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Muudatustest metsanduse arengukavas 2030

Täname, et teavitasite meid metsanduse arengukava (MAK) ministeeriumide vahelisest
kooskõlastusringist. Võrreldes meile viimati tutvustatud versiooniga on eelnõu mitmes
olulises elemendis paranenud ning tunnustame Keskkonnaministeeriumit loodusväärtuste ja
keskkonnafunktsioonide prioriteedi tõstmise eest eelnõu tekstis. Samas on eelnõu lisas 1
jätkuvalt toodud raiemahu määr, mille suurusjärguga me nõustuda ei saa ning leiame, et
koos sellega MAKi vastu võtta ei tohi, kuna see ei võimalda Eestil täita kestlikkuse eesmärke
ning on vastuolus eelnõus kirjas olevate põhimõtetega. Lisaks on kavas ette pandud
raierahu periood ornitoloogide hinnangul liiga lühike, et võimaldada enamike metsalindude
poegade üleskasvatamist.

Saadame teile omad vähese tutvumise ajaga tekkinud tähelepanekud uuenenud eelnõu
kohta:

• Muutunud sõnastused metsanduse arengukava eelnõu põhitekstis teevad selle raskesti
seostatavaks ning paiguti vastuoluliseks kaasa pandud lisaga 1. Soovitame selle lisa eelnõu
juurest eemaldada või olulisel määral ümber teha, tuues keskmesse kliimamuutuste
leevendamise ning eelnõu tekstis selgesti välja toodud süsinikuvaru hoidmise ja
suurendamise vajaduse.

• Eelnõu leheküljel 21 on nimetatud vajadust defineerida püsimetsanduse mõiste Eesti
kontekstis. Meie hinnangul selline vajadus puudub, kuna nii rahvusvaheliselt kasutatud
definitsioon kui metsaseaduses toodu on piisavad ning ei piira püsimetsanduse praktilist
ellurakendamist ega sellest saadavat keskkonnakasu

• Meie hinnangul on metsaelustiku tõhusa kaitse oluline ja pakiline eeldus looduskoosluste
ülepinnaline inventeerimine riigi- ja eramaal, nii kaitsealadel kui väljaspool neid.
Põlismetsade ning EL loodusdirektiivi lisas nimetatud metsaelupaikade kaardistamine loob
aluse, et täita EL loodusdirektiivi, elurikkuse strateegia ja metsastrateegia kohustusi ja
eesmärke.

• Metsade elurikkuse seisundi tegevussuundade seas on märgitud soov muuta
metsalinnustiku hoidmiseks mitmeid looduskaitseseaduse sätteid, kehtestades mh kevadise
raierahu kaitstavatel aladel nii riigi- kui ka eramaadel ning lisades volitusnormi Vabariigi
Valitsusele täiendava raierahu kehtestamiseks kaheks kuuks kõikides metsades.
Soovime rõhutada, et kaitsealadel on tarvilik kevad-suvine (mitte ainult kevadine)



raierahu. Vabariigi Valitsusele antav volitusnorm peaks aga kindlasti hõlmama
kolmekuulist raierahu (15.04-15.07), kuna kahekuuline raierahu ei annaks enamikele
metsalindudele võimalust poegi lennuvõimelisteks kasvatada.

• Nagu korduvalt oleme välja toonud nii oma kirjalikes pöördumistes kui suhtluses
juhtkoguga, on MAK2030 eelnõu koostamise protsess ja selle juhtimine olnud äärmiselt
halva halduspraktika näide. Praeguseks 5 aastat kestnud protsessi vältel oli huvirühmadel
võimalus oma kirjalike ettepanekute saatmiseks vaid 10 päeva vältel 2021. aasta juunis. Ei
enne ega pärast ei ole huvirühmade sisendit MAK eelnõule küsitud. Kui avalikkusele on
püütud jätta muljet, et protsessi komistuskiviks ja eelmise juhtkogu laialisaatmise põhjuseks
on suured erimeelsused, siis tegelikkuses on isegi need vähesed konsensused, milleni
2019. aastal ligi 50 erineva osapoole pingsatel läbirääkimistel jõuti, arengukava tekstist välja
jäetud. Leiame, et selline lähenemine on taunimisväärne.

Loodame näha loodusväärtusi ja keskkonnafunktsioone tähtsustavat metsanduse
arengukava, millest on kõrvaldatud eelnimetatud sisulised puudused.
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