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atzinīgi vērtē “zaļās investīcijas” ES, tomēr mēs esam novērojuši, ka piedāvātajā 
taksonomijas dokumentā ir vairākas nepilnības, kuras, ja tiks ieviestas, varētu būt 
neproduktīvas. 
 
KSLA uzskata, ka vissvarīgākais ir, lai vadības dokuments ir zinātniski pamatots. Nav runa par 
Ziemeļvalstu mežu apsaimniekošanas sistēmu ilgtspēju, CO2 uzņemšanu apsaimniekotos 
mežos vai bioenerģijas sistēmās. Taksonomijai ir arī jāatbilst spēkā esošajiem ES tiesību 
aktiem, piemēram, nesen pieņemtajai Otrajai Atjaunojamo energoresursu direktīvai 
2018/2001 (turpmāk – AER II), kā arī nacionālajos tiesību aktos vides jomā. Turklāt valsts 
statistikas izmantošana attiecībā uz CO2 emisijas apjomiem zemes izmantošanā ir labākais 
veids, kā spriest par mežsaimniecības un lauksaimniecības nozaru ietekmi uz klimatu.  
 
Taksonomijas mērķis ir finanšu tirgus, taču negatīvās sekas MVU saimniecībām un mežu 
īpašniekiem varētu būt ievērojamas. Šis priekšlikums, kā mēs to saprotam, nozīmē, ka 
investīcijas lauksaimniecībā un mežsaimniecībā netiktu uzskatītas par ilgtspējīgām. Tas ir 
nepareizi, un tas ievērojami ierobežotu finansējumu un palielinātu ieguldījumu izmaksas 
šajās nozarēs un ilgtermiņa ilgtspējīgas bioekonomikas paplašināšanā. 
 
Ierosinātie mežu apsaimniekošanas kritēriji ietver iestāžu apstiprinājumu un pārbaudes. 
Oglekļa (turpmāk – C) emisijas apjomu mērīšana pirms mežsaimniecības darbības būtiski 
negatīvi ietekmēs īpašuma tiesības un vietējo īpašnieku iesaistīšanos. Tā būs ļoti dārga C 
uzskaite vairākos miljonos objektu, salīdzinot ar AER II statistiski precīzākiem CO2 datiem, kas 
iegūti katrā valstī atsevišķi. Tāpat ierosinātie lauksaimniecības pārvaldības kritēriji radīs 
līdzīgas problēmas, kas būs pretrunā ar Komisijas darbu saistībā ar jaunā KLP satvara plānoto 
platformu Fit for Future (sagatavošanās nākotnei). 
 
Apraksts, ka bioenerģija ir pārejas darbība, nav zinātniskās atziņās pamatots. Ir ievērojams 
daudzums zinātnisku pētījumu, kas apstiprina bioenerģijas sistēmu ilgtermiņa ilgtspēju, 
ieskaitot bioloģisko daudzveidību un C efektivitāti (skatīt pielikumu). Mežsaimniecības 
atlikumu un blakusproduktu izmantošana, aizstājot fosilo degvielu, kopš 1970. gada ir, 
nekaitējot citiem ilgtspējības kritērijiem, samazinājusi Zviedrijas CO2 emisijas par vairāk nekā 
50%. Mežsaimniecības un lauksaimniecības nozaru atliekas un blakusprodukti tiek izmantoti 
ar arvien efektīvāku resursu izmantošanu, kopīgi ražojot siltumu, enerģiju, biodegvielu un 
bioproduktus, izmantojot progresīvas tehnoloģijas, kas ir priekšnoteikums, lai sasniegtu bez 
fosilas enerģijas sistēmas.  
 
Ziemeļvalstu mežsaimniecības ražošanas sistēmas rada lielu pozitīvu ietekmi uz vidi, un tām 
vajadzētu to pašreizējā formā būt zaļajām investīcijām atvērtām (skatīt pielikumu). Tiek lēsts, 
ka fosilo produktu aizstāšana ar Zviedrijas mežu produkciju un to kaskādveida izmantošana ik 
gadu samazina CO2 daudzumu par aptuveni 42 miljoniem tonnu. Turklāt valsts oglekļa 
krājumu ikgadējais neto pieaugums atbilst aptuveni 40 miljoniem tonnu CO2 (līdzvērtīgi 70% 
no Zviedrijas kopējām emisijām), pateicoties labi attīstītām mežsaimniecības pārvaldības 
shēmām un augstai produktivitātei. Bio-CCS (bioenerģija ar oglekļa uztveršanu un 
uzglabāšanu) potenciāls vēl vairāk uzlabo sistēmu C samazināšanu. 
 



Pastāv acīmredzams risks, ka kritēriju sarežģītībai attiecībā uz uzlabotu mežu 
apsaimniekošanu un atjaunošanu ir nelabvēlīga ietekme uz C mazināšanu, un šobrīd 
pētnieku vidū nav savstarpēju secinājumu par labākajiem mazināšanas pasākumiem (skatīt 
pielikumu). Detalizētie mežu apsaimniekošanas plāni varētu būt neproduktīvi, jo i) 
plānošanas periods (10–20 gadi) ir pārāk īss ziemeļu mežiem, kuru pētījumi liecina par 100–
200 gadu periodu, ii) palielināta birokrātija samazina mežu īpašnieku rentabilitāti (330 000 
privātu meža īpašnieku Zviedrijā) un viņu interesi par mežkopību, kā arī (iii) ekosistēmas C 
krājuma palielināšanas pasākumi nav iekļauti, piemēram, (N) apputeksnēšana. Tādējādi ir 
maz ticams, ka regulējums izraisīs mežu pieaugumu vai samazināšanos. Visbeidzot, skaidra 
un zinātniski pamatota “dabai tuvinātas mežu apsaimniekošanas” definīcija ir 
priekšnoteikums pirms iekļaušanas taksonomijā. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Pielikums 
 
Šajā atsauču sarakstā ir zinātniskas publikācijas, kas ilustrē esošās zinātniskās zināšanas, 
kuras ierosinātajā Deleģētajā aktā par ES ilgtspējīgas finanšu taksonomiju nav ņemtas vērā 
attiecībā uz Zviedrijas Karaliskās lauksaimniecības un mežsaimniecības akadēmijas (KSLA) 
konsultāciju atbildē uzskaitītajiem atzinumiem. https://www.ksla.se/en/ 
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