
Mūsu aicinājums valdībai – laiks rīkoties, lai novērstu mežu krīzi 

 

DISKUSIJA. Meža bioloģiskās daudzveidības situācija ir 

kritiska. Mēs nesasniedzam mērķus vides jomā. 25 

organizācijas apvienojās rakstveida aicinājumā saistībā ar 

nosūtīto aicinājumu valdībai, parlamentam un valsts iestādēm 

un pieprasa nekavējoties pārtraukt mežsaimniecības 

pasākumus mežos ar augstām dabas vērtībām. 

Klimats un bioloģiskā daudzveidība saskaras ar globālu krīzi. 

Klimata pārmaiņu starpvaldību padomē IPCC un Starpvaldību 

bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu zinātnes-

politikas platformā IPBES uzskata, ka nākotnē gaidāmas 

katastrofālas sekas. Patlaban 14 no 15 ES Biotopu direktīvā 

iekļautajiem meža biotopiem Zviedrijā ir nelabvēlīgs aizsardzības 

statuss. Biotopu zaudēšana ir galvenais iemesls tam, ka šodien 

valstī vairāk nekā 1800 meža augu un dzīvnieku sugas ir iekļautas 

Sarkanajā sarakstā,, proti ir gandrīz apdraudētas vai apdraudētas. 

"Mēs esam noraizējušies" 

70 organizācijas no 25 valstīm un 30 zinātnieki apvienojas 

rakstveida aicinājumā Zviedrijas valdībai, parlamentam un valsts 

varas iestādēm un pieprasa nekavējoties pārtraukt 

mežsaimniecības pasākumus mežos ar augstām dabas vērtībām 

visā Zviedrijā. 

Mēs esam nobažījušies, ka Zviedrijā tiek izcirsti meži ar augstām 

dabas vērtībām vai tiek plānota to izciršana. Šeit joprojām aug 

ievērojama daļa Eiropas ziemeļrietumu mežu ar augstām dabas 

vērtībām. Šie meži ir jāaizsargā, lai saglabātu bioloģisko 

daudzveidību un cīnītos pret klimata izmaiņām. 

Intensīva mežsaimniecība 

Neskatoties uz kritisko situāciju, Zviedrijas Valsts meža dienests 

nolēma pārtraukt galveno biotopu reģistrēšanu saistībā ar 

pārskatiem par mežizstrādi vēlākais līdz 2020. gada decembrim. 

https://www.ipcc.ch/srccl-report-download-page/
https://ipbes.net/global-assessment
https://www.artdatabanken.se/globalassets/ew/subw/artd/2.-var-verksamhet/publikationer/15.-arter-och-naturtyper-i-habitatdirektivet/arter_naturtyper_2013.pdf
https://www.artdatabanken.se/globalassets/ew/subw/artd/2.-var-verksamhet/publikationer/15.-arter-och-naturtyper-i-habitatdirektivet/arter_naturtyper_2013.pdf
https://www.artdatabanken.se/globalassets/ew/subw/artd/2.-var-verksamhet/publikationer/21.-tillstand-och-trender/rapport_tillstand_och_trender.pdf
https://www.artdatabanken.se/globalassets/ew/subw/artd/2.-var-verksamhet/publikationer/21.-tillstand-och-trender/rapport_tillstand_och_trender.pdf
https://www.skogsstyrelsen.se/nyhetslista/styrelsebeslut-nyckelbiotoper/


Galvenais biotops ir meža nogabali, kuriem ir liela nozīme meža 

florai un faunai, un tajos aug vai varētu augt Sarkanajā sarakstā 

iekļautās sugas. Saskaņā ar meža apsaimniekošanas 

sertifikātu FSC, galvenajos biotopos pilnībā ir aizliegta mežkopība. 

 

Zviedrijas Valsts meža dienests nesen publiskoja ziņojumu  ar 

vairākiem priekšlikumiem pasākumiem mežsaimniecības 

intensifikācijai. Pasākumi atbalsta palielinātu mežu izciršanu, 

apjomīgu grāvju tīrīšanu un lielāku koku stādījumu īpatsvaru, tā 

vietā, lai novērstu bioloģiskās daudzveidības samazināšanos un 

samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas. 

Zaudējumi ir jāsamazina uz pusi 

Pašlaik ir 2020. gads. Saskaņā 

ar starptautiskajiem un nacionālajiem vides mērķiem vismaz 17 

līdz 20 procenti no visām zemes platībām jāsaglabā ekoloģiski 

neskartās un labi savienotās sistēmās. Visu dabisko dzīvotņu 

izzušana ir jāsamazina uz pusi un, ja iespējams, pilnībā jāpārtrauc. 

Mūsdienās Zviedrijā ilglaicīgi aizsargāti ir tikai seši procenti no 

produktīvās meža zemes. 

Laiks rīkoties 

Situācija bioloģiskās daudzveidības jomā mežā ir kritiska visā 

pasaulē, un Zviedrija nav izņēmums. Mēs nesasniedzam mērķus 

vides jomā. Vides mērķu sasniegšanas potenciāls tiek samazināts 

ar katru meža audzes izciršanu, kas tiek veikta mežos ar augstām 

dabas vērtībām. 

Lai novērstu pašreizējo meža platību noplicināšanu, situācija 

prasa, lai: 

 Galvenos biotopus turpina reģistrēt saistībā ar ienākošajiem 

pārskatiem par mežizstrādi arī pēc 2020. gada. 

 

 Mežsaimniecības pasākumus nekavējoties pārtrauc visos mežos 

ar augstu dabas vērtību visā Zviedrijā. Tas ietver reģistrētus un 

nereģistrētus galvenos biotopus, pamatvērtības un dabas vērtības 

objektus. Visi nepārtrauktības meži un zemes platības ar augstām 

https://www.skogsstyrelsen.se/miljo-och-klimat/biologisk-mangfald/nyckelbiotoper/
https://se.fsc.org/preview.fsc-forest-management-standard-for-sweden.a-772.pdf
https://www.skogsstyrelsen.se/nyhetslista/88-atgarder-ska-oka-tillvaxten-i-skogen-med-20-procent/
https://www.cbd.int/sp/targets/rationale/target-11/
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Etappmal/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/markanvandning/skyddad-natur/pong/publikationer/skyddad-natur/
https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/om-oss/publikationer/2019/rapport-2019-02-fordjupad-utvardering-av-levande-skogar-2019.pdf
https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/om-oss/publikationer/2019/rapport-2019-02-fordjupad-utvardering-av-levande-skogar-2019.pdf


dabas vērtībām ir rūpīgi jākartē, un, ja tiek konstatētas augstas 

dabas vērtības, tās jāaizsargā. 

 

 “Sveaskog” piedāvā mainīt īpašnieku direktīvas ar samazinātiem 

atdeves apjomiem, lai varētu sasniegt vides mērķi par dzīvu mežu. 

 

 Mežu aizsardzībai piešķirtie līdzekļi ir pieauguši līdz 5 miljardiem 

Zviedrijas kronu gadā, sākot ar šo pilnvaru periodu, līdz visi meži 

ar augstām dabas vērtībām tiks aizsargāti ar ilgtermiņa, 

kvalitatīvu un caurskatāmu aizsardzību atbilstoši meža ainavu 

speciālistu ieteikumiem. 

 

 Meža audzes kailcirte tiek pakāpeniski pārtraukta un aizstāta ar 

nepārtrauktu meža klāja mežsaimniecību mežos bez augstām 

dabas vērtībām. 

Pienācis laiks rīkoties aktīvāk! 
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