
Tagasivaade aastasse 2012Tagasivaade aastasse 2012

Kõrgessaares 05.01.2013Kõrgessaares 05.01.2013

Aira TossAira Toss



Arve 2012Arve 2012

�� Aasta  alguses oli meil 135 liiget, kellel Aasta  alguses oli meil 135 liiget, kellel 
metsamaad  ~ 7740 hametsamaad  ~ 7740 ha

�� Möödunud aasta lõpuks liikmeid  150,  kellel  Möödunud aasta lõpuks liikmeid  150,  kellel  �� Möödunud aasta lõpuks liikmeid  150,  kellel  Möödunud aasta lõpuks liikmeid  150,  kellel  
metsamaad  ~ 9090 hametsamaad  ~ 9090 ha



Metsaomandi suurus eraisikutelMetsaomandi suurus eraisikutel

Füüsilised arv Metsamaad ha Keskmiselt ha

liikmed 137 2988,22 21,81

0,1-1 ha 3 1,65 0,55

1-2 ha 3 5,54 1,85

2-5 ha 11 44,13 4,012-5 ha 11 44,13 4,01

5-10 ha 29 216,25 7,46

10-20 ha 34 458,43 13,48

20-50 ha 48 1470,45 30,63

50-100 ha 6 441,57 73,60

üle 100 ha 3 350,2 116,73



Metsaomandi suurus firmadelMetsaomandi suurus firmadel

Juriidilised arv Metsamaad ha

liikmed 13 6108,15

2-20 ha 4 28,46

20-100 ha 4 150,21

100-250 ha 2 387,01100-250 ha 2 387,01

üle 500 ha 1 644,29

üle 1000 ha 1 1090,1

kõige suurem 1 3808,08



Uueaastaüritus Uueaastaüritus 
14.jaanuaril 14.jaanuaril 
Värssus Värssus 

Kuulasime Agu Takise Kuulasime Agu Takise 
jutte punahirvedest jutte punahirvedest 
Hiiumaal ja nautisime Hiiumaal ja nautisime 
Tiiupesa külalislahkust.Tiiupesa külalislahkust.



19.jaanusril korraldas  19.jaanusril korraldas  
Erametsakeskus Kärdlas koolituse Erametsakeskus Kärdlas koolituse 

“Metsaomanik ja maksud”“Metsaomanik ja maksud”

2012.Aastast alates muutus tulumaksuseadus2012.Aastast alates muutus tulumaksuseadus2012.Aastast alates muutus tulumaksuseadus2012.Aastast alates muutus tulumaksuseadus

metsaomanikele soodsamaks.metsaomanikele soodsamaks.

Koolitajaks Koolitajaks Lääne maksuLääne maksu-- jaja
ttollikeskuseollikeskuse maksunõustamise talituse maksunõustamise talituse 
juhtivspetsialist Eha Kütt.juhtivspetsialist Eha Kütt.



7 .veebruaril maaparanduse 7 .veebruaril maaparanduse 
õppepäev Kärdlas .õppepäev Kärdlas .

TeemaksTeemaks maaparanduse seaduslikud maaparanduse seaduslikud 
regulatsioonid , planeerimine ja regulatsioonid , planeerimine ja toetused.toetused.
Esinejateks Lembit Luuk Esinejateks Lembit Luuk Põllumajandusameti Põllumajandusameti Esinejateks Lembit Luuk Esinejateks Lembit Luuk Põllumajandusameti Põllumajandusameti 
Hiiu Keskusest, HiiumaaHiiu Keskusest, Hiiumaa erametsanduse tugiisik erametsanduse tugiisik 
Aira Toss ja Aira Toss ja ÜllarÜllar PadariPadari OÜ Kemehhist.OÜ Kemehhist.



Aasta tähtsündmuseks kujunes Aasta tähtsündmuseks kujunes 
3 .märtsil metsatehnika 3 .märtsil metsatehnika 
promopäev Randmäelpromopäev Randmäel

�� Suurepärane talveilm , lahke pererahvas Suurepärane talveilm , lahke pererahvas 

Tehnika tõi  kohale igas vanuses huvilisi nii meie Tehnika tõi  kohale igas vanuses huvilisi nii meie �� Tehnika tõi  kohale igas vanuses huvilisi nii meie Tehnika tõi  kohale igas vanuses huvilisi nii meie 
saarelt kui mandriltkisaarelt kui mandriltki

�� Metsakaja saadetest võimalik üritusel filmitud Metsakaja saadetest võimalik üritusel filmitud 
klippe järgi vaadata.klippe järgi vaadata.



TehnikapäevTehnikapäev



Metsakaja saade oli kohalMetsakaja saade oli kohal



Taimede ühistellimusTaimede ühistellimus

Valgevene seemnest Rootsis Valgevene seemnest Rootsis 
kasvatatud taimedkasvatatud taimed

Kasvavad suureks puuks Kasvavad suureks puuks 
HiiumaalHiiumaal



13.aprillil metsateede ümarlaud 13.aprillil metsateede ümarlaud 
KaigutsisKaigutsis

Taristu Hiiumaa moodi Taristu Hiiumaa moodi Kuidas edasi ?Kuidas edasi ?



27.aprillil Hiiumaa erametsapäev27.aprillil Hiiumaa erametsapäev

Kalle Laid oli Kauste metsast Kalle Laid oli Kauste metsast 
ettevalmistanud loodusliku ettevalmistanud loodusliku 
uuenduse taimed uuenduse taimed –– terved ja terved ja 
tugevadtugevad

Metsaistutamine on alati Metsaistutamine on alati 
rõõmus tegevusrõõmus tegevus



Bioenergeetika õppereis SoomesBioenergeetika õppereis Soomes
osalesid Aira Toss ja Kaido Kiinosalesid Aira Toss ja Kaido Kiin

TeadusTeadus BioenergiaBioenergia



BACES projektis oli meie BACES projektis oli meie 
liikmetel võimalik osaledaliikmetel võimalik osaleda

TutvustusTutvustus ÕppereisilÕppereisil



9.juunil üldkoosolek ja õppepäev 9.juunil üldkoosolek ja õppepäev 
LaukalLaukal

Lauka Saeveski Lauka Saeveski –– Hiiumaa Hiiumaa 
ettevõtluse liider !ettevõtluse liider !

Valdis Laid demonstreeris Valdis Laid demonstreeris 
võsaniidukitvõsaniidukit



11.juulil metsakorralduse 11.juulil metsakorralduse 
õppepäev Kärdlas ja Nõmbasõppepäev Kärdlas ja Nõmbas

TeooriaTeooria PraktikaPraktika



15.august õppepäev Leisus15.august õppepäev Leisus

Ilus mets teeb meele Ilus mets teeb meele 
rõõmsaks !rõõmsaks ! Vaade tulevikkuVaade tulevikku



20.august metsanduslik 20.august metsanduslik 
pärandkultuur Soera talutööde päevalpärandkultuur Soera talutööde päeval

Tiit Leito räägib Soera Tiit Leito räägib Soera 
talumetsa õppeklassi talumetsa õppeklassi 
ideoloogiastideoloogiast

Ivo Männi juhendamisel Ivo Männi juhendamisel 
korendusaia parandamine  korendusaia parandamine  



TalumetsamaTalumetsama--
jandajate jandajate 
kokkutuleks kokkutuleks 
25.augustil 25.augustil 
ValgamaalValgamaal

Erametsaliidu Erametsaliidu Erametsaliidu Erametsaliidu 
majanduslikul toel ja majanduslikul toel ja 
Meelis Mägi juhtival jõul Meelis Mägi juhtival jõul 
käisime vaatamas mis käisime vaatamas mis 
moel kasvatatakse  moel kasvatatakse  
Eestimaa erametsi Läti Eestimaa erametsi Läti 
mobiililevi aladel.mobiililevi aladel.



8.septembril metsakaitse 8.septembril metsakaitse 
õppepäev Kärdlas ja Aruseljalõppepäev Kärdlas ja Aruseljal

Kadakate  kuivamise põhjus Kadakate  kuivamise põhjus 
jäigi selgusetuksjäigi selgusetuks

Aruselja talu peremees Tiit Aruselja talu peremees Tiit 
ArusooArusoo



23.septembril Puliste MTJ 23.septembril Puliste MTJ 

Silt ei valetaSilt ei valeta Vihm ei ole takistuseksVihm ei ole takistuseks



Hiidlaste lõunamaareis jäi talveHiidlaste lõunamaareis jäi talve
2727--28.oktoober28.oktoober

�� Kui meie hakkasime oktoobris LõunaKui meie hakkasime oktoobris Lõuna--Eestisse Eestisse 
reisima , siis saabus esimene  talv.reisima , siis saabus esimene  talv.

�� Kuigi esimene praam ei väljunud, siis 8.30 laev Kuigi esimene praam ei väljunud, siis 8.30 laev �� Kuigi esimene praam ei väljunud, siis 8.30 laev Kuigi esimene praam ei väljunud, siis 8.30 laev 
enam ei tõrkunud ja meie lõunamaareis läks enam ei tõrkunud ja meie lõunamaareis läks 
edukalt.edukalt.

�� Tutvusime Põlva ja Võru metsaühistutega, Tutvusime Põlva ja Võru metsaühistutega, 
käisime Lindora laadal ja vallutasime Eestimaa käisime Lindora laadal ja vallutasime Eestimaa 
kõrgeima tippu.kõrgeima tippu.



PõlvamaaPõlvamaa

Veel oldi rendipinnalVeel oldi rendipinnal
Talvehommik Taevaskoja Talvehommik Taevaskoja 
SalamaalSalamaal



VõrumaaVõrumaa

Metsatelk Lindora laadalMetsatelk Lindora laadal Koprakahjustused HaanjasKoprakahjustused Haanjas



Sügisestest õppereisidestSügisestest õppereisidest

Hiidlaste Koostöökogu õppereisil Gotlandile  Hiidlaste Koostöökogu õppereisil Gotlandile  
esindas meie seltsi Meelis Mägi .esindas meie seltsi Meelis Mägi .

SA Erametsakeskuse õppereisil Lätis ja Leedus SA Erametsakeskuse õppereisil Lätis ja Leedus SA Erametsakeskuse õppereisil Lätis ja Leedus SA Erametsakeskuse õppereisil Lätis ja Leedus 
osales  Toivo Saue osales  Toivo Saue 



Soera Soera 
talumetsa talumetsa 
õppeklassi õppeklassi 
arengudarengud

LEADER rahastas LEADER rahastas 
projekteerimistprojekteerimist

KIK rahastab KIK rahastab 
elluviimistelluviimist

Avame kevadel 2013Avame kevadel 2013



Eurorahadega läks 2012 jälle edukalt, Eurorahadega läks 2012 jälle edukalt, 
kontrollimist jagus lausa 2kontrollimist jagus lausa 2--ks päevaks.ks päevaks.

Seerianumbri otsimine nõuab Seerianumbri otsimine nõuab 
mitme mehe silmimitme mehe silmi

Edevad inimesed ronivad Edevad inimesed ronivad 
alati pildilealati pildile



Tugimise aeg sai otsaTugimise aeg sai otsa

�� 30.novembril 2012 sai Eestimaal otsa  30.novembril 2012 sai Eestimaal otsa  
erametsanduse tugiisikute aeg.erametsanduse tugiisikute aeg.

�� Hiiumaal oli seda tööd väga huvitav ja tore teha Hiiumaal oli seda tööd väga huvitav ja tore teha �� Hiiumaal oli seda tööd väga huvitav ja tore teha Hiiumaal oli seda tööd väga huvitav ja tore teha 
ja seda muidugi tänu Hiiumaa Metsaseltsi ja seda muidugi tänu Hiiumaa Metsaseltsi 
liikmete toetusele.liikmete toetusele.

�� Metsakonsulentide nõuandeteenus on endiselt Metsakonsulentide nõuandeteenus on endiselt 
olemas olemas ☺☺



2012 panime arvuti ja interneti 2012 panime arvuti ja interneti 
seltsi hüvanguks paremini tööle. seltsi hüvanguks paremini tööle. 

�� Raamatupidamisel kasutame programmi Raamatupidamisel kasutame programmi 
SmartAccountsSmartAccounts-- sellega läheb väga hästi.sellega läheb väga hästi.

�� Metsamaade halduses  FIS Metsamaade halduses  FIS –– seal on veel palju seal on veel palju �� Metsamaade halduses  FIS Metsamaade halduses  FIS –– seal on veel palju seal on veel palju 
arenguruumi meie enda poolt.arenguruumi meie enda poolt.

�� Koduleht toimib kenasti, aga 2009.a versioon, Koduleht toimib kenasti, aga 2009.a versioon, 
jääb juba eelmisesse kümnendisse jääb juba eelmisesse kümnendisse ☺☺



2013.mida kaasa toob? 2013.mida kaasa toob? 
natuke murelikultnatuke murelikult

�� Keskkonnaministeerium on oma määrusega Keskkonnaministeerium on oma määrusega 
paika pannud, et vaid need ühistud kus liikmeid paika pannud, et vaid need ühistud kus liikmeid 
200 ja rohkem on toetamist väärivad 200 ja rohkem on toetamist väärivad 200 ja rohkem on toetamist väärivad 200 ja rohkem on toetamist väärivad 
metsaühistud.metsaühistud.

�� Toetustest ei pea elama, ilma saab ka hakkama.Toetustest ei pea elama, ilma saab ka hakkama.

�� Aga 200 ei ole vist ületamatu piir ?Aga 200 ei ole vist ületamatu piir ?

�� Mida Teie arvate ?Mida Teie arvate ?



2013.mida kaasa toob? 2013.mida kaasa toob? 
Palju rõõmsamaltPalju rõõmsamalt

�� Hiiumaa arengustrateegia tegemisel arvestatakse  Hiiumaa arengustrateegia tegemisel arvestatakse  
erametsaomanike huvidega erametsaomanike huvidega ☺☺

�� Kevadel avame pidulikult Soera talumetsa Kevadel avame pidulikult Soera talumetsa �� Kevadel avame pidulikult Soera talumetsa Kevadel avame pidulikult Soera talumetsa 
õppeklassiõppeklassi

�� Anname LEADER toel välja teatmiku Hiiumaa Anname LEADER toel välja teatmiku Hiiumaa 
erametsaomanikele teenuste pakkujatesterametsaomanikele teenuste pakkujatest

�� Jahiseaduse eelnõu  saab uueks seaduseks Jahiseaduse eelnõu  saab uueks seaduseks 



Edukat ja toredat 2013.aastat Teile kõigile !Edukat ja toredat 2013.aastat Teile kõigile !


