Probleemrühm 1. Metsanduse suunamine ja kaasarääkimine: ühiskonna arengust tulenevalt on tarvis
teha metsanduse suunamisega seotud institutsionaalseid muudatusi. Elanikud hindavad
metsandusteemadel kaasarääkimise võimalust väheseks.
Kohati ebapiisav keskkonnajärelevalve.
Lahendus: Koostöö tõhustamine metsade tuleohutusnõuete täitmise järelevalve teostamiseks. Samuti
ka selgem ja sisukam kommunikatsioon tuleohutusnõuete täitmise vajalikkusest. Miks kehtestatakse
tule tegemise keeld, miks metsamineku keeld? Miks on oluline lõkkeplatsidel ette näha liiva? Millist
eesmärki kannavad tuletõkestusribad- ja vööndid? Miks peab olema piisaval hulgal tuletõrje
veevõtukohti?
Probleemrühm 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: Toetusmeetmete olemasolu metsaomanikele tuletõkestusribade ja -vööndite, tuletõrje
veevõtukohtade, päästetehnika juurdepääsuteede, metsatulekahjude avastamissüsteemide, ohutute
lõkkekohtade ja ohutusalaste teavitusviitade rajamiseks.
Probleemrühm 4. Metsa kui elukeskkonna ja pärandkultuuri vähene teadvustamine.
Üldharidussüsteemis ei käsitleta piisavalt tarbimise keskkonnamõju teemat, metsamajandust, sellega
seotud tegevusvaldkondi (jahindus, looduskaitse), looduskultuuri ning puidukasutust.
Metsade prügistamine ja risustamine tekitab lisaks visuaalsele reostusele, jäätmete kõrvaldamiskulule,
eluslooduse kahjustamisele, pinna- ja veereostuse ohule mh metsapõlengu ohu (puistu hävimisega
kaasnev majanduskahju).
Eesti nüüdisarhitektuuris kasutatakse puitmaterjali liiga vähe.
Lahendus 1: Üldharidussüsteemis keskkonnamõjude käsitlemisel ohutusalase teabe andmine,
metsatulekahjude keskkonnamõju mõtestamine. Metsade prügistamise ja metsapõlengu ohu seoste
käsitlemine.
Lahendus 2: Puithoonete ehitamise laialdasem propageerimine.
Probleemrühm 8. Metsanduse infrastruktuur: metsanduse infrastruktuur vajab keskkonnanõuetega
kooskõlas olevat korrastamist.
Olemasolevate teede halb seisund takistab metsakasutust.
Metsakuivendusel on tugev negatiivne mõju märgadele metsa- ja sookooslustele, veeelustikule,
kaldakooslustele ning see hoogustab kliimamuutusi.
Lahendus 1: Soovituste andmine või nõuete kehtestamine metsade teedevõrgustiku rajamiseks
(metsakasutuse võimaldamiseks ja metsatulekahjude likvideerimisel juurdepääsu tagamiseks).
Lahendus 2: Metsakuivenduse ja tuletõrje veevõtukohtade terviklik planeerimine.
Probleemrühm 13. 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.
Ühiskonna teadlikkus metsaökoloogiast on madal, mistõttu paljud arvamusliidrid, metsanduspoliitikas
osalevad huvipooled ja poliitikat suunavad keskkonnaministeeriumi ametnikud ei suuda mõista metsa
kui tervikut.
Metsanduslikud teabematerjalide (teadustööd, uuringud ja muud infomaterjalid) ei ole avalikkusele
lihtsasti kättesaadavad.
Lahendus: Metsandusteabes ohutusalase teabe (riskid, ohutu käitumine, piirangud tuleohtlikul ajal,
kaitsemeetmed jne) mitmekülgne käsitlemine.

