Eesti Erametsaliidu valimiskompass 2015
Käesolev valimiskompass on koostatud Eesti Erametsaliidu poolt andmaks ülevaade, et kuidas on kajastatud erakondade 2015 aasta Riigikogu
valimisprogrammides metsaomanike ettepanekud Eesti metsanduse ja keskkonnakaitse arendamiseks aastatel 2015-2018.
Eesti
Erametsaliidu
ettepanek

1.
Reformierakond

1) Maaomanikele
kompenseeritakse riigi poolt
õiglaselt ja
koheselt omandi
majandamist
oluliselt piiravad
looduskaitselised
piirangud

toetab eraomanikke, kes
aitavad kaasa unikaalsete või
ohus olevate loodusväärtuste
kaitsmisele
jätkab eraomanikele, kelle
eramaal asub looduskaitseala,
majandamise piirangute
kompenseerimist
lähtub piirangute seadmisel
põhimõttest, et ühiskonna
huvides omandi kasutamist ja
käsutamist piiravad seadused ja
talumiskohustus oleksid
tasakaalustatud õiglaste
kompensatsioonimehhanismide
ga

IRL

SDE

Riik peab avalikes
huvides kaitse alla
võetud maade
omanikele õiglaselt
hüvitama
majandustegevuse
piirangutest
tulenevad kahjud
või ostma maa riigile
õiglase hinna eest

Jälgime, et
kavandatavate
looduskaitsealad
e eesmärk ja režiim oleksid
kooskõlas.
Tagame
eramaadel
looduskaitseliste
piirangute
võrdse
kompenseerimis
e sõltumata
sellest, kas
piirangud on
kehtestatud
Natura 2000
võrgustiku aladel

Keskerakond

Konservatiivne
Rahvaerakond

Eesti
Vabaerakond
Taotleme
piirangute
ülevaatamist, et
keskkonnakaitse
oleks tasakaalus
muude ühiskonna
aspektidega. Riik
peab hakkama
piirangute eest
maksma õiglast
kompensatsiooni.
Seadustame
riigile kohustused
kompenseerida
maaomanikele
õiglaselt ja
koheselt
majandamisvõim

Eestimaa
Rohelised
On aeg tagada
looduskaitseliste
piirangute
kompenseerimine
eramaadel,
sõltumata sellest,
kas piirangud on
kehtestatud
Natura 2000
võrgustiku aladel
või väljaspool
seda.

või väljaspool
seda.

2) Õigusruumi
muudetakse
selliselt, et
maaomanikele
tekib õiguslik alus
ja toimiv süsteem
saada oma maal
tehnorajatiste
talumise eest
õiglast hüvitist.
Sätestatakse
ühtsed
põhimõtted
maaomanike ja
liinihaldajate
õigustest ja
kohustustest
rajatavate või
olemasolevate
trasside
ehitamisel,
hooldamisel ja
rekonstrueerimise
l.

3) Luuakse
maksusoodustus
väikeomanike
metsade
majandamiseks.

Lähtub piirangute seadmisel
põhimõttest, et ühiskonna
huvides omandi kasutamist ja
käsutamist piiravad seadused ja
talumiskohustus oleksid
tasakaalustatud õiglaste
kompensatsioonimehhanismide
ga.

Muudame seadusi
nõnda, et
maaomanikud
hakkavad oma maal
asuvate
tehnorajatiste
talumise eest saama
õiglast hüvitist.

Võimaldame
füüsilisest isikust
metsaomanikul
müüa
tulumaksuvabalt

alusi oluliselt
kitsendavad
looduskaitselised
piirangud.

Määratleme maaja tehnorajatiste
omanike üldised
õigused ja
kohustused
tehnorajatiste
ehitamisel,
hooldamisel ja
rekonstrueerimis
el ning
seadustame
omaniku maal
võõra
tehnorajatise
talumise
kohustuse eest
õiglase hüvitise.

lubada liinialustel
maadel
energiavõsa jmt
kasvatamist.
Tänane
regulatsioon näeb
ette 220-230 kW
liinide puhul liinist
mõlemale poole
40 m laiuse
kaitsevööndi
rajamist, samas
jääb puistute
keskmine kõrgus
Eestis sellele
oluliselt alla.
Kitsamate
kaitsevööndite
hooldamine
annaks aga
kokkuhoidu
muudeks
vajalikeks
hooldustöödeks

Tõstame nii
füüsilisest isikust
metsaomanikele
kui ka füüsilisest
isikust

Teeme
maksusoodustuse
väikemetsaomanik
ele. Nii füüsilisest
isikust

Nii füüsilisest
isikust
metsaomanikel
kui füüsilisest
isikust
ettevõtjatel
tõstetakse
aastane
maksuvabastus
tasemele 5000
eurot, olenemata
sellest, kas
võõrandatakse
raieõigust või
metsamaterjali.

4) Maaomanikud
kaasatakse
sisuliselt ja
efektiivsel viisil
(kaasaegseid IKT
vahendeid
kasutades ning
võimalikult
varajases
planeerimisfaasis)
kõikidesse tema
omandit
puudutavatesse
protsessidesse
(planeeringud,
kaitsepiirangute
kavandamine,

peab õigeks, et omanikud
kaasatakse võimalikult vara
kõikidesse nende omandit
puudutavatesse protsessidesse
(planeeringud, kaitsepiirangute
kavandamine, rajatiste
ehitamine jne)

IRL toetab riigi ja
vabakonna vahel
erinevate
koostöövormide
arendamist. Selleks:
4) peame vajalikuks
riigi ja huvikaitse
organisatsioonide
läbipaistvat suhtlust.
Selleks parandame
huvikaitse
organisatsioonide
võimalusi osaleda
neid puudutavate
otsuste
ettevalmistamisel

oma metsast
saadud
metsamaterjali
5000 euro
ulatuses aastas.

ettevõtjatele
aastase
maksuvabastuse
metsa töötlemisel
5000 euroni
sõltumata sellest,
kas
võõrandatakse
raieõigust või
metsamaterjali.

Loome
väikemetsaoman
ikele
metsamajandami
seks lihtsad ja
läbipaistvad
regulatsioonid,
toetame
metsaühistute
tegevust ning
kaasame
maaomanikud
võimalikult
varajases
planeerimisfaasis
kõikidesse nende
omandit

Seadustame
riigile ja
omavalitsusele
kohustused
kaasata
maaomanikud
sisuliselt ja
efektiivsel viisil
(kaasaegseid IKT
vahendeid
kasutades ning
võimalikult
varajases
planeerimisfaasis)
kõikidesse nende
omandit
puudutavatesse
protsessidesse

metsaomanikel
kui ka füüsilisest
isikust ettevõtjatel
tõstetakse aastane
maksuvabastus
tasemele 5000
eurot, olenemata
sellest, kas
võõrandatakse
raieõigust või
metsamaterjali,
kuid tingimusel, et
metsa
majandamine
toimub elurikkust
hoidva
püsimetsamajand
usena.

liinide rajamine
või hooldamine).

5) Jätkata
metsaühistute
riigipoolset
toetamist, andes
samas
halduslepingute
alusel osad
metsandusega
seotud riigi
funktsioonid (nt
metsateatiste
kontroll,
raielankide ja
uuendusalade
ülevaatus,
metsakahjustuste
hindamine,
looduskaitseliste
tööde teostamise
korraldamine,
jooksev
metsakorraldus,
elupaikade seire)
metsaühistutele.

toetab riigi ja
vabakonna vahel
erinevate
koostöövormide
arendamist.
Selleks: 2) jätkame
vabaühenduste
rahastamispraktika
te korrastamist,
tagades
valdkondades
olulistele
strateegilistele
partneritele
mitmeaastased
lepingud;
soodustame avalike
teenuste
delegeerimist
professionaalsetele
ja elujõulistele
vabaühendustele
(sh sotsiaalsetele
ettevõtetele)

puudutavatesse
protsessidesse.

(planeeringud,
kaitsepiirangute
kavandamine,
liinide rajamine
või hooldamine
jms).

Toetame era-,
avaliku- ja
kolmanda sektori
koostööplatvorm
ide loomist ja
arengut.
Toetame
ühistegevuse
arendamist, et
suurendada
erametsaomanik
e
konkurentsivõim
et.

Jätkame
metsaühistute
riigipoolset
toetamist, andes
samas
halduslepingute
alusel osad
metsandusega
seotud riigi
funktsioonid (nt
metsateatiste
kontroll,
raielankide ja
uuendusalade
ülevaatus,
metsakahjustuste
hindamine,
looduskaitseliste
tööde teostamise
korraldamine,
jooksev
metsakorraldus,
elupaikade seire)
üle
metsaühistutele.

Jahinduse
korraldus peab
tagama elujõuliste
ulukipõlvkondade
kestmise. Jahindust
tuleb korraldada
nii, et säiliksid
väljakujunenud
parimad
traditsioonid

6) Jahinduse
korraldust
muudetakse
enam
maaomanikke
arvestavaks.
Alates 2017
aastast lubatakse
jahipidamist
ainult nendel
maadel, kus
maaomanikuga
on sõlmitud maa
jahindusliku
kasutuse kirjalik
leping.

Kokku

Legend:

-1
-2
-3

Toetame
maaomanike
kaasamist
jahindustegevus
e kavandamisse.

-3
-2
-1

-4
-1
-1

- meie ettepanekuga on arvestatud ja kajastatud valimisprogrammis

meie ettepanekuga või lubadusel on tingimus, mis oluliselt muudab selle sisu

Muudame
jahinduse
korraldust enam
maaomanikke
arvestavaks.
Seadustame
alates 2017.
aastast
jahipidamise
ainult nendel
maadel, kus
maaomanikuga
on sõlmitud maa
jahindusliku
kasutuse kirjalik
leping.

-0
-0
-6

-0
-0
-6

-6
-0
-0
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-2
-3

valimisprogrammis on lubadus, mis kaudselt või väga ebamääraselt seostub

- kahjuks valimisprogramm meie ettepanekut ei kajasta

Muud metsandusega seotud lubadused:
IRL :
Riigi ressursside haldamine peab läbimõeldult panustama Eesti majanduse väärtusloomesse. Selleks tuleb luua riigi ressursside kasutamise kava ja tuua ressursside (sh maavarad,
mets) majandamine majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalasse. Riik peab majanduslikult olulist vara mõistlike ajavahemike järel hindama, selle
kasutusotstarbe järgi tsoneerima ning tegema selleks vajalikke uuringuid. Praegu on nii mets kui ka maavarad keskkonnaministeeriumi valitsemisel, kelle põhiülesandeks peab
olema ja jääma keskkonnahoid ja -kaitse.
Toetame Eesti metsanduse ja puidutööstuse väärtusloome kasvatamist. Peame hoolt kandma Eesti metsade potentsiaali kasutamise eest, et puit ei mädaneks metsa ära, vaid
jõuaks erinevate toodetena turule. Puidu töötlemine peab olema Eestis kasvav tööstusharu ja üks olulisi rahastatava tehnoloogilise innovatsiooni valdkondi. Tuleb jätkata
teadusuuringud ja -koostööd puidukeemia alal ning puitmajade ehituse arendamist (spetsialistide koolitamine, teadustegevus, riiklik tugi eksporditurundusele), samuti puidu
kasutamist energeetikas.
Vabaerakond:
Me korrastame keskkonnapoliitika. Eestis olev loodusressurss, mets, maa ja maavarad peavad meid mõistlikult teenima, meil on vaja kaitstud Eestit, kuid sellist, kus ka inimesel on
koht. Meil on vaja arukat ja teineteist mõistvat majandus- ja keskkonnapoliitikat. Eesti ei ole muuseum!
Reformierakond:
peab tähtsaks metsandussektori arengut kõrget lisandväärtust tootva ja eksportiva tööstusharuna, mis tagab majandusmetsade majandamise omanikele pikaajalist tulu tooval
moel.
soodustab kohalikul toorainel põhinevate biokütuste ja väheväärtusliku puidu kasutamist
suurendamaks metsandussektori konkurentsivõimet ja parandamaks teede olukorda kehtestab metsaveoautode täismassi piirangu sõltuvalt telgede ja velgede arvust
täpsustab kaitsealade ja -objektide piiranguid, et võimaldada neis piirkondades looduskeskkonda minimaalselt häirivat mõistlikku majandustegevust (vt keskkonnaprogramm)
SDE:
Algatame auditi looduskaitseliste piirangute hindamiseks, et kaaluda kaitseväärtuste otstarbekust ja põhjendatust.
Kaasame aktiivselt kohalikke kogukondi kaitsealade haldamisse: ametkonnad ja kohalikud elanikud peavad tegema pidevat koostööd. Toetame looduskaitse usaldusmeeste
võrgustiku loomist.
Hoiame Eesti põlise riigimetsa riigi omanduses ja tagame riigimetsa jätkusuutliku ja heaperemeheliku majandamise.
Toetame kaitseala valitsejale suuremate volituste andmist metsamajanduslike tööde planeerimisel.
Seisame selle eest, et jahipidamine kui harrastus jääks ka edaspidi kättesaadavaks kõigile asjast huvitatuile sõltumata sissetulekust ja ühiskondlikust positsioonist. Oleme
seisukohal, et riigi rolli jahinduspoliitika kujundamisel tuleb suurendada, selleks loome keskkonnaministeeriumis jahindusliku üksuse.

Seisame suurte jahipiirkondade säilitamise eest, arvestades, et jahinduse korraldamise aluseks on uluk ning minimaalseks jahipiirkonna suuruseks säiliks 5000 hektarit ühes
ringpiiris.
Lisaks jahimeestele ja maaomanikele peab ulukite põhjustatud kahjude hüvitamisse fondi kaudu panustama ka riik. Jahipiirkonna kasutaja ei ole kohustatud hüvitama uluksõraliste
tekitatud kahju, kui ta on täitnud sõraliste küttimismahu ja struktuuri jahindusnõukogus kokkulepitud ulatuses.
Keskerakond:
Viime metsaseaduse kooskõlla põhiseadusega, et kohalik omavalitsus saaks kaasa rääkida metsaraie osas oma haldusterritooriumil.
Taasloome metsavahtide ametikohad
Eestimaa Rohelised
Tagame metsade säästva kasutuse nõuded nii era- kui riigimetsas. Metsade kasutus peab olema planeeritud arvestades erinevate metsatüüpidega ja vanade metsade säilimise
vajadusega, mille pidev olemasolu on oluline elurikkuse säilimiseks. Metsaelustiku kaitseks parandatakse kaitsealade võrgustiku esinduslikkust ja sidusust ning tagatakse
vääriselupaikade säilimine. Lageraie piir saab taas olema 3 ha

