
Teavet Hiiumaa kohta                                                                                        
Info pärineb :  www.hiiumaa.ee ja wikipediast
Alguses oli suur pauk.
Ligi 455 miljonit aastat tagasi tekkis praeguse Kärdla linna lähistel 
meteoriidiplahvatuse tagajärjel kümmekonna kilomeetrise läbimõõduga 
rõngassaarestik. Need olid esimesed saared Hiiumaa praegu- 
sel kohal ja mainitud sajad miljonid aastad teevad Hiiumaast ühe maailma 
vanima saare.

Geograafiat 
Hiiumaa paikneb Läänemere idaosas, vähim kaugus mandrist on 22 km. 
Saaremaast  eraldab  meid  6 km laiune Soela väin, Vormsist 11 km laiune 
Hari kurk.
Rootsi rannik jääb läände umbes 250 km ning Soome rannik põhjapoole 
umbes 120 km kaugusele. Maakonna pindala on ligikaudu  1000 km²   ( 
Hiiumaa 989 km², Kassari  19,3 km² , lisaks veel ligikaudu 200  väiksemat 
laidu ja rahu ), Ristikujulise saare läbimõõt on ligikaudu 40 km, kuid pikim 
sirgjooneline vahemaa Sarvest Kõpuni on 60 km. 
Rannajoone pikkuseks ligikaudu  326 km, rannad on nõrgalt liigestatud.   
Hiiumaa kõrgeim punkt  on Tornimägi (68 m ü.m.p.) on Kõpus, see on 
ühtlasi kogu Lääne-Eesti kõrgeim koht. 
Pikim jõgi Luguse jõgi  (21 km) , suurim järv Tihu Suurjärv  (85 ha), suurim 
soo  Pihla raba ( 3050 ha)

Hiiumaa- metsaga kaetud maa
Eestimaal on metsasuse pindala 52%
Hiiumaa metsasuse % on Eesti kõrgeim - 70 %  
Hiiumaal on metsa ~70 700 hektaril 

Statistiliselt keskmine Hiiumaa mets oleks selline:
Koosseis: 42Mä 23Ks 16Ku 12Lm 5Hb 2Sa
Vanus: 63 a
Boniteet: 2,8
Kõrgus: 16,4
Diameeter: 21,3
Täius :0,88

Haldusjaotusest ja inimestest
Meil on 5 omavalitsust : 
Käina, Kõrgessaare, 
Pühalepa ja Emmaste vallad 
ning Kärdla linn
Elanikke on  saarel ligikaudu  10 500

MEIE  KONTAKTANDMED

       postiaadress: 
Jõeküla küla, Hiiumaa, 92118

tel: 5648 8601
e-post: aira.toss@erametsaliit.ee
web: www.metsaselts.hiiumaa.ee

Ühistegevus ja selle 
arenguperspektiivid 
Hiiumaa erametsanduses
21-22.augustil 2010 Hiiumaal
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Ühistegevus ja selle arenguperspektiivid 
Hiiumaa erametsanduses

21-22.augustil 2010 Hiiumaal  
Projekti toetatakse Leader - meetme raames  

Ettekanded seminaril:
1.  metsandusliku ühistegevuse  toetusmehhanismid
    Jaanus Aun
2.  metsaomanike organisatsioonide arenguvõimalused 
    Viktor Rõbtšenko
3.  metsatööstuse ootused metsaomanike ühistööle
    Ott Otsmann

Tutvustame täna Teile ka meie teist Leader projekti 
“Malvaste piirkonna erametsade turundus”

Leaderist lähemalt
Info pärineb :  www.maainfo.ee

Leader on uuenduslik käsitlus Euroopa Liidu maaelu arengu 
poliitika raames. Leader tähendab maaelu arengu meetmete 
omavahelisi seoseid. Kogemused on näidanud, et Leader võib 
oluliselt muuta maapiirkondades elavate inimeste igapäe-
vaelu.
Tänu sellele võivad vanad ja uued maaelu probleemid leida 
uuenduslikke lahendusi ning see on katselavaks, mille abil 
tõstetakse kohalikku suutlikkust ja kus püütakse leida uusi 
võimalusi, mis vastaksid maapiirkondade vajadustele.
Leaderi kaudu innustatakse maapiirkondi leidma uusi viise, et 
olla konkurentsivõimelisem.
Leader-lähenemine erineb muudest traditsioonilisematest 
maaelu arengu poliitika meetmetest selle poolest, et ta näitab 
pigem seda, kuidas toimida, kui seda, mida oleks vaja teha.

MTÜ Hiiumaa Metsaselts 

Täpselt 11 aastat tagasi, 21.augustil 1999 moodustasid 14 
Hiiumaa metsaomanikku organisatsiooni, millel on nüüdseks 
107 liiget, kelle valduses üle 6800 ha metsamaad.
Liikmete keskmine vanus 52 aastat, pooltel seltsi eraisikutest 
liikmetel on metsaomand alla 20 ha.
Eesti Erametsaliidu ja Hiidlaste Koostöökogu liige.
Oleme saare ainus metsaühistu. 
Koduleht :  www.metsaselts.hiiumaa.ee

26.juunil 2010 üldkoosoleku poolt kinnitatud seltsi arenguka-
vas on määratletud meie missioon, visioon ja väärtused ning 
määratletud prioriteedid

Missioon
Hiiumaa metsaomanike huvide kaitse ja esindamine ning 
ühistegevuse arendamine majanduslikult hästikorraldatud 
metsade majandamiseks.

Visioon
Hiiumaa Metsaselts on aastaks 2015 hästitoimiv metsaoma-
nikke ühendav suurearvulise liikmeskonnaga organisatsioon, 
ning majanduslikult jätkusuutlik, mille liikmetele kuulub vähe- 
malt pool Hiiumaa erametsadest.

Väärtused
Ühistegevuslikkus
Koostöövalmidus
Säästev mõtteviis
Usaldusväärsus
Uuendusmeelsus

Prioriteedid 
Eesmärk I Info ja koolitus
Eesmärk II Majandustegevus, teenuste arendamine
Eesmärk III Eestkoste
Eesmärk IV Koostöö
Eesmärk V Traditsioonide taaselustamine

Kes siis on see metsaomanik, kes andis põhjuse 
Hiiumaale koguneda?

Kalle Laid    
- paljudele eeskuju 
- kuid kindlasti mitmetele ka ebamugavalt 
   otsekohene inimene
- jahimees
- turismiedendaja
- Luua kooli haridusega metsakasvataja
- maaparandaja ja teede ehitaja
- tema visiitkaardil on olnud tiitel „sigade issi“
- Hiiumaa Metsaseltsi juhatuse liige
- praegune metsaomand üle 170 ha


