerjalide väljatöötamine, metsaomanike teadlikkuse tõstmine jne. Puidu kui keskkonnasõbraliku
ehitusmaterjali propageerimine.
5. Metsade roll süsinikuringes: metsamajanduse suunamisel tuleb senisest enam arvestada metsade rolliga
süsinikuringes, kliimamuutuste leevendamises ning kliimamuutustega kohanemises
Lahendus: Metsakasvatuses seada eesmärgiks puitsuste ühtlasem jaotus vanuseklassidesse ning raiejärgne
uuenemine sobivate puuliikidega. Tänasele energiaks minevale puidule tuleks leida alternatiivseid
kasutusvaldkondi, kus süsiniku seotaks kauemaks- näiteks puidu kasutamine ehitistes.

6.
Metsa tootlike funktsioonide säilitamine: metsauuendamisele ja sellega kaasnevatele
metsakasvatuslikele tegevustele ei pöörata erametsades piisavat tähelepanu, mistõttu väheneb metsade
puiduline väärtus ja hüviste pakkumise võime
Lahendus: Metsamajandamise Hea Tava üle vaatamine, korrigeerimine ja muutmine nö usalduse- ja
kvaliteedimärgiks, millega metsaomanikud tahaksid ise vabatahtlikult liituda. Metsandusorganisatsioonide
teavitustegevus ja metsaomanike teadlikkuse tõstmine.

7.
Metsade tervisliku seisundi ja elujõulisuse säilitamine: metsaökosüsteemide tervisliku seisundi
tagamiseks vajame praegusest tõhusamat seiret
Lahendus: Nutikate digilahenduste väljatöötamine, mis võimaldavad senisest täpsemini ja paremini seiret
teostada. Suurema rahastuse suunamine teadusesse ja uuringutesse.

8.
Elurikkuse ja metsamajanduse seosed: Ülevaade elurikkuse olukorrast ja metsamajanduse mõjust (sh
pinnase kahjustamine) sellele on ebapiisav, metsanduses on tarvis kasutada elurikkuse säilimist toetavaid
majandamisvõtteid
Lahendus: Metsamajandamise Hea Tava, sobivate metsamajandamisvõtete rakendamine

9. Metsamajanduse ruumiline kavandamine: metsamajanduse kavandamisel tuleb senisest enam arvestada
loodusväärtustega. Elurikkuse ja elupaikade säilimiseks on vaja raieid ruumiliselt planeerida
Lahendus: Metsamajandamise Hea Tava. Metsaomanikke tuleb nõustada sobivaid metsamajanduslikke
tegevusi tegema.

10. Raiemaht ja ökoloogilised väärtused: viimastel aastatel kasvanud raiemaht ja lageraiete pindala võivad
tulevikus ohustada metsade ökoloogilisi väärtusi
Lahendus: Optimaalne raiemaht sõltub küpsete metsade osakaalust, kuna küpsete metsade osakaal on
vähenemas, on ka raiemaht vähenemas. Metsamajandamise Hea Tava.
11. Metsandus majanduses ja tööhõives: metsanduse rolli majanduses ja tööhõives ei teadvustata piisavalt.
Lahendus: Ühiskonnale on vaja rohkem selgitada riigi ja majanduse toimimise aluspõhimõtteid ning metsa- ja
puidutööstuse osakaalu meie majanduses. Väga oluline on teaduse ja tööstuse koostöö arendamine ning puidu
väärindamine kõrgematel astmetel (rafineerimine ja molekulaarne). Puidu väärindamise kõrgemad astmed
loovad võimaluse vähendada meie tarbimisühiskonna keskkonnamõjusid ja taastumatute loodusvarade
kasutust. Õppides oma suurimat taastuvat loodusvara, puitu, eri viisidel kasutama, saame luua Eestist
innovatiivse roheriigi, mis on eeskujuks üle maailma- biomajandus.
12. Metsandusteabe kogumine ja kasutamine: metsandusteave ei kirjelda piisavalt kõiki jätkusuutliku
metsanduse aspekte. Kogutud andmeid on tarvis senisest põhjalikumalt analüüsida ja tulemusi aktiivsemalt
kommunikeerida. Otsuste tegemisel on tarvis tugineda teadmistele ja uuringute tulemustele
Lahendus: Metsasektoriülene koostöö ja näiteks metsainfo.ee kanali loomine koostöös erinevate metsandusega
tegelevate organisatsioonide ja metsateadlastega, mille eesmärgiks oleks teadmistepõhise metsanduse, uute
uuringute, infomaterjalide, infograafika jms (ka välismaiste)- kokku kogumine ja produtseerimine ning
kommunikeerumine huvigruppidele ja ka ühiskonnale laiemalt (panduna ka tavainimesele arusaadavasse
keelde).

