Protseduurireeglid järgmiste näitajate süstemaatiliseks ning perioodiliseks seireks
ja 2021. aasta seire kokkuvõte

Näitaja
Kõik varutud
metsatoodete
mahud

Metsa seisund,
juurdekasvu määr
ja uuenemine

Floora ja fauna
kooseisu
muutused

Protseduurireegel seireks
ÜMO mahud täiendatakse jooksvalt FIS
(Forest Information System). Grupiliikmetel
on endal toimivad süsteemid mahtude
seiramiseks. ÜMOle saadetakse mahud 1x
aastas,
jaanuaris/veebruaris.
Seejärel
koostatakse raiemahtude tabel, kus on
ülevaade metsatoodete mahtude kohta.
Eelhinnang on kirjas metsamajandamiskavas,
mis on kõikidel metsaomanikel kohustuslik.
Eelhinnang tuleneb metsamajandamiskava
kokkuvõtete põhjal.
Seisund on hinnatud metsamajandamiskavas
(vähemalt 1x 10. a jooksul). Kui tehakse töö,
siis viiakse läbi seire minimaalselt töö ajal.
Mets peab olema uuenenud hiljemalt 5 aasta
jooksul, kui on tegemist suurema, kui 0,5ha
metsatükiga.

Metsaomanikud seiravad oma kinnistuid.
Märkimisväärsete
muudatuste
korral
tähendatakse need üles.
Muudatused, mis metsaomanik ise teeb,
pannakse kohe kirja. Ja neid on võimalik
aktidelt, arvetelt jms dokumentidelt kätte
saada.
Reevolt kui jahindusspetsialistilt on võimalik
saada andmeid jahiulukite kohta.

Raie ja muude
tegevuste
keskkonnaalased
ja sotsiaalsed
mõjud

Kõik kontaktid on avalikud ja kättesaadavad,
sh on ilmunud ajalehtedes nupukesi. Kogu
tagasiside
(mure,
kaebus
vms),
registreeritakse mittevastavuste registrite
lehele: „kaebused“.

2021. a seire kokkuvõte
Grupi raiemaht aastal 2021 oli
342 105 tm. Seda 2919,1
hektaril.

Grupiliikmete
metsade
seisund
on
väga
hea.
Juurdekasv
on
6,5%
üldtagavarast.
Võimalik
prognoositud puidukasutuse
suurus kasvava metsa raiena
aastas on 427 888 tm. Istutati
ja külvati kokku 949,0
hektarile metsamaale, mis on
veidi enam, kui eelmine aasta
(882,5 ha). Lisaks jäeti viljakad
kasvukohatüübid looduslikule
uuenemisele.
Selliste
märkimisväärsete
muudatuste kirjeid ÜMOni ei
jõudnud ja kontrollseirete
käigus ei selgunud alasid, kus
oleks toimunud muu suurem
muutus looduskeskkonnas kui
raie iseenesest. Ent kõik raied
on dokumenteeritud ja need
langid kas uuendatakse või
jäetakse
looduslikule
uuenemisele.
Sotsiaalse mõju analüüsis
hinnati järgmiseid punkte:
muudetakse harjumuspärast
vaatepilti,
muudetakse
metsade
kõrvalkasutuse
võimalusi, häiritakse kohalikke
elanikke
metsadele
juurdepääsu
võimaluste
kasutamist,
häiritakse
kohalike
harjumuspärast
liikumist,
kahjustatakse

Metsa
majandamise
kulud,
produktiivsus ja
efektiivsus
Mittepuidulised
metsasaadused

Kõik soovivad tegutseda majanduslikult
jätkusuutlikult. Finantsprognoos.
Majandusaasta aruanne.

Raiete ja muude
tegevuste
keskkonnamõjud
ja nende
leevendamise
tulemuslikkus

Keskkonnamõju hindamine viiakse läbi, kui
kavandatava tegevusega või strateegilise
planeerimisdokumendi elluviimisega võib
eeldatavalt
kaasneda
oluline
keskkonnamõju.
Kõik
ÜMO
FSC
grupisertifikaadi liikmed järgivad Eesti
Vabariigi seadusi ja FSC sertifikaadi
reegleid. Samuti on ettevõtetes tööl
spetsialistid,
kes
oskavad
hinnata
metsamajandustööde mõju keskkonnale.
Ning kuna raie puhul on tegemist
häiringuga, siis on teadmised olemas,
kuidas
jätkata
ja
kaasa
aidata
metsakoosluse suktsessioonile.
Mitmesuguste piirangutega metsamaad on
kokku 12 291,3 ha (seisuga jaanuar 2022),
mis moodustab 15,1% kogu metsamaa
pindalast.

Piirangud
metsade
majandamisel

Seemned, seemikud, ulukid, dekoratiivoksad
ja jõulukuused.

kohalike elanike liikumisteid,
oht kahjustada või muuta
kogukonnale olulisi objekte.
Kõik riskid hinnati madalaks.
Raietegevuste
sotsiaalsete
mõjude
puhul
hinnati:
tööhõivet
(mõju
suur),
palgatingimusi
(mõju
keskmine),
puhkealade
arendamist (mõju väike) ja
jahindust (mõju keskmine).
Grupi juht ja liikmed
majandavad oma metsi
majanduslikult jätkusuutlikult
ja efektiivselt.
Meie liikmed ei tegele
mittepuiduliste
metsasaaduste varumisega.
Keskkonnainspektsioon
kinnitab, et kaitsesüsteem
toimib
hästi
ja
selles
valdkonnas suurt riski ei ole.
Pärast
uuendusraiet
uuendatakse mets kas istutuse
või külvi teel või viljaka
kasvukohatüübi
puhul
võidakse jätta metsatükk
looduslikule uuenemisele.

Seiretes pole leitud antud
KKVM vastu rikkumisi.

Mida suurem on metsamajandamise intensiivsus ja ulatus, seda intensiivsem ja sagedasem on seire.
Suured metsamajandajad seiravad oma lanke vähemalt ühe korra töö tegemise jooksul. Kuid enamasti
enne tööd, selle käigus ja pärast lõeptamist. Seire on järjepidev ning tulemused on vajadusel
kättesaadavad ja seire põhjal tehakse vajalikke järeldusi. Väike metsaomanik on oma töö usaldanud
ÜMO kätte või teostab seiret iseseisvalt. Enamasti on väiksemal metsaomanikul kinnistuid 1-2. Seega
kontrollib neid Ühinenud Metsaomanikud MTÜ keskkonnaspetsialist. Suur metsaomanikud
korraldavad metsade seiret ise ning ÜMO keskkonnaspetsialist teeb neile pistelist kontrolli.

