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Miškų sektoriaus LIETUVOJE

u Miškai sudaro 7,5 % Lietuvos
nacionalinio turto vertės

u Visas miškų sektorius sukuria 4 %
Lietuvos bendrojo vidaus produkto

u Medienos produktų pramonė
sukuria 10 % Lietuvos pramonės
pridėtinės vertės

u Tiekia atsinaujinančius ir nuolat
augančius medienos resursus iš
miškų, užimančių 1/3 visos šalies
teritorijos

u Apima ~240 tūkst. privačių miškų
savininkų ir 52 tūkst. medienos
produktų pramonėje ir
miškininkystėje dirbančių
darbuotojų

u Viena iš sparčiausiai augančių ir
ženklų teigiamą eksporto-importo
balansą turinčių Lietuvos ūkio
sričių

dr.A.Gaižutis, Miškų sektoriaus NTP

10 didžiausią pridėtinę vertę sukuriančių LT
ūkio sektorių



Strateginės LT miškų sektoriaus vystymosi kryptys
u Tvarus miško išteklių valdymas, siekiant tenkinti

daugiatikslius visuomenės poreikius
u Medienos pasiūlos didinimas pramonei bei energetikai
u Plėtoti į didžiausios pridėtinės vertės gamybos iš vietinių

medienos išteklių nukreiptą medienos pramonės
struktūrą

u Inovatyvių produktų ir paslaugų, atitinkančių
besikeičiančius rinkos ir vartotojų interesus, kūrimas

u Moderniomis ir efektyviomis technologijomis pagrįstų
gamybos procesų kūrimas

u Plėtoti “žalios” energijos bei degalų gamybos iš miško
biomasės sektorių

u Skatinti sektoriaus mokslinę-tiriamąją veiklą, nukreiptą
pramonės, energetikos sektoriaus ir visuomenės
poreikiams tenkinti

u Valdymo bei visuomeninių plėtros instrumentų sukūrimas
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Medienos (biomasės)
panaudojimo
perspektyvos

Supratimas ką ir kam
auginame/gaminame:
-rinkos poreikiai
-verslo/mokslo galimybės
-naujovės/technologijos

Neribotos galimybės
panaudojimui, naudojant
atsinaujinančius ir
energijai mažiau imlius
vietinius išteklius

KONKURENCINGUMAS!

Cheminės medžiagos

Ultrastruktūra

Mikrostruktūra

Medienos išauginimas

Apdirbimas/
Naudojimas

Medienos
mechaninės
savybės



Medynų rūšinė sudėtis Lietuvos miškuose

Pušis
Eglė
Ąžuolas
Uosis
Kt.kietieji lapuoč.
Beržas
Juodalksnis
Drebulė
Baltalksnis
Kt. minkštieji lapuoč.

Lietuvos miškų sudėtis pagal vyraujančias medžių
rūšis
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Miško žemė : 2120.9 tūkst. ha
(32.5% visos teritorijos)

- iš to brandžių medynų 328.0 tūkst. ha

Bendras sukauptas medienos tūris :
Viso: 401.1 mil. m3

- brandžiuose medynuose 83.3 mln. m3

Miškų naudojimo režimas (miškų grupės):
I.  Rezervatai – 1.2%
II. Specialios paskirties – 12.3 %
III.Apsauginiai miškai – 16.1 %
IV.Ūkiniai miškai – 70.4 %

Lietuvos miškai 2006.01.01

Bendro metinio medienos prieaugio (GAI)  balansas pagal  miškų
nuosavybės kategorijas

Based on data from National forest inventory permanent plots 1998, remeasured in 2003

Mo %,sausuoliai

GAI = ∆ + Mk + Mo

GAI m3/ha per metus

Mk %, iškertamas

∆ %, kaupiamas

Viso Valsty
biniai

Privatūs Rezervuoti
grąžinimui

53 71 51 17

30 15 32 61

17 14 17 22

8.26 7.46 9.12 8.88

© LITHUANIAN STATE FOREST SURVEY SERVICE` 2006



Metinis medienos prieaugio panaudojimas balansas
(III-IV gr. miškai) FOREST RESOURCES: Net annual increment vs. fellings
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Šaltinis: Lietuvos miškų sektoriaus NTP Vizija, 2006



Biomasės kurui gamybai palankūs pokyčiai (1):

u 2007 m. Lietuvoje pradedama taikyti paramos už energetinius
augalus schema 45 EUR/ha.
Pagrindinis šios paramos schemos tikslas – remti žemės ūkio veiklos subjektus,
auginančius žaliavą energijos gamybai.Pareiškėjams, dalyvaujantiems paramos už
energetinius augalus schemoje, už hektarą energetinių augalų bus mokami 45 eurai.

u 2006 -12-21 LR aplinkos viceministras Zdislovas Truskauskas
patvirtino PLANTACINIŲ MIŠKŲ VEISIMO, AUGINIMO IR
NAUDOJIMO REKOMENDACIJAS.

u 2006-08-17 LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-373 leista:
• kertant   biržes medkirtėmis,  nuvažiavimai nuo valksmų, įšalus

gruntui bei  N hidrotopo augavietėse. Tai sudarė sąlygas
mechanizuoti miško ruošą ir kirtimo liekanų surinkimą.

• išvežant kirtimo atliekas, siekiant jas panaudoti kurui,
įšalus gruntui bei N hidrotopo augavietėse važiuoti ir
ne valksmomis, užtikrinant  perspektyvaus  pomiškio
išsaugojimą.

dr.A.Gaižutis,  Lietuvos miško savininkų asociacija (LMSA)



Biomasės kurui gamybai palankūs pokyčiai (2):

u 2007-04-11 LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-204 patvirtintose
MIŠKO SANITARINĖS APSAUGOS TAISYKLĖSE leista laikyti
miške nuo balandžio 1 d. iki rugsėjo 1  d. žalių spygliuočių kirtimo
atliekas su  žieve, jei jos skirtas medienos  kuro ruošai  ar kitoms
reikmėms, ir yra sukrautos į krūvas.

u 2006-11-02 LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-508 iškirstų
baltalksnynų kirtavietėse leista atželti baltalksniams, nesiekiant atkurti
pagrindines medžių rūšis. Baltalksnis biokurui gali būti kertamas kas
5-10 metų.

u Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatai leidžia auginti drebulę
(nors ir nerekomenduoja) Lc, Ld, Nf, Lf, Uf , o apsauginiuose
miškuose ir Ua, Ub augavietėse.
Atžalinė drebulė gali būti kertama
energetiniams tikslams 5-10 metų amžiaus.

dr.A.Gaižutis,  Lietuvos miško savininkų asociacija (LMSA)
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Biomasės kurui gamybai nepalankūs įstatymai (1):

u 1. Pagrindinio kirtimo taisyklės kirtimo atliekas draudžia išvežti iš
Na, Nae, Ša, Šae, La,  Ua, Pan,   Pa   augavietėse esančių plyno
kirtimų biržių,     jas rekomenduojama  susmulkinti  ir paskleisti
kirtavietėje. Tačiau kadangi sausas kirtavietes reikia atkurti želdant, o
žekdyti galima tik į paruoštą dirvą, tai kirtimo liekanos sukraunamos į
valksmas ir tręšimo funkcijos neatlieka. Lieka nepanaudota iki 15
proc. medyno tūrio.

u 2. Miško ugdymo kirtimų taisyklės nustato, kad valksmos gali būti
kertamos tada,  kai  iš valksmų iškertama ne daugiau kaip 50 %
iškertamo biržės tūrio. Tuo užkertama galimybė kirtimo liekanas
paimti iš ugdymo kirtimų, kai iškertami tik smulkūs nustelbti
medeliai, kurių tūris būna mažesnis, negu valksmuose
iškertamų gerų medžių.

dr.A.Gaižutis,  Lietuvos miško savininkų asociacija (LMSA)



u 3. MIŠKO SANITARINĖS APSAUGOS TAISYKLĖS kirtimus
pusamžiuose  ir  jaunesniuose  spygliuočių medynuose, kuriuose
yra šakninės pinties židinių, leidžia, kai  oro temperatūra yra žemesnė
kaip 0°C. Todėl sausuolių ir džiūstančių medžių plotus, kurie yra
puiki žaliava biokurui, galima kirsti labai trumpą laiką.

u 4. PLANTACINIŲ MIŠKŲ VEISIMO, AUGINIMO IR NAUDOJIMO
REKOMENDACIJOS  ir MIŠKO ATKŪRIMO IR ĮVEISIMO
NUOSTATAI nurodo, kad „trumpos  rotacijos    energetinės
plantacijos  turėtų būti  veisiamos  tik  našiose  žemės ūkio
naudmenose. Lietuvoje šiam tikslui tinkamos  žemės yra  didesnio
kaip 32 (39) balų dirvožemio našumo.“ Tačiau LR ŽEMĖS ŪKIO
MINISTRO IR LR APLINKOS MINISTRO Į S A K Y M A S
2004 m. kovo 29 d. Nr. 3D-130/D1-144 leidžia veisti mišką
žemės  naudmenų plotuose, kurių dirvožemio  našumas
ne didesnis kaip 32 balai, iškyrus keletą išimčių.

dr.A.Gaižutis,  Lietuvos miško savininkų asociacija (LMSA)

Biomasės kurui gamybai nepalankūs įstatymai (2):



u 2007-2013 m. Kaimo plėtros programoje, kaip ir buvusioje
2004-2006 metų programoje, neskiriama parama
plantacinių želdinių priežiūrai.
Trumpos apyvartos plantacijas, pasinaudojant  ES parama,
galima auginti tik pakeitus žemės paskirtį į miškų ūkio, nors
plantacijos amžius 15-20 metų, o  po to žemė gali būti vėl
naudojama žemes ūkiui.

dr.A.Gaižutis,  Lietuvos miško savininkų asociacija (LMSA)

Bet svarbiausia paskata būtų…

uGERA KAINA už pagamintą
PRODUKCIJĄ !

Biomasės kurui gamybai nepalankūs įstatymai (3):



Tarptautinės konferencijos „Lietuvos miškų ūkio ir medienos
pramonės plėtros perspektyvos ES kontekste”

REZOLIUCIJOS
u 1. Parengti ir patvirtinti Miškų sektoriaus (miškų
ūkio, medienos pramonės ir biomasės energetikai)
mokslinių tyrimų programą. Skirti lėšų šios
programos parengimui ir ko-finansuoti jos
įgyvendinimą.
(LR Vyriausybei, Ūkio ir Aplinkos ministerijoms)

u ……

u 8. Biomasės energetikos vystymui: …. Skatinti
mokslo tiriamuosius darbus, orientuotus į atliekinės
biomasės racionalų naudojimą bei greitai augančių
energetinių augalų plėtrą, sukurti ekonominio
skatinimo modelį dėl atliekinės biomasės naudojimo.
(Ūkio, Finansų, Žemės ūkio ir Aplinkos ministerijoms)



Lietuvos miškininkystės strateginių tyrimų plano programų pavyzdžiai

Strateginiai tikslai Galimos programos

1. Tvarus miško išteklių
valdymas, siekiant tenkinti
daugiatikslius visuomenės
poreikius

vMiško aplinkos veiksnius atitinkančių miško ūkio produktų paklausos tyrimas ir projektų kūrimas
vDaugiatikslio miško naudojimo ilgalaikių programų parengimas
vTikslinių miškų, atitinkančių funkcinę miško paskirtį, auginimo programų parengimas
vMiškingumo ir miškų tikslinės paskirties optimizavimo programų rengimas, atsižvelgiant į landšafto naudojimo režimą
vAnglies apykaitos pokyčių Lietuvos miško ekosistemose dėl kintančių aplinkos ir klimato sąlygų tyrimai
vDaugiafunkcinių tvarių miškų formavimas ekosisteminiu pagrindu žemės ūkio naudotose žemėse
vMiško medžių genetinių išteklių tyrimai ir išsaugojimas kintančios aplinkos sąlygomis
vEkologinio ir genetinio potencialo panaudojimas tvarių ir našių medynų formavimui
vTrumpos kirtimo apyvartos ir energetinių plantacijų teisinių bei technologinių sprendinių sukūrimas ir integravimas į tradicinio miškų
ūkio sistemą.

2. Medienos
pasiūlos pramonei bei

energetikai didinimas

vMedienos pasiūlos pramonei bei energetikai didinimo programų
rengimas
vEnergetinės miškininkystės ir jos integravimo į Lietuvos miškų ūkį
tvarios miškininkystės kontekste tyrimai
vEnergetinių ir trumpos apyvartos miško plantacijų kūrimas

3. Inovatyvių produktų ir
paslaugų kūrimas

vMiško nemedieninių produktų ir paslaugų komercionalizavimas
vSumedėjusių augalų rūšių labiausiam tinkamų energetiniai ir trumpos apyvartos miškų ūkiui, atrinkimas ir kūrimas.

5. Valdymo bei
visuomeninių
plėtros instrumentų
sukūrimas

vEfektyvios inovacijų sistemos sukūrimas, įskaitant geriau struktūrizuotą, efektyviau dirbančią mokslinę visuomenę
vMiško ūkio ir jo aplinkos sąlygoms atitinkančios techninių priemonių sistemos sukūrimas ir palaikymas
vValstybinio ir ūkinio miškų valdymo sistemų tobulinimas konstruktyviai reaguojant įmiško ūkio aplinkos pokyčius
vPrivataus miškų ūkio vystymo efektyviausių būdų paieška, ruošimas ir diegimas
vMiškų technologinio tvarkymo reglamentų ir programų parengimas atsižvelgiant į miškų tikslinę paskirtį ir miškų
valdos dydį; diferencijuotos miškininkystės technologijų paieška, ruošimas ir diegimas
vLietuvos miškininkystės efektyvumo (ekonominio, ekologinio, socialinio) analizė
vRyšių su visuomene ir politikais, o taip pat tarptautinių ryšių ir bendradarbiavimo gerinimas



Lietuvos medienos energetikos strateginių tyrimų plano programų pavyzdžiai

Strateginiai tikslai Galimos programos

2. Medienos pasiūlos
pramonei bei
energetikai didinimas

v Kokybiškos miško biomasės tiekimo (logistikos efektyvinimo)
energetikai programų rengimas.

v Įvairiapusių medienos atliekų (tame tarpe kirtimo atliekų)
panaudojimo efektyvinimo programų rengimas

3. Inovatyvių produktų ir
paslaugų, atitinkančių
besikeičiančius rinkos
ir vartotojų interesus,
kūrimas

v Medienos kuro produktyvumo, tvarumo bei sudėties
gerinimas, naujų rūšių kūrimas

v Medienos kuro produktų (skiedra, briketai, granulės ir pan.)
tobulinimas

v II kartos biodegalų tyrimai
4. Moderniomis ir

efektyviomis
technologijomis
pagrįstų gamybos
procesų kūrimas

v Energijos gamybos iš biokuro technologijų tobulinimas
(efektyvumo didinimas, kenksmingų emisijų mažinimas,
katilinių pritaikymas, biokuro kogeneracinių jėgainių vystymas,
energijos gavyba, derinant skirtingus energijos išteklius)

v Naujų energijos gavybos iš nenaudojamų biomasės resursų
technologijų kūrimas

5. Valdymo bei
visuomeninių plėtros
instrumentų sukūrimas

v „Žalios“ energetikos populiarinimo programų rengimas



Ačiū už dėmesį !

dr.Algis Gaižutis
El-paštas: algis@forest.lt / Tel.: +370-687-95113 mob.

KLAUSIMAI??


