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Metsa/ kinnistu ülevaatamine

Metsa väärtuse hindamiseks võta ühendust Stora Ensoga või lase
ennast nõustada kohalikul metsanõunikul; ühendust võib võtta ka
kohaliku metsaomanike organisatsiooniga.
Täpsete piiride väljaselgitamiseks pöördu kohaliku omavalitsuse
maakorraldaja poole.
Oma metsa üle vaadates selgita ka välja, kes on Sinu metsakinnistu
naabrid? Need kontaktid on vajalikud, kui Sinu metsamaale pääseb
töid tegema läbi naaberkinnistu.

- katastriplaan
- kinnistusraamat
- metsakorralduskava
- kohalik omavalitsus
- Metsaregister http://register.metsad.ee/avalik/
- Stora Enso Eesti Puiduvarumisüksus
- piirkonna metsaomanike organisatsioon
- Erametsakeskus www.eramets.ee
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Metsa seisukord

Millises seisukorras on Sinu mets? Milline on puidu tagavara,
raievanus, boniteet. Reeglina oskavad metsa seisukorda hinnata
vastava ala asjatundjad.

- metsakorralduskava
- kohalik metsanõunik
- Stora Enso Eesti Puiduvarumisüksus
- piirkonna metsaomanike organisatsioon
- Erametsakeskus www.eramets.ee

Võta ühendust Stora Ensoga, lase ennast nõustada kohalikul
metsanõunikul või võta ühendust oma piirkonna metsaomanike
organisatsiooniga.
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Ligipääs (metsateed)

Kas pääsed oma metsa avaliku tee kaudu või läbi naaberkinnistu või
üle enda põllumaa? Milline on teede seisukord?
Ligipääsu hindamine on vajalik, kui soovitakse teha metsas raiet või
masinatega vajalikke hooldustöid.
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Metsa majandamise
eesmärkide seadmine ja
planeerimine

Metsa majandamisega seotud eesmärke planeeritakse läbi
metsakorralduskava, kust leiad metsataksaatori abil soovitused
Sinu
metsa
majandamiseks.
Metsaseaduse
järgi
on
metsakorraldusakava koostamine vabatahtlik.
Kui soovid oma metsa jätkusuutlikult ja tulusalt majandada, siis võta
ühendust Stora Ensoga, lase ennast nõustada kohalikul
metsanõunikul või oma piirkonna metsaomanike organisatsioonil.

- Asjaõigusseadus
- Metsaseadus
- Ehitusseadus
- Metsatee seisundi kohta esitatavad nõuded jt
õigusaktid .
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Metsahooldus

Sinu metsale sobivad metsahooldusmeetmed määratakse tavaliselt
metsakorralduskavaga.

- kohalik metsanõunik
- Stora Enso Eesti Puiduvarumisüksus
- piirkonna metsaomanike organisatsioon
- Erametsakeskus www.eramets.ee

Metsa hooldamine vajab vastavaid erialaseid teadmisi (seadusandlus, normatiivaktid, õiged töövõtted) ja töövahendeid. Lisaks
tuleb rangelt järgida tööohutust.
Soovitame need tööd tellida metsaettevõttelt, kellel on vastav
väljaõpe, kogemus ja masinad.
Stora Ensol on Eesti metsade majandamisel üle 20 aasta kogemusi.
Kui soovid tellida metsahooldustöö kompetnetselt ettevõttelt, siis
võta ühendust Stora Ensoga, lase ennast nõustada kohalikul
metsanõunikul või hangi informatsiooni metsatööettevõtete kohta
oma piirkonna metsaomanike organisatsioonist.
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Metsa sertifitseerimine

Puidu või puidust toote sertifitseerimine näitab, et puit on pärit
targalt majandatud metsast ja selle liikumine metsast tarbijani on
kontrollitud.
Lisaks annab sertifikaat Sinu metsale suuremad turustamisvõimalused.

- Stora Enso Eesti Puiduvarumisüksus
- www.fsc.ee
- www.pefc.ee

Sertifitseerimise kohta saad lisainfot Stora Enso Eesti Puiduvarumisüksusest.
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Kasvava metsa raieõiguse
müümine ja metsamaterjali
müümine

Teatud vanuses ja seisundis mets vajab raiet ja metsauuendust.
Seega tasub Sul õigeaegselt müüa kasvava metsa raieõigust.
Raieõigiuse ostjaga lepitakse kokku raiemaht, hind ja arvelduskord;
lisaks
soovi
korral
ka
metsauuendus
jm
vajalikud
metsahooldustööd.
Soovitame müüa oma metsa raieõigus usaldusväärsele ettevõttele,
sest läbiraiutud metsamaa jääb ju Sulle!
Kui on soov ja kompetents raietööd oma metsas ise läbi viia, siis
müüa saab ka metsamaterjali.
Hinnapakkumise saamiseks võta kindlasti ühendust Stora Ensoga
või vaata lisainformatsiooni Erametsakeskuse veebilehelt.
Tulumaksu tasumise korra kohta saab informatsiooni nii Stora Enso
Eesti ostujuhtidelt kui Maksu -ja Tolliametist.

- Stora Enso Eesti Puiduvarumisüksus
- Ermetsakeskus www.eramets.ee
- Maksu ja Tolliamet www.emta.ee
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Raiutud puidu ladustamine ja
äravedu

Soovitame enne raieõiguse müümist mõelda veelkord metsakinnistu ligipääsuvõimalustele (metsamasinate ligipääs, metsamaterjali
väljaveo võimalused) ja ka võimalikule puiduladustamiskohale.
Vajadusel aitab kõige optimaalsemad väljaveo- ja ladustamise
võimalused välja selgitada ka raieõiguse ostja ja metsaettevõte, kes
ostab Sinu metsast raieõiguse.

- Asjaõigusseadus
- Metsaseadus
- Ehitusseadus
- Metsatee seisundi kohta esitatavad nõuded jt
õigusaktid.
- Stora Enso Eesti Puiduvarumisüksus

Kuidas
on?

Metsaomaniku kontroll-loend
STORA ENSO; DIVISION WOOD PRODUCTS

05/2016

