Meili teel tehtud prioriseerimise
tulemused
Iga liige sai 10 häält, kokku saime tagasisidet 26
liikmelt (neist 3 eile õhtul). Seega tulemused 23
liikme tagasiside põhjal.

Üldiselt jaotati punktid 1-2 kaupa laiali, samas
mõned andsid kõik punktid ühele probleemile.

TOP 10 punktide järgi
K.1.1 * Raiemahud on tasemel, mis metsade vanuselise struktuuri muutuste kaudu ohustab
elurikkust ja võib ohustada teisi metsade ökoloogilisi funktsioone
K.6.6 Puudub riigi pikaajaline plaan majandatavate metsade, majanduspiirangutega
metsade ja rangelt kaitstavate metsade osakaalu kohta
Ü.4.2 Metsa loodusväärtuste hoidmise finantsmehhanism ei ole piisav, jätkusuutlik ja
õiglane
K.4.6 Metsamaastike ruumiline planeerimine ökoloogiliste eesmärkide täitmiseks on
ebapiisavalt väljaarendatud
K.6.4 Puudub metsamajanduse pikaajaline visioon ning metsamajanduse stsenaariume pole
koostatud koos mõjude hinnanguga metsanduslikule haridusele ja tööhõivele
Ü.2.1 Metsade majandamine ja metsade kaitsmine on ühes ministeeriumis
K.6.1 Füüsilisest isikust erametsaomanike (edaspidi talumetsaomanike) arvu ja nende
5 omandis oleva metsamaa jätkuv vähenemine ning juriidilisest isikust metsaomanike
(edaspidi firmametsaomanike) metsamaa pindala intensiivne suurenemine
K.3.1 Metsandusega seotud taristute (teede) korrashoid ja areng pole piisavalt tagatud
0
K.1.6 Eesti metsade majandamine ja maakasutus ei pruugi olla metsade süsinikuvaru
seisukohalt optimaalne, samas kui eesmärk võiks olla metsade süsinikuvaru ja
sidumisvõime suurendamine
K.1.8 Puudub ülevaade LULUCF määruse mõjust, muuhulgas puiduressursi kättesaadavusele

Ökoloogia
Sotsiaal
Ökoloogia
Ökoloogia
Sotsiaal

Majandus
Kultuur

Sotsiaal
Ökoloogia

Majandus

TOP 10 punkte andnute järgi
K.6.6 Puudub riigi pikaajaline plaan majandatavate metsade, majanduspiirangutega
metsade ja rangelt kaitstavate metsade osakaalu kohta
Ü.4.2 Metsa loodusväärtuste hoidmise finantsmehhanism ei ole piisav, jätkusuutlik ja
õiglane
K.1.1 * Raiemahud on tasemel, mis metsade vanuselise struktuuri muutuste kaudu
ohustab elurikkust ja võib ohustada teisi metsade ökoloogilisi funktsioone
K.4.6 Metsamaastike ruumiline planeerimine ökoloogiliste eesmärkide täitmiseks on
ebapiisavalt väljaarendatud
K.6.4 Puudub metsamajanduse pikaajaline visioon ning metsamajanduse stsenaariume
pole koostatud koos mõjude hinnanguga metsanduslikule haridusele ja tööhõivele
K.3.1 Metsandusega seotud taristute (teede) korrashoid ja areng pole piisavalt tagatud
0
Ü.2.1 Metsade majandamine ja metsade kaitsmine on ühes ministeeriumis
K.1.6 Eesti metsade majandamine ja maakasutus ei pruugi olla metsade süsinikuvaru
seisukohalt optimaalne, samas kui eesmärk võiks olla metsade süsinikuvaru ja
sidumisvõime suurendamine
Ü.5.2 Vajadus võimalikult täpse ja adekvaatse metsainventeerimise süsteemi järgi
K.1.8 Puudub ülevaade LULUCF määruse mõjust, muuhulgas puiduressursi
kättesaadavusele
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Kultuuri TOP 5
Üleüldises arvestuses*

K.6.15 Füüsilisest isikust erametsaomanike
(edaspidi talumetsaomanike) arvu ja nende
omandis oleva metsamaa jätkuv
vähenemine ning juriidilisest isikust
metsaomanike (edaspidi
firmametsaomanike) metsamaa pindala
intensiivne suurenemine
Ü.3.1 Metsanduse arengukavade koostamisel ja
täitmisel ei ole piisavalt lähtutud
valdkondadeülestest alusdokumentidest ja
nendes püstitatud kultuuriga seotud
eesmärkide saavutamisest
K.3.1 Kõik metsa majandajad ei järgi metsa
majandamise head tava
K.6.24 Metsa kultuurilise funktsiooni ebapiisav
uuritus. Puudub kaasaegne põhjalik
eestimaalaste loodustunnetuse uuring, mis
aitaks lahti mõtestada looduse tähendust
rahvuslikus identiteediloomes
K.6.1 Mets kui inimese elukeskkonna osa ei ole
ruumilise koostena arvel
K.6.25 Looduslikud pühapaigad kõnetaksid
tänapäeva kultuuris rohkem inimesi, kui neid
tõlgendada läbi metsa ja tervise
omavaheliste suhete aspekti
Ü.5.6 Ebapiisav loodushoidlike tavade ning
metsaga seotud Eesti rahvakultuuri
traditsioonide õpetamine koolides

Valdkonna liikmete hinnangul*
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K.1.1 * Raiemahud on tasemel, mis metsade
vanuselise struktuuri muutuste kaudu
ohustab elurikkust ja võib ohustada teisi
metsade ökoloogilisi funktsioone
Ü.3.1 Metsanduse arengukavade koostamisel ja
täitmisel ei ole piisavalt lähtutud
valdkondadeülestest alusdokumentidest ja
nendes püstitatud kultuuriga seotud
eesmärkide saavutamisest
K.6.15 Füüsilisest isikust erametsaomanike
(edaspidi talumetsaomanike) arvu ja nende
omandis oleva metsamaa jätkuv
vähenemine ning juriidilisest isikust
metsaomanike (edaspidi
firmametsaomanike) metsamaa pindala
intensiivne suurenemine
K.3.1 Kõik metsa majandajad ei järgi metsa
majandamise head tava
K.3.10 Metsandusega seotud taristute (teede)
korrashoid ja areng pole piisavalt tagatud
K.6.4 Puudub metsamajanduse pikaajaline visioon
ning metsamajanduse stsenaariume pole
koostatud koos mõjude hinnanguga
metsanduslikule haridusele ja tööhõivele
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*Selgitus: toodud on 6 tähtsamat, kuna 5. ja 6. probleem said
sama palju punkte ja hindas sama palju inimesi

Majanduse TOP 5
Üleüldises arvestuses*

Ü.2.1 Metsade majandamine ja metsade

kaitsmine on ühes ministeeriumis
K.1.8 Puudub ülevaade LULUCF määruse mõjust,
muuhulgas puiduressursi kättesaadavusele
K.6.21 Eesti rahvusparkide metsa majandamist
reguleerides ei arvestata piisavalt loodusel
põhineva turismi ning rekreatsiooni
potentsiaali ning vajadusi
K.6.11 Metsanduse potentsiaali maapiirkondades
töökohtade loomiseks ei ole efektiivselt
kasutatud
K.4.14 Erametsad ei uuene okaspuuga
K.6.20 Puudub selge ja kõigile osapooltele teada

olev poliitika või kokkulepe kolmandate
isikute majanduslikuks metsa
kõrvalkasutuseks
K.6.7 Puuduvad uuringud looduskaitse otsestest
ja kaudsetest kuludest ja tuludest

Valdkonna liikmete hinnangul
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K.1.1 * Raiemahud on tasemel, mis metsade

vanuselise struktuuri muutuste kaudu
ohustab elurikkust ja võib ohustada teisi
metsade ökoloogilisi funktsioone
Ü.2.1 Metsade majandamine ja metsade
kaitsmine on ühes ministeeriumis
K.1.8 Puudub ülevaade LULUCF määruse
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mõjust, muuhulgas puiduressursi
kättesaadavusele
K.6.21 Eesti rahvusparkide metsa majandamist
reguleerides ei arvestata piisavalt
loodusel põhineva turismi ning
rekreatsiooni potentsiaali ning vajadusi
K.6.6 Puudub riigi pikaajaline plaan
majandatavate metsade,
majanduspiirangutega metsade ja rangelt
kaitstavate metsade osakaalu kohta
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Sotsiaali TOP 5
Üleüldises arvestuses

K.6.6 Puudub riigi pikaajaline plaan

K.6.4

K.3.10
Ü.5.2
Ü.5.4

majandatavate metsade,
majanduspiirangutega metsade ja rangelt
kaitstavate metsade osakaalu kohta
Puudub metsamajanduse pikaajaline
visioon ning metsamajanduse
stsenaariume pole koostatud koos
mõjude hinnanguga metsanduslikule
haridusele ja tööhõivele
Metsandusega seotud taristute (teede)
korrashoid ja areng pole piisavalt tagatud
Vajadus võimalikult täpse ja adekvaatse
metsainventeerimise süsteemi järgi
Üldharidussüsteemis ei käsitleta piisavalt
tarbimise keskkonnamõju teemat,
metsamajandust, sellega seotud
tegevusvaldkondi

Valdkonna liikmete hinnangul
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K.1.1 * Raiemahud on tasemel, mis metsade
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K.3.10

K.6.11

vanuselise struktuuri muutuste kaudu
ohustab elurikkust ja võib ohustada teisi
metsade ökoloogilisi funktsioone
Puudub metsamajanduse pikaajaline
visioon ning metsamajanduse
stsenaariume pole koostatud koos
mõjude hinnanguga metsanduslikule
haridusele ja tööhõivele
Puudub riigi pikaajaline plaan
majandatavate metsade,
majanduspiirangutega metsade ja
rangelt kaitstavate metsade osakaalu
kohta
Metsandusega seotud taristute (teede)
korrashoid ja areng pole piisavalt
tagatud
Metsanduse potentsiaali
maapiirkondades töökohtade loomiseks
ei ole efektiivselt kasutatud
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Ökoloogia TOP 5
Üleüldises arvestuses

K.1.1 * Raiemahud on tasemel, mis metsade

Ü.4.2

K.4.6

K.1.6

Ü.4.4

vanuselise struktuuri muutuste kaudu
ohustab elurikkust ja võib ohustada
teisi metsade ökoloogilisi funktsioone
Metsa loodusväärtuste hoidmise
finantsmehhanism ei ole piisav,
jätkusuutlik ja õiglane
Metsamaastike ruumiline planeerimine
ökoloogiliste eesmärkide täitmiseks on
ebapiisavalt väljaarendatud
Eesti metsade majandamine ja
maakasutus ei pruugi olla metsade
süsinikuvaru seisukohalt optimaalne,
samas kui eesmärk võiks olla metsade
süsinikuvaru ja sidumisvõime
suurendamine
Ökosüsteemi teenuste turupõhised
mudelid puuduvad

Valdkonna liikmete hinnangul
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K.1.1 * Raiemahud on tasemel, mis metsade
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K.3.3

vanuselise struktuuri muutuste kaudu
ohustab elurikkust ja võib ohustada teisi
metsade ökoloogilisi funktsioone
Metsa loodusväärtuste hoidmise
finantsmehhanism ei ole piisav,
jätkusuutlik ja õiglane
Eesti metsade majandamine ja
maakasutus ei pruugi olla metsade
süsinikuvaru seisukohalt optimaalne,
samas kui eesmärk võiks olla metsade
süsinikuvaru ja sidumisvõime
suurendamine
Metsamaastike ruumiline planeerimine
ökoloogiliste eesmärkide täitmiseks on
ebapiisavalt väljaarendatud
* Lageraie keskne metsamajandus
ohustab elurikkuse säilimist
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Fookusteemade arutelu
Ülesanne:
Iga valdkond esitab kolm oma valdkonna
olulisemat probleemi

Tulemused – kultuuri
prioriteedid
Füüsilisest isikust erametsaomanike (edaspidi talumetsaomanike)
arvu ja nende omandis oleva metsamaa jätkuv vähenemine ning
juriidilisest isikust metsaomanike (edaspidi firmametsaomanike)
metsamaa pindala intensiivne suurenemine.
Looduslikud pühapaigad kõnetaksid tänapäeva kultuuris rohkem
inimesi, kui neid tõlgendada läbi metsa ja tervise omavaheliste suhete
aspekti.
Ebapiisav loodushoidlike tavade ning metsaga seotud Eesti
rahvakultuuri traditsioonide õpetamine koolides.
(Selle elluviimise eelduseks on probleem K.6.24)

Tulemused – majanduse
prioriteedid
Metsade majandamine ja metsade kaitsmine on ühes
ministeeriumis

Piirangute õiglase hüvitamise meetmed ei ole olnud piisavad
Erametsade puuliigiline koosseis on muutunud majanduslikult
väheväärtuslike puuliikide suunas raiesmike vähese
kultiveerimise ja hooldusraiete (valgustus) vähese teostamise
tõttu
(kajastatud probleemi K.4.14 „Erametsad ei uuene
okaspuuga“ all)

Tulemused – sotsiaali
prioriteedid
Puudub riigi pikaajaline plaan majandatavate metsade,
majanduspiirangutega metsade ja rangelt kaitstavate metsade
osakaalu kohta koos mõjude hinnanguga metsanduslikule
haridusele ja tööhõivele (ühendatud 2 probleemi)
Piirangutest tulenevate saamata jäänud tulu kompenseerimine
metsaomanikele ja kohalikule omavalitsusele pole sageli piisav
või puudub üldse
Metsandusega seotud taristute (teede) korrashoid ja areng pole
piisavalt tagatud

Tulemused – ökoloogia
prioriteedid
Raiemahud on tasemel, mis metsade vanuselise struktuuri
muutuste kaudu võib ohustada/ohustab elurikkust ja võib
ohustada teisi metsade ökoloogilisi funktsioone

Metsa loodusväärtuste hoidmise finantsmehhanism ei ole
piisav, jätkusuutlik ja õiglane
Eesti metsade majandamine ja maakasutus ei pruugi olla
metsade süsinikuvaru seisukohalt optimaalne, samas kui
eesmärk võiks olla metsade süsinikuvaru ja sidumisvõime
suurenemine

