
 

PEFC EESTI RAHVUSLIKU METSAMAJANDAMISE STANDARDI  

TÖÖRÜHMA IV KOOSOLEKU PROTOKOLL 

 

 

Aeg: 06.05.2020 kl 10.00 – 16.16 

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), Elor Ilmet (Eesti Metsateenijate Ühing MTÜ), Helen Arusoo (Organic 

Estonia), Andres Raido Roosileht (MTÜ Eesti Metsaüliõpilaste Selts), Gunnar Reinapu 

(metsanduse ekspert, töörühma moderaator), Eve Rebane (EMSN) 

 

Päevakava  

10:00 – 10:10   Töörühma moderaatori Gunnar Reinapu sissejuhatus, osalejate 
registreerimine 

10:10 – 12:00  PEFC Eesti Metsamajandamise Standardi sisuarutelu 
järgmiselt: 
- Metsamajandamine 3. kriteerium. Metsade (puidulise ja 

mittepuidulise) tootlikkuse säilitamine ja suurendamine 
(rahvusvahelise standardi p 8.3.) 

- Metsamajandamine 2. kriteerium. Metsa ökosüsteemi 
tervise ja elujõu säilitamine (rahvusvahelise standardi p 
8.2.) 

- Mõisted ja määratlused vastavalt standardis esinevatele 
mõistetele ja määratlustele (rahvusvahelise standardi p 3) 

12:00 – 12:30  Lõunapaus 
12:30 – 14:00  Arutelu jätkub 
14:00 – 14:20  Paus 
14:20 – 16:00  Arutelu jätkub  

 

Sissejuhatus 

1) Töörühma IV koosolekul arutati ning lepiti kokku standardi 3. kriteeriumi (so p 8.3.) ning  

punkti 8.2.1. põhimõtetes. 

2) E.Rebane andis teada, et kuna rahvusvaheliselt PEFC-lt ei ole veel saadud vastust punkti 

8.1.4. tõlgendamise kohta, siis 06.mai koosolekul punkte 8.1.4. kuni 8.1.6. edasi ei arutata. 

Arutelu jätkatakse vastuse saabumisel.  

 

Kokkuvõte töörühma otsustest 

PEFC metsamajandamise standardi töörühma koosolekul lepiti kokku:  

1. P 8.3.2.-ga seonduvalt: Defineerida tuleb „praegu“ (so sertifitseerimisperiood, 

kestvusega 5 aastat) ja „tulevik“ (so pikaajaline vaade, nõuete täitmine tulevikus). 



2. P 8.3.3.-ga seonduvalt: Grupi haldaja teeb üldnimekirja grupi pakutavatest 

ökohüvedest ning metsaomanik saab sellest valida endale sobivad.  

3. Standardist ühese arusaamise huvides vajab selgitamist standardi struktuur (ühe 

kriteeriumi näitel), et: 

a. standardi punkt 8.3. on 3. kriteerium (Metsa (puidulise ja mittepuidulise) 

tootlikkuse säilitamine ja suurendamine); 

b. standardi punkt 8.3.1. on alamkriteerium ehk standardi nõue; 

c. indikaator on näitaja, mille kaudu saab hinnata punktis 8.3.1. toodud nõude 

täitmist. 

4. Töörühma koosolekutel kokku lepitud standardi nõuete sõnastused ei ole lõplikud (sh 

nõuete lõplik sisu) ning võivad tööprotsessi käigus muutuda.  

5. Indikaatorid sõnastatakse standardi väljatöötamisel võimalusel paralleelselt standardi 

nõuete sõnastamisega. Võimalusel kirjeldatakse indikaatorid iga punkti juures, kuid kui 

see ei ole võimalik, siis töötatakse nad välja kriteeriumi tasandil. Indikaatorid 

peegeldavad punkti olemust ning on abiks nõude selgitamisel nii metsaomanikele kui 

auditeerijatele. Kirjeldatud indikaatorid ei ole lõplikud ning võivad tööprotsessi käigus 

muutuda.  

Edaspidi otsustatakse kas ja kui palju jääb indikaatoreid sisse standardi lõppversiooni 

ning kas indikaatorite kohta tehakse standardi lisa või kirjeldatakse nad standardi 

punktide üheseks mõistmiseks juhendis.  

Enne standardi tööversiooni avalikustamise protsessi konsulteeritakse 

sertifitseerijatega standardi nõuete täitmise võimalikkuse osas. Vajalikud muudatused 

selleks, et standardi nõuded oleksid täidetavad, arutab läbi töörühm.  

6. Lepiti kokku, et kui standardi nõue ei ole numbriliselt määratletud, siis tulenevad nõude 

numbrilised näitajad õigusaktidest (nt: Pinnast ei ole kahjustatud rohkem, kui 

õigusaktides lubatud.) Näited kirjeldatakse juhendis.  

7. 20.05. koosolekul jätkub arutelu alates metsamajandamise standardi punktist 8.2.1. 

Võimalusel alustatakse kriteeriumi 8.4. arutelu. Mõisted ja määratlused (p 3) 

vaadatakse üle jooksvalt vastavalt nende esinemisele standardi nõuetes. 

8. Järgmiste (Skype) koosolekute toimumise kuupäevad on 20.05.2020 ja 03.06.2020. 

 
Lisa:  standardi tööversiooni 06.05. koosoleku arutelude tulemus 
 
 
 
Koosoleku juhataja       Protokollija 


