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Piekrastes mežu apsaimniekošana Baltijas jūras ūdens kvalitātei – 
pašreizējās zināšanas, metodes un attīstības virzieni  

1. Ievads 

 

Šis dokuments ir sagatavots WAMBAF (Water Management in Baltic Forests – Ūdens 

apsaimniekošana Baltijas mežos) projekta ietvaros (projekta īstenošanas periods 1.3.2016. līdz 

28.2.2019), kas tika uzsākts, lai risinātu ar meža apsaimniekošanas ietekmi uz ūdens kvalitāti 

saistītās problēmas, un tiek finansēts no ES Interreg programmas līdzekļiem.  

 

Īpašs uzsvars projektā tiek likts uz saldūdens kvalitāti un barības vielu, suspendēto daļiņu un 

dzīvsudraba iznesi. WAMBAF aktivitātes tiek īstenotas trijos virzienos, kuriem ir liela ietekme uz 

ūdens kvalitāti: 

• piekrastes meži 

• meža meliorācija 

• bebru darbība  

 

Šajā dokumentā apkopoti projekta ietvaros 2016. gadā sagatavota pārskata galvenie rezultāti par: 

• esošajām zināšanām par mežizstrādes un piekrastes joslu apsaimniekošanas ietekmi uz 

barības vielu, suspendēto daļiņu un dzīvsudraba iznesi 

• piekrastes aizsargjoslu efektivitāti ūdens kvalitātes  nodrošināšanā  

• patlaban izmantotajiem rīkiem un metodēm piekrastes joslu plānošanā  

• patlaban spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, sertifikācijas standartiem un vadlīnijām, 

kas attiecībā uz piekrastes joslām jāievēro dažādās Baltijas jūras reģiona (BJR) valstīs.  

 

Materiāls tika iegūts, veicot literatūras analīzi un aptaujājot ekspertus Igaunijā, Somijā, Latvijā, 

Lietuvā, Polijā un Zviedrijā. 
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Šajā dokumentā termins ūdensobjekts tiek attiecināts uz  

• upēm  

• strautiem  

• ezeriem un dīķiem.  

 

2. Jēdzienu definīcijas 

 

Piekrastes josla ir platība pie ūdensobjekta, ieskaitot tā krastus, kura ietekmē ūdensobjekta 

ekoloģiju, hidroloģiju un/vai ūdens ķīmisko sastāvu. Piekrastes joslas izmēri var atšķirties gan 

viena ūdensobjekta krastos, gan starp dažādiem ūdensobjektiem.  

 

Piekrastes mežs ir mežs, kas aug piekrastes joslā.  

 

Meža aizsargjosla ir meža josla, kas saglabāta pie tās esošā ūdensobjekta aizsardzībai (1.attēls). 

 

Sateces baseins ir platība, no kuras ūdens nonāk ūdensobjektā.  

 

Galvenā cirte nozīmē gan kailcirti, gan citus galvenās cirtes veidus, un kopšanas cirte ir audzes 

biezības samazināšana pirms galvenās cirtes vecuma (caurmēra) sasniegšanas.  

 

Augsnes sagatavošana ir mehāniska augsnes sagatavošana, piemēram, pacilu veidošana vai 

frēzēšana pēc galvenās cirtes. 
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3. Piekrastes meži Baltijas jūras reģionā 

 

Lielākās mežu platības, kā arī lielākais upju, strautu un ezeru krasta līniju kopgarums ir Zviedrijā 

un Somijā.  

 

1.attēls. Piekrastes meži un meža aizsargjoslas Somijas ainavā. Foto: Luke/Erkki Oksanen.  

 

Baltijas jūras reģiona valstīs meži aizņem 68 milj. ha, un 0.65% no šīs platības katru gadu tiek 

veikta galvenā cirte (1.tabula).  
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1.tabula. Kopējā meža zemes platība, vienā gadā galvenajā cirtē izstrādātā platība, ezeru skaits (>1 ha), 
upju un strautu kopējais garums un vidējais ūdensteču garums uz 1 ha meža zemes Baltijas jūras reģiona 
valstīs. 
 

Valsts Meža platība, 
milj. haa 
(% no valsts 
platības) 

Galvenajā 
cirtē 
izstrādātā 
platība 2010. 
gadā, haa 

Ezeru 
skaits > 
1 hag 

Upju un strautu 
kopējais garums 
meža zemēs, km  

Vidējais 
ūdensteces 
garums uz 1 
ha meža 
zemju, m ha-1 

Igaunija 2.23 (53) 23 800 2 804b 8 489c 3.8 

Somija 22.2 (73) 140 000 56 000b 53 510d 2.4 

Latvija  3.36 (54) 35 500 2 256b 16 875e 5.0 

Lietuva 2.18 (35) 15 800 2 377f 12 678g 5.8 

Polija 9.44 (31) 48 400 7 081h n.d. n.d. 

Zviedrija 28.1 (68) 172 400 95 700b 313 453d 11 

Kopā 67.51 435 900 166 218 >405 005  

a the FAO´s Global Forest Resource Assessment 2015; http://www.fao.org/forest-resources-
assessment/current-assessment/en/. 
bRing et al. 2016 (iesniegts manuskripts) 
cAvots: Igaunijas Vides aģentūra (KAUR), atbilde uz pieprasījumu 2014.g.16 oktobrī,  
d(Gundersen et al. 2010) 

eaprēķins no topogrāfiskajām kartēm 
f(Jablonskis and Jurgelenaite 2007) 

g(Taminskas et al. 2011) 
h(Choiński 1992) 
 
n.d.=nav datu 

 

Ir aprēķināts, ka 10 m platas joslas kopējā platība gar visiem ūdensobjektiem Zviedrijā un Somijā 

attiecīgi aizņem  2.5% un 1.1% no kopējās mežu platības (Gundersen et al. 2010). Piekrastes meži 

ietekmē ūdensobjektu ekoloģiju, nodrošinot nobiras un kritalas ūdens ekosistēmai, regulējot 

temperatūru un ietekmējot fizisko vidi, piemēram, krastu stabilitāti un ūdens plūsmu (2.attēls). 

Piekrastes joslās to īpašā mikroklimata un hidroķīmisko īpašību dēļ var atrasties atslēgas biotopi 

dažādām sugām.  

 

Piekrastes meži, kas atrodas blakus izstrādātām meža platībām, var samazināt suspendēto daļiņu 

un izšķīdušo barības elementu nonākšanu ūdensobjektos, kā arī palīdzēt saglabāt bioloģisko 

daudzveidību un ainavas vizuālo kvalitāti pēc meža darbiem (3.attēls).  
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Daudzās Baltijas jūras reģiona valstīs piekrastes meži tiek izmantoti arī barības vielu un sedimenta 

izneses samazināšanai no lauksaimniecības platībām un nosusinātiem mežiem. Tā kā piekrastes 

mežu kopējā platība ir ievērojama, ir svarīgi noskaidrot, kā šie meži tiek apsaimniekoti, lai 

maksimāli efektīvi saglabātu labu ūdens kvalitāti.  

 

 
2.attēls. Liela izmēra kritalas ūdenstecē Somijā. Foto: Sirpa Piirainen 

4. Piekrastes mežu apsaimniekošana labas ūdens kvalitātes 

nodrošināšanai mežizstrādes laikā 

 

Mežizstrāde var palielināt barības vielu, suspendēto daļiņu un dzīvsudraba nokļūšanu 

ūdensobjektos. Slāpekļa un fosfora iznese izraisa ūdensteču eitrofikāciju, un suspendēto daļiņu 

iznese palielina ūdens duļķainību un izmaina saules radiācijas piekļūšanas intensitāti. Cieto daļiņu 

sedimentācijai ir negatīva ietekme uz ūdens organismiem un uz iespējamo ūdensobjektu 

izmantošanu rekreatīviem mērķiem. Dzīvsudraba nokļūšana ūdensobjektos palielina tā 

uzkrāšanos barības ķēdē; vislielākās bažas rada metildzīvsudraba uzkrāšanās tā neirotoksisko 

īpašību dēļ.  

 

Kopš 1983. gada Baltijas jūras reģiona valstīs ir veikti 23 pētījumi par piekrastes mežu 

apsaimniekošanas ietekmi uz elementu nokļūšanu ūdensobjektos galvenās cirtes, augsnes 
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sagatavošanas un kopšanas rezultātā. Vēl divos pētījumos tika analizēta piekrastes mežu 

kapacitāte aizturēt slāpekli un fosforu.  

 

No šiem 25 pētījumiem astoņi ir veikti Somijā, astoņi Zviedrijā un viens – Polijā. Visu 17 pētījumu 

rezultāti ir publicēti angļu valodā.  Vēl astoņu pētījumu apraksti ir pieejami valsts valodās – viens 

latviešu, trīs somu, divi lietuviešu un divi poļu valodā.  

 

Pētījumos kopā aplūkoti 39 sateces baseini un 29 pētījumu objekti. 15 pētījumos tika analizēta 

mežizstrādes ietekme uz ūdensobjektos nokļūstošo barības vielu, suspendēto daļiņu un 

dzīvsudraba apjomu, un astoņos no šiem pētījumiem bija iekļauta arī augsnes sagatavošana. 

Tomēr tikai trijos pētījumos tika salīdzināta mežizstrādes ietekme uz elementu iznesi ar un bez 

meža aizsargjoslas.  Vienā no pētījumiem tika aplūkota kopšanas cirtes ietekme un dažādu koku 

sugu ietekme uz ūdens kvalitāti divās ūdenstecēs. Polijā veiktajos pētījumos tika analizēta tikai 

atkārtotas apmežošanas ietekme pēc mežaudzes bojāejas.  

 

17 pētījumos monitorings tika veikts arī pirms apsaimniekošanas, un 13 no tiem retrospekcijas 

periods bija ilgāks par gadu. 16 pētījumos monitorings pēc apsaimniekošanas turpinājās ilgāk par 

trijiem gadiem.  

 

Visbiežāk analizētie parametri bija nitrātu slāpeklis (17 pētījumos), amonija slāpeklis (16 

pētījumos), fosfātu fosfors (13 pētījumos), kopējais slāpeklis (12 pētījumos), kopējais fosfors (11 

pētījumos), kālijs (astoņos pētījumos), magnijs un kopējais organiskais ogleklis (abi septiņos 

pētījumos). Septiņos pētījumos tika monitorētas suspendētās daļiņas. Metildzīvsudrabs tika 

analizēts tikai divos pētījumos, kas visi bija veikti vienā objektā Zviedrijā (Sørensen et al. 2006, 

Eklöf et al. 2014).  
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2.tabula. Slāpekļa, fosfora un suspendēto daļiņu izneses apjoms bez iejaukšanās (fona dati) un pēc 
mežizstrādes pētījumu objektos piekrastes mežos Somijā un Zviedrijā. Iznese dota kg ha-1 10 gados, kas 

ir vidējais ietekmes ilgums (Finér et al. 2010, Launiainen et al. 2014). 
  

Slāpeklis Fosfors Suspendētās daļiņas 

Mežizstrāde, kūdras augsnes 26a 0.64a n.m. 

Mežizstrāde, minerālaugsnes  3.4b 0.32b 16c 

Fona iznese  13d 0.5d 51d 

asateces baseinu skaits=13 (Lundin 1999, Nieminen 2004)) 
bsateces baseinu skaits=8 (Haapanen et al. 2006, Löfgren et al. 2009, Mattsson et al. 2006a, Mattsson et 
al. 2006b, Palviainen et al. 2014) 

csateces baseinu skaits= 7 (Ahtiainen and Huttunen 1999, Löfgren et al. 2009, Palviainen et al. 2014) 
dsateces baseinu skaits=42 (Kortelainen et al. 2006, Mattsson et al. 2003) 
n.m. = nav mērīts 

 

Atbilstoši Somijā un Zviedrijā veikto pētījumu rezultātiem, slāpekļa, fosfora un suspendēto daļiņu 

iznese uz ūdensobjektiem pēc galvenās cirtes palielinās (2.tabula). Iznese no sateces baseiniem, 

kuros dominē kūdras augsnes, ir lielāka, salīdzinot ar sateces baseiniem, kuros dominē 

minerālaugsnes. Ievērojamākais izneses apjoma palielinājums ir novērojams pirmajos gados pēc 

saimnieciskās darbības, un tas parasti atgriežas iepriekšējā līmenī 10 gadu laikā pēc cirtes.  

 

Trijos no aplūkotajiem pētījumiem tika novērtēta piekrastes joslu spēja aizturēt slāpekli, bet divos 

– aizturēt fosforu un suspendētās daļiņas pēc mežizstrādes. (Ahtiainen and Huttunen 1999, Jacks 

and Norrström 2004, Löfgren et al. 2010). Analizēto piekrastes joslu platums bija no 5 līdz 30 m, 

saimnieciskā darbība tika veikta gan mežos uz minerālaugsnēm, gan uz kūdras augsnēm, un 

pētījumu ilgums bija divi līdz trīs gadi.  Piekrastes joslas efektivitāte slāpekļa aizturēšanā svārstījās 

no 15% līdz 73%, bet fosfors un suspendētās daļiņas vienā no pētījumiem netika aizturētas vispār, 

bet otrā – attiecīgi par 96% un 43%.  

 

Efektivitāte bija atkarīga no noteces apjoma un veida (gruntsūdens, virszemes vai pazemes 

notece). Piemēram, gadījumos, kad nitrātu slāpeklis ieskalojās gruntsūdeņos jau izcirtumā, 

piekrastes joslas veģetācija nespēja to aizturēt (Kokkonen et al. 2006). Tāpat arī virszemes 

transporta kanālu veidošanās piekrastes joslā samazināja elementu aizturi (Väänänen 2008).  

 

Gruntsūdens līmeņa paaugstināšanās un oksidēšanās-reducēšanās apstākļu izmaiņas piekrastes 

joslā palielināja fosfora iznesi (Sallantaus et al. 1998).  
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Kopšanas cirtei un koku sugu sastāva atšķirībām piekrastes joslā nebija izteiktas ietekmes uz 

ūdens kvalitāti divās ūdenstecēs pirmajā gadā pēc kopšanas (Högbom et al. 2002). Atbilstoši vienā 

pētījumu objektā Zviedrijā iegūtajiem datiem, piekrastes joslai nebija ietekmes uz dzīvsudraba 

iznesi (Sørensen et al. 2009).  

 

Jomas turpmākiem pētījumiem un attīstībai 

 

Zinātniskā informācija par piekrastes joslu efektivitāti elementu izneses samazināšanā Baltijas 

jūras reģiona valstīs ir ierobežota un daļēji pieejama tikai nacionālajās valodās. Angļu valodā 

publicētie pētījumi pārsvarā ir no Somijas un Zviedrijas un to rezultāti var būt tikai daļēji 

attiecināmi uz citām valstīm klimata, valdošo koku sugu, augsnes un citu atšķirību dēļ.  

 

Pētījumi pārsvarā ir veikti minerālaugsnēs, bet ir nepieciešama informācija arī par piekrastes 

joslām mežos uz kūdras augsnēm. Pētījumu ilgums ir neliels, bieži trūkst retrospekcijas perioda, 

un pēc saimnieciskās darbības mērījumi bieži ir turpināti tikai 3-5 gadus. Šāds laika posms ir pārāk 

īss, lai varētu izdarīt secinājumus par palielinātas barības vielu izneses ilgumu.  

 

3. attēls. Neapsaimniekota 10 m plata piekrastes meža josla Latvijā. Foto: Zane Lībiete 
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Galvenie pētītie elementi ir slāpeklis un fosfors, bet ir nepieciešami turpmāki pētījumi par 

suspendēto daļiņu, oglekļa, bāzisko katjonu, smago metālu un dzīvsudraba iznesi un piesaisti. Ir 

jāpapildina zināšanas arī par mežsaimniecības ietekmi uz toksisko vielu apjomiem biotā.  

 

Turklāt ir pieejams relatīvi maz informācijas par hidroloģijas un ūdens ķīmiskā sastāva saistību ar 

augsnes tipu, koku sugu sastāvu un piekrastes joslas platumu. Šādu zināšanu iegūšana un 

pielietošana praksē varētu uzlabot piekrastes joslu apsaimniekošanu un ūdensobjektu ekoloģisko 

statusu. Trūkst informācijas arī par to, kā pašu piekrastes joslu apsaimniekošana, veicot kopšanu 

vai izlases cirti, ietekmē dažādu elementu piesaistes potenciālu un ūdens ekosistēmas.  

 

Tāpat nepieciešamas zināšanas par to, kāda ir applūšanas ietekme uz barības elementu iznesi, 

piemēram, bebru darbības rezultātā.  

 

Piekrastes mežam vai aizsargjoslai ir potenciāla spēja aizturēt lielāku slāpekļa, fosfora un 

suspendēto daļiņu apjomu, salīdzinot ar izstrādātu platību (Palviainen et al. 2014). Tomēr ūdens 

aizsardzības uzlabošana, palielinot piekrastes aizsargjoslu platumu, būtiski tiktu samazināta 

saimniecisko mežu platība tajās valstīs, kur piekrastes joslu garums ir liels. Līdzsvara atrašana starp 

mežsaimniecību un ūdens aizsardzību ir viens no svarīgākajiem jautājumiem. Ir jāpapildina 

zināšanas arī par to, kā piekrastes joslu apsaimniekošanā ņemt vērā citus ekosistēmu 

pakalpojumus (4. attēls).   
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4. attēls. Piekrastes mežs Latvijā. Foto: Juris Zariņš. 

5. Piekrastes mežu apsaimniekošanas plānošana un demonstrācija 

labai ūdens kvalitātei  

 

Pieci piekrastes meža joslu plānošanas rīki, ieskaitot kartes, ir pieejami Somijā, četri Zviedrijā un 

divi Latvijā.  Lāzerskenēšanas (LiDAR) dati un augstas izšķirtspējas digitālie zemes virsmas reljefa 

modeļi ir izmantoti, lai izveidotu ūdens plūsmas virzienu kartes visai Somijas teritorijai 

(http://www.metsakeskus.fi/vesiensuojelukartat) un augsnes mitruma kartes visai Zviedrijas 

teritorijai (http://www.skogsstyrelsen.se/Aga-och-

bruka/Skogsbruk/Karttjanster/Laserskanning/). Šo karšu nepārtraukta pilnveidošana turpina tās 

padarīt arvien noderīgākas praktiskā lietošanā. Abās valstīs kartes ir brīvi pieejamas jebkuram 

lietotājam valsts valodā. Somijā šo karšu izmantošanai ir vajadzīga ĢIS programmatūra, un parasti 

tās izmanto uzņēmumi un lielie meža īpašnieki.  

http://www.metsakeskus.fi/vesiensuojelukartat
http://www.skogsstyrelsen.se/Aga-och-bruka/Skogsbruk/Karttjanster/Laserskanning/
http://www.skogsstyrelsen.se/Aga-och-bruka/Skogsbruk/Karttjanster/Laserskanning/
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Hidroloģiskā programma RLGis, kas ir izmantojama, lai veidotu ūdens plūsmas virzienu kartes 

Somijai, ir angļu valodā, tā ir komerciāli pieejama un var tikt izmantota arī citās valstīs (www.eia.fi).  

 

FEMMA modelis, kas tika izveidots zinātniskiem mērķiem Somijā, var tikt izmantots, lai simulētu, 

piemēram, dažāda platuma vai dažādi apsaimniekotu piekrastes joslu efektivitāti barības vielu 

izneses samazināšanā (Laurén et al. 2007).  

 

Brīvi pieejamais KUHA-rīks (http://www.ymparisto.fi/fi-FI/TASOhanke/Julkaisut) Somijā tiek 

izmantots, lai aprēķinātu dažādu mežsaimniecisko darbību izraisītās barības vielu izneses 

ikgadējos apjomus, kā arī plānotu piekrastes joslas, tomēr modelī iekļautie izneses apjomi ir 

izmantojami tikai Somijā.  

 

Zviedrijā ir pieejams lēmumu pieņemšanas atbalsta rīks darbību plānošanai ūdensteces mērogā - 

Blue Targeting (http://www.wwf.se/vart-arbete/vatmarkersotvatten/1129173-levande-

skogsvatten). Tas tiek izmantots, lai novērtētu bioloģiskās daudzveidības vērtības ūdenstecēs un 

to jutīgumu pret izmaiņām. Nākotnē šo rīku plānots attīstīt un pielāgot arī citiem ūdensobjektu 

veidiem. Zviedrijas mežsaimniecības plānošanas rīks, Heureka Lēmumu pieņemšanas atbalsta 

sistēma, aptver visu lēmumu pieņemšanas procesu no meža inventarizācijas līdz multikritēriju 

lemumu pieņemšanas tehnoloģijām, lai izvēlētos atbilstošāko saimniekošanas alternatīvu 

(http://heurekaslu.org/wiki/Heureka_Wiki).  

 

Latvijā Gaujas/Koivas upes baseina plānošanas rīks tiek izmantots, lai novērtētu mežizstrādes 

izraisīto barības vielu iznesi uz ūdensobjektiem šajā sateces baseinā. Daļa no šī sateces baseina 

(9%) atrodas Igaunijā.  

 

Piekrastes mežu apsaimniekošanas ietekmes plānošanas apmācība ir daudz efektīvāka, ja tā tiek 

demonstrēta dabā vai virtuālā vidē. Pastāvīgas demonstrācijas platības ir ierīkotas tikai Zviedrijā 

un Latvijā. Četri objekti Zviedrijā un viens objekts Latvijā demonstrē pēc kailcirtes atstātas 

piekrastes joslas ietekmi uz ūdens kvalitāti.  Platības Zviedrijā demonstrē arī piekrastes joslu 

apsaimniekošanas paņēmienus. Pārējās valstīs tiek izmantotas tikai pagaidu demonstrācijas 

platības.  

 

 

 

 

http://www.eia.fi/
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/TASOhanke/Julkaisut
http://www.wwf.se/vart-arbete/vatmarkersotvatten/1129173-levande-skogsvatten
http://www.wwf.se/vart-arbete/vatmarkersotvatten/1129173-levande-skogsvatten
http://heurekaslu.org/wiki/Heureka_Wiki


 

  

 

 12 13/03/2017 

Vajadzības plānošanas rīku attīstībai un demonstrācijas platību ierīkošanai 

 

Lāzerskenēšanas datu un digitālo zemes virsmas reljefa modeļu pieejamība visas BJR valstīs ir 

būtiska digitālo karšu un plānošanas rīku attīstībai. Šie dati patlaban nav pieejami visām Baltijas 

jūras reģiona valstīm. Kartes pašas par sevi nevar tikt uzskatītas par plānošanas rīkiem, tām 

nepieciešamas paskaidrojošas rokasgrāmatas. Pieejamās kartes un rīki pārsvarā ir izstrādāti 

konkrētās valsts vajadzībām konkrētās valsts valodā, un, pirms tos ir iespējams izmantot kādā citā 

valstī, tie jāpārtulko.  

 

 
5.attēls. Piekrastes mežs Polijā. Foto: Wojciech Gil 

 

Rīki satur arī konkrētai valstij specifiskas īpatnības, piemēram, izneses apjomus, kas pirms rīka 

izmantošanas citā valstī būtu jāpielāgo šīs konkrētās valsts situācijai.  Ūdens aizsardzības plānu 

izstrādei ir būtiski izmantot labākos Baltijas jūras reģionā pieejamos plānošanas rīkus (kartes, Blue 

Targeting/NPK+) (Lestander et al. 2015). Svarīgi arī, lai būtu pieejami rīki dažādām vajadzībām, 

piemēram, modelēšanas rīki pētniecībai un vienkāršāki rīki, kartes un kalkulatori praktiskai 

izmantošanai.  
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Ūdensobjekta jutīgumu pret mežsaimnieciskajām darbībām iespējams vērtēt tikai ar vienu no 

aplūkotajiem plānošanas rīkiem (Blue Targeting/NPK+). Tajā pašā laikā izneses apjomu aprēķini ir 

iekļauti tikai FEMMA un KUHA rīkos. Svarīgi atzīmēt, ka neviens plānošanas rīks patlaban neņem 

vērā ne izneses, kas rodas citu zemes lietošanas veidu rezultātā. Informācija par potenciālajiem 

izneses avotiem sateces baseina mērogā uzlabos ūdens aizsardzības pasākumu plānošanu. 

 

Patlaban tikai lieli meža īpašnieki, tādi kā Metsähallitus Somijā, izmanto plānošanas rīkus, kas 

darbojas sateces baseinu mērogā, un arī šos rīkus ir iespējams uzlabot. Turklāt zināšanu trūkums 

par dažāda veida piekrastes joslu efektivitāti ierobežo plānošanu. Tāpat nepieciešama arī citu 

piekrastes zonu funkciju (sauszemes sugu un dzīvotņu aizsardzība, ainavas aizsardzība) iekļaušana 

jau esošajos plānošanas rīkos.  

 

Meža un vides apsaimniekotāji ir jāapmāca labākās prakses un labāko pieejamo rīku pielietošanā. 

Baltijas jūras valstīs būtu jāierīko jaunas demonstrācijas platības, ko varētu izmantot gan 

piekrastes joslu apsaimniekošanas demonstrēšanai, gan arī piekrastes joslu efektivitātes 

vērtēšanai elementu piesaistē un dzīvotņu saglabāšanā.  

6. Likumdošana, meža sertifikācijas standarti un vadlīnijas piekrastes 

joslu apsaimniekošanai 

 

Likumdošana 

 

Lielākā daļa Baltijas jūras reģiona valstu ir Eiropas Savienības dalībvalstis, un savā likumdošanā 

ievēro ES Ūdens Struktūrdirektīvu (WFD, 2000/60/EC) un ar to saistītās direktīvas. Ūdens 

Struktūrdirektīvas mērķis ir sasniegt labu ekoloģisko statusu visos ūdensobjektos, un tā definē 

kvalitātes standartus bīstamajām vielām ūdenī. Piekrastes joslas Ūdens Struktūrdirektīvā nav 

minētas atsevišķi.  

 

Nacionālās likumdošanas mērķis ir aizsargāt ūdens kvalitāti, kā arī dzīvotnes ūdensobjektos un 

piekrastes joslā. Daudzās valstīs mežsaimnieciskās darbības ir aizliegtas vai ierobežotas dažāda 

platuma piekrastes joslās.  

 

Igaunijas likumdošana nosaka piekrastes joslu platumu, un ierobežojumi tajās veicamajām 

darbībām ir uzskaitīti Dabas aizsardzības likumā (1.7.2015) vai Ūdens likumā (18.1.2016). 
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Ierobežojumi ir atkarīgi no sateces baseina platības un ūdensobjekta veida. Somijā piekrastes 

joslas nav specifiski minētas likumdošanā, un tiek aizsargātas tikai tad, ja tajās atrodami 

sauszemes atslēgas biotopi (Meža likums, 1093/1996).  

 

Latvijā piekrastes meži ir atsevišķi definēti Aizsargjoslu likumā (5.2.1997), bet Lietuvā – 

Aizsargājamo teritoriju likumā (Nr. I-301, 1993), Vides ministrijas rīkojumā (Nr. 540, 2001) un 

valdības Noteikumos (Nr. 343, 1992 un Nr.1171, 2001). Abās šajās valstīs definētais platums ir 

atkarīgs no upes vai strauta garuma.  

 

Polijā piekrastes meži ir iekļauti Mežu likumā (28.9.1991), kā arī likumdošanā, kas attiecas uz meža 

aizsargājošajām funkcijām, taču konkrēti platumi nav minēti (5.attēls). Zviedrijā piekrastes meži ir 

iekļauti Mežsaimniecības likumā (1979/429) un Vides kodeksā (Miljöbalken 1998/808), attiecībā 

uz dažām darbībām ir rekomendēts konkrēts platums, bet principā meža īpašnieks piekrastes 

joslas platumu var brīvi izvēlēties, kamēr tiek nodrošināta nepieciešamā aizsardzība.  

 

Meža sertifikācija 

 

Baltijas jūras reģiona valstīs tiek izmantota gan PEFC (Programme for the Endorsement of Forest 

Certification), gan FSC (The Forest Stewardship Council) mežu sertifikācijas sistēma (3.tabula). 

Abas sistēmas tiek pielietotas atbilstoši katrā valstī izstrādātajiem nacionālajiem standartiem, un 

šo standartu saturs dažādās valstīs ir atšķirīgs.  

 

Abi standarti tiek piemēroti saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Vispārīgā 

gadījumā, ja regulējums ir iekļauts likumdošanā, tad sertifikācijas standartā tas netiek tālāk 

izvērsts un otrādi. Gadījumos, kad likumi regulējumus vai to detaļas nedefinē, tie var tikt iekļauti 

sertifikācijas standartos.  

 

Dažās valstīs sertifikācijas standartos ir iekļauti ļoti detalizēti regulējumi, piemēram, izcirtumos 

atstājamo koku skaits (PEFC Somijā), piekrastes joslas platums dažādu mežsaimniecisko darbību 

gadījumā (FSC Somijā) un piekrastes joslās aizliegtās darbības (PEFC un FSC gan Zviedrijā, gan 

Somijā). Somijā PEFC un FSC standarti būtiski atšķiras, piemēram, nosakot piekrastes joslu 

platumu mežā, attiecīgi šajā gadījumā ūdens aizsardzības pasākumi ir atkarīgi no meža īpašnieka 

izvēlētās sertifikācijas sistēmas.  
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3.tabula.  Atbilstoši FSC un PEFC shēmai sertificētā meža platība un īpatsvars dažādās Baltijas jūras 

reģiona valstīs. Mežs var būt sertificēts arī atbilstoši abām sistēmām.  

 

Valsts Atbilstoši FSC sertificētā meža platība, 
milj. ha (% no meža zemes)1 

Atbilstoši PEFC sertificētā meža platība, 
milj. ha  (% no meža zemes)2 

Igaunija 1.26 (57%) 1.13 (51%) 

Somija 1.31 (6%) 16.5 (74%) 

Latvija 1.30 (39%) 1.68 (50%) 

Lietuva 1.09 (50%) 0 (0%) 

Polija 6.94 (74%) 7.28 (77%) 

Zviedrija 12.3 (44%) 11.5 (41%) 

1https://ic.fsc.org, dati: 2016.gada novembris 
2http://www.pefc.org, dati: 2016.gada septembris 

 

Vadlīnijas 

 

Latvijā, Somijā un Zviedrijā ir arī brīvprātīgi izmantojamas vadlīnijas piekrastes mežu 

apsaimniekošanai. Somijā šīs vadlīnijas ietver līdzīgas prasības kā PEFC un FSC standarti, taču tās 

nav tik striktas.  

 

Latvijā un Zviedrijā vadlīnijās ietverti ieteikumi piekrastes joslu apsaimniekošanai, lai uzlabotu to 

ūdens aizsardzības un dabas aizsardzības funkcijas. Ir nepieciešamas vadlīnijas dažādu 

ūdensobjektu piekrastes joslu un dažādu meža tipu apsaimniekošanai. Tomēr šādu vadlīniju 

izstrādei ir nepieciešami turpmāki pētījumi, lai aizpildītu iepriekš minētos zināšanu robus. 
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7. Sīkāka informācija 

 

Informācija par WAMBAF projektu:  

https://www.skogsstyrelsen.se/en/wambaf/  

 

https://www.interreg-

baltic.eu/fileadmin/user_upload/about_programme/Cooperation_priorities/P2_Natural_resour

ces/R011_Water_management_in_Baltic_forests.pdf  
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