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KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED
Kust ma leian vääriselupaiga määramise tunnistust omavate spetsialistide
nimekirja?
Vääriselupaiku saavad määrata vaid tunnistusega spetsialistid, kes juhinduvad
väljatöötatud. Tunnistuse saamiseks tuleb läbida koolitus, mida korraldab
Keskkonnaministeerium. Kõiki esitatud vääriselupaiga ettepanekuid kontrollivad
omakorda Keskkonnaameti spetsialistid.
Avalik nimekiri vääriselupaiga määramise tunnistust omavatest isikutest on leitav
Keskkonnaministeeriumi vääriselupaikade kaitse lehel.
Kas FSC pädevuses on korrigeerida vääriselupaikade registrit?
Vääriselupaiga ettepanekuid kontrollivad Keskkonnaameti spetsialistid, kes kannavad
need vajadusel ka keskkonnaregistrisse, kus nende andmeid saab muuta vaid
Keskkonnaameti nõusolekul. Vääriselupaiku, nende määramist ja nende kaitset
reguleeritakse metsaseaduses ja keskkonnaministri 4. jaanuari 2007. a määruses nr 2.
Millisest seadusest tulenevad nõuded on aluseks minu kinnistu(te) kandmisele
potentsiaalsete vääriselupaikade andmebaasi?
Vastavalt Eestis kehtivatele õigusaktidele on vääriselupaikade kaitse eramaal
vabatahtlik, kuid FSC serditud ettevõtted peavad enda FSC toodangust
vääriselupaikadest pärineva materjali välistama sellegipoolest.
Ehkki õiguskantslerile on esitatud päring potentsiaalsete vääriselupaikade
andmebaasist tulenevatest võimalikest piirangutest ning nende võimalikust vastuolust
põhiseadusega, on õiguskantsler seisukohal, et FSC-ga seonduv on niiöelda sektori
omavaheline kokkulepe ehk pehme õigus, mille rakendamist riik ei taga ega keela, kuna
pole ise seda osapooltele kohustuslikuks teinud. Õiguskantsler ei saa kontrollida, kas
mõni õigusnorm vastab põhiseadusele kui tegemist ei ole õigusnormidega.
Potentsiaalsete vääriselupaikade andmebaasi on kantud kinnistud, mis on leitud
päringuga, mille aluseks on juhendi "Metsade vääriselupaikade inventeerimise
metoodika" (Väljaandja: Keskkonnaministeeriumi metsaosakond, Eesti Östra Götlandi
lääni metsaamet, Rootsi, Koostajad: Leif Andersson, Tommy Ek, Mart Külvik, Riina
Martverk, Anneli Palo, Linköping-Tallinn, Tartu, 2000) lisa 4 kriteeriumid, mis lähtuvad
puistu vanusest.
1/2
Hea Metsanduse Koda MTÜ · Registrikood: 80165637 · KMKR nr: Kastani 42 · 50410 Tartu · Eesti
info@ee.fsc.org · ee.fsc.org
Hea Metsanduse Koda • IBAN: EE037700771003069869 · AS LHV Pank

Forest Stewardship Council®
Eesti FSC

Andmebaas koondab erametsades vastavalt lisa 4 kriteeriumitele tehtud päringuid ning
tabelis on päringu tulemused toodud eraldi sakkidel puuliikide ning puuliigi ja
kasvukohatüübi kombinatsioonide kaupa. Tasub tähele panna, et päringu andmed on
kohati vananenud ning kohati esineb kordusi või muid andmevigu. Sellegipoolest
võimaldab see erametsades võimalikke registreerimata vääriselupaiku leida.
Mida teha, kui minu kinnistu on sattunud potentsiaalsete vääriselupaikade
andmebaasi?
Andmebaasis toodud eraldised ei pruugi olla kõik automaatselt vääriselupaigad ning
selle väljaselgitamiseks peaks ala üle vaatama vääriselupaiga määramise tunnistust
omavad spetsialistid.
Kui tunnistusega spetsialist leiab, et alal asub vääriselupaik, soovitame info edastada
Keskkonnaametile ning kanda ala vääriselupaikade registrisse.
Kui alal ei esine vääriselupaika, palume info edastada koos tunnistusega spetsialisti
allkirjastatud vääriselupaiga hindamise aktiga Eesti FSCle andmebaasi
korrigeerimiseks. Samuti on selline tunnistusega spetsialisti allkirjastatud vääriselupaiga
hindamise akt piisav tõend FSC serditud ettevõtetele puidu sobivuse kohta ning tuleb
ostjale üle anda koos puiduga.
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