PEFC EESTI RAHVUSLIKU METSAMAJANDAMISE STANDARDI
TÖÖRÜHMA II KOOSOLEKU PROTOKOLL

Aeg: 03.04.2020 kl 10.00 – 16.00
Koht: Skype
Juhatas: Töörühma moderaator Gunnar Reinapu
Protokollis: Eve Rebane

Osalesid: Kristel Pern (Eesti Erametsaliit MTÜ), Kertu Kekk (Eesti Erametsaliit MTÜ), Rainer
Laigu (RMK), Janek Kronberg (Timberwise OÜ), Kadri-Aija Viik (Ühinenud Metsaomanikud
MTÜ, Saarde vald), Veiko Belials (Luua Metsanduskool), Marti Piirimäe (Graanul Invest), Jaan
Liira (Tartu Ülikool), Kristiina Aun (Eesti Maaülikool), Elor Ilmet (Eesti Metsateenijate Ühing
MTÜ), Jaan Aiaots (Eesti Metsatöötajate Ametiühing MTÜ), Andres Raido Roosileht (MTÜ
Eesti Metsaüliõpilaste Selts), Ülo Roop (BM Certification Estonia OÜ), Renal Lastik (NCS
Estonia OÜ), Gunnar Reinapu, Eve Rebane

Päevakava
10:00 – 10:15
10:15 – 12:00
•
•
•
•
12:00 – 12:30
12:30 – 14:00
14:00 – 14:15
14:15 – 16:00

Töörühma moderaatori G. Reinapu sissejuhatus, osalejate
registreerimine
Uue PEFC Eesti Metsamajandamise Standardi sisuarutelu järgmiselt:
Standardi p 6.2. Metsamajandamiskava
Metsamajandamine 1. kriteerium (rahvusvahelise standardi p
8.1.)
Metsamajandamine 3. kriteerium (rahvusvahelise standardi p
8.3.)
Mõisted ja määratlused (vastavalt standardis esinevatele
mõistetele)
Lõunapaus
Arutelu jätkub
Paus
Arutelu jätkub

Sissejuhatus
Töörühma II koosolekul arutati standardi punkte 6.2.0. – 6.2.3. ning lepiti kokku põhimõtetes
(6.2.3. osas osaliselt). Koosolekul arutati ka mõisteid p 3.14. (Majandamiskava) ja p 3.19.
(Organisatsioon).

Kokkuvõte töörühma otsustest
PEFC standardi töörühma koosolekul lepiti kokku:
1. Koosolekute efektiivsemaks läbiviimiseks koostavad G. Reinapu ja E. Rebane
järgmisteks koosolekuteks töörühma liikmete ettepanekute põhjal standardi punktide

kohta sõnastusettepanekud, mis on koosoleku arutelu aluseks. Sõnastused tehakse
Googles olevas standardi töödokumendis. Töörühma liikmed esitavad oma
(täiendavad) kommentaarid ja sõnastusettepanekud eraldi ridadele (muutmata algset
sõnastusettepanekut).
2. Indikaatorid sõnastatakse võimalusel paralleelselt standardi nõuete sõnastamisega.
3. Sisustada edaspidi mõisted „metsamajandamisüksus“ (ST p 6.2.3. juures) ja SLR
(seisukorrajärgne lageraie, ST p 6.2.1. a) juures) ning lisada mõistete ja määratluste
peatükki.
4. Standardi nõuded kirjeldatakse nõuetena, mis kehtivad kõikide metsaomanike (nii
suur- kui väikeomanike) kohta üheselt. Kui on vaja kehtestada erisusi (nt suure
organisatsiooni, grupi vm kohta kohaldatavate nõuete osas), siis need tuuakse vastava
standardi punkti juures eraldi välja.
5. Arutleti, et standard peaks võimaldama nn metsa osalist sertifitseerimist (st nõuete
täitmist mitte kõikidel kinnistutel). Töörühm leidis, et täpsemate nõuete ja protsessi
kirjeldamiseks teevad töörühma liikmed ettepanekud antud põhimõtte sõnastuse ja
põhjenduste osas (nõue haakub standardi punktiga 6.2.1. d)). Põhimõtte täpsem
arutelu toimub edaspidi järgmistel koosolekutel.
6. Parandada on vaja rahvusvahelise standardi eestikeelset tõlget ning muuta standardi
p 6.2. pealkiri Metsamajandamiskava asemel Tegevuskavaks. Samuti vaadata sellest
tulenevalt üle kõik seonduvad standardi nõuded ning viia parandused sisse nii
standardi eestikeelsesse versiooni, kui standardite ülevaatlikku dokumenti (so 2018,
2010 ja hetkel Eesti kehtiva standardi vastavustabel).
7. Standardi töödokumenti (Google Sheet dokumendina) lisada ingliskeelsed
rahvusvahelise metsamajandamise standardi nõuded.
8. Töörühmas kokku lepitud sõnastused viiakse jooksvalt sisse ka standardi Wordi
dokumenti.
9. 21.04. koosolekul jätkub arutelu metsamajandamise standardi punkti 6.2. osas ning
alustatakse kriteeriumi 8.1. aruteluga. Mõisted ja määratlused (p 3) vaadatakse
edaspidi üle jooksvalt vastavalt mõiste esinemisele standardi nõuetes.
10. Infoks järgmiste (Skype) koosolekute kokkulepitud ajad: 05.05.2020, 19.05.2020,
02.06.2020.
Lisa: 03.04. koosoleku standardi tööversioon.

Koosoleku juhataja
Protokollija

