PEFC EESTI RAHVUSLIKU METSAMAJANDAMISE STANDARDI
TÖÖRÜHMA V KOOSOLEKU PROTOKOLL

Aeg: 20.05.2020 kl 10.00 – 16:15
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), Pille-Riin Ressar (Ühinenud Metsaomanikud MTÜ), 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
10:10 – 12:00

12:10 – 12:40
12:40 – 14:25
14:25 – 14:35
14:35 – 16:15

Töörühma moderaatori Gunnar Reinapu sissejuhatus, osalejate
registreerimine
PEFC Eesti Metsamajandamise Standardi sisuarutelu
järgmiselt:
a) Metsamajandamine 2. kriteerium. Metsa ökosüsteemi
tervise ja elujõu säilitamine (rahvusvahelise standardi p
8.2.)
b) Metsamajandamine 4. kriteerium. Bioloogilise
mitmekesisuse säilitamine, kaitsmine ja asjakohane
suurendamine metsaökosüsteemis (rahvusvahelise
standardi p 8.4.)
c) Mõisted ja määratlused vastavalt standardis esinevatele
mõistetele ja määratlustele (rahvusvahelise standardi p 3)
Lõunapaus
Arutelu jätkub
Paus
Arutelu jätkub

Sissejuhatus
1) Töörühma V koosolekul arutati ning lepiti kokku standardi 2. kriteeriumi (so p 8.2.) punktide
8.2.1. – 8.2.7. põhimõtetes ning arutati ka punkte 8.2.8 – 8.2.10.
2) E.Rebane tegi järelpäringu Rahvusvahelisele PEFC standardi koostamise üldpõhimõtete
kohta. Vastus on järgmine: „Riiklikust standardist võib välja jätta nõuded, mis ei ole konkreetse
geograafilise piirkonna jaoks asjakohased. Iga väljajäetud nõude kohta tuleb esitada väga
selge põhjendus.“

Kokkuvõte töörühma otsustest
PEFC metsamajandamise standardi töörühma koosolekul lepiti kokku:

1. P 8.2.1.-ga seonduvalt:
a. Jaan Liira vaatab mõisted üle ning teeb töörühmale nende kohta ettepaneku.
b. Indikaatorid kirjeldame siis, kui mõisted on sõnastatud.
2. P 8.2.2.-ga seonduvalt:
a. Indikaatorite väljatöötamisel vaadata ka SMI metoodikat.
b. Vajab edasist arutelu, milline peab metsa soovitud seisund olema, et nõuded
oleksid täidetud. Arutleti nii tulemus- kui tegevusindikaatorite teemal.
3. 2. ja 4. kriteerium vaadatakse üle järgmisel koosolekul ühe paketina.
4. Koostada eraldi lisa tegevuskava nõuete kohta, sh selguse huvides tuua eraldi välja
väikemetsaomaniku kohustused (nt gruppi kuulumise korral).
5. P 8.2.8.-ga seonduvalt: Eve Rebane selgitab välja WHO 1A ja 1B klassi kuuluvate
pestitsiidide nimekirja ja erandite lubamise võimalused.
6. P 8.2.10.-ga seonduvalt: Eve Rebane küsib punkti kohta selgitusi
Põllumajandusametist, samuti uurib taimekaitsevahendite registrist milliste metsas
kasutatavate taimekaitsevahendite (nagu näiteks Trico, Servacol, Rotstop jms)
kasutajal peab olema taimekaitsetunnistus.
7. Eve Rebane koostab töögrupi poolt läbi arutatud punktidest Wordi dokumendi.
8. Eve Rebane koostab augustisse jääva kahepäevase töökoosoleku toimumise
sobivaima aja leidmiseks Doodle küsimustiku. 27.05. koosolekul lepitakse augustikuu
koosoleku kuupäevad kokku.
9. 27.05. koosolekul alustatakse kriteeriumi 8.4. arutelu. Mõisted ja määratlused (p 3)
vaadatakse üle jooksvalt vastavalt nende esinemisele standardi nõuetes.
10. Järgmiste (Skype) koosolekute toimumise kuupäevad on 27.05.2020 ja 03.06.2020.
Lisa:

standardi tööversiooni 20.05. koosoleku arutelude tulemus

Koosoleku juhataja

Protokollija

