MAK 2030 koostamise protsessi lühikokkuvõte
Eesmärk on saavutada laiapõhjaline konsensuslik kokkulepe erinevate valdkondade, kohustuste ja
osapoolte vahel jätkusuutliku metsanduse suunamiseks MAK abil.
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Lihtsustatud protsessijoonis

Juhtkogu: koosneb huvirühmade, riigi- ja uurimisasutuste esindajatest. Juhtkogu peamine eesmärk on
saavutada konsensus metsa arengustsenaariumi osas ning esitada keskkonnaministrile metsanduse
arengukava terviktekst. Valiku aluseks on arengustsenaariumid, mis koostatakse koostöös teadlastega
võttes arvesse metsakogu ja huvirühmade ettepanekuid ning keskkonnamõju strateegilise hindamise
käigus tuvastatud mõjusid.
Riigiametid
Keskkonnaministeerium
Majandusministeerium
Rahandusministeerium
Maaeluministeerium
Kultuuriministeerium
Haridusministeerium
Sotsiaalministeerium
Siseministeerium
Kaitseministeerium
Riigikantselei
RK Keskkonnakomisjon

Teadlased
Teaduste Akadeemia
Ökoloogia – TÜ
Majandus – TÜ
Metsandus – EMÜ
Puidutöötlemine – TTÜ
Ühiskond – EMÜ
Kultuur –TLÜ

Huvirühmad
Eesti Keskkonnaühenduste Koda
Eesti Looduskaitseselts
Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit
Eesti Erametsaliit
Eesti Metsataimetootjate Liit
Eesti Taastuvenergia Koda
Maavalla Koda
Eesti Metsatöötajate Ametiühing
Eesti Loodusturismi Ühing
Eesti Jahimeeste Selts
Linnade ja valdade liit

Metsakogu: laiapõhjalise ühiskondliku kokkuleppe saavutamiseks kokku kutsutud rahva esindajate
arutelu, kuhu loositakse 50 liiget ennast üles seadnud kandidaatide hulgast. Metsakogu tulemuseks on
metsanduses kirjeldatud probleemide lahendamise ettepanekud, mille kaks metsakogu esindajat
viivad huvirühmade aruteludesse.

Huvirühmade arutelud: arutelude tulemuseks on metsanduses kirjeldatud
probleemide lahendamise ettepanekud. Aruteludel saavad osaleda juhtkogu liikmed ning
huvirühmade ja metsakogu esindajad. Vajadusel kaasatakse valdkondlikke eksperte.
Arutelud Riigikogus: ettepanekute tutvustamine Riigikogus ning poliitikute ettepanekute kogumine.
Stsenaariumide ja keskkonnamõjude hindamine: keskkonnamõju strateegilisel hindamisel
koostatakse koostöös teadlastega huvirühmade aruteludest tulnud ettepanekute põhjal metsanduse
arengustsenaariumid. Lisaks keskkonnamõjudele hinnatakse ka sotsiaal-majanduslikke mõjusid.
Konverents Riigikogus: stsenaariumide ja nende mõjude tutvustamine
Juhtkogu konverents: eesmärgiks on konsensuse saavutamine metsanduse arengustsenaariumi
valikul ning arengukava tervikteksti esitamiseks.
MAK2030 avalikustamine: märtsis 2020
MAK2030 kinnitamine Riigikogus: mai 2020
Jätkutegevused: MAK2030 täitmise jälgimine ja ettepanekute tegemine järgmise perioodi
rakendusplaani

