
PEFC metsamajandamise
sertifitseerimine



Sertifitseerimine on…

• …protsess, mille käigus

sõltumatu osapool

kinnitab, et teatud

tegevus või toode vastab

kokkulepitud standardile. 



Sertifitseerimine

Metsamajandamine

Metsaomanike metsamaa

sertifitseerimiseks

Tarneahel

Puidu tarne ning puidupõhiste

toodete sertifitseerimiseks



Sertifitseerimisskeemid
• FSC® asutati 1993. aastal

peamiselt vihmametsade
kaitseks ja sertifitseerimiseks

• 198 milj. ha sertifitseeritud
metsamaad

✓ 1,5 milj. ha EE

✓ 1,1 milj. ha LV

✓ 1,6 milj. ha FIN

✓ 45 milj. ha RUS

• 37 000+ COC sertifikaati

https://www.fsc.org/

• PEFC™ asutati 1999. aastal

keskmise ja väikese suurusega
metsaomanike sertifitseerimiseks

• 309 milj. ha sertifitseeritud
metsamaad

✓ 1,2 milj. ha EE

✓ 1,7 milj. ha LV

✓ 18 milj. ha FIN

✓ 20 milj. ha RUS

• 20 000 COC sertifikaati

https://pefc.org/

https://www.fsc.org/
https://pefc.org/


Sertifitseerimisskeemid
• FSC®

• Siiani on sertifitseerimisettevõtted
kasutanud ajutisi standardeid.

• Praegu käib FSC Eesti rahvusliku
standardi koostamine mis on 
lõppufaasis. 

• FSC ajutine metsamajandamise
standard 10 printsiipi, mis omakorda
jagunevad alapeatükkideks.

• Igal auditil ei vaadelda igat printsiipi

• Teatud piirangud on karmimad, kui
metsaseadus

• Kokku ca 180 indikaatorit
mida jälgida

https://www.fsc.org/

• PEFC™

• Metsamajandamise standard 
kinnitati 2015.aastal 

• Ühtne rahvuslik standard

• Standardi uuendamine algab
tõenäoliselt 2019.a teises pooles

• Standard koosneb 19. kriteeriumist

• Auditil vaadeldakse kõiki 19. 
kriteeriumit ja nendele vastavust

• Peaaegu võrdne kehtiva
metsaseadusega

• Kokku ca 90 indikaatorit mida jälgida

https://pefc.org/

https://www.fsc.org/
https://pefc.org/


PEFC metsamajandamise
sertifitseerimine

Individuaalne 
sertifitseerimine

Rühmasertifitseerimine



Metsaomaniku kohustused PEFC 
sertifikaadiga liitudes

Pildid: https://www.farron.ee

https://www.farron.ee/


Levinumad mittevastavused

• Alltöövõtjate vähene

teadlikkus sertifikaadist

• Alltöövõtjate seire

• Teatiste esitamine oluliste

metsakahjustuste kohta

Tähelepanekud
• rööpad, harvendusraietel puude kahjustamine, seemnepuude

olemasolu, kultuuride ja metsakahjustuste seire

Foto: https://www.metsauhistu.ee/

https://www.metsauhistu.ee/


Eesti Erametsaliidu
rühmasertifikaat

Erametsaliidul PEFC rühmasertifikaat alates

19.veebruarist 2010

2010 2019

44 

metsaomanikku

45 000 ha 

101 

metsaomanikku

213 000 ha



Liitumine

• Kiire ja lihtne

• Avaldus koos metsamaa andmetega

• Liikmeks saamine kuni 7 tööpäeva jooksul

• Liituda saavad kõik metsaomanikud



Peale liitumist…

• on metsaomanikul õigus kasutada EEML PEFC 
rühmasertifikaadi numbrit ning müüa PEFC 
sertifitseeritud puitu

• lisatakse metsaomanik rahvusavahelisse
PEFC andmebaasi
• tekib metsaomanikul õigus PEFC 
logo taotlemiseks ja kasutamiseks



Palju maksab?

• Otse EEML rühmaga liitumise hinnkiri
• 1) Kuni 50 ha omandi puhul 20 eurot aastas 
• 2) 50,1-100 ha omandi puhul 30 eurot aastas
• 3) Üle 100 ha omandi puhul arvutatakse aastamaks 

valemiga 
• Näited: 

• 150 ha 86,6 €
• 250 ha 110,8 €
• 500 ha 170,6 €
• 1000 ha 287,2 €
• 2500 ha 613 €
• 5000 ha 1076 €
• 10 000 ha 1702 €



Miks valida EEML rühmasertifikaat?

• Liitumine kiire ja lihtne

• EEML tugi metsaomanikele

• PEFC metsamajandamise

sertifikaat on metsaomaniku

sõbralik



Sertifikaadi omamine annab…

• …võimaluse näidata 
ühiskonnale, et metsi 
majandatakse 
keskkonnasõbralikult ja 
säästlikult arvestades 
sotsiaalseid ning 
majanduslikke aspekte

• …metsaomanikule 
eelise keerulises 
majandusolukorras, kus 
puidu pakkumine 
ületab nõudluse



Kristel Pern

kristel.pern@erametsaliit.ee

Tel: 53 468 109

www.erametsaliit.ee

mailto:kristel.pern@erametsaliit.ee
http://www.erametsaliit.ee/

