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Kopsavilkums 
Visā pasaulē pieaug paļaušanās uz publiskā - privātā sektora partnerību 
(PPP) meža politikā kā meža un vides aizsardzības līdzekli. Zviedrijā šāda 
partnerība raksturo pieeju dabas aizsardzības vienošanām (DAV) mežu 
politikā kopš 1993. gada līdz pat mūsdienām. Vienošanās sarunas par DAV 
tiek veiktas starp rajona administratīvo padomi / meža aģentūru un zemes 
īpašnieku, kurās zemes īpašnieks piekrīt par noteiktu kompensāciju 
nodrošināt sabiedriskos pakalpojumus bioloģiskās daudzveidības 
aizsardzībai. Taču DAV piemērošanas izvērtēšana uzrāda nosprausto mērķu 
īstenošanu kopumā kā drīzāk neefektīvu, pat tad, kad pastāv dažādas 
reģionālās variācijas. Šis raksts pēta faktorus, kas ietekmē PPP izveidošanu 
divos blakus esošos apgabalos, kurus atšķir attiecīgi augsts un zems DAV 
mērķu sasniegšanas līmenis. Analīze koncentrējas uz procesiem starp zemes 
īpašniekiem un atbildīgajām iestādēm, viņu stimuliem sadarbībai un uz 
potenciālu kopēju motīvu izveidošanai. Rezultāti rosina domāt, ka pārvaldes 
iestāžu rīcības brīvība it sevišķi ietekmē ne tikai vēlmi piedalīties, bet arī 
iestāžu spēju izstrādāt ilgtspējīgas attiecības, kas lielā mērā izskaidro, kādēļ 
zemes īpašnieki dažos apgabalos daudz aizrautīgāk iesaistās DAV. 
© 2014 Autors. Izdevis Elsevier B.V  

 

1. Ievads 

 Starptautiskā Nagojas (Nagoya) vienošanās paredz, ka vismaz 17% no sauszemes un saldūdens 

teritoriju, papildus vismaz 10% piekrastes un jūras teritoriju ir jābūt aizsargātām līdz 2020.gadam. Neskatoties 

uz aizsargāto teritoriju skaita strauju pieaugumu Zviedrijā, tikai aptuveni 6% no 22,5 miljoniem hektāru 

saimnieciskas nozīmes mežu zemju ir aizsargātas (SFA, 2013a,b). Viens no iemesliem grūtībām, sasniedzot 

starptautiskus un valsts saistības, ir tāds pats kā daudzviet citur (Mäntymaa u.c., 2009; Wiersum u.c., 2005) - 

daudz meža teritoriju pieder privātajiem īpašniekiem. Zviedrijā 50% saimnieciskas nozīmes mežu pieder 

privātpersonām, 25% privātajiem uzņēmumiem un tikai 17% pieder valstij (SFA, 2013a,b). Tādejādi valdība ir 

atkarīga aptuveni no 320 000 zemes īpašniekiem un 5200 privātajiem mežsaimniecības uzņēmumiem (SFA, 

2013a,b), lai aizsargātu mežu zemi, īstenojot šīs saistības. 

 Mežu aizsardzību Zviedrijā lielākoties veic atbildīgās iestādes lejupējā (top-down) veidā, kad valdība 

vai nu iegūst zemi, vai arī ierobežo īpašnieku pieeju (Dabas aizsardzības vienošanās pārskats (Nature 

Conservation Agreement Report), 2010). Šī pieeja bieži ir novedusi pie vājiem rezultātiem, radot konfliktus un 

uzticības trūkumu starp iestādēm un zemes īpašniekiem (Sandström u.c., 2010). Lai pārvarētu šīs problēmas, 

lejupējās politikas rīki ir tikuši papildināti ar brīvās izvēles rīkiem, piemēram, publiskā - privātā sektora 

partnerību (PPP). Zviedrijā dabas aizsardzības vienošanās (DAV) tika ieviestas 1993.gadā kā partnerība starp 

valsts iestādēm un zemes īpašniekiem, lai sasniegtu visaptverošus bioloģiskās dažādības mērķus. DAV, kas tiek 
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lietotas starptautiski, piemēram, Austrālijā un Nīderlandē (Moon and Cocklin, 2011; Bennett and Ligthart, 

2001) zemes īpašnieks piekrīt bioloģiskās daudzveidības aizsardzībai par to saņemot ekonomisku 

kompensāciju. 

 Partnerība ilgtspējīgai attiecībai tika sekmēta 2002.gada Johannesburgas pasaules samitā par 

ilgtspējīgu attīstību. Tomēr šo partnerību efektivitāte ir raisījusi diskusijas. Kaut arī daži saredz PPP kā inovatīvu 

pārvaldības formu (Glasbergen, 2011), citi argumentē, ka partnerībām trūkst uzskaitāmības, kontrolējamības 

un leģitimitātes (Meadowcraft, 2007), un tās iespējams ir nedemokrātiskas. 

 Praksē DAV ir pierādījušas sevi kā drīzāk neefektīvu rīku, lai sasniegtu vides uzdevumus (Swedish 

Government Bill, 2008/09:214), kaut arī pastāv atšķirības starp apgabaliem (Att. 1). Mērķu sasniegšana tiek 

mērīta relatīvos nosacījumos: proporcija starp īstenotajām DAV uz katru apgabalu laikā starp 1993. un 2011. 

gadu attiecībā pret katra apgabalam mērķiem, kurus noteikusi Zviedrijas dabas aizsardzības aģentūra. 

 Lielākā daļa DAV pētījumu koncentrējas uz rezultātiem attiecībā uz aizsargātajiem mežiem, taču maz 

pētījumu aplūko aspektus, kas saistīti ar partnerību izveidošanas un īstenošanas procesiem (Critchley u.c., 

2004, Mäntymaa u.c., 2009; Sierra un Russman, 2006), Šī pētījuma mērķis ir labot šo aspektu un noteikt kādi 

faktori ietekmē PPP izveidošanas procesu un kā tie tiek uztverti iesaistīto pušu vidū. 

 Analīze, kas iedvesmojās no Glasbergen (2011), it īpaši koncentrējas uz interaktīvo procesu starp 

zemes īpašniekiem un atbildīgajām iestādēm, uzdodot jautājumus - 1) kādi politiskie, likumdošanas un 

ekoloģiskie faktori ietekmē apstākļus DAV īstenošanai? 2) Kādas attieksmes un motivācijas ietekmē kopīgu 

izpratni? 3) Kādi procesa elementi sekmē partnerību? Un 4) kādi faktori sekmē kopēju noteikumu sistēmas 

izveidi partnerībā? 

Dabas aizsardzības vienošanās ( DAV ) sasniegšana (%) 

 

Att.1. DAV mērķu sasniegšana (%) uz apgabalu (SFA, 2011) 

 Pētītie apgabali, Orebro un Vastra Gotaland atrodas blakus, Zviedrijas dienvidos un atrodas šīs 

salīdzinošās tabulas galējos punktos - gan relatīvajos, gan absolūtajos aspektos attiecībā uz DAV īstenošanu 

(skatīt Att.1). Šiem apgabaliem ir līdzīgs dabas raksturojums, taču tie rada kontrastējošu iespaidu attiecībā uz 

partnerību sasniegšanu, iespējams, atklājot iemeslus šai atšķirībai. 



 

3 
 

 

2. Pamats: Zviedrijas dabas aizsardzības politika 

 Vēsturiski Zviedrijas dabas aizsardzības politiku raksturo lejupēja pieeja (Zachrisson, 2009a). Zviedrijā, 

līdzīgi kā daudzās valstīs, kardināla izmaiņa notika deviņdesmitajos gados, pārejot no regulatīvas kontroles uz 

kontroli ar valsts uzdevumiem (Beland Lindahl, 2008). Tādejādi izmainījās politiskie un likumdošanas 

priekšnoteikumi dabas aizsardzībai, dodot iespēju tādiem interaktīviem procesiem kā partnerība. Kā daļu no 

šīm pārmaiņām, DAV tika paredzēta prominenta loma starpposmu mērķu sasniegšanai, kuri tika noteikti Mežu 

zemes ilgtermiņa aizsardzībā (Swedish Government Bill, 2008/09:214). 

 Zviedrijā nacionālie parki un dabas rezervāti parasti ir lielas teritorijas (Tabula Nr.1), savukārt mežu 

biotopi un DAV tiek uzskatīti par salīdzinoši mazām teritorijām. Galvenā atšķirība starp atšķirīgajiem 

aizsardzības veidiem ir tāda, ka DAV nav pastāvīgi, bet gan kā civilsabiedrība, kuras maksimālais darbības 

ilgums ir 50 gadi (Swedish Government Bill, 1992/93:226). Visi šie aizsardzības veidi veido likumisko pamatu 

aizsardzībai Zviedrijā (SEPA un SFA, 2005). 

 Pašreizējā DAV forma tika izveidota 2010. gadā un tika attīstīta pēc valdības Ilgtspējīgas dabas 

aizsardzības politikas (2008/09:214). Kopš 2010.gada kompensācijas līmenis ir paaugstinājies. Tomēr DAV 

kompensācijas ir pakļautas nodokļu maksājumiem, kas jāmaksā gadā, kad vienošanās tiek parakstīta (Nature 

Conservation Agreement report, 2010). 

Tabula nr.1 

Mežu zemes formālās aizsardzības veidi Zviedrijā 

Kritērijs Nacionālais parks Dabas rezervāts Mežu biotops Dabas aizsardzības 
vienošanās 

Izveidošanas gads 1909 1967 1993 1993 
Īpašnieks Valsts Valsts / pašvaldība Valsts Privātie 
Lielums Liels Liels Mazs (aptuv. 20 ha) Mazs 
Aizsardzība Pastāvīga Pastāvīga Pastāvīga Līdz 50 gadiem 
Ierobežojumi Īpašumtiesību un 

medību tiesību 
ierobežojumi 

Īpašumtiesību un 
medību tiesību 
ierobežojumi 

Īpašumtiesības un 
medību tiesības 
nav ierobežotas 

Īpašumtiesības un 
medību tiesības 
nav ierobežotas 

Kompensācija Tirgus vērtības 
samazinājums ar 
25% papildinājumu 
vai arī valdība pērk 
zemi 

Tirgus vērtības 
samazinājums ar 
25% papildinājumu 
vai arī valdība pērk 
zemi 

Tirgus vērtības 
samazinājums ar 
25% papildinājumu 
vai arī valdība pērk 
zemi 

Priekš vienošanās 
uz 50 gadiem 
kompensācijas 
maksājums ir 
maksimizēts līdz 
60% no atmatā 
atstātās zemes 
tirgus vērtības. 

 

3. Teorētiskais pamats 

Šajā rakstā publiskās - privātās partnerības tiek definētas kā "publiskie politikas lēmumu pieņemšanas un 

vadības procesi un struktūras, kas konstruktīvi iesaista cilvēkus, neskatoties uz aģentūru, valdības līmeņu, 

un/vai publisko, privāto un sabiedrības sfēru robežām, lai īstenotu publisku mērķi, kas citā veidā nevarētu tikt 
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sasniegts" (Emerson u.c., 2011, 2). Teorētiskais pamats, kas izmantots partnerības procesu analīzei, 

iedvesmojās no Glasbergen (2011), formulējot, ka partnerības attīstība ir secīgs process, kas dažādos posmos 

iesaista puses no dažādiem sabiedrības sektoriem un veido jaunas attiecības, lai veidotu ilgtspējīgas vadības 

prakses. 

 Mēs pieņemam, ka gan sabiedrības, gan individuālie faktori ietekmē partnerības procesu, kur a) 

konteksts, t.i., politiskie, likumdošanas, sociāli-ekonomiskie resursi un ekoloģiskie faktori ievirza pamatu 

partnerības procesam, b) kopēja motivācija un arī savstarpēja izpratne starp iesaistītajām pusēm veicina 

uzticības veidošanos, un c) process kā tāds var veidot sadarbības priekšrocības, kas var novest pie d) kopēju 

likumu sistēmas izveidošanas (organizāciju vienošanās, vadība un resursi). 

3.1. Konteksts 

 Vairāki kontekstuālie faktori, piemēram, mežus raksturojošie ekoloģiskie faktori, valsts politika 

formālai mežu aizsardzībai kopā ar atbildīgo institūciju stratēģijām, var ietekmēt PPP izveidošanos. 

 Lielākā daļa aizsargāto teritoriju Zviedrijā atrodas ziemeļos, kur dominējošie ir kalnu meži (Angelstam 

u.c., 2011). Zviedrijas dienvidos, kur atrodas mūsu pētāmie gadījumi, atrodas lielākā daļa mazo zemju 

īpašnieku - īpašumi ir mazāki un ar lielāku bioloģisko daudzveidību kā ziemeļu īpašumi (Ingemarsson u.c., 

2006). Tādējādi pastāv nepieciešamība paplašināt aizsardzības tīklu līdz valsts dienvidu daļai (Angelstam 

u.c.,2011), izmantojot brīvprātīgus rīkus, kad zemes īpašnieki var iesaistīties nepieciešamajā vadībā (Nature 

Conservation Agreement report, 2010). 

 Zviedrijas valdības neatliekamā nepieciešamība aizsargāt bioloģisko daudzveidību, lai izpildītu 

starptautiskās saistības, ir ietekmējusi politiku un tiesisko regulējumu, kā arī raisījusi savstarpēji atkarīgu 

attiecību veidošanos starp varas institūcijām un zemes īpašniekiem (Swedish Government Bill, 2008/09:2014). 

Atbilstoši Glasbergen (2012) jaunās politikas un tiesiskais regulējums ietver iespēju sniegt atbalstu, ieskaitot 

demokrātiskās normas, ekonomisko kompensāciju un politikas tiesisko regulējumu, nodrošinot partnerībām 

loģisku vietu bioloģiskās daudzveidības politikā. Tomēr pagātnē piekoptajām autoritatīvajām koordinēšanas 

un vadības metodēm, kuras ir radījušas konfliktus (Zachrisson, 2009a), joprojām var būt negatīva ietekme uz 

iesaistīto pušu attiecībām. Iepriekšējie pētījumi Somijā parāda, ka ekonomiskās kompensācijas apmērs ir 

konflikta iemesls šajās partnerībās, tā kā zemes īpašnieki vēlas atbilstošu kompensāciju, savukārt valdība vēlas 

minimizēt izdevumus (Mäntymaa u.c., 2009). 

  Varas institūciju individuālās stratēģijas mežu aizsardzībai arī ir svarīgas, it sevišķi Zviedrijā ar tās 

neatkarīgajām institūcijām, kurām ir rīcības brīvība (Cinque, 2011) lai definētu reģionālos mērķus un vadlīnijas. 

Rīcības brīvība tiek definēta kā "priekšstats par izvēli un varu likumu struktūras ietvaros" (Cinque, 2011, 604). 

Neskatoties uz nacionālas un sinhronizētas politikas veicināšanu attiecībā uz DAV (Nature Conservation 

Agreement report, 2010), katra apgabala stratēģijas un vadlīniju izmaiņas var radīt variācijas to īstenošanā. 

3.2. Uzticības veidošana 

Glāsbergena partnerības kāpnes (Glasbergen Ladder of partnerships) sastāv no vairākiem līmeņiem, kuri 

atspoguļo dažādas aktivitātes. Pirmais ir "izpētes" līmenis, kas izskata uzticēšanās veidošanās mehānismu kā 

pamatu mijiedarbībai starp partneriem (2011). Mehānismi iekļauj gan attieksmes bāzi PPP izveidošanai, gan 

arī šajā gadījumā meža īpašnieku motivācijas ziņā, gan arī mežu aizsardzību (Mäntymaa u.c., 2009; Bergseng 

un Vatn, 2009), un pakāpi līdz kurai partneriem ir savstarpēja PPP mērķu izprašana un pakalpojumu apmaiņa 

(Glasbergen, 2011; Emerson u.c., 2011). 
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 Zemes īpašnieku vidū attieksme pret mežu aizsardzību tiek bieži pieņemta kā mainīga, piemēram, 

ekonomiskās kompensācijas (Bergseng un Vatn, 2009), meža īpašumu lieluma (Juutinen u.c., 2005) un meža 

īpašnieku apvienību dēļ (Rickenbach u.c., 2008). 

 Debates par kompensācijas apmēriem tiek bieži minētas kā galvenais konfliktu iemesls (Bergseng un 

Vatn, 2009). Zemes īpašnieki, kas strādā ar mežsaimniecību nesaistītos darbos un nav ekonomiski atkarīgi no 

savu mežu izmantošanas mājsaimniecības vai komerciāliem mērķiem, parasti koncentrē pārvaldību uz 

estētiskajiem un/vai atpūtas mērķiem, nevis produktivitāti (Wiersum u.c., 2005). Tas, kā kompensācija tiek 

uztverta zemes īpašnieku starpā, ir jāizvērtē pirms tās īstenošanas, tā kā tas skar attiecību uzturēšanu (Vatn, 

2010). Piemēram, maksājumu iekļaušana situācijā, kur zemes apgūšana netiek primāri saskatīta kā ekonomisks 

jautājums, var negatīvi ietekmēt pastāvošās attiecības (Vatn, 2010, 1248) norādot, ka samaksas uztvere ir tā, 

kas var ietekmēt motivāciju (Vatn, 2010). Vēl viens stimuls piedalīties varētu būt saimniecības izmērs. Jutinen 

u.c. (2005) parādīja, ka partnerības bāzētā modelī dalībniekiem lielākoties ir lielas platības meža īpašumi, 

iespējams, tādēļ, ka kopējais meža apjoms ietekmē teritorijas apjomu, ko viņi nevar izmantot. 

 Attieksme pret bioloģiskās dažādības aizsardzību meža īpašnieku apvienības vidū var ietekmēt 

piedalīšanos brīvprātīgajā aizsardzībā (Berlin u.c., 2006). Tas tika atklāts ASV, kur meža īpašnieku apvienības 

biedriem ekoloģiskie ieguvumi bija svarīgāki nekā cilvēkiem, kas nebija biedri, kā arī viņi bija daudz aktīvāki 

savu mežu pārvaldībā (Rickenbach u.c., 2008). 

 Kopēja motivācija starp partneriem tādejādi tiek uzskatīta par svarīgu pamatu, uz kura veidot uzticību. 

Patiešām, attieksmes var mainīties tik ilgi, kamēr katrs dalībnieks saprot un ciena citu dalībnieku izpratni par 

partnerības mērķiem (Emerson u.c., 2011). Kad dalībnieki ciena viens otru, viņi parasti izjūt to, ka viņu viedokļi 

tiek pārstāvēti. Iepriekšējie pētījumi ir parādījuši, ka partnerības procesi bieži cieš neveiksmi, jo zemes īpašnieki 

jūtas neiesaistīti (Bergseng un Vatn, 2009). Kopēja motivācija un savstarpēja sapratne var sniegt partnerībai 

nepieciešamo stabilitāti, lai spētu veidot uzticēšanos, mācīšanos un zināšanu apmaiņu (Koppenjan un Klijn, 

2004; Emerson u.c., 2011). Tomēr, dalībnieki var piekrist kopējiem mērķiem, neskatoties uz atšķirīgu attieksmi 

pret mežu aizsardzību. 

3.2.1. Sadarbības priekšrocību veidošana 

 Otrais līmenis attiecas uz partnerības veidošanu kā jaunu vienošanos. Centrālais mehānisms ir 

"sadarbības priekšrocību izpēte" (Glasbergen, 2011). Tomēr "ar attieksmes gatavību un uzticību nav 

pietiekami" (Glasbergen, 2011, 5), iesaistītajām pusēm ir nepieciešams arī atrast kopēju pamatu darbībai, t.i., 

sadarbības priekšrocībām ir jāattiecas uz resursiem, prasmēm un attiecībām. Priekš katra dalībnieka jābūt 

subjektīvajam balansam starp ieguvumiem un izmaksām (Glasbergen, 2011). Sadarbības priekšrocības attīstās 

interaktīvajā procesā, izmantojot kuru Emerson u.c. (2011) definēja procesa pamatelementus: atklāšana, 

definēšana, apspriešana un noteikšana (discovery, definition, deliberation and determination). 

 Atklāšana (discovery) jau ir izstrādāta pirmajā Kāpņu posmā, tā kā tā nozīmē kopēju interešu 

identificēšanu, vajadzīgas informācijas analizēšanu un seku atpazīšanu zemes atstāšanai atmatā dabas 

aizsardzības mērķiem. Vēlāk šajā procesā atklāšanā ir ietverta kopēja faktu meklēšana (Emerson u.c., 2011). 

Definēšanas (definition) process sniedz informētas izvēles un noskaidro, kādus uzdevumus katrs uzņemas. 

Iesaistītās puses definē kopējos nolūkus un vienojas par DAV, tās implikācijas un veic grozījumus cits cita 

uzdevumos un vēlmēs (Emerson u.c., 2011). Apspriešana (deliberation), iespējams, ir vissvarīgākā sastāvdaļa 

veiksmīgai iesaistīšanai (Emerson u.c., 2011). Tās rezultātā vajadzētu būt daudz aktīvākiem dalībniekiem ar 

plašākām zināšanām (Zachrisson, 2009b). Apspriešana ir ne tikai komunikācija partnerības procesā, bet arī 
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viena no partnerības formām, kas ir gan pārdomāta, gan balsstiesīga un demokrātiska. Viens svarīgs 

priekšnosacījums apspriešanai ir vienlīdzība, kas nozīmē, ka visiem ir tādas pašas iespējas izvirzīt jautājumus 

un piedāvāt risinājumus; tādejādi katram dalībniekam ir pieeja visām komunikācijām (Zachrisson, 2009b). 

Apspriešana nozīmē līdzdalību ar vienādiem nosacījumiem. 

 Un visbeidzot - noteikšanas (determining) procesos tiek veidots būtisks sadarbības iniciatīvu saturs, 

izmantojot tās procesuāliem lēmumiem un vienošanām. Ir bijušas diskusijas, ka iesaistīšanās rezultātā rodas 

efektīva noteikšana (Innes un Booher, 1999), taču eksistē tikai ierobežoti pētījumi par tās kvalitāti. Tomēr 

pētījumi norāda, ka labi funkcionējošs noteikšanas process sliecas sniegt pastiprinātu uzticību un labāku 

zināšanu integrāciju apspriedēs (Emerson u.c., 2011). 

 Tādejādi partnerības veidošanai jābūt balstītai sadarbības priekšrocībās, kas tika identificētas 

dalībnieku vidū, piemēram, palielinātās ekonomiskajām kompensācijās zemes īpašniekiem un uzlabotā 

bioloģiskajā daudzveidībā varas iestādēm. 

3.2.2. Kopīgu noteikumu sistēmas veidošana 

 Glasbergena trešais līmenis (2011), kopīgu noteikumu sistēmas veidošana, koncentrējas uz partnerību 

formalizēšanu. Lai sasniegtu formalizēšanas posmu, nepieciešams identificēt kopējas darbības kapacitāti 

(Emerson u.c., 2011). Starpposmu mainīgie, kas ved pie šādas kapacitātes, ir atkarīgi no institūciju vienošanās 

izveides, resursiem (meža personāls un subsīdijas) un vadības (galvenās personas no atbildīgajām iestādēm / 

meža īpašnieku apvienībām). 

 Glasbergen (2011) norāda, ka "sociālais kontrakts" definē kopīgu noteikumu sistēmas veidošanu, kurā 

partneri formāli investē viens otrā. Vienošanās definē apņemšanos un noteikumus un aptver gan iekšējos 

aspektus, kuros tiek definētas partneru savstarpējās saistības, gan arī ārējos aspektus, kuros tiek definēts, kā 

partnerība mijiedarbosies ar citām organizācijām. 

 Formalizācijai vajadzētu uzskaitīt vienošanās transakciju un procedūru elementus, piemēram, dažādu 

uzdevumu un resursu apņemšanos, kā partnerība risinās dažādus lēmumu pieņemšanas procesus un 

uzraudzību (Glasbergen, 2011). Wunder (2007) norāda, ka PPP sliecas būt bez skaidri izteiktiem regulējumiem, 

ar kuriem pārraudzīt savu progresu. Tas ir problemātiski, tā kā vienošanās noteikumi un līmenis, līdz kādam 

dalībnieki tos izpilda, lielā mērā ietekmē uzticēšanās un sadarbības priekšrocību nepārtrauktību (Glasbergen, 

2011). 

 Att.2 apkopo dažādos posmus, kas ietekmē partnerības procesus un saistītos izpētes jautājumus. 

 
 Politikas 

 Stratēģijas 

 
 Attieksme pret 

aizsardzību 

 
 

 Atklāšana 

 Definēšana 

 Apspriešana 

 
 Institūciju 

vienošanās 

 Resursi 
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 Ekoloģiskie 
faktori 

 Motīvi meža 
īpašumam 

 Ekonomiskā 
kompensācija 

 Cieņa un 
savstarpējā 
izpratne 

 Noteikšana  Vadība 

Jautājums: 
Kādi politiskie, 
likumdošanas un 
ekoloģiskie faktori 
ietekmē apstākļus 
DAV īstenošanai? 

Jautājums: 
Kādas attieksmes un 
motivācijas sekmē 
kopēju izpratni? 

Jautājums: 
Kādi procesa elementi 
sekmē partnerību? 

Jautājums: 
Kādi faktori sekmē 
vienotu noteikumu 
sistēmas izveidi? 

Att.2 Ideāla partnerības procesa izveidošana 

4. Metodes un materiāli 

4.1. Izpētes projekts  

 Gadījumi tika izvēlēti, salīdzinot īstenošanas DAV proporciju visos Zviedrijas apgabalos.  

 Balstoties uz jaunu gadījumu izpētes projektu (Merriam, 1994), mēs izvēlējāmies apgabalus ar lielāko 

un mazāko DAV proporciju. Šie divi apgabali - Örebro un Västra Götaland ir līdzīgi citos svarīgos aspektos. 

Piemēram, tie abi atrodas boreonemorālo mežu zonā (Personal contact, Riksskogstaxeringen, 2013), kurā 

savstarpēji savienojas mērenās joslas lapu koku meži un boreālie meži (Fulton un Prentice, 1997), tādejādi 

veidojot labvēlīgus fiziskos apstākļus bioloģiskās daudzveidības aizsargāšanai un platlapju sugu veicināšanai 

(Angelstam u.c., 2011). Abu apgabalu mežos dominē Norvēģijas egle un priede, taču platlapju koku skaits 

palielinās lēni (Örebro regional strategy, 2006; Västra Götaland regional strategy, 2006). 
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Att.3. Pētāmo apgabalu atrašanās vieta 

 Mežsaimniecības nozarei ir svarīga loma abu apgabalu ekonomiskajā un reģionālajā attīstībā (Örebro 

rural programme, 2012; Västra Götaland's rural programme, 2012), taču ekonomiskajiem faktoriem ir ļoti 

svarīga loma arī individuālajā līmenī. 

 Västra Götaland ir daudz lielāks apgabals ar 1 334 000 hektāriem saimnieciskas nozīmes mežu zemes 

(Västra Götaland ruralprogramme, 2012) salīdzinājumā ar Örebro, kur ir tikai 560 000 hektāri (Att.3) (Örebro 

Forest Agency, 2013). 

 Västra Götaland aptuveni 80% meža pieder 47 000 privātajiem zemes īpašniekiem (Västra Götaland 

Forest Agency, 2012), taču Örebro mazāk kā 50% meža pieder aptuveni 9000 personām (Örebro Forest Agency, 
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2013). Pārējā daļa meža abos apgabalos pieder mežsaimniecības uzņēmumiem. Meža īpašnieku apvienība 

galvenokārt organizē zemes īpašniekus: Södra Skogsägarna no Västra Götaland ar 11 576 biedriem (Södra 

Skogsägarna, 2013) un Mellanskog no Örebro ar 1043 biedriem (Mellanskog, 2013). 

4.2. Metodes 

 Mūsu empīriskais materiāls apvienojumā ar dokumentu pētījumiem, galvenokārt valdības 

likumprojekts Ilgtspējīga dabas aizsardzības politika (2008/09:214) (A sustainable nature conservation policy 

(2008/09:214)) un politikas dokumenti priekš DAV (Nature Conservation Agreement report, 2010, 2013), ar 

tiešo kontaktu un telefonsarunu daļēji strukturētām intervijām, kas veiktas 2013.gada pavasara sākumā. 

Kopumā tika veiktas 27 padziļinātas intervijas ar 18 zemes īpašniekiem (14 vīrieši un 4 sievietes) un pieciem 

darbiniekiem meža aģentūrā un divu apgabalu administratīvajās padomēs. "Sniega bumbas" metode 

(snowballing technique) (Kvale, 1996) tika izmantota, lai sasniegtu piesātinājuma līmeni intervijās. 

 Lielākā daļa intervēto īpašnieku (izņemot piecus) bija mantojuši savu meža īpašumu, un lielākā daļa 

meža piederēja vietējiem. Nejaušās izvēles īpašnieku izlase, kas bija īstenojuši DAV, tika ņemta no katra 

apgabala meža aģentūras, taču šo izlasi joprojām bija iespējams kategorizēt, ņemot vērā teorētisko tematu 

(Kvale, 1996). Sākotnējais nodoms bija veikt interviju arī ar tiem, kas nevēlējās iestāties DAV, taču tas izrādījās 

grūti, jo šie cilvēki nebija reģistrēti meža aģentūrā vai apgabala administratīvajā padomē. Tikai viens zemes 

īpašnieks no katra apgabala, kas atteicās īstenot DAV piedāvājumu, tika intervēts. Vēl viens iemesls bija tas, ka 

zemes īpašniekus izvēlējās aģentūras, tādejādi palielinot neobjektivitātes risku, taču respondenti pārstāvēja 

plašu viedokļu loku. 

 Tika veiktas divas intervijas ar meža īpašnieku apvienības augstākstāvošajiem pārstāvjiem un vēl divas 

intervijas ar meža vadītājiem no meža īpašnieku apvienībām abos apgabalos. 

 Interviju tematika tika balstīta uz analītisko pamatu, un noteikti vārdi tika piesaistīti specifiskai 

tematikai analīzes laikā. Intervijas ilga aptuveni vienu stundu, tika ierakstītas un vēlāk pārrakstītas rakstiski, 

dodot respondentiem iespēju pārskatīt transkribējumu.  

 

5. Rezultāti 

 Rezultāti ir sadalīti apakšnodaļās, balstoties uz teorētisko pamatu: konteksts, uzticēšanās veidošana, 

sadarbības priekšrocību veidošana un noteikumu sistēmas veidošana. 

5.1. Konteksts 

 Pētot, kādi politiskie, likumdošanas un ekoloģiskie faktori ietekmē DAV īstenošanas nosacījumus mūsu 

pētītajos gadījumos, mēs atklājām, ka, gan Västra Götaland, gan Örebro apgabali ir adaptējuši Reģionālās 

Stratēģijas formālai mežu aizsardzībai. Šīs stratēģijas atšķiras no formālās aizsardzības nacionālās politikas 

(SEPA un SFA, 2005) un detalizēti apraksta pašu mūsdienīgāko meža aizsardzību un stratēģijas katrā apgabalā, 

lai sasniegtu dažādu veidu mežu aizsardzības mērķus (skatīt Att.2). Tā kā abiem apgabaliem ir jāatsaucas uz to 

pašu nacionālo politiku, tas nevar pilnībā izskaidrot atšķirības DAV īstenošanā. Tomēr, kad salīdzina divas 

reģionālās stratēģijas, kļūst saprotams, ka tās uzsver sadarbības lomu atšķirīgi. Tās satur atšķirīgu 

interpretāciju par to, kā būtu jāsasniedz nacionālā politika formālās aizsardzības jomā. 
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 Kamēr Västra Götaland uzsver zemes īpašnieku lomu (Västra Götaland regional strategy, 2006), tikmēr 

Örebro tikai īsi piemin nepieciešamību pēc kopēja skatījuma uz mērķiem un darba metodēm (Örebro regional 

strategy, 2006). Tās var būt sekas atšķirīgajai zemes īpašnieku struktūrai abos apgabalos, kur mēs varam 

pieņemt, ka Västra Götaland ir daudz atkarīgāka no labām attiecībām ar tās daudzajiem zemes īpašniekiem. 

Turklāt likās, ka sociāli-ekonomiskie faktori mūsu pētījumā nevarēja izskaidrot lielās atšķirības mērķu 

sasniegšanā. Šie faktori netika minēti stratēģijās, un arī respondenti tos nepieminēja. Abos apgabalos tiek 

piemērotas tādas pašas subsīdijas, netieši norādot, ka šie faktori ir maznozīmīgi. 

 Pamatojoties uz intervijām, institūciju rīcības brīvība šķiet ir svarīgs faktors, kas izskaidro variāciju. 

Tomēr rīcības brīvība nav formāla stratēģija - tā drīzāk ir neformāls spēks, kas netieši ietekmē īstenošanu. 

Intervijas ar darbiniekiem norāda, ka Örebro apgabals ir izvēlējies likt lielāku uzsvaru uz dabas rezervātu 

veidošanu, tā kā rezervāti tiek uzskatīti par "ilgtermiņa risinājumiem, kuriem nepieciešams mazāks darbs ar 

dokumentiem" (Intervija 21) salīdzinājumā ar DAV. Örebro institūcijas secināja, ka dabas rezervāti ir daudz 

efektīvāki, tā kā tie piedāvā lielākus teritorijas apgabalus ar lielāku dabas vērtību. Rīcības brīvības izmantošanai 

ir arī sava ekonomiskā komponente. Örebro apgabala administrācijas padomes darbinieki ir atklājuši, ka zemes 

īpašnieki dod priekšroku dabas rezervātu izvēlei, jo tādā gadījumā saņem lielāku kompensāciju. Tas ir radījis 

finanšu resursu samazinājumu aizsargātajām teritorijām, tā kā dabas rezervāts ir daudz dārgāks kā DAV. 

Tādejādi Örebro apgabala administrācijas padome ir saņēmusi ieteikumu no SEPA strādāt daudz aktīvāk DAV 

īstenošanā. Gadījums Västra Götaland apgabalā ir savādāks, jo tur meža aģentūrai ir plaša pieredze DAV 

īstenošanā. 

 Stratēģijas kopā ar intervijām norāda, ka Västra Götaland apgabalā ir lielāka pieredze zemes īpašnieku 

motivēšanā uz DAV īstenošanu. Izskatās, ka izvēlētās stratēģijas var izskaidrot līdz noteiktam līmenim, kādēļ 

Västra Götaland sasniedz vairāk mērķus kā Örebro, pateicoties viņu uzsvaram uz sadarbību ar zemes 

īpašniekiem, kā arī rīcības brīvības spēka izmantošanai, lai veicinātu DAV īstenošanu. 

 

5.2. Uzticēšanās veidošana 

 Mēs pieņemam, ka, lai veidotu uzticēšanos, ir nepieciešama kopēja izpratne, kur dalībnieki piekrīt 

kopīgu mērķu kopumam, neskatoties uz atšķirīgu attieksmi pret mežu aizsardzību. 

 Kā ir parādījuši iepriekšējie pētījumi, daudzi zemes īpašnieki, kas ir iestājušies DAV, nav nodarbināti 

mežsaimniecības nozarē, tādejādi viņi koncentrē savu mežsaimniecības uzmanību uz meža estētiskajiem 

un/vai atpūtas izmantošanas veidiem, nevis koksnes ražošanu (Wiersum u.c., 2005; Mäntymaa u.c., 2009). 

Mūsu pētījumā šie īpašnieki bieži izturējās pozitīvi pret dabas aizsardzību, taču sliecās nedot priekšroku dabas 

rezervātiem īpašuma tiesību zaudēšanas dēļ. DAV tika uztvertas daudz pozitīvāk: "Dabas aizsardzības 

vienošanās es saskatu kā labu (dabas aizsardzības) veidu... tu jūties tā, it kā zeme joprojām pieder tev, kaut arī 

pār to tev nav daudz teikšanas, bet var uzsākt dialogu ar Mežu Aģentūru, ja ir nepieciešams kaut ko izdarīt ..." 

(Intervija 5). 

 Iepriekšējie pētījumi norāda, ka mežu īpašnieku apvienības biedri sliecas būt daudz motivētāki uz 

dabas aizsardzību kā cilvēki, kas nav biedri (Rickenback u.c., 2008), taču šādu tendenci nebija iespējams saskatīt 

mūsu pētījumā. Daži no respondentiem, kas bija biedri, bija drīzāk bez entuziasma par mežu aizsardzību un 

daudz neapmierinātāki ar DAV procesu salīdzinājumā ar cilvēkiem, kas nebija biedri. Citi respondenti, kas bija 

meža īpašnieku apvienības biedri un bija daudz pozitīvāki par DAV, apgalvoja, ka dalība apvienībā nav viņus 
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ietekmējusi. Atšķirības uztverē mūsu respondentu starpā šķita saistītas ar apgabalu, t.i., respondenti no Västra 

Götaland bija daudz pozitīvāk noskaņoti pret DAV kā respondenti no Örebro. 

 Daži no zemes īpašniekiem, it sevišķi no Örebro, uztraucās, ka aģentūras atstāj atmatā pārāk daudz 

meža zemes, tādejādi ierobežojot viņu iespēju pelnīt iztiku no meža. Kā galvenie iemesli, kādēļ zemes īpašnieki 

nevarēja nonākt pie vienošanās ar institūcijām, tika minēti ekonomiskie iemesli kopā ar sajūtu par zemes 

zaudēšanu - ka viņiem ir atņemta tā meža pārvaldīšanas brīvība, kādu viņi bija iecerējuši. 

 Galvenie motīvi to personu vidū, kas parakstīja vienošanos, bija vēlme aizsargāt apgabalu no dažādiem 

apdraudējumiem, piemēram, kailcirtēm, ko veiktu jaunie īpašnieki. Zemes īpašnieki minēja ne tikai vides 

motīvus, bet arī uzsvēra viņu emocionālo pieķeršanos mantotajam īpašumam, ko viņi pārvaldīja. Neskatoties 

uz to, vai zemes īpašnieki bija ekonomiski atkarīgi no meža, lielākā daļa no viņiem uzsvēra nodokļu iekasēšanas 

jautājumu. Vairāki īpašnieki uzskatīja kompensāciju par pārāk mazu un argumentēja, ka nodokļu iekasēšanas 

pārskatīšana varētu padarīt kompensācijas apmēru apmierinošu. 

 Zemes īpašnieki izjuta, ka iestādes viņus nesaprot, attiecībā uz zemo kompensāciju un nodokļu 

iekasēšanu. Daži īpašnieki, kuri bija negatīvi pret DAV, izteica savas zaudējuma jūtas kā neziņu par to vai viņiem 

vispār vēl pieder kādas zemes īpašumtiesības "...Tas ir skumji, jo mūsu saimniecība ir piederējusi mūsu ģimenei 

vairāk kā 200 gadus ..." (Intervija 15). Papildus šai zaudējuma uztverei, zemes īpašnieku starpā kompensācijas 

un nodokļu iekasēšanas problēma veicināja atkāpšanās sajūtu "... kā zemes īpašniekam man nav tiesību runāt 

... viņi uz kartes kaut ko apvelk, kad domā, ka ir atraduši ko vērtīgu, taču viņi to pašu var izdarīt jebkurā citā 

vietā, ja vien to vēlētos iegūt ..." (Intervija 18). 

 Intervētie darbinieki no abām iestādēm lielākoties uzskatīja kompensāciju par DAV kā taisnīgu, ja ņem 

vērā, ka tā nav pastāvīga aizsardzības forma; neviens no viņiem nešķita informēts par nodokļu iekasēšanas 

jautājumu. 

 Kopēja motivācija ir atkarīga arī no paša partnerības procesa. Pamatojoties uz iepriekšējiem 

kontaktiem, daļai respondentu bija negatīva pieredze kontaktējoties ar apgabala administrācijas padomi un 

Mežu Aģentūru, kas ietekmēja viņu pirmās tikšanās par DAV. Tomēr tas mainījās Västra Götaland apgabalā, 

kur ar Mežu Aģentūru izveidotie kontakti bieži tika saredzēti kā pozitīvi. Daudzi no šiem respondentiem pat 

norādīja uz vienu specifisku personu, kas tika raksturota kā "praktisks cilvēks, ne tikai teorētisks" (Intervija 1). 

Respondenti viņam uzticējās un uzskatīja, ka viņu bažas tiek uztvertas nopietni. Dažiem no Örebro 

respondentiem nebija līdzīgas pieredzes un viņi pauda neuzticību "...pret to nevar cīnīties ... jo viņi paņems 

(meža) īpašumu tāpat" (Intervija 15). 

 Pretēji iepriekšējiem pētījumiem, mūsu pētījums norāda, ka zemes īpašnieku dažādajiem motīviem 

nav lielas ietekmes uz vēlmi piedalīties. Mēs identificējām vairākas perspektīvas zemes īpašnieku starpā, kas 

bija gatavi īstenot vienošanās. Termins "aktīvs" raksturo gandrīz visus zemes īpašniekus, tā kā lielākā daļa no 

respondentiem, gan rezidenti, gan nerezidenti, uztver sevi kā aktīvus īpašniekus, neskatoties uz savu atšķirīgo 

pieredzi mežu pārvaldībā. Aktīvie un komerciāli orientētie īpašnieki bieži bija zemes īpašnieki ar lieliem 

īpašumiem. Viņi var netikt uzskatīti par videi draudzīgiem, taču, kad viņiem ir dota iespēja atstāt atmatā daļu 

meža, kuru nebūs paredzēts cirst, viņiem varētu būt mazāka zaudējuma sajūta. Īpašniekiem ar maziem 

īpašumiem var būt relatīvi daudz lielāka ienākumu zaudēšana, neskatoties uz to, ka viņu galvenie ienākumi nav 

no meža. Tomēr likās, ka meža un zemes kvalitāte un veids bija daudz svarīgāks tiem, kas parakstīja vienošanos. 

Aktīvi un uz mantojumu orientēti zemes īpašnieki bija visbiežāk sastopamais īpašnieku veids, ņemot vērā, ka 
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praktiski visi zemes īpašnieki uzsvēra, ka pārvalda mantojumu. Lielākā daļa nepelnīja iztiku no meža un varēja 

bieži, bet ne vienmēr, atļauties atstāt zemi atmatā. 

 

5.3. Sadarbības priekšrocību veidošana 

 Šajā nodaļā tiek atspoguļoti divi raksturīgi stāsti par veiksmīgu un neveiksmīgu DAV īstenošanu 

procesu, analizēti un salīdzināti, balstoties uz procesa pamatelementiem - atklāšanu, definēšanu, apspriešanu 

un noteikšanu (Emerson u.c., 2011). Pirmais stāsts attiecas uz vienošanos aizsargāt 4,5 hektārus Västra 

Götaland apgabalā 2011.gadā. Savā īpašumā (58 ha) īpašnieki bija apvienojuši ekoloģisko zemnieku 

saimniecību ar mazu apmēru mežsaimniecisko darbību. Otrā vienošanās attiecas uz 3,8 ha Örebro apgabalā 

2011.gadā. Šo īpašumu (58 ha), raksturo maza apjoma mežsaimnieciskā darbība. 

 Viena liela atšķirība starp šiem diviem gadījumiem ir tas, no kuras puses tika izveidota vienošanās 

atklāšana. Pirmajā gadījumā tas bija zemes īpašnieks, kas vērsās Meža Aģentūrā, lai saņemtu aizsardzību pēc 

nepatīkamas pieredzes ar izlases cirtēm. "Uzņēmējs, kas veica cirti, paveica ļoti, ļoti sliktu darbu. Tik sliktu, ka 

mans vīrs un es kļuvām tik saniknoti, ka apturējām visu mežizstrādi mūsu mežos un nolēmām, ka tas vairs 

nedrīkst atkārtoties ..." (Intervija 1). Neveiksmīgajā gadījumā tā bija Meža Aģentūra, kas pēc ciršanas 

paziņojuma, ieteica meža īpašniekam pārveidot mežu (raksturotu kā svarīgu biotopu) par DAV. Īpašnieks 

uzskatīja, ka tas ir neizdevīgi, jo viņš drīzāk vēlētos veikt mežizstrādi šajā meža teritorijā. 

 Vēl viena atšķirība attiecas uz definēšanas procesu. Pirmajā gadījumā precētais pāris bija labi informēts 

par DAV, tā kā viņi paši bija aktīvi meklējuši un pētījuši informāciju. Viņi varēja kopā ar Meža Aģentūras pārstāvi 

definēt kopējus mērķus, piekrist par DAV, un iepazīt, ko sagaida katras puse. Otrajā gadījumā zemes īpašnieks 

neko nezināja par šo konkrēto aizsardzības formu, tādejādi kopējo mērķu definēšana ne vienmēr bija skaidri 

izteikta "...viņi to mums uzspieda, ja tu gribēji izteikt savu viedokli un kaulēties par cenu, viņi vienkārši apturēja 

visu". 

 Pirmajā gadījumā tika uzsvērta definēšana, it sevišķi prasmīgā meža darbinieka dēļ "...mēs 

pieredzējām, ka šis (DAV) bija daudz labāks veids kā rīkoties, apsēsties un pārrunāt visu... ko mēs vēlējāmies 

no mūsu meža un kā to saredzēja Meža Aģentūra, un kādēļ viņi bija ieinteresēti". Procesa laikā pāris 

nekontaktējās ar savu meža īpašnieku apvienību, jo uzticējās savai kontaktpersonai no Meža Aģentūras un 

juta, ka viņš ieklausās pāra perspektīvās. Kopā viņi sasniedza kompromisu, kas rezultātā noveda pie parakstītas 

vienošanās. Turpretī neveiksmīgajā gadījumā definēšana neraksturoja procesu, tā kā "... viņi (Meža Aģentūra) 

izdomāja visu un es saņēmu ko pavisam mazu, pār ko man nebija teikšanas - tas bija viss". Zemes īpašnieks 

izmantoja likumisko pārstāvi no savas meža īpašnieku apvienības, kurš mēģināja panākt vienošanos par 

kompensāciju, ko zemes īpašnieks atzina par noderīgu. Tomēr, viņš nejuta, ka līdzdalība bija ar vienādiem 

nosacījumiem, bet gan izjuta to kā uzspiestu. 

 Pāris pirmajā gadījumā varēja noteikt DAV saturu kopā ar savu meža darbinieku. Veiktie vadības 

uzdevumi tika uztverti kā tādi, kas palielinātu viņu interesi konkrētajā apgabalā. Šo interesi demonstrēja 

gadījums no 2012.gada vasaras, kad veca egle bija nokritusi uz nelielas meža takas, aizšķērsojot ceļu tūristiem. 

Pāris piezvanīja Meža Aģentūrai, lai saņemtu ieteikumu un "... saņēmu atbildi, ka varu darīt tā, kā vēlos. Varu 

sagriezt egli un aizvest prom. Viņi zināja, ka nevarēs piekļūt tai vietai ar savām iekārtām..." Pāris pabeidza 

interviju ar vārdiem, ka saredz savu kontaktu ar Meža Aģentūru kā "...regulāru sadarbību..." Otrajā gadījumā 
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īpašnieks netika iesaistīts vienošanās satura noteikšanā. Šis iesaistīšanas trūkums gala vienošanās apspriešanā 

padarīja viņu neapmierinātu, jo viņš juta, ka tas ietekmē kompensācijas līmeni un iekasēto nodokli. 

 

5.4. Noteikumu sistēmas izveidošana 

 Sākotnēji mēs pieņemam, ka partnerība varētu definēt kopējo noteikumu sistēmu, precizējot saistības 

un kopīgo motivāciju efektivitātes uzlabošanai. Taču mūsu intervijas uzrādīja jauktus rezultātus attiecībā uz 

faktoriem, kas veicina partnerību. Labi funkcionējošos gadījumos, īpašnieki parasti ir pārliecināti, ka viņi varētu 

iestāties jaunā DAV, ja šāda iespēja rastos. Līdzīgi kā augstāk aprakstītajā pozitīvajā gadījumā, viņi bija 

apmierināti ar procesu un bieži uzsvēra noteikta darbinieka lomu, kas norāda, ka vadībai ir svarīga loma kā 

procesa veicinātājam. Viņiem bija vairāk zināšanu par to, ko ietver DAV, pamatojoties uz viņu interesēm meža 

aizsardzībā. Taču, pat pozitīvie īpašnieki pieminēja problēmu un informācijas trūkumu par nodokļu iekasēšanu. 

Viens no īpašniekiem, kas bija pozitīvs, iestājoties DAV no paša sākuma, teica, ka tagadējā situācijā, viņš to, 

iespējams, nebūtu darījis, tā kā zināja par nelabvēlīgajiem nodokļu iekasēšanas nosacījumiem. Atbilstoši Mežu 

Aģentūras un apgabala administratīvās padomes procedūrām, zemes īpašniekiem, kuriem ir jautājumi par 

nodokļu iekasēšanas jautājumiem, tiek atbildēts, ka kompensācija par DAV tiek uztverta kā ekonomiska 

darbība, un ja viņiem ir papildus jautājumi, viņiem nepieciešams griezties pie saviem finanšu konsultantiem. 

Šīs procedūras attiecas ne tikai uz reģionālajām darbības stratēģijām, bet ir balstītas arī lēmumu pieņemšanā 

nacionālajā līmenī. 

 Kopējā darbība iekļauj arī vienošanās uzraudzību. Meža Aģentūras procedūrās ir minēts, ka DAV ir 

jāuzrauga reiz četros gados, kad vadības uzdevumi tiek pārspriesti ar īpašnieku. Laika un darbinieku trūkuma 

dēļ uzraudzības gadījumi notika reti. Tādejādi vienošanās, kas definēja savstarpējos pienākumus, netiek 

atbilstoši uzraudzītas, kas savukārt var ietekmēt bioloģiskās daudzveidības aizsardzību. 

 

6. Diskusija 

 Šī pētījuma uzdevums bija izpētīt faktorus, kas ietekmē PPP izveidošanos un to, kā tie tiek uztverti 

iesaistīto pušu starpā. Rezultāti norāda to, kā partnerības process tiek veikts praksē. 

 Pirmais izpētes jautājums attiecās uz kontekstu un, šajā gadījumā, atšķirības starp Örebro un Västra 

Götaland apgabaliem šķiet ir radušās Zviedrijas iestāžu rīcības brīvības dēļ, kaut arī nacionālā līmenī 

īstenošanas proporciju ietekmē arī likumdošanas un sociāli-ekonomiskie faktori. Cinque study (2011) pētījums 

par rīcības brīvību deva ieskatu par to, kādēļ izvēlētajiem gadījumiem ir atšķirīgie ieviešanas rezultāti. Šie divi 

apgabali tika izvēlēti, lai izveidotu atšķirīgus profilus mežu aizsardzībā - Västra Götaland uzsver sadarbību un 

nepieciešamību pēc atklātības, taču Örebro tikai nedaudz piemin sadarbību savā stratēģijā. Örebro ir 

izvēlējusies arī novirzīt vairāk resursus citām aizsardzības formām, tā kā viņi saredz dabas rezervātus kā 

ilgtspējīgākus. Turpretim Västra Götaland un it sevišķi tās Meža Aģentūra aktīvi veicina DAV īstenošanu. 

 Otrais pētījuma jautājums attiecās uz motivācijas veidiem un attieksmi, kas sekmētu kopīgu izpratni. 

Kad apskatām individuālo zemes īpašnieku motīvus, lai iestātos DAV, mēs identificējām, atbilstoši pastāvošajai 

literatūrai (Bergseng un Vatn, 2009; Mäntymaa u.c., 2009) vairākas attieksmes to zemes īpašnieku vidū, kas 

vēlējās īstenot DAV. Lielākā daļa no respondentiem, gan rezidenti, gan nerezidenti, saskatīja sevi kā "aktīvus" 

īpašniekus, neskatoties uz atšķirīgo pieredzi mežsaimnieciskajā darbībā. Pretstatā iepriekšējiem pētījumiem 
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(Berlin u.c., 2006; Rickenbach u.c., 2008), mēs neatradām pamatojumu apgalvojumam, ka biedri no mežu 

īpašnieku apvienības būtu daudz motivētāki uz vides aizsardzību kā tie, kas nav biedri. Atšķirīgas perspektīvas 

par mežu aizsardzību tika atrastas abos apgabalos. Taču, mūsu izlases gadījumā, zemes īpašnieki no Västra 

Götaland bija kopumā pozitīvāk noskaņoti par DAV kā tie no Örebro. 

 Rezultāti norāda, ka tieši zemes īpašnieki ar lieliem īpašumiem un/vai tie ar vides un mantojuma 

motivāciju varētu daudz ticamāk iestāties DAV. Zemes īpašnieku uzsvars uz sava mantojuma vērtības 

saglabāšanu ir interesants atradums, tā kā tas norāda, ka ne tikai vides intereses ir tās, kas motivē zemes 

īpašniekus. 

 Zemes īpašnieku atšķirīgās attieksmes norāda, ka motivācija ne vienmēr automātiski noved pie 

kopējas izpratnes. Mūsu rezultāti drīzāk norāda, to kā atbildīgo institūciju attieksme pret zemes īpašniekiem 

ietekmē to, vai tiks sasniegta kopīga sapratne. Tomēr, tā kā mēs izmantojām ierobežotu gadījumu loku, 

kvantitatīvs pētījums varētu labāk izskaidrot šos secinājumus. 

 Mūsu secinājumi norāda, ka dažādās stratēģijas šajos divos apgabalos ietekmē attiecības starp 

institūcijām un zemes īpašniekiem. Tas noved pie trešā izpētes jautājuma attiecībā uz Emerson u.c (2011) 

procesa elementiem un kā tie veicina partnerību. Västra Götaland apgabalam ir daudz attīstītāka stratēģija kā 

veidot kopēju izpratni. Kā parādīja pozitīvais gadījums, iesaistītās puses kopīgi atrada interesi par teritoriju. 

Turpretim gadījumā, kad kopēja interese netika atrasta, tas bieži ietekmēja vienošanos negatīvi. Īpašniekam 

un Meža Aģentūrai vai apgabala administratīvajai padomei vajadzēja definēt kopēju nolūku galvenajam 

aizsardzības mērķim. Ja vienošanās nolūks nebija skaidrs visiem, iniciācijas process apstājās jau agrā sākumā. 

Process ir atkarīgs no tā, cik labi individuālās un pārstāvētās intereses tiek izvērtētas, piemēram, uzklausot 

zemes īpašnieku bažas par nodokļu iekasēšanas noteikumiem. Visbeidzot, iesaistītajām pusēm ir nepieciešams 

vienoties par vienošanās saturu. Ja zemes īpašnieki jūt, ka ir izdevies veiksmīgi apspriest vienošanās saturu ar 

atbildīgajām institūcijām, viņi parasti paliek apmierināti. 

 Daudzi no Västra Götaland apgabala respondentiem arī norādīja uz vienu noteiktu darbinieku, ko viņi 

uzskatīja un sajuta kā uzticamu. Tādejādi tika izveidots kopīgs mērķu kopums iesaistīto pušu starpā, pastiprinot 

uzticību. 

 Pēdējais pētījuma jautājums attiecās uz faktoriem, kas veicina vienotu noteikumu sistēmas 

izveidošanos. Rezultāti norāda, ka DAV noteikumu sistēma ir atkarīga no individuālās vadības, kuru Emerson 

u.c.(2011) definēja kā svarīgu virzītāju. Individuālās vadības loma parādījās prasmīgā meža darbinieka veidā, 

kurš aktīvi veicināja DAV un atbalstīja īpašniekus. Šis pētījums arī atbalsta nepieciešamību pēc kompensācijas 

(Mäntymaa u.c., 2009; Vatn, 2010). Tomēr daudzi zemes īpašnieki saskatīja "nodokļu iekasēšanas problēmu" 

kā daudz svarīgāku par zemo kompensāciju. Liekas, ka atbildīgās institūcijas neuzskata nodokļu iekasēšanu par 

problēmu, jo tā ir "ārpus" viņu institucionālās vides. Tas attiecas uz faktu, ka valdība neuzskata par vajadzīgu 

integrēt dažādo institūciju struktūras. 

 Atbilstoši Wunder (2007) secinājumiem, varas iestādes un zemes īpašnieki piekrita, ka pastāv 

uzraudzības problēma, ko radījis resursu trūkums, it sevišķi Örebro apgabalā. Glasbergen (2011) norāda, ka 

resursu trūkums varētu apdraudēt uzticību, ko parāda rezultāti no šī pētījuma respondentiem, tā kā vairāki 

zemes īpašnieki pieminēja, ka ir apmulsuši par to, cik neliela palīdzību viņiem tika sniegta teritorijas 

pārvaldībai. Resursu palielināšana varētu palīdzēt meža darbiniekiem kopā ar zemes īpašniekiem identificēt 

reālistiskus sociālos un ekoloģiskos mērķus (Wunder, 2007). 
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7. Secinājumi 

 Katra apgabala meža aizsardzības stratēģija ietekmē DAV īstenošanas proporciju vairāk kā jebkas cits, 

pat vispārējie likumdošanas un sociāli-ekonomiskie faktori. Neskatoties uz līdzībām, izvēlētās stratēģijas 

norāda, ka Västra Götaland apgabals vairāk koncentrējas uz sadarbību kā Örebro. Zviedrijas iestāžu rīcības 

brīvība tādejādi izskatās kā svarīgs faktors, kas izskaidro mērķu sasniegšanas atšķirības. 

 Individuālo zemes īpašnieku perspektīvas līdz noteiktam līmenim arī izskaidro īstenošanu. Zemes 

īpašnieku motivācija īstenot vienošanos neved automātiski pie savstarpējas izpratnes starp varas iestādēm un 

zemes īpašnieku. Mēs identificējām vairākas perspektīvas zemes īpašnieku starpā, kas norāda, ka var pastāvēt 

vairāki stimuli, lai iestātos DAV. Šī nav liela problēma, tā kā beigu mērķis - meža aizsardzība - paliek tas pats. 

 Pētījums norāda, ka ar procesiem saistīti faktori ir svarīgi, lai saprastu kā un kādēļ zemes īpašnieki var 

uzticēties vienošanai un uztvert to kā labi funkcionējošu. No atbildīgajām iestādēm atvēlētajiem resursiem būs 

atkarīgs tas, vai uzticēšanās un sadarbības priekšrocības (Glasbergen, 2011) turpinās raksturot vienošanos. 

 Pētījums parāda, ka iestāžu rīcības brīvība ietekmē vēlmi piedalīties un to kā zemes īpašnieki saredz 

DAV. Atbilstoši tam, rezultāti norāda, ka PPP īstenošana var dažreiz atstāt uz zemes īpašniekiem iespaidu, ka 

atbildīgās iestādes nav iekļāvušas viņus procesā. Tādēļ, lai saprastu PPP pielietošanas potenciālu kā rīku, lai 

sasniegtu vides aizsardzības mērķus, mēs nedrīkstam koncentrēties tikai uz rezultātiem, bet ir nepieciešams 

ņemt vērā arī procesa atkarīgos faktorus un to nepārtrauktību. 
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