სარჩევი

შესავალი
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საქართველოს ეროვნული სატყეო კონცეფცია (შემდეგ − კონცეფცია) განსაზღვრავს
სახელმწიფოს დამოკიდებულებას საქართველოს ტყეების მიმართ მათი ძირითადი
ფუნქციური დანიშნულებისა და ფასეულობების გათვალისწინებით.
კონცეფცია ერთიანია საქართველოს ყველა ტყისათვის, მიუხედავად მათი
საკუთრების, მფლობელობისა და მართვის ფორმებისა. იგი საფუძვლად
დაედება სატყეო სექტორის კანონმდებლობის, ინსტიტუციური მოწყობისა და სხვა
პოლიტიკური ინსტრუმენტების შემუშავებასა და დახვეწას.
საქართველოს ტყე არის ქვეყნისათვის განსაკუთრებული ფასეულობის მქონე
ბუნებრივი რესურსი, რომელიც საქართველოს ტერიტორიის დაახლოებით 40%-ს
მოიცავს. მას უდიდესი ეროვნული, რეგიონული და გლობალური მნიშვნელობა
აქვს. ტყე არა მხოლოდ უნიკალური ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნებას
განაპირობებს, არამედ უზრუნველყოფს ქვეყნის მოსახლეობისათვის სასიცოცხლო
მნიშვნელობის პირდაპირი თუ არაპირდაპირი სარგებლისა და რესურსების უწყვეტ
მიწოდებასაც, რაც, თავის მხრივ, უზრუნველყოფს ეკონომიკის სხვადასხვა დარგის
ფუნქციონირებას, ადამიანების კეთილდღეობას, სიღარიბის აღმოფხვრასა და
ქვეყნის მდგრადი განვითარებისათვის ხელსაყრელი გარემოს შექმნას.
საქართველოს ტყის 95−98% ბუნებრივი წარმოშობისაა. მისი შემადგენლობა,
აღნაგობა, ზრდა-განვითარება და სხვა მახასიათებლები განაპირობებენ მდიდარ
ბიომრავალფეროვნებას − საქართველოს ტყეში 400-მდე სახეობის ხე და ბუჩქი
იზრდება. დენდროფლორის დიდი მრავალფეროვნების მაჩვენებელია ენდემური
მერქნიანი მცენარეების სიმრავლე. მათ შორის საქართველოს ენდემია 61 სახეობა,
ხოლო კავკასიისა – 43.
საქართველოს ტყე ფაუნის მრავალი სახეობის საბინადრო ადგილი და სამიგრაციო
დერეფანია და მათ გენეტიკური მრავალფეროვნების შენარჩუნებაში ეხმარება.
საქართველო ბიოლოგიური თვალსაზრისით დედამიწის ერთ-ერთ ყველაზე
მდიდარ რეგიონში მდებარეობს. ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის (WWF) მიერ
განსაზღვრული 35 „პრიორიტეტული ადგილიდან“ ერთ-ერთი კავკასიის რეგიონია.
გარდა ამისა, ორგანიზაცია „საერთაშორისო კონსერვაციის“ (Conservation International) მიერ განსაზღვრული ბიომრავალფეროვნების 34 ცხელი წერტილიდან
(ბიომრავალფეროვნებით გამორჩეული და იმავდროულად სერიოზული საფრთხის
ქვეშ მყოფი ტერიტორიებიდან) საქართველო შედის ბიომრავალფეროვნების
2 ცხელ წერტილში − კავკასიისა და ირან-ანატოლიის შემადგენლობაში.
საქართველოს მთებში შემორჩენილი ტყის მასივები დედამიწის ზომიერ სარტყელში
უკანასკნელი ხელუხლებელი ტყეებია, რაც მათ გლობალურ მნიშვნელობას
განაპირობებს.
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საქართველოს ტყე გამოიყენება ტყის რესურსებზე ეროვნული მეურნეობისა და
მოსახლეობის სხვადასხვა მოთხოვნილების დაკმაყოფილებისათვის და, რაც
მთავარია, უდიდესი სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის სოციალურ-ეკოლოგიური
ფუნქციების შესრულებისათვის, რომლებიც ტყის წყალმარეგულირებელი,
ნიადაგდაცვითი, კლიმატმარეგულირებელი, კურორტოლოგიური, რეკრეაციული,
სანიტარიულ-ჰიგიენური, ესთეტიკური და სხვა სასარგებლო ფუნქციებით
გამოიხატება.
საქართველოს ტყე მოსახლეობასა და ქვეყნის ეკონომიკას ამარაგებს სამასალე
და საშეშე მერქნით, რომელიც აუცილებელია ყოფა-ცხოვრებისათვის, და
არამერქნული პროდუქტებით, მათ შორის – სამკურნალო მცენარეებით.
სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებების განხორციელებითა და ტყის რესურსების
გადამუშავებით შეიქმნება მნიშვნელოვანი მოცულობის დამატებითი ღირებულება
და სამუშაო ადგილები, რაც გაზრდის სოფლის მოსახლეობის შემოსავალსა და
კეთილდღეობას.
საქართველოს ტყეს სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს როგორც მოსახლეობის
უსაფრთხოებისა და კეთილდღეობისათვის, ისე ქვეყნის ეკონომიკის სხვადასხვა
დარგის განვითარებისათვის. ტყე საქართველოს მოსახლეობის მნიშვნელოვან
ნაწილს უზრუნველყოფს სუფთა წყლით. ტყის ეკოსისტემების სიჯანსაღეზეა
დამოკიდებული ეკონომიკის სექტორების (სოფლის მეურნეობა, ჰიდროენერგეტიკა
და სხვ.) წყლით მომარაგება. ტყე განსაზღვრავს წყლის ხარისხს და ამცირებს
წყალმოვარდნებისა და წყალდიდობების საფრთხეს ნალექების ზედაპირული
ჩამონადენის რეგულირებით. ის ხელს უშლის ნიადაგის ეროზიის განვითარებას,
ამცირებს მეწყრის, ზვავისა და ღვარცოფის განვითარების რისკს და არბილებს
მათ ზემოქმედებას. ატმოსფეროდან ნახშირბადის შთანთქმითა და ტყის
მასასა და ნიადაგში მისი შეკავებით ტყე მნიშვნელოვან როლს ასრულებს
ნახშირბადის გლობალურ ციკლში. ტყის აღნიშნული მარეგულირებელი ფუნქციები
მნიშვნელოვანია ჰიდროენერგეტიკისა (ჯანსაღი ტყე ამცირებს მდინარეების ნატანს
და წყალსაცავებს ამოვსებისაგან იცავს) და სოფლის მეურნეობის (ხდება ნიადაგის
ეროზიისგან დაცვა, მავნებლების კონტროლი, სოფლის მეურნეობის კულტურების
დამტვერვა და სხვ.) განვითარებისათვის.
საქართველოს ტყეს უდიდესი ესთეტიკური და რეკრეაციული მნიშვნელობა
აქვს. მას დიდი წვლილი შეაქვს ქვეყნის ტურისტული პოტენციალისა და ამ
საქმიანობასთან დაკავშირებული შემოსავლების ზრდაში. ტყის ეკოსისტემებზეა
დამოკიდებული არაერთი კურორტისა და ტურიზმის სხვადასხვა სახეობის არსებობა
და განვითარება. ამასთანავე, საქართველოს ტყეს აქვს უდიდესი სამეცნიერო,
ისტორიული, სულიერი და კულტურული მნიშვნელობა.
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სატყეო სექტორში არსებული პრობლემების გადასაჭრელად, აგრეთვე სიღარიბის
აღმოფხვრის ხელშეწყობისათვის, ადამიანების კეთილდღეობისა და ქვეყნის
მდგრადი განვითარებისათვის ამ კონცეფციის მიზანს წარმოადგენს ტყის მდგრადი
მართვის სისტემის ჩამოყალიბება, რომელიც უზრუნველყოფს საქართველოში
ტყეების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაუმჯობესებას,
ბიომრავალფეროვნების დაცვას, ტყეების ეკოლოგიური ფასეულობების
გათვალისწინებით მათი ეკონომიკური პოტენციალის ეფექტიან გამოყენებას, ტყის
მართვაში საზოგადოების მონაწილეობასა და მიღებული სარგებლის სამართლიან
გადანაწილებას.
აღნიშნული მიზნის მისაღწევად საქართველოში ტყით სარგებლობა ისეთი
მეთოდებითა და ინტენსივობით უნდა განხორციელდეს, რომ უზრუნველყოფილ
იქნეს მისი ეკოლოგიური სიჯანსაღის შენარჩუნება და სოციალურ-ეკონომიკური
პოტენციალის გამოყენება.

პრობლემები
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სატყეო სექტორში არსებული პრობლემები, რომლებიც პირდაპირ აისახება ტყის
მდგომარეობაზე, გამოწვეულია მრავალი ფაქტორით. მათ შორის უმთავრესია წინა
წლებში გამოყენებული მართვის პრაქტიკა, რომელიც ეწინააღმდეგებოდა ტყის
მდგრადი მართვის პრინციპებს, აგრეთვე სოციალური ფონი და პოლიტიკური ნების
არარსებობა.
სატყეო სექტორსა და ეკონომიკის სხვა დარგებში სტრატეგიული ქმედებები ქვემოთ
მოყვანილი ძირითადი პრობლემებისა და ტყეზე უარყოფითი ზემოქმედების
პოტენციური საფრთხეების გათვალისწინებით უნდა განხორციელდეს.

3.1. არასრულფასოვანი საკანონმდებლო ბაზა,
ტყის მართვის სუსტი ინსტიტუციები და კანონის
არასათანადო აღსრულება
სატყეო სექტორის მარეგულირებელი საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე
ნორმატიული აქტები არ შეესაბამება ტყის მდგრადი მართვის პრინციპებს. ამ
ნორმატიულ აქტებში არსებული ხარვეზები და კოლიზიები განაპირობებენ
მათ წინააღმდეგობას როგორც ერთმანეთთან, ისე ქვეყანაში მოქმედ სატყეო
ურთიერთობებთან დაკავშირებულ, სხვა კანონმდებლობასთან.
არადამაკმაყოფილებელია ქვეყნის მიერ სატყეო სექტორის მდგრად მართვასთან
დაკავშირებული საერთაშორისო ვალდებულებებისა და რეკომენდაციების
შესრულების დონე.
ტყის მართვის ორგანოები, შეზღუდული ადამიანური და ფინანსური რესურსებით,
ვერ უზრუნველყოფენ ტყის ეფექტიან მართვას.
სუსტი ადგილობრივი თვითმმართველობის გამო მას ტყე არ გადასცემია.
კანონის არასათანადო აღსრულების ძირითად მიზეზებს წარმოადგენენ
ზემოაღნიშნული საკანონმდებლო ხარვეზები, სათანადო მექანიზმების არარსებობა,
არასწორი ადმინისტრირება და საკადრო პოლიტიკა. შესაბამისად სრულყოფილად
არ სრულდებოდა კანონით დადგენილი მოთხოვნები და ვალდებულებები.

3.2. ტყის ფასეულობების არასათანადოდ
გათვალისწინება დაგეგმვისა და გადაწყვეტილებების
მიღების პროცესში
ტყის ფასეულობები მათი ფუნქციური დანიშნულების მიხედვით არასათანადოდ
იყო გათვალისწინებული. საზოგადოების ცნობიერების დაბალ დონესთან არის
დაკავშირებული ისეთი ინსტრუმენტების არარსებობა ან სისუსტე, რომელთა
საშუალებითაც შესაძლებელი იქნებოდა განვითარების პროგრამების შემუშავებისას
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და ცალკეულ შემთხვევებში გადაწყვეტილებების მიღებისას ტყის ფუნქციების
სრულყოფილი შეფასება. არ არსებობს სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების
პრაქტიკა. საქართველოს ტყის ფონდის უმეტეს ნაწილში ბოლო ათწლეულების
განმავლობაში არ განხორციელებულა ტყეთმოწყობა; სახელმწიფოს არ აქვს
ინფორმაცია საქართველოს ტყის ფონდის – ქვეყნის ტერიტორიის დაახლოებით
40%-ის − ფაქტობრივი მდგომარეობის შესახებ.
პრობლემას წარმოადგენს ბოლო წლებში საქართველოს ტყის ფონდის საზღვრების
არაგონივრული შეცვლა, რომელთა შესახებ არსებული მონაცემებიც საჭიროებს
დეტალურ შესწავლასა და დაზუსტებას.
მაღალი კონსერვაციული ღირებულების მქონე ტყის მნიშვნელოვან ნაწილს არ
აქვს დაცული ტერიტორიის სტატუტი. ქვეყანაში არსებული დაცული ტერიტორიები
არასაკმარისია ბიომრავალფეროვნების კონსერვაციისათვის. მდგრადი
გამოყენების უზრუნველსაყოფად დაცული ტერიტორიები არ ქმნიან ერთიან ქსელს.
არ არსებობს ტყეების კატეგორიზაციის მეთოდოლოგია ფუნქციური დანიშნულების
მიხედვით. შესაბამისად, არსებული სისტემა არ შეესატყვისება ტყის მდგრადი
მართვისა და ეკოსისტემური მიდგომის თანამედროვე პრინციპებს.
ტყის ფასეულობების არასათანადო შეფასების ნათელი მაგალითია ტყით
სარგებლობის დღეს არსებული არასწორი პრაქტიკა − პრიორიტეტის მხოლოდ
მერქნული რესურსის მოპოვებისათვის მინიჭება და ტყით სარგებლობის სხვა
სახეების უგულებელყოფა.
დასახვეწია სატყეო სექტორთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების მიღების
პროცესში საზოგადოების ჩართულობის მექანიზმები, რის შედეგადაც შეზღუდული
აღარ იქნება ამ პროცესში საზოგადოების მონაწილეობა.

3.3. სიღარიბის დონე
სოფლად არსებული სიღარიბის მაღალი დონე, სათბობი შეშისა და სატყეო მიწებზე
საქონლის ძოვების ხელმისაწვდომი ალტერნატივების არარსებობა ადამიანებს
აიძულებს, ტყის რესურსები უკანონოდ და არამდგრადი მეთოდებით მოიპოვონ.
ხშირად ტყით სარგებლობასთან დაკავშირებული სხვადასხვა უკანონო ბიზნესის
წარმოებისას უბრალო მუშახელი ღარიბი მოსახლეობაა. პროდუქტიული ტყის
ფართობების კერძო სექტორისთვის გრძელვადიან სარგებლობაში გადაცემამ
კიდევ უფრო გააძლიერა ტყის დანარჩენ ფართობებზე ზეწოლა სოციალური
მოთხოვნილების დასაკმაყოფილებლად. ტყის არასწორი მართვა განსაკუთრებით
აზარალებს ღარიბ მოსახლეობას, რადგან ილახება ბუნებრივ რესურსებთან
დაკავშირებული მისი სასიცოცხლო ინტერესები, ხოლო ტყის დეგრადაციის
შედეგები − რესურსების შემცირება, გახშირებული სტიქიური მოვლენები − უფრო
ამძიმებენ მის სოციალურ მდგომარეობას.
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3.4. ცნობიერების დაბალი დონე
ტყით მოსარგებლეები და ის სახელმწიფო მოხელეები, რომლებიც პასუხისმგებელი
არიან სატყეო სექტორსა და მასთან დაკავშირებულ სხვა დარგების წარმართვაზე,
სათანადოდ ინფორმირებული არ არიან ტყეების მნიშვნელობისა და ტყეებზე
მათი ქმედებებისა და გადაწყვეტილებების ზემოქმედების მნიშვნელობის შესახებ.
შესაბამისად, ისინი არ ითვალისწინებენ იმ შედეგებს, რომლებიც, შესაძლებელია,
ამ ზემოქმედებამ გამოიწვიოს − ტყის ეკოსისტემების დეგრადაცია და
საბოლოოდ − ადამიანის მიერ პროვოცირებული ეკოლოგიური კატასტროფები.

3.5. არასაკმარისი დაფინანსება
სატყეო სექტორის არასაკმარისი დაფინანსება მისი განვითარების ერთ-ერთი
ძირითადი ხელშემშლელი ფაქტორია.
საკმარისი დაფინანსებისა და აუცილებელი რეფორმების განხორციელების
შედეგად შესაძლებელი გახდება სახელმწიფოს მიერ ძირითადი ვალდებულებების
სრულყოფილად შესრულება და დამატებითი ეკოლოგიური, სოციალური და
ეკონომიკური სარგებლის მიღება, მათ შორის:
ა) ქვეყნის ეკონომიკაში სატყეო შემოსავლებისა და სატყეო სექტორის წილის ზრდა;
ბ) დასაქმებულთა რაოდენობის ზრდა − ძირითადად, ადგილობრივი მოსახლეობის
დასაქმებით.
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ამ კონცეფციის ძირითადი პრინციპები შეესაბამება საქართველოს მიერ აღიარებულ
და ტყეებთან დაკავშირებულ საერთაშორისო ხელშეკრულებებში განსაზღვრულ
ვალდებულებებსა და განცხადებებს. კონცეფციის სახელმძღვანელო პრინციპები
მოიცავს შემდეგ პრინციპებს (და არა მხოლოდ მათ):

4.1. ტყის მდგრადი მართვის პრინციპი
კონცეფციის უმთავრესი სახელმძღვანელო პრინციპია ტყის მდგრადი მართვა.
ევროპის ტყეების დაცვის მინისტრთა კონფერენციის („ევროპის ტყეები“) მიერ
მიღებული განმარტების თანახმად, ტყის მდგრადი მართვა ნიშნავს ტყეებისა
და ტყიანი ტერიტორიების ისეთი მეთოდებით მოვლასა და გამოყენებას,
რომლებიც უზრუნველყოფენ მათი ბიომრავალფეროვნების, პროდუქტიულობის,
თვითაღდგენისა და სიცოცხლისუნარიანობის შენარჩუნებას, ისე, რომ მათ
ახლაც და მომავალშიც შეასრულონ შესაბამისი ეკოლოგიური, ეკონომიკური და
სოციალური ფუნქციები ადგილობრივ, ეროვნულ და გლობალურ დონეებზე სხვა
ეკოსისტემებზე ზიანის მიუყენებლად. ტყის მართვაში მონაწილე ყველა სუბიექტი
(სახელმწიფო უწყება, კერძო ორგანიზაცია, თემი და სხვ.) აღნიშნული პრინციპით
უნდა ხელმძღვანელობდეს.

4.2. სიფრთხილის პრინციპი ტყის დაცვითი
ფუნქციებისა და ეკოლოგიური წონასწორობის
შესანარჩუნებლად
ტყის მართვის პროცესში ადგილობრივ, რეგიონულ, ეროვნულ და გლობალურ
დონეებზე გათვალისწინებულ უნდა იქნეს ტყისა და მასთან დაკავშირებული
ეკოსისტემების როლი, რადგან მიღებულმა გადაწყვეტილებამ, შესაძლოა
გამოიწვიოს ეკოლოგიური წონასწორობის დარღვევა. ამისათვის გამოყენებულ
უნდა იქნეს სიფრთხილის პრინციპი. ქვეყნის ყველა სექტორის სტრატეგიებისა
და გეგმების შემუშავებისას გათვალისწინებულ უნდა იქნეს ტყის ფუნქციური
დანიშნულება, რათა ტყისგან ერთი სახის სარგებლის მიღებამ ტყის სხვა ფუნქციური
დანიშნულების დეგრადაცია არ გამოიწვიოს.

4.3. „ყველა ტყე ადგილობრივია“
პრიორიტეტი უნდა მიენიჭოს ადგილობრივი მოსახლეობის მოთხოვნილებების
დაკმაყოფილებას, თუმცა ტყის მართვის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების
პროცესში უნდა მონაწილეობდეს ყველა დაინტერესებული მხარე, მათ შორის
– არაადგილობრივიც; ამასთანავე, ადგილობრივი მცხოვრებნი (კერძოდ,
ქალები) ცალკე დაინტერესებულ მხარედ განიხილებიან. პროცესში ეფექტიანი
მონაწილეობისათვის დაინტერესებულ მხარეებს შესაბამისი უფლებამოსილებები
უნდა ჰქონდეთ. უზრუნველყოფილ უნდა იქნეს არაკომერციული მიზნით ტყეების
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ყველასათვის ხელმისაწვდომობა, მიუხედავად მათი მფლობელობის ფორმისა
(სახელმწიფო, სათემო და სხვ.). აღიარებულ და მხარდაჭერილ უნდა იქნეს ტყიან
ტერიტორიებზე მოსახლე თემების იდენტურობა და კულტურა, აგრეთვე ტყით
სარგებლობისა და ტყის შენარჩუნების ტრადიციული ცოდნა. ტყის რესურსების
გამოყენებით მიღებული სარგებელი სამართლიანად უნდა განაწილდეს
ადგილობრივ, რეგიონულ და საერთო ეროვნულ მომხმარებლებს შორის.

4.4. პოლიტიკის, მართვისა და ზედამხედველობის
ფუნქციების გამიჯვნა
სატყეო მეურნეობის წარმართვის ობიექტური კონტროლისა და საუკეთესო
პრაქტიკით ტყის ეკოსისტემების მართვის უზრუნველსაყოფად აუცილებელია
სახელმწიფო მართვის ფუნქციების შესაბამის უფლებამოსილ უწყებებს შორის
გადანაწილება.
ტყის მართვისათვის პასუხისმგებელი შესაბამისი უწყებებისა და ტყის სხვა
მმართველების (სათემო, კერძო და სხვ.) საქმიანობას ზედამხედველობს
სახელმწიფო კონტროლის განხორციელების უფლებამოსილების მქონე უწყება.

4.5. სატყეო სექტორი, როგორც სახელმწიფოს
მდგრადი განვითარების შემადგენელი ნაწილი
სატყეო სექტორი არის ეკონომიკური თვალსაზრისით ერთ-ერთი მოგებიანი
სფერო, რომელიც მასთან დაკავშირებული სხვა დარგების (სოფლის მეურნეობა,
ენერგეტიკა, ტურიზმი, მომსახურება და სხვ.) განვითარებასაც უწყობს ხელს.
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო
კოორდინაციას გაუწევს ამ კონცეფციის სხვა დარგობრივ (სოფლის მეურნეობის,
ენერგეტიკის და სხვ.) სტრატეგიებთან ჰარმონიზაციის ღონისძიებებს. ამ
შემთხვევაში სამინისტროს ფუნქციაა საქართველოს ტყის ფონდის სხვა მიზნით
(წიაღისეულის მოპოვება, გზების მშენებლობა ან სხვა ინფრასტრუქტურული
განვითარება) გამოყენების პროცესის მართვა. თუ სახელმწიფოებრივი და
საზოგადოებრივი მნიშვნელობისათვის აუცილებელია საქართველოს ტყის ფონდის
არასატყეო მიზნით გამოყენება, მიღებულ უნდა იქნეს შესაბამისი შემარბილებელი
და საკომპენსაციო ზომები.
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5.1. ტყის მართვის დაგეგმვა
ტყის მართვა უნდა განხორციელდეს მისი სასარგებლო ფუნქციების შენარჩუნებითა
და ამ ფუნქციებიდან საზოგადოებისათვის მაქსიმალური სარგებლის მიღებით.
საქართველო სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენამდე ტყის მართვის
საბჭოთა ტიპის გრძელვადიანი გეგმებითა და სატყეო საქმიანობის სტანდარტებით
ხელმძღვანელობდა. მრავალი წლის განმავლობაში, მცირე გამონაკლისების
გარდა, ტყის მართვის დაგეგმვა აღარ მომხდარა.
აუცილებელია ტყის მართვის დაგეგმვის პროცედურების განახლება და სრულყოფა,
მათ შორის – ტყის მართვის გეგმების მომზადების პროცესში ადგილობრივი
თემებისა და სხვა დაინტერესებული მხარეების მონაწილეობის მექანიზმების
დახვეწა.

5.1.1. დეგრადირებული ტყეების აღდგენა და ტყით
დაუფარავი ფართობების გაშენება
წლების განმავლობაში ტყით არასწორი სარგებლობის შედეგად საქართველოს
ტყის ფონდის მნიშვნელოვანი ნაწილი ძალიან არის დეგრადირებული.
დეგრადირებულ ტყიან ლანდშაფტებზე ადვილად ვითარდება მეწყრები და ზვავები.
საქართველოს მთავრობას გაცნობიერებული აქვს პრობლემის სერიოზულობა და
საქართველოში ეკოლოგიური წონასწორობის შენარჩუნებისა და ტყით დაფარული
ფართობების გაზრდის უზრუნველსაყოფად გადაუდებელი ზომების მიღების
აუცილებლობა.
პირველ რიგში, აუცილებელია დეგრადირებული ტყის ფართობების დაზუსტება,
აგრეთვე აღსადგენი და გასაშენებელი ფართობების გამოვლენა, შესაბამისი
ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება.

5.1.2. ტყით სარგებლობა
დღეს ტყეების პოტენციალი არც ეკონომიკური და არც ეკოლოგიური
თვალსაზრისით სრულყოფილად და ეფექტიანად არ გამოიყენება.
ტყით მრავალმიზნობრივი და ეფექტიანი სარგებლობის (მერქნული და
არამერქნული რესურსები, ტურიზმი და რეკრეაცია, ნადირობა და თევზაობა, სატყეო
მიწების სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულებით გამოყენება და სხვ.) დაგეგმვა და
განხორციელება ტყით სარგებლობის მდგრადი ფორმების წინა პირობა იქნება,
ხოლო სატყეო ინფრასტრუქტურის (მაგალითად, სატყეო სამეურნეო გზების ქსელი)
განვითარება და ხეტყის დამზადებისა და გადამუშავების მეთოდებისა და ტექნიკის
გაუმჯობესება მნიშვნელოვნად შეამცირებს გარემოსთვის მიყენებულ ზიანს და
საგრძნობლად გაზრდის ტყისგან მიღებულ სარგებელს.
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5.1.3. განსახორციელებელი ქმედებები
ტყის მართვა უნდა განხორციელდეს ტყის მართვის განახლებული გეგმებით,
რომლებიც შემუშავდება ტყის მდგრადი მართვის თანამედროვე პრინციპების
საფუძველზე, ესენია:
ა) ტყის მართვის დაგეგმვის სისტემის რეგულირება საკანონმდებლო და
კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებით, რომლებიც სავალდებულო იქნება ტყის
მართვისათვის პასუხისმგებელი ყველა სუბიექტისათვის;
ბ) საქართველოს ტყის ფონდის მართვის უზრუნველყოფა სათანადო სახელმწიფო
ზედამხედველობითა და შესაბამისი სტანდარტებით, კერძოდ, ევროპის ტყეების
დაცვის მინისტრთა კონფერენციის („ევროპის ტყეები“) მიერ დამტკიცებული ტყის
მდგრადი მართვის საოპერაციო სახელმძღვანელო პრინციპების შესაბამისად;
გ) ტყის ნებაყოფლობითი და დამოუკიდებელი სერტიფიცირების მხარდაჭერა,
რაც ხელს შეუწყობს სახელმწიფოს მიერ ტყის მართვისა და ტყით სარგებლობის
რეგულირებასა და შემოწმებას, მათ შორის:
გა) ტყის სერტიფიცირების ეროვნული სტანდარტის შემუშავების დასრულება
და ამ სტანდარტის აღიარება ისეთი საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ,
როგორებიც არიან ტყის მეურვეობის საბჭო (Forest Stewardship Council) და ტყეების
სერტიფიცირების პროგრამა (Programme for the Endorsement of Forest Certification
Schemes);
გბ) ტყის ნებაყოფლობითი სერტიფიცირების ხელშეწყობა ტყის მართვის
განმახორციელებელი სახელმწიფო უწყებების მიერ;
გგ) ქმედითი ნაბიჯების განხორციელება, რათა ტყის მართვაში ჩართული კერძო
კომპანიები ტყის ნებაყოფლობითი სერტიფიცირებით დაინტერესდნენ;
დ) დეგრადირებული ტყიანი ლანდშაფტების სრული ეკოსისტემური სიჯანსაღის
აღდგენის გეგმის შემუშავება და განხორციელება, მათ შორის:
და) დეგრადირებული ტყის მდგომარეობისა და მისი აღდგენის შესაძლებლობის
შეფასება;
დბ) ტყის აღდგენის სტრატეგიის შემუშავება, რომელიც მოიცავს სტრატეგიის
განხორციელების მიზნებისა და ხარჯების საოპერაციო გეგმას;
ე) გარემოსდაცვითი დატვირთვის ნორმებისა და სოციალური მოთხოვნილებების
გათვალისწინებით, ქვეყნის ეკონომიკაში ხეტყის დამზადებითა და გადამუშავებით
მიღებული წილების გაზრდა სხვადასხვა გზით, მათ შორის, ხეტყის დამამზადებელი
და გადამმუშავებელი კერძო საწარმოების ეფექტიანობის, სარგებლიანობისა და
ნედლეულის გადამუშავების პოტენციალის შესწავლით;
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ვ) ქვეყნის ეკონომიკაში ხეტყის გადამუშავებით მიღებული წილის გაზრდის
სამოქმედო პროგრამის შემუშავება;
ზ) სწრაფი ჭრის ბრუნვის მქონე სახეობების პლანტაციების მიზნობრივი პროგრამის
შემუშავება და განხორციელება;
თ) გარემოსდაცვითი დატვირთვის ნორმებისა და სოციალური მოთხოვნილებების
გათვალისწინებით, ქვეყნის ეკონომიკაში ტყის არამერქნული პროდუქტებისა
და ტყის ფუნქციური დანიშნულებით გამოყენებისას მიღებული წილის გაზრდა
სხვადასხვა გზით, მათ შორის, ტყის არამერქნული პროდუქტების გადამმუშავებელი
მცირე საწარმოების შექმნის პოტენციალის შესწავლით, შესაბამისი კვლევის
საფუძველზე სამოქმედო გეგმის შემუშავებითა და განხორციელებით;
ი) ტყის რეკრეაციული და ტურისტული პოტენციალის შესწავლა, შესაბამისი კვლევის
საფუძველზე სამოქმედო გეგმის შემუშავება და განხორციელება;
კ) ტყის ნახშირბადის ციკლის რეგულირების შესაძლებლობის შესწავლა და
ტყის პოტენციალის გამოყენება, როგორც შემოსავლის წყარო, მაგალითად,
ნახშირბადის ნებაყოფლობითი კრედიტებისა და ტყით დაუფარავი ფართობებისა
და დეგრადირებული ტყეების გამო გაზრდილი ემისიების შემცირების (REDD+)
პროგრამების ფარგლებში.

5.2. ტყის რესურსების რაციონალური გამოყენება
ტყის რესურსების რაციონალური გამოყენებისათვის აუცილებელია მათი როლისა
და შესაბამისი ეკონომიკური, სოციალური და ეკოლოგიური მნიშვნელობის
შეფასება, მათ შორის – ქვეყნის მდგრად განვითარებაში წვლილის შეტანის
თვალსაზრისით.
საქართველოში ბოლო ათწლეულების განმავლობაში არ ჩატარებულა ტყეების
რეგულარული ინვენტარიზაცია, რის გამოც მათი მდგომარეობის შესახებ არსებული
მონაცემები მოძველებულია. ამ მონაცემების ფაქტობრივ მდგომარეობასთან
შეუსაბამობა სერიოზულ დაბრკოლებებს ქმნის ტყის რესურსების რაციონალურად
და მრავალმიზნობრივად გამოყენების დაგეგმვის დროს.
ტყის რესურსების რაციონალური გამოყენების უზრუნველსაყოფად, ტყით
სარგებლობის შედეგებისა და გარემოში მიმდინარე ცვლილებების შეფასებისათვის
აუცილებელია ტყის რესურსების მუდმივი მონიტორინგი.
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5.2.1. განსახორციელებელი ქმედებები
ტყის რესურსებით სარგებლობის რაციონალური სისტემის დასანერგავად
აუცილებელია მათი ფუნქციური დანიშნულებისა და ფასეულობების დადგენა, რაც
მიიღწევა შემდეგი ღონისძიებების განხორციელებით:
ა) ტყეების ინვენტარიზაცია, რომელიც უნდა განხორციელდეს იმ მეთოდების
ერთობლიობით, რომლებიც უზრუნველყოფენ საქართველოს ტყის ფონდის
საზღვრების, კორომების მდგომარეობისა და ძირითადი ფასეულობების
(ხარისხობრივი მაჩვენებლებით) სრულყოფილ დადგენას;
ბ) ტყეებისათვის მათი ფასეულობებისა და ფუნქციური დანიშნულების მიხედვით
კატეგორიების მინიჭება სხვადასხვა გზით, მათ შორის:
ბა) მაღალი საკონსერვაციო ღირებულების მქონე ტყეების იდენტიფიკაცია
ორგანიზაცია „მაღალი საკონსერვაციო ღირებულების რესურსების ქსელის“ მიერ
რეკომენდებული მეთოდოლოგიის საშუალებით;
ბბ) საქართველოს ტყის ფონდის სხვადასხვა ფუნქციურ კატეგორიად დაყოფა
და ამ პროცესში დაცული ტერიტორიების წარმომადგენლობითი ქსელის შექმნა
კავკასიის ეკორეგიონული კონსერვაციის გეგმის შესაბამისად ბუნების კონსერვაციის
საერთაშორისო კავშირის (IUCN) I−IV კატეგორიებში ტყის ფართობების გაზრდით;
გ) ისეთი სისტემის შემუშავება და ამოქმედება, რომელიც ამ კონცეფციის
განმსაზღვრელებსა და სხვა დაინტერესებულ მხარეებს შესაძლებლობას მისცემს,
განახორციელონ ტყეების, სატყეო სექტორში არსებული მდგომარეობისა და
მიმდინარე პროცესების მონიტორინგი. აღნიშნული სისტემა უნდა ავსებდეს
მონიტორინგის სხვა სისტემებს, მაგალითად, ბიომრავალფეროვნების ეროვნული
მონიტორინგის სისტემას.

5.3. ტყის საკუთრება, მართვა და ტყით სარგებლობის
უფლება
დღევანდელი მდგომარეობით, საქართველოს ტყის ფონდი სახელმწიფო
საკუთრებაა. სახელმწიფო ტყის ფონდის მართვის უფლებამოსილების მქონე
ორგანოები არიან: საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის
სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი
− ეროვნული სატყეო სააგენტო და საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი
რესურსების დაცვის სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის
იურიდიული პირი − დაცული ტერიტორიების სააგენტო. აფხაზეთისა და აჭარის
ავტონომიური რესპუბლიკების ტერიტორიებზე არსებულ სახელმწიფო ტყის ფონდს
მართავენ აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების შესაბამისი
ორგანოები.
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ქალაქ თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მოქცეულ მწვანე ნარგავებით
დაკავებულ ტერიტორიებს (ყოფილი სახელმწიფო ტყის ფონდის ტერიტორია)
მართავს ქალაქ თბილისის მერია.
საქართველოს ტყის კოდექსის თანახმად, ადგილობრივი მნიშვნელობის ტყეს
საქართველოს კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში
და იმავე კოდექსით დადგენილი მოთხოვნების დაცვით, შესაბამისი სამსახურის
მეშვეობით მართავს თვითმმართველი ერთეული; თუმცა დღესდღეობით,
აღნიშნული პრაქტიკა არ არსებობს. ამ მიზნის განსახორციელებლად საჭიროა
შესაბამისი კანონმდებლობა და რესურსები.
საქართველოს ტყის ფონდის გარკვეულ ტერიტორიებს მართავენ კერძო სუბიექტები
მათთვის მინიჭებული ტყით სარგებლობის გრძელვადიანი უფლების შესაბამისად.
საქართველოს ტყის ფონდის მცირე ნაწილი მიჩენის ფორმით საქართველოს
საპატრიარქოს აქვს გადაცემული.
ტყის მართვის არსებული სისტემა ვერ იცავს საქართველოს ტყეებს უკანონო
და არამდგრადი გამოყენებისაგან და ვერ უზრუნველყოფს მათი ეკოლოგიური
წონასწორობის შენარჩუნებას. განსაკუთრებულ ზეწოლას განიცდის სოფლებთან
ახლოს მდებარე ტყეები, თუმცა, როგორც აღინიშნა, ადგილობრივ თემებს არ აქვთ
მათი მოვლის უფლებამოსილება და შესაბამისი პასუხისმგებლობა.
სახელმწიფო, არასრულყოფილი სამართლებრივი მექანიზმების გამო, კერძო
სექტორისათვის გრძელვადიან სარგებლობაში გადაცემულ ტყის ფართობებზე
სრულფასოვან კონტროლს ვერ ახორციელებს, ხოლო აღნიშნული გრძელვადიანი
მოსარგებლე, თავის მხრივ, მოტივირებული არ არის, რომ დაიცვას ტყე და
განახორციელოს მისი მდგრადი მართვა.
ტყის საკუთრების სტრუქტურისა და ტყის მართვისათვის პასუხისმგებლობის
გადანაწილების ან შეცვლის შედეგად, შესაძლებელია, გაძლიერდეს ტყის დაცვა,
ხოლო ტყის მართვა გახდეს უფრო მდგრადი, თუ მასში მონაწილეობას მიიღებენ
ადგილობრივი თემები და სხვა დაინტერესებული მხარეები; თუმცა ტყის საკუთრების
სტრუქტურისა და ტყის მართვისათვის პასუხისმგებლობის ნებისმიერი ცვლილება
საფუძვლიანად უნდა იქნეს შესწავლილი.
გარდამავალ პერიოდში მყოფი იმ ქვეყნების გამოცდილება, რომლებმაც
განახორციელეს სწრაფი და რადიკალური ცვლილებები, მაგალითად, რესტიტუცია
ან პრივატიზება, უფრო უარყოფითია, ვიდრე დადებითი. ზოგიერთი სახელმწიფო
ცდილობს, დაიბრუნოს კერძო სექტორისათვის საკუთრებაში გადაცემული ტყეები.
უნდა შეიქმნას ისეთი წინა პირობები, რომელთა საშუალებითაც თავიდან იქნება
აცილებული ცვლილებების უარყოფითი ზემოქმედება. კერძოდ, საჭიროა ისეთი
ძლიერი საკანონმდებლო ჩარჩო და ადმინისტრირების სისტემები, რომლებიც
დაარეგულირებენ ტყით სარგებლობას, გამოავლენენ და აღკვეთენ უკანონობას ამ
სექტორში.
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5.3.1. განსახორციელებელი ქმედებები
ცალკეული კერძო შემთხვევების შეფასების საფუძველზე უნდა განისაზღვროს
ტყის საკუთრებისა და ტყის მართვის საუკეთესო ფორმები (მაგალითად, სათემო
საკუთრება, სახელმწიფო ტყეების სახელმწიფო უწყების ან მისგან განსაზღვრული
სუბიექტის მიერ მართვა და სხვ.).

5.4. კლიმატის ცვლილების ზემოქმედებასთან
ადაპტაცია
გლობალური დათბობა უკვე ახდენს გავლენას საქართველოს კლიმატზე. კლიმატის
ცვლილება მნიშვნელოვან უარყოფით ზემოქმედებას მოახდენს საქართველოს
ტყეებზე. უმოქმედობა ან ამ მოვლენებზე დაგვიანებული რეაგირება ტყის დიდ
ფართობებს კატასტროფული დეგრადაციის საფრთხეს შეუქმნის და გამოიწვევს
ტყის იმ რესურსებისა და სასარგებლო ფუნქციების მკვეთრ რაოდენობრივ
და ხარისხობრივ შემცირებას, რომლებზედაც მოსახლეობის დიდი ნაწილია
დამოკიდებული.

5.4.1. განსახორციელებელი ქმედებები
უნდა შემუშავდეს და განხორციელდეს საქართველოს ტყეებზე კლიმატის
ცვლილების უარყოფითი ზემოქმედების შერბილებისა და კლიმატის ცვლილების
ზემოქმედებასთან საქართველოს ტყეების ადაპტაციისაკენ მიმართული
ღონისძიებები, მათ შორის:
ა) საქართველოს ტყეების მდგომარეობის, ტყის რესურსებისა და საქართველოს
ტყეებისაგან მიღებული სარგებლის შესახებ ეროვნული ანგარიშის მომზადება
კლიმატის მოსალოდნელი ცვლილების უარყოფითი ზემოქმედების შერბილებისა
და კლიმატის ცვლილების ზემოქმედებასთან საქართველოს ტყეების ადაპტაციის
შესაძლო სტრატეგიების შესახებ ეროვნულ და საერთაშორისო წყაროებში
არსებული ინფორმაციის გამოყენებით;
ბ) ეროვნული დიალოგის წარმოება საქართველოს ტყეებზე კლიმატის
მოსალოდნელი ცვლილების უარყოფითი ზემოქმედების შერბილებისა და
კლიმატის ცვლილების ზემოქმედებასთან საქართველოს ტყეების ადაპტაციის
შესაძლო სტრატეგიების შესახებ;

22

საქართველოს ეროვნული სატყეო კონცეფცია

გ) ტყის კორომებისათვის კატეგორიების მინიჭება ტყის შემადგენლობისა და
კლიმატის ცვლილების მიმართ მოწყვლადობის მიხედვით;
დ) ტყის სხვადასხვა ტიპისათვის მდგრადი მართვის, მათ შორის, საქართველოს
ტყეებზე კლიმატის ცვლილების ზემოქმედების შერბილებისა და კლიმატის
ცვლილების ზემოქმედებასთან საქართველოს ტყეების ადაპტაციის ზომებისა და
სახელმძღვანელო პრინციპების შემუშავება და დამტკიცება;
ე) კლიმატის ცვლილების მიმართ მოწყვლადი ტყის კორომებისათვის კლიმატის
ცვლილების ზემოქმედების შერბილებისა და მასთან ადაპტაციის გეგმების
შემუშავება და განხორციელება;
ვ) დაცული ტერიტორიების გაფართოება;
ზ) ტყის აღდგენა-გაშენება, ურბანული გარემოს გამწვანება, ტყის პლანტაციები;
თ) ტყის მართვის ორგანოებისა და ტყით მოსარგებლეების უზრუნველყოფა
მოწყვლადობის შეფასების საუკეთესო მეთოდებით, აგრეთვე მათთვის ხის
სახეობების გავრცელების გარემოს მახასიათებლებისა და წარმოშობის შესახებ
ინფორმაციის მიწოდება; ამასთან დაკავშირებით ტყეებსა და ტყის ფუნქციებზე
კლიმატის მოსალოდნელი ცვლილების ზემოქმედების შესახებ, აგრეთვე კლიმატის
ცვლილების ზემოქმედების შერბილებისა და მასთან ადაპტაციის გზების თაობაზე
კვლევითი პროგრამების განხორციელება.
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6.1. სამართლებრივი ბაზა
შესამუშავებელია სატყეო სექტორის მარეგულირებელი ძირითადი კანონი −
საქართველოს ტყის კოდექსი − და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები,
რომლებიც უნდა შეესაბამებოდეს როგორც საერთაშორისო სტანდარტებს, ისე
საქართველოს სხვა საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიულ აქტებს.

6.1.1. განსახორციელებელი ქმედებები
უნდა შემუშავდეს ისეთი საკანონმდებლო ბაზა, რომელიც საქართველოს ტყეების
დაცვისა და მდგრადი გამოყენების წინა პირობას შექმნის. ეს მიიღწევა შემდეგი
ღონისძიებების განხორციელებით:
ა) ტყის ახალი კოდექსის შემუშავება, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს ახალი ან
განახლებული სისტემებისა და მექანიზმების შექმნა, რომლებიც ამ კონცეფციის
საფუძველზე განხორციელდება;
ბ) კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების, მათ შორის, ტყის მართვის
სტანდარტების განმსაზღვრელი ინსტრუქციების, ტყის მესაკუთრესა და
საქართველოს ტყეების მართვისათვის პასუხისმგებელ ორგანოებს (თემები, კერძო
სექტორი, სახელმწიფო და სხვ.) შორის არსებული ურთიერთობის რეგულაციების
შემუშავება;
გ) სხვა ძირითადი საკანონმდებლო აქტების ტყის ახალ კოდექსთან ჰარმონიზაცია.

6.2. სატყეო სექტორის ადმინისტრირება
საქართველოს ტყეების მდგრადი მართვა მოითხოვს ისეთი ინსტიტუციების შექმნას,
რომლებიც უზრუნველყოფენ სატყეო სექტორის სრულყოფილ ადმინისტრირებასა
და გრძელვადიან განვითარებას. ეს კონცეფცია ინტეგრირებული უნდა
იყოს მასთან დაკავშირებული დარგების (სოფლის მეურნეობა, ენერგეტიკა,
მრეწველობა, ტურიზმი და სხვ.) განვითარებასთან. შესაბამისად, მმართველობითი
ინსტრუმენტების შემუშავებისას სატყეო სექტორი უნდა განიხილებოდეს, როგორც
ინტერსექტორული სუბიექტი.

საქართველოს ეროვნული სატყეო კონცეფცია

25

6.2.1. განსახორციელებელი ქმედებები
სატყეო სექტორის ადმინისტრირებისათვის უნდა განხორციელდეს შემდეგი
ღონისძიებები:
ა) ტყის მართვის უფლების მქონე ორგანოების შესაძლებლობების გაძლიერება;
ბ) სათანადო პოლიტიკის, კანონმდებლობის, სტანდარტებისა და სხვა
ინსტრუმენტების შემუშავება;
გ) ტყით სარგებლობის რეგულირება;
დ) ტყით უკანონო სარგებლობის გამოვლენა და აღკვეთა, მათ შორის, ტყის
ადმინისტრირების, მისი მართვის ფუნქციებისა და შესაძლებლობების გადახედვა;
ე) ისეთი გეგმის შემუშავება და განხორციელება, რომელიც უფლებამოსილ
ორგანოებს დაეხმარება თავიანთი შესაძლებლობების გაძლიერებაში მათთვის
დაკისრებული ფუნქციების სრულყოფილად შესასრულებლად;
ვ) პოლიტიკისა და სხვა ინსტრუმენტების შემუშავების პროცესში საზოგადოების
მონაწილეობის გაფართოება და გაძლიერება, აგრეთვე, მასში სატყეო სექტორით
დაინტერესებულ მხარეთა ჩართვის მექანიზმების შემუშავება.

6.3. ტყის მართვის უწყებები
უნდა ჩამოყალიბდეს და გაძლიერდეს ტყის მართვაზე პასუხისმგებელი ისეთი
ახალი ინსტიტუციები, რომლებსაც ექნებათ სატყეო მეურნეობის წარმოების,
მათ შორის, ინფრასტრუქტურის შექმნის, სამონადირეო მეურნეობის წარმოების,
ხეტყის დამზადებისა და ტყის სხვა რესურსებით სარგებლობის, ტყის რესურსების
რეალიზაციის, ტურისტული და სხვა სახის მომსახურების გაწევის უფლებამოსილება,
აგრეთვე შემოსავლების რეინვესტიციის უფლება, რომლებიც უზრუნველყოფილი
იქნებიან შესაბამისი ადამიანური და ფინანსური რესურსებით.
ტყის მართვის უფლების მქონე ორგანოებისათვის საჭირო იქნება მნიშვნელოვანი
ინვესტიციები კადრების, აღჭურვილობის, შენობებისა და სხვა ინფრასტრუქტურის
სახით. სასწავლო ცენტრებში გადამზადებული პერსონალი ტყის დაცვისა და
მდგრადი გამოყენების უზრუნველყოფაში მთავარ როლს შეასრულებს, რადგან
პასუხისმგებელი იქნება ტყის დაცვისა და ფიზიკური მართვის ყველა ფუნქციის
შესრულებაზე, მათ შორის:
ა) ტყეების ინვენტარიზაციის ჩატარებასა და ტყის მართვის გეგმების მომზადებაზე,
რომლებიც საჭიროა ტყის მდგრადი მართვისა და განვითარების გრძელვადიანი
გეგმის მოსამზადებლად;
ბ) ტყის რესურსებით სარგებლობის, სატყეო გზებისა და სხვა ინფრასტრუქტურის
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მშენებლობის, ტყის მოვლისა და აღდგენა-გაშენების, ნადირობისა და სხვა
საქმიანობების სამოქმედო გეგმების მომზადებაზე;
გ) საქართველოს ტყის ფონდის ტერიტორიების უკანონო ქმედებებისაგან დაცვაზე;
დ) ხანძრების, ტყის მავნებლებისა და დაავადებების გავრცელების პრევენციისა და
მათ წინააღმდეგ ბრძოლაზე;
ე) ტყის რესურსებით სარგებლობაზე ან სარგებლობის უფლების სხვა პირზე
გაყიდვაზე, ტყის მართვის დამტკიცებული გეგმის შესაბამისად.
ტყის მართვის დაფინანსების არსებული სისტემა ვერ ახდენს საკმარისი სახსრების
მობილიზებას, რათა უზრუნველყოფილ იქნეს ტყის სათანადო დაცვა, აღდგენა
და მოვლა. საქართველოს მთავრობამ უნდა უზრუნველყოს ტყის მართვისათვის,
ტყის მმართველების ზედამხედველობისა და კონტროლისათვის პასუხისმგებელი
სახელმწიფო უწყებების სათანადო დაფინანსება, რათა მათ შეძლონ თავიანთი
ფუნქციების ეფექტიანად შესრულება.

6.3.1. განსახორციელებელი ქმედებები
ტყის მართვის უწყებები უზრუნველყოფილი უნდა იყვნენ კადრებითა და ტექნიკური
საშუალებებით, რათა შეძლონ თავიანთი ფუნქციების ეფექტიანად შესრულება, მათ
შორის:
ა) ტყის მართვაზე პასუხისმგებელი ორგანოების განვითარების გეგმების, მათ
შორის, ბიუჯეტის, ტექნიკური დახმარების, ინდიკატური, ფინანსური გეგმის ან/და
ბიზნესგეგმის მომზადება და განხორციელება;
ბ) ტყის მართვის უწყებების კადრებითა და უფლებამოსილებებით უზრუნველყოფის
სქემის შემუშავება მათთვის დაკისრებული ამოცანების შესაბამისად; საბიუჯეტო
და არასაბიუჯეტო წყაროებიდან მდგრადი დაფინანსების უზრუნველყოფა
(პროდუქტებისა და მომსახურების რეალიზაცია, კომპენსაციები და სხვ.).
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განათლება და
მეცნიერება
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საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ
პროფესიონალ მეტყევეებზე მოთხოვნა შემცირდა. ბევრმა კვალიფიციურმა მეტყევემ
პროფესია შეიცვალა. ამ ტენდენციის დასაძლევად მიღებულია გარკვეული ზომები:
მოქმედებს ახალი პროგრამები, რომლებშიც ჩართული არიან საქართველოსა და
უცხოეთის აკადემიური, კვლევითი და იურიდიული ორგანიზაციების პროფესორმასწავლებლები; თუმცა დიდი დრო დასჭირდება იმას, რომ ქვეყანას ჰყავდეს
საკმარისი რაოდენობის კვალიფიციური ექსპერტი შესაბამის სამსახურებში
დასასაქმებლად. სტუდენტებს სჭირდებათ ნათელი პერსპექტივა იმისა, თუ რა
სამუშაოს შესრულებაში გამოადგებათ სწავლის ან ტრენინგების დროს შეძენილი
უნარები.
მეტყევეობასა და ტყის მენეჯმენტში მაღალკვალიფიციურობისა და თანამედროვე
ეროვნული გამოცდილების განვითარებისათვის აუცილებელია საგანმანათლებლო
ინსტიტუტებსა (სკოლები, კოლეჯები, უნივერსიტეტები) და ტყის მართვაში ჩართულ
სამთავრობო უწყებებს შორის მჭიდრო თანამშრომლობა.
ტყის მართვისა და დაცვის ეროვნული მნიშვნელობიდან გამომდინარე,
მიზანშეწონილია დაწყებითი და საშუალო დონეების საგანმანათლებლო
დაწესებულებების ჩართვა ახალგაზრდა თაობისათვის ტყის შესახებ საბაზისო
ცოდნის მიწოდებასა და ტყის რესურსების მნიშვნელობის ახსნაში. სასურველია,
რომ საჯარო სკოლების, განსაკუთრებით, სოფლის სკოლების, მოსწავლეებს
მიეწოდოთ საწყისი ცოდნა საქართველოს ტყეების, მათი მნიშვნელობისა და
მდგრადი გამოყენების პრინციპების შესახებ. საუნივერსიტეტო საბუნებისმეტყველო
პროგრამებში საველე სამუშაოებს საკმარისი რაოდენობის საათები უნდა დაეთმოს,
რაც გაზრდის ტყისა და მეტყევეობისადმი საჯარო ინტერესს და სატყეო სექტორში
მეტ ნიჭიერ სტუდენტს მოიზიდავს.
მეტყევეობაში სპეციალური განათლება უნდა მოიცავდეს ამ სფეროს
პერსონალისათვის პროფესიულ განათლებასა და მოკლევადიან კურსებს,
რომლებსაც მას უნივერსიტეტები ან/და ტყის მართვის ორგანოები შესთავაზებენ.
პრიორიტეტი უნდა მიენიჭოს სპეციალური სატყეო სასწავლო ცენტრების შექმნასა
და სასწავლო კურსების შემუშავებას, განსაკუთრებით – პრაქტიკული საველე
სწავლებების ჩატარებას. სატყეო სექტორის მდგრადი მართვის მთავარი მიზანი და
პირობაა სატყეო სექტორში დასაქმებული პირების კვალიფიკაციის ამაღლება და
ახალი შესაძლებლობების განვითარება.
სახელმწიფო და საგანმანათლებლო ინსტიტუტებს შორის თანამშრომლობა
ხელს შეუწყობს პროფესიული გამოცდილების განახლებას, ფუნდამენტური და
გამოყენებითი კვლევების თანამედროვე დონეზე განხორციელებას მეტყევეობასა
და მომიჯნავე დარგებში. სატყეო მეცნიერების სფეროში თანამედროვე დონისა
და საერთაშორისო პუბლიკაციაზე ორიენტირებული კვლევითი პროექტების
განხორციელება ხელს შეუწყობს კვლევის შედეგების წარმატებულ დანერგვას
მეტყევეობის პრაქტიკაში. მნიშვნელოვანია პროფესორ-მასწავლებლების
პროფესიული ცოდნის უწყვეტი განახლება თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად
და კვლევით პროექტებში სტუდენტების ჩართვა.
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7.1. განსახორციელებელი ქმედებები
სატყეო სექტორში პროფესიული განათლების სისტემა ინტეგრირებული
საგანმანათლებლო სისტემის ჩამოყალიბებით უნდა გაძლიერდეს. ეს სისტემა უნდა
მოიცავდეს სკოლებს, კოლეჯებს, პროფესიულ კოლეჯებს, უნივერსიტეტებსა და
სახელმწიფო ინსტიტუტებს. ამ მიზნის მიღწევის გზებია:
ა) სატყეო სექტორში განათლების გეგმის შემუშავება და დანერგვა კვალიფიციური
ექსპერტებით საქართველოს უზრუნველყოფის მიზნით;
ბ) საჯარო სკოლების მოსწავლეებისათვის ტყესთან დაკავშირებული საწყისი
ცოდნის მიწოდება;
გ) ფუნდამენტური და გამოყენებითი მეცნიერების სფეროში მოღვაწე მეცნიერთა,
ტყის მენეჯერთა და უმაღლესი სასწავლებლების ლექტორთა მომზადება
სამაგისტრო და სადოქტორო დონეებზე;
დ) სატყეო სექტორის ახალგაზრდა პროფესიონალების დასაქმების ხელშეწყობა
სატყეო მეურნეობებსა და რეგიონულ უნივერსიტეტებში პროფესიული განათლების
დონის ასამაღლებლად;
ე) სატყეო სასწავლო ცენტრისა და ტყის მართვის სამოდელო ერთეულის შექმნა,
რომელიც უზრუნველყოფს მეტყევეებისა და სატყეო სექტორში დასაქმებული
პირების ველზე წვრთნას;
ვ) სახელმწიფო სატყეო, საგანმანათლებლო და კვლევითი ინსტიტუტების მჭიდრო
თანამშრომლობა არსებული გამოცდილების გასაუმჯობესებლად;
ზ) საერთაშორისო აკადემიური პრაქტიკის გამოყენება საქართველოში ნაკლებად
განვითარებული სატყეო მეცნიერების მიმდინარეობების გასაძლიერებლად
და საზღვარგარეთის უნივერსიტეტებში სტუდენტების მიზნობრივი სწავლების
მხარდაჭერა;
თ) კვალიფიკაციის ასამაღლებელი და სატყეო სექტორში დასაქმებული პირების
სერტიფიცირების მდგრადი სისტემების განვითარება (სპეციალიზებული
პროფესიული კოლეჯების ჩამოყალიბება და განვითარება) და მათი შექმნის
აუცილებლობის შეფასება.
საჭიროა სატყეო მეცნიერების თანამედროვე დონის კვლევითი პროექტების
მხარდაჭერა, რისთვისაც აუცილებელია:
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ა) სატყეო მეცნიერების სფეროში სტუდენტების მონაწილეობით განხორციელებული
საუნივერსიტეტო კვლევების მხარდაჭერა;
ბ) სატყეო სექტორში საუნივერსიტეტო სწავლებისა და კვლევის მჭიდრო
ურთიერთობის ხელშეწყობა;
გ) სატყეო სექტორში უახლესი სამეცნიერო მიღწევების დანერგვის ხელშეწყობა;
დ) სატყეო სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის აღდგენა და მისი განვითარება
ახალი გამოწვევების შესაბამისად;
ე) სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო და საექსპერტო
პოტენციალის ჩართვა კადრების მომზადებასა და გადამზადებაში.
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საზოგადოების
ცნობიერება და
ჩართულობა
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საქართველოს ტყეების მნიშვნელობისა და ტყის მდგრადი მართვის პრინციპების
შესახებ საზოგადოების (გარდა ექსპერტთა და გადაწყვეტილების მიმღებ პირთა
მცირერიცხოვანი ჯგუფისა) ცოდნის, ცნობიერების დონე დაბალია. ზოგადად,
საზოგადოებას კარგად ესმის ტყეების, როგორც პირდაპირი თუ არაპირდაპირი
სარგებლის წყაროს, მნიშვნელობა. მიუხედავად ამისა, საზოგადოება, მათ
შორის, ადგილობრივი თემები და ადგილობრივი ხელისუფლება, აგრეთვე
ტყის მმართველები და გადაწყვეტილებების მიმღები სახელმწიფო უწყებები,
ნაკლებ პასუხისმგებლობას ავლენენ, რაც, ძირითადად, ტყის მდგრადი მართვის
პრინციპების არცოდნითაა განპირობებული.
დღეს არ არსებობს ტყესთან დაკავშირებული გადაწყვეტილების მიღებაში
საზოგადოების მონაწილეობის დახვეწილი სამართლებრივი მექანიზმები. ცალკეულ
საკითხებთან დაკავშირებით ეს მექანიზმები გაუმართავია, ან არ სრულდება კანონის
მოთხოვნები.
ტყეებზე მოსახლეობის ზემოქმედება, რომელიც, ძირითადად, შეშის შეგროვებითა
და სატყეო მიწებზე საქონლის ძოვებით გამოიხატება, მნიშვნელოვან უარყოფით
გავლენას ახდენს ტყეებზე. ამ პრობლემის გადაჭრის ზოგიერთი გზა სცილდება
ტყის მართვის უფლების მქონე ორგანოების კომპეტენციას, კერძოდ: სოფლის
მოსახლეობის შემოსავლების გაზრდა, საქონლის ძოვების ისეთი ალტერნატივების
შეთავაზება, რომლებიც არ გამოიწვევენ ტყეებზე უარყოფით ზემოქმედებას,
აგრეთვე შეშის, როგორც ენერგიის წყაროს, ხელმისაწვდომი ალტერნატივით
ჩანაცვლება.
იგეგმება ადგილობრივი ტყეების მართვაში თემების ჩართვა, ტყის მართვის
დაგეგმვის პროცესში მათი და საზოგადოების, განსაკუთრებით, ქალებისა და
ახალგაზრდების, მოთხოვნილებების გათვალისწინება. ისინი პასუხისმგებელი
იქნებიან იმ რესურსების რაციონალურად მართვასა და გამოყენებაზე, რომლებიც
ახლანდელი და მომავალი თაობების კეთილდღეობას უზრუნველყოფენ.

8.1. განსახორციელებელი ქმედებები
უნდა ამაღლდეს საქართველოს ტყეების მნიშვნელობისა და ტყის მდგრადი
მართვის პრინციპების შესახებ მოსახლეობისა და გადაწყვეტილებების მიმღებ
პირთა ცნობიერების დონე სხვადასხვა გზით, მათ შორის:
ა) ფართო საზოგადოებისა და შერჩეული სამიზნე ჯგუფებისათვის ძირითადი
გზავნილების მიწოდების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმების შემუშავებითა და
განხორციელებით;
ბ) საქართველოს ტყეებთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების მიღებაში
საზოგადოების მონაწილეობის სამართლებრივი მექანიზმების დახვეწით,
საერთაშორისო მრავალმხრივი ხელშეკრულებებით დადგენილი ნორმებისა და
საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალისწინებით.

საქართველოს ეროვნული სატყეო კონცეფცია

33

უნდა გაფართოვდეს სოფლის მოსახლეობისათვის სხვადასხვა გზით შემოსავლის
წყაროების ალტერნატივები, მათ შორის:
ა) შესაბამის ეროვნულ სტრატეგიებში ისეთი პროგრამების ინტეგრირებით,
რომლებიც მიზნად ისახავენ სოფლად სიღარიბის დონის შემცირებასა და ახალი
სამუშაო ადგილების შექმნას სხვადასხვა ჯგუფის, მათ შორის, ქალებისა და
ახალგაზრდების, ინტერესების გათვალისწინებით;
ბ) ისეთი საპილოტე პროექტების შემუშავებითა და განხორციელებით, რომლებიც
ხელს შეუწყობენ ადგილობრივი თემების მიერ ტყეების კომერციულ გამოყენებას
ახალი სამუშაო ადგილებისა და შემოსავლის წყაროების შექმნისა და სიღარიბის
დონის შემცირების მიზნით.
საჭიროა სოფლის მოსახლეობისათვის ენერგიის ხელმისაწვდომი წყაროების
უზრუნველყოფა და მათი ეფექტიანი გამოყენება სხვადასხვა გზით, მათ შორის:
ა) ენერგიის წყაროების პოტენციალის შეფასებითა – დანახარჯისა და
სარგებლიანობის მიხედვით, ენერგოეფექტიანი ღუმლების დანერგვით, სახლების
თბოიზოლაციით, კომბინირებული სითბოსა და ენერგიის გენერირებით, ბუნებრივი
აირის ქსელის გაფართოებით – და ამ შეფასებაზე დაყრდნობით სამოქმედო
გეგმების შემუშავებით;
ბ) სოფლის მოსახლეობის სათბობი შეშით დაკმაყოფილების პროგრამის
შემუშავებითა და განხორციელებით;
გ) შეშის რაციონალური გამოყენებით, მშრალი შეშის გამოყენებით და უფრო
ეფექტიანი ალტერნატივების ხარჯზე შეშის მოხმარების შემცირებით.
ადგილობრივი ტყის რესურსების მიმართ სოფლად მცხოვრები თემების
პასუხისმგებლობის ამაღლება, მათ შორის, ისეთი მექანიზმების შემუშავება და
პილოტირება, რომლებიც ამ თემებს აღნიშნული რესურსების მართვაში ჩართავენ.
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The National Forest Concept for Georgia (hereinafter - the Concept) defines the State’s approach to
forests, taking into account the main functional purpose of forests and their values.
The Concept shall apply to all forests of Georgia irrespective of the forms of ownership, possession
and management. This document will serve as a basis for the development and improvement of the
forestry sector related legislation, institutional set-up and other policy documents.
Forests are especially valuable natural resources in Georgia. They occupy about 40% of the territory of
the country and have an exceptional importance at the national, regional and global levels. Georgian
forests not only conserve the unique biological diversity of Georgia, but ensure continuous delivery
of vital direct and indirect benefits and resources to the population. This in turn facilitates the
functioning of the field of economy, the growth of human welfare, poverty elimination and creates
a favourable environment for the sustainable development of the country.
95-98% of Georgian forests have natural origins. Their composition, structure, growth,
development and other characteristics determine a rich biological diversity – up to 400 tree and
shrub species grow in Georgian forests. The large number of endemic timber tree species points to
the high diversity of dendroflora. Among endemic species 61 species are endemic to Georgia and 43
are endemic to the Caucasus.
Georgian forests provide shelter and migration routes to many animal species, assisting them in
maintaining genetic diversity. Georgia lies in one of the Earth’s biologically richest regions; one
of the WWF’s 35 “priority places” covers the Caucasus region. Moreover, Georgia is located within
two “biodiversity hotspots” – the Caucasus and Iran-Anatolia - from the 34 “biodiversity hotspots”
identified by Conservation International as being distinguished by biodiversity and at the same
time gravely threatened territories. Forest massifs surviving in the Georgian mountains are the last
untouched forests in the moderate climate zone of the Earth and thus have a global importance.
Georgian forests are required to meet different demands of the national economy and the
population. Forest resources are crucial for carrying out social-environmental functions e.g. water
regulation, soil protection, climate regulation, recreational, resort, sanitary-hygienic, aesthetic and
other useful functions of great significance to the State.
Georgia’s forests provide timber for industrial and household use, as well as non-timber resources
including medicinal plants.
Forestry activities and processing of forest resources can generate significant value and work
possibilities, and thus increase incomes and prosperity of the rural population.
Georgian forests have vital importance for the safety and well-being of the population, as well as for
different industries. Clean water supply for the major part of the Georgian population depends on
forests. Water supply for agriculture, hydro energy, etc. depends on forest ecosystem health. Forests
regulate water quality and mitigate the risk of flooding and flash flooding by regulating the run-off
of precipitation. They also help to prevent soil erosion, and mitigate the risk and impacts of
landslides,
avalanches and mudflows. Forests play an important part in the global carbon cycle by absorbing

NATIONAL FOREST CONCEPT FOR GEORGIA

39

carbon from the atmosphere and storing it in woody matter and forest soils. The mentioned
regulatory functions are very important for the development of hydro energy (since healthy
forests decrease the quantity of river sediments and thus protect water reservoirs from filling) and
agriculture (erosion control, pest control, pollination of agricultural crops, etc.).
Georgian forests also have an exceptional aesthetic and recreational importance. Forests add to
tourism potential and help to increase the incomes from tourism activities. The existence and
development of a number of resorts and types of tourism depend on forest ecosystems. Moreover,
Georgian forests have great scientific, historical, spiritual and cultural importance.
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For the purpose of solving existing problems in the forestry sector, facilitating poverty elimination,
human welfare and promoting sustainable development of the country, the goal of the Concept
should be to establish a system of sustainable forest management that will ensure: improvement of
the quantitative and qualitative characteristics of Georgian forests, protection of biological diversity,
effective use of the economic potential of forests taking into account their ecological value, public
participation in forest management related issues, and fair distribution of derived benefits.
To achieve this goal the Georgian forests should be used in a way, and at a rate, that ensures
maintenance of ecological health and use of their socio-economic potential.
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The problems existing in the forestry sector that directly reflect on the state of forests are caused by
a number of factors, among which the most important include: unsustainable forest management
practices over recent years, social background, lack of a political will, etc.
Strategic actions in the forestry and other sectors of industry shall be implemented in a way that
considers the main problems listed below and potential threats to forests.

3.1 Imperfect legislation, weak forest management institutions
and poor enforcement of law
Primary and secondary forest legislation does not correspond to the principles of sustainable
management of forests. Due to flaws and conflicts that exist in regulatory documents these
documents contradict each other and other national forestry related legislation.
The level of implementation of international commitments and recommendations related to
sustainable management of forestry is not satisfactory.
Forest management bodies cannot ensure effective management of forests due to limited human
and financial resources.
Forests have not been transferred to local self-governance units due to weak municipal governance.
The abovementioned legislative shortcomings, absence of an adequate mechanism, improper
administration and recruitment policy are the main reasons for poor enforcement. Accordingly, the
requirements and obligations established by the legislation have not been adequately enforced.

3.2 Insufficient consideration given to forest values in planning
and decision making process
The values of forests by their functional purpose were not considered sufficiently. During the
elaboration of development programs and decision making, the lack, or weakness, of instruments
that serve to fully assess the functions of forests is related to the low level of awareness in society.
The practice of implementing strategic environmental assessments does not exist. Over the recent
decades, forest inventories have not been carried out in the majority of the State Forest Fund.
Consequently, the State has almost no information about the actual state of the State Forest Fund –
about 40% of the country’s territory.
The problem is that the boundaries of the State Forest Fund have been changed without
deliberation in recent years, and now need to be studied in detail and clarified.
A considerable portion of forests with a high conservation value have not been assigned the status
of protected area. The existing area of protected territories in Georgia is not sufficient to ensure
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conservation of biodiversity. The existing protected areas do not form a consolidated network to
ensure their sustainable use.
Forests are not categorized by their functional purposes. Therefore, the existing system is not
consistent with the modern principles of sustainable forest management and ecosystem approach.
A clear example of the inadequate assessment of forest values is the existing improper practice of
forest use – timber harvesting is prioritized while other types of forest use are neglected.
The mechanisms of public participation in forestry related decision-making need to be improved to
remove barriers to involvement of the public in this process.

3.3 Poverty level
The high levels of poverty in rural areas, lack of affordable alternatives to firewood and lack of
alternative pastures are forcing people to use forest resources illegally and unsustainably. The low
income population is often involved as a labour force in different illegal businesses related to forest
use. Leasing productive forest massifs to the private sector for long-term use has increased the
pressure on other forest areas used for meeting social needs. At the same time, improper forest
management especially affects the poor, since it prejudices their vital interests related to natural
resources and the results of forest degradation – reduced resources and frequent natural disasters –
further deteriorate their lives.

3.4 Lack of awareness
Forest users and government officials responsible for management of forestry and other sectors that
interact with forests are not sufficiently aware of the importance of forests and of the impacts of their
actions and decisions on forests. Therefore they do not take into account the consequences of their
decisions, which may cause degradation of forest ecosystems and eventually lead to human induced
natural disasters.

3.5 Inadequate financing
The lack of financing for the forest sector is the main factor hindering the development of this sector.
Under conditions of sufficient financing, and after carrying out required reforms, the State will be
able to properly implement its main commitments and derive additional environmental, social and
economic benefits, including:
a) Growth in forestry incomes and the share of the forestry sector in the country’s economy;
b) Growth in employment, mainly among local populations.
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MAIN PRINCIPLES OF
THE CONCEPT
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The principles of the Concept are in accordance with relevant statements and commitments in
international agreements relevant to forestry and recognized by Georgia. The guiding principles
include, but are not limited to, the following:

4.1 Principle of Sustainable Management of Forests
The overarching guiding principle of the Concept is sustainable management of forests. According
to the definition adopted by the Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe (Forest
Europe) sustainable forest management means “the stewardship and use of forests and forest lands
in a way, and at a rate, that maintains their biodiversity, productivity, regeneration capacity, vitality
and their potential to fulfil now and in the future, relevant ecological, economic and social functions
at local, national, and global levels, and that does not cause damage to other ecosystems”. This
principle should apply to everybody involved in forest management: state entities, private entities,
communities and others.

4.2 Precautionary principle - to maintain protective functions of
forests and their ecological balance
Management of forests has to consider the role of forests and associated ecosystems at the local,
regional, national and global levels, applying a precautionary principle whenever management
decisions may disturb the ecological balance. All sector strategies and plans must take into account
the functional purposes of forests and the need to be implemented in a way that any benefits
derived from the forest do not cause degradation of other functions and services provided by the
forest.

4.3 “All forests are local”
Priority shall be given to meeting the needs of the local population; however, all stakeholders,
including nonlocal population, shall be involved in decision-making processes. At the same time,
the local population (in particular, women) shall be considered as a separate stakeholder. All
stakeholders shall be empowered to participate in the process effectively.
Everybody’s principally free access to forests for non-commercial purposes shall be ensured,
regardless of the form of forest ownership (state, communal, private). The identity and culture of
local communities residing in the forested areas, and traditional knowledge regarding forest use and
conservation, shall be acknowledged, appreciated, and supported. All benefits derived from the use
of natural resources shall be distributed fairly between local, regional and national users.
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4.4 Separation of policy, management and supervision functions
In order to allow objective monitoring of forestry on one side, and ensure management of forest
ecosystems according to best practise on the other, it is necessary to allocate the State’s forest
management functions to relevant authorised institutions.
The authorised management institutions will be supervised like every other forest manager
(communal, private, etc.), by an institution responsible for state control.

4.5 Forestry as an integral part of the sustainable development
of the country
The forestry sector is one the most profitable sectors in Georgia, and also facilitates the
development of associated sectors (agriculture, energy, tourism, service, etc.).
The Ministry of Environment and Natural Resources Protection of Georgia will coordinate all efforts to
harmonise the forest Concept with the strategies of other sectors (agriculture, energy, etc.). The role
of the ministry is to manage the process of using Georgia’s Forest Fund territories for other purposes
(including mining, road construction or other infrastructure development, etc.). If the use of Forest
Fund territories for non-forest purposes is required for the State and public needs, appropriate
mitigation and compensation measures shall be taken.
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5.1 Forest management planning
Forests shall be managed in such a way that ensures maintenance of their useful functions and
maximum benefits for society, derived from these functions.
Before independence, Georgia applied the former Soviet system of long term forest management
plans and silvicultural practice standards. Apart from a few exceptions, forest management planning
has not been carried out for many years.
Management planning procedures need to be updated and strengthened, including improvement
of mechanisms for involving local communities and other stakeholders in the preparation of forest
management plans.

5.1.1 Restoration of degraded forests and aforestation
A large area of the Forest Fund is severely degraded as a result of inadequate forest practices over a
long period of time. Degraded forest landscapes are more prone to landslides and avalanches.
The Georgian government realizes the seriousness of the problem and the need to take immediate
measures in order to maintain an ecological balance and ensure the growth of areas of forested
lands in Georgia.
In the first instance the area of degraded forests shall be specified, the areas subject to restoration
and afforestation shall be identified and relevant actions will then be planned/implemented.

5.1.2 Forest use
At present, the potential of forests is not used fully and efficiently from the economic and
environmental perspectives.
Planning/implementation of multipurpose and efficient forest use (timber and non-timber forest
resources, tourism and recreation, hunting and fishing, use of forest lands for agricultural purposes,
etc.) will create a precondition for sustainable forest use. The development of forest infrastructure
(e.g. network of forest roads) and improvement of methods and machinery of timber harvesting and
processing will considerably decrease the negative impact on the environment and substantially
increase benefits derived from forests.

5.1.3 Actions
Ensure that forest management is based on up-to-date management plans that reflect current
principles of sustainable forest management, including:
a) Regulating the forest management planning system through primary and secondary legislation
that is obligatory for all bodies responsible for forest management.

50

NATIONAL FOREST CONCEPT FOR GEORGIA

b) Ensuring, by appropriate State supervision, that management of the Forest Fund
of Georgia is carried out in conformity with appropriate standards, in particular the
“Operational Level Guidelines for Sustainable Forest Management”, adopted by Forest
Europe.
c) Promote voluntary and independent certification of forests to complement government
regulation and inspection of forest management and use, including:
c.a) Completing the process of developing a national forest certification standard and
getting international organisations like the Forest Stewardship Council and Programme for
the Endorsement of Forest Certification Schemes to recognise the standard;
c.b) Making independent certification an objective of state entities that carry out forest
management;
c.c) Taking steps to get private companies involved in forest management interested
in the introduction of voluntary certification.
d) Elaborate and implement a plan for restoring degraded forest landscapes to full
ecosystem health, including:
d.a) carrying out assessments of the condition of degraded forests and the feasibility of
restoring them;
d.b) elaborating a forest restoration strategy, including targets, cost estimates, and a
business plan for implementing the strategy.
e) Increasing the contribution of timber harvesting and processing to the national
economy, taking into account environmental loads and social demands, including: carrying
out a review of the efficiency, profitability and potential of processing raw materials by
wood harvesting and processing private enterprises;
f ) Preparing an action programme to increase the added value from wood processing to the
national economy;
g) Carry out a target-oriented programme for plantations of species with fast cutting
rotation;
h) Increasing contribution to the national economy from the exploitation of nontimber
forest products and use of forests by their functional purposes, taking into account
environmental loads and social demands, including: carrying out a study of the potential
for the establishment of small, non-timber forest product processing enterprises and
developing and implementing an action plan based on the findings of the study;
i) Carrying out a study of the tourist and recreational potential of forests and developing
and implementing an action plan based on the findings of the study;
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i) Carrying out a study of the tourist and recreational potential of forests and developing and
implementing an action plan based on the findings of the study;
j) Carrying out a study of the potential for using the carbon cycle regulation service of forests as
a source of income, for example in the framework of voluntary carbon credits and the REDD+
program.

5.2 Rational use of forest resources
Rational use of forest resources requires an assessment of their role and the relevant economic, social
and Environmental significance, including their potential to contribute to sustainable development.
Regular inventories of Georgian forests have not been carried out over the recent decades. Therefore,
information about the actual state of Georgia’s forests is out of date. The mismatch between
the existing data and the actual state of forests creates a serious barrier in planning rational and
multipurpose use of forest resources.
Continuous monitoring of forest resources is required to ensure rational use of forest resources and
assess results of forest use and changes in the environment.

5.2.1 Actions
In order to implement a rational system of forest use, functional purposes and their values need to
be determined. This can be achieved by carrying out the following actions:
a) Forest inventory – the inventory needs to be carried out by methods that enable researchers to
determine the boundaries of the state Forest Fund, its conditions and the main values of the forest
stands (expressed qualitatively).
b) Categorise forests according to their different values and functions, including:
b.a) Identifying High Conservation Value Forests by applying the methodology advocated by the
High Conservation Value Resource Network;
b.b) Dividing the Forest Fund into different functional categories. During this process, contribute
to the completion of a representative network of protected areas by increasing the area of forest in
IUCN categories I-IV, in accordance with the blueprint in the Caucasus Ecoregion Conservation Plan.
c) Design and implement a system to enable policy holders and other stakeholders to continually
monitor the state of, and trends in, forests and the forestry sector. Ensure that the system
complements other monitoring systems (e.g. the national biodiversity monitoring system).

5.3 Forest ownership, management and use rights
The Forest Fund of Georgia is presently state property. The authorised governing bodies of the state
Forest Fund are: the Legal Entity of Public Law National Forestry Agency and the LEPL Agency of
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Protected Areas of the Ministry of Environment and Natural Resources Protection of Georgia. The
State Forest Fund in the territory of the Abkhazia and Adjara Autonomous Republics is under the
management of the relevant bodies of the Abkhazian and Adjara Autonomous Republics.
Green plantations within the administrative boundaries of the city of Tbilisi (former territory of the
State Forest Fund) are under management of the Tbilisi City Hall.
The present Forest Code of Georgia contains the category of “local forests” which have to be
managed by a relevant division of local self government within the competences established by the
Georgian legislation, and in accordance with the requirements set by the Forest Code. However, such
practice does not exist. For its implementation relevant legislation and resources are needed.
Certain areas of the Forest Fund are managed by private entities under long term leases.
A small portion of the Forest Fund has been assigned to the Patriarchate.
The present system of forest management is failing to protect Georgia’s forests from unsustainable
and illegal use and to guarantee the maintenance of their ecological balance. Forests close to villages
are under particular pressure; however, rural communities have neither the authority nor the relevant
responsibility to take care of them yet.
Forest areas leased to the private sector for long-term use are subject to insufficient control by the
State, due to insufficient legal mechanisms. While leaseholders lack the motivation to protect and
carry out sustainable management of forests.
Changing the ownership structure by distributing or changing responsibilities for managing forests
could strengthen forest protection and make management more sustainable, by involving the
community and other stakeholders in forest management. However, any change in ownership and
the organisation of management responsibilities needs to be considered carefully.
The experiences of other countries that have opted for transitional periods – for example restitution
or privatisation – have been more negative than positive. Some states try to regain ownership of the
forests leased to the private sector.
Conditions shall be created that will avoid the negative impacts of change, in particular a strong
legal framework and a strong administration system to regulate forest use and detect and suppress
illegal forest use are needed.

5.3.1 Actions
Identifying the best forms of forest ownership and forest management based on specific case by
case assessment (e.g. community ownership, management of state forests by a state body or an
entity designated by this body, etc.).

NATIONAL FOREST CONCEPT FOR GEORGIA

53

5.4 Adaption to the impacts of climate change
Global warming has already started to affect Georgia’s climate. Changes in the climate will have a
significant negative impact on Georgia’s forests. Doing nothing or delaying the response can put
large areas of forest at risk of catastrophic degradation. This will lead to a large reduction in the
quantity and quality of the forest recourses and useful functions, on which many people in the
country depend.

5.4.1 Actions
Elaborate and implement activities aimed at mitigating and adapting to the impacts of climate
change on forests, including:
a) Commissioning a national report on the state of forests, forest recourses, benefits derived from
Georgian forests, and on the possible strategies for mitigating the negative impacts and adaptation
of Georgian forests to climate change. The report should use the best available information from
national and international sources;
b) Conducting national dialogues on possible strategies to mitigate the negative impacts of climate
change on Georgian forests;
c) Categorizing forest stands according to forest composition and vulnerability to climate change;
d) Elaborating and adopting sustainable management guidelines and measures, including guidance
on the mitigation of negative impacts and adaptation of Georgian forests to climate change, for each
forest type;
e) Preparing and implementing mitigation and adaptation plans for forest stands that are vulnerable
to climate change;
f ) Expansion of protected areas;
g) Reforestation – forest planting, greening urban areas, forest plantations;
h) Providing forest management bodies and forest users with information on the best
methods for carrying out vulnerability assessments and the characteristics of the
environment where tree species are spread and originate. Implementing research
programmes, specifically on the impacts of expected climate change on forests and the
forest functions, and on ways to mitigate the negative impacts and adapt Georgian forests
to climate change.
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6.1 Legal framework
The Forest Code – the main law governing the forestry sector and secondary legal acts needs to be
developed to comply with both the international standards and primary and secondary national
legislation.

6.1.1 Actions
Create a legal framework that provides the necessary basis for ensuring the protection and
sustainable use of forests. This can be achieved by carrying out following actions:
a) Preparing a new Forest Code that will provide new or revised systems and mechanisms that will
be implemented on the basis of the Concept;
b) Preparing secondary legislation, including instructions defining forest management standards,
and regulations governing relations between the forest owner and bodies responsible for managing
forests (communities, private sector, the State, etc.);
c) Harmonizing other basic legal acts with the new Forest Code.

6.2 Forestry sector administration
Sustainable management of forests requires the establishment of organisations that will ensure
proper administration and long-term development of the forestry sector. The Concept needs to
be integrated with the development of connected sectors such as agriculture, energy, industry,
tourism, etc. In the process of developing management instruments the forestry sector needs to be
considered as an intersectoral field.

6.2.1 Actions
The following actions shall be implemented to administer the forestry sector:
a) Strengthen the capacity of forest management bodies;
b) Develop an appropriate concept, legislation, standards and other instruments;
c) Regulate forest use;
d) Detect and suppress illegal forest use, including by reviewing the functions and capacities of
forest management administrators;
e) Prepare and implement plans aimed at increasing the capacities of the authorized bodies to carry
out their functions effectively;
f ) Broaden and strengthen participation in the development of the concept and policy instruments,
including by developing mechanisms to involve forestry sector stakeholders in the development of
the Concept and policy instruments.
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6.3 Forest management institutions
New forest management bodies will have forestry management powers including: creating
infrastructure, managing hunting farms, harvesting timber and other forest products, selling forest
resources, providing touristic and other services, reinvesting profits, and establishing and developing
human and financial resources.
The forest management bodies will require substantial investment in people, equipment, and
buildings and other infrastructure. The personnel retrained in educational centres will have a key role
in ensuring that forests are protected and used sustainably, and be responsible for all protection and
physical management functions including:
a) Carrying out forest inventories and preparing forest management plans necessary for the
preparation of a long term plan of sustainable management and development;
b) Preparing action plans for the use of forest resources, construction of roads and other
infrastructure, forest maintenance, afforestation, hunting, and other relevant activities;
c) Protecting the territory of the Georgian Forest Fund against illegal actions;
d) Preventing and combating fires and outbreaks of harmful pests and diseases;
e) Harvesting forest resources or selling rights to other users to harvest forest resources according to
the conditions of the approved management plan.
The present system of financing forest management fails to mobilize sufficient funds to guarantee
that forests are properly protected, regenerated and tended. The Georgian Government shall ensure
adequate funding of those State bodies that are responsible for forest management and supervision
of forest managers, to enable them to carry out their functions effectively.

6.3.1 Actions
Ensure that the respective management bodies have the human resources and technical means to
be able to carry out their functions effectively, including:
a) Prepare and implement a plan for the development of the forest management bodies, including a
budget, required technical assistance and an indicative financing and/or business plan;
b) Develop a scheme for staffing and capacity raising in all institutions according to the requirements
of their tasks. Securing sustainable funding from budget and non-budget sources (sales of products
and services, compensations, etc.).
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Demand for forestry skills fell massively in the period after regaining independence; many qualified
people left the sector. Measures for a reversal of that trend have been taken, with new programmes
being developed and teaching staff being brought into higher education institutions from Georgian
and foreign academic, research and advocacy organizations. However, it will take time before a
sufficient number of qualified people are available to fill all the positions that need to be created.
Students and trainees need a clear perspective, which links the tasks they undertake to the skills they
need to acquire.
For the development of up-to-date and highly qualified national expertise in forestry and forest
management, close cooperation among educational institutions (schools, colleges, and universities)
and governmental institutions in charge of forest management is necessary.
Given the national-level importance of forest management and conservation, schools and colleges
need to be involved in providing forestry related basic education and underlining the importance
of forest resources to the youth. Public schools, especially in rural areas, should include basic
knowledge on Georgian forests, their importance and the principles of sustainable use in their
courses. University courses in natural sciences should have a sufficient amount of hours for students
to spend in the field. This will increase public interest in forests and forestry and encourage more
talented students to gain special education in the fields of forestry and forest management.
Special education in forestry should comprise of professional education and short-term training
provided by universities and/or state organizations responsible for forest management.
Establishment of special forest training centers and courses, and practical forest trainings in the field
should be a priority in these actions. Improving existing forest staff members’ qualifications and
building new capacities is a key objective and condition for sustainable forest management.
The system of cooperation between the governmental and educational institutions will provide
permanent renewal of professional expertise and the development of basic and applied research
in forest science and associated fields. Running cutting-edge research projects in forest science,
with the aim of publishing the results in international journals, will ensure that the research findings
are successfully implemented in forestry practices. It is important that professors and lecturers
permanently update their knowledge in line with the most up to date requirements, and that
students are involved in the research projects.

7.1 Actions
Strengthen the system of professional forestry education by building an integrated educational
system that involves schools, colleges, professional colleges, universities, and governmental
institutions by:
a) Preparing and implementing an education plan for the forestry sector aimed at providing Georgia
with the professionally qualified staff it needs;
b) Teaching basic knowledge of forests in public schools;
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c) Training future academicians, applied scientists, forest managers, and professional teachers at
MSc/MBA and PhD levels;
d) Supporting the employment of young professionals in forestry and regional universities for the
improvement of professional education;
e) Establishing a forest training centre and a model forest management unit to provide field based
training for foresters and other actors in the sector;
f ) Close cooperation between State forest institutions and educational institutions for improving
existent expertise in forestry;
g) Using international academic practices to strengthen insufficiently developed branches of forest
science in Georgia and support the focused education of Georgian students at foreign universities;
h) Developing a system for a steady rise in qualification and certification of all employees
in the forestry sector (establishment and development of special professional colleges).
Assessing the need for establishment of this system.
Support modern level research projects in the field of forest science by:
a) Supporting university-based researches in forestry science involving students as researchers;
b) Ensuring close cooperation between research and university education in the field of forestry;
c) Supporting implementation of modern research outcomes in forest practices;
d) Re-establishing and developing the Scientific Research Institute of Forestry to meet the present
challenges;
e) Involving the scientific and expert potential of the Academy of Agricultural Sciences in the training
and retraining of forestry professionals.
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Outside a relatively small group of experts and decision makers the level of awareness regarding
the importance or forests and of the principles of sustainable management is low. In general, the
public is aware of the importance of forests being a source of direct and indirect benefit to everyone.
Despite this, society, including local communities and local authorities on the one hand and forest
managers and State decision-making bodies on the other, often shows a lack of responsibility. This is
largely due to the lack of knowledge of the principles of sustainable management.
At present there are no effective mechanisms for the involvement of the public in forest related
decision-making. The mechanisms that are in place are either inaccurate or are not being enforced.
Pressures from rural households, mainly for fuel wood and access to grazing, are having serious
negative impacts on forests. Some of the solutions lie outside the competencies of forest
management bodies, in particular raising the income level of rural households, providing alternative
livelihood strategies to grazing that do not have negative impacts on forests, and providing
affordable alternatives to fuel wood as a source of energy.
It is essential to involve rural communities in the management of their local forests from the
management planning stage, with special consideration for the needs of different strata of society,
especially youth and women. They shall be made responsible for the rational management and use
of resources, which will ensure the well-being of present and future generations.

8.1 Actions
Raise awareness among the population and decision-makers about the importance of forests and
sustainable forest management principles, including:
a) Designing and implementing a strategy and action plan for communicating key messages to the
general public and selected target groups;
b) Improving the mechanisms for public involvement in forest related decision-making, taking into
account the norms established by multilateral international agreements and the best international
practice.
Broaden the range of livelihood opportunities for rural households, including:
a) Integrating programmes aimed at reducing rural poverty and creating new job opportunities
that consider the interests of different groups of the population, including women and youth, into
relevant national strategies;
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საქართველოს ეროვნული სატყეო კონცეფცია მომზადდა გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების
დაცვის სამინისტროს და ეროვნული სატყეო სააგენტოს მიერ „ტყის მდგრადი მართვა
საქართველოში“ პროექტის მხარდაჭერით.
პროექტის განმახორციელებელი – კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო
ორგანიზაციების ქსელი (CENN).
დაფინანსებულია ავსტრიის თანამშრომლობა განვითარებისთვის (ADC) მიერ.

The National Forest Concept of Georgia has been prepared by the Ministry of Environment and Natural Resources
Protection and National Forestry Agency of Georgia in the framework of project Sustainable Forest Management
in Georgia implemented by the Caucasus Environmental NGO Network (CENN) with financial support from
Austrian Development Cooperation (ADC).
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