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Kollektiivne pöördumine
metsapöördumine
Austatud kollektiivse pöördumise esindaja
Riigikogule esitatud pöördumises soovite, et “lageraied rahvusparkides, looduskaitsealadel ja
loodusparkides tuleb keelata, raiemahtusid tuleb vähendada ning loomastiku kaitseks nende
sigimisperioodil tuleb keelata kõik raied ajavahemikul 15. aprillist kuni 15. juunini. Samuti
soovite, et Vabariigi Valitsus annaks Eestis metsaga seotud otsuste kujundamisel määrava
sõna- ja otsustusõiguse looduskaitseühendustele ning nendega koostööd tegelevatele
looduskaitseteadlastele ja ökoloogidele ning muudaks metsandusse puutuvaid õigusakte nii, et
metsade rüüstamine ja metsalooduse kahjustamine ei oleks enam seaduslik.“
Riigikogus menetleti pöördumist kooskõlas Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse peatükis 182
„Kollektiivsete pöördumiste menetlemise kord“ sätestatuga. Riigikogu juhatuse 2020. aasta
24. novembri otsusega nr 131 edastati kõnealune pöördumine edasiseks menetlemiseks
keskkonnakomisjonile.
Keskkonnakomisjon arutas pöördumist 2021. aasta 19. jaanuari ja 25. jaanuari istungiteli. 19.
jaanuari istung oli avalik (veebiülekandega) ning sellest võtsid peale algatajate esindajate osa
Eesti Erametsaliidu, Eesti Metsa- ja Puidutööstuse liidu (EMPL), Eestimaa Looduse Fondi,
Tartu Ülikooli, Eesti Maaülikooli ning Keskkonnaministeeriumi (KEM) esindajad. Toimus
sisuline arutelu, mille käigus tutvustasid osalejad oma seisukohti pöördumises toodud
ettepanekute kohta ja vastasid komisjoni liikmete küsimustele. 25. jaanuari istungil toimus
arutelu, mille eesmärgiks oli komisjoni seisukoha kujundamine pöördumises tehtud
ettepanekute suhtes.
Riigikogu keskkonnakomisjon mõistab pöördujate muret Eesti metsades toimuva suhtes.
Metsandus on väga oluline teema, kus ristuvad erinevate huvigruppide huvid ja tuleb leida
laiapõhjaline teaduspõhisel analüüsil baseeruv lahendus. Komisjon nõustub 19.01 istungil
kõlanud arvamusega, et tuleb otsida võimalusi raiesurve vähendamiseks, kuid samuti tuleb
arvestada metsamajandamise pikaajalise visiooniga ehk milline peaks olema mets saja aasta
pärast. Samuti nõustume, et puidu põletamine pole parim viis puidu kasutamiseks, kuid
sellega on mõistlik jätkata, kuni paremad alternatiivid saavutavad vajalikud
tootmisvõimsused. Edasiminekuks on vaja analüüsida, kuhu erinevad metsanduse
stsenaariumid meid viivad ning millised on nende mõjud majandusele, elurikkusele jne.
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Käesoleval ajal on pooleli metsanduse arengukava koostamine aastani 2030 ja kuna
pöördumises tõstatatud teemad on seotud selle koostamise käigus toimuvate aruteludega ning
on osaks läbirääkimistest, siis edastab komisjon need Keskkonnaministeeriumile kui
arengukava koostamist korraldavale ametkonnale. Komisjon palub arengukava koostajatel
hinnata ettepanekute erinevaid mõjusid ja rakendamise võimalikkust ning võimalusel nendega
arvestada. Keskkonnakomisjon on järjepidevalt arutanud metsandusega seonduvat ning jätkab
ka edaspidi tööd laiapõhise ühiskondliku kokkuleppe leidmisel.
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