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Kontrolės tikslas – užtikrinti įstatymų (= taisyklių, teisės aktų), reglamentuojančių veiklą
miškuose, laikymąsi.
Kontrolės būtinumą apsprendžia miško funkcijos (ekologinė, ekonominė, socialinė):
1. Ekonominė miško funkcija yra seniausiai suvokta, dabar visur ir visaip propaguojama
Lietuvos privačių miškų savininkų. Įstatymai pagrįsti miškininkyste – mokslu, kaip gauti
daugiausia naudos (medienos ir kitų prekių) iš miško. Tačiau, kadangi miško gyvenimas
yra ilgesnis negu dabartinio miško naudotojo, savininkui sunku suprasti vieno ar kito
reikalavimo prasmę todėl, kad nesilaikymo pasekmės akivaizdžios ne jam pačiam, ne
iškart, o po kokio 100 metų.
2. Ekologinė ir socialinė miško funkcijos yra lygiaverčiai darnaus miškininkavimo
komponentai, neginčijami ir Lietuvos miško savininkų. Tačiau, kadangi šios funkcijos
duoda naudą pirmiausia visuomenei, o ne atskiram savininkui, ir jų teikiamoms gėrybėms
neegzistuoja rinka, jų (ekologinių ir socialinių funkcijų) užtikrinimui irgi būtini įstatymai.
Kontrolės ypatumai yra tai, jog ji turi veikti kapitalizmo ir demokratijos sąlygomis:
1. Kapitalizmas akcentuoja asmens veikimo laisvę, tačiau demokratija reikalauja, kad tuo
naudodamasis, žmogus nevaržytų kitų žmonių teisių ir laisvių; tam egzistuoja įstatymai,
prieš kuriuos visi lygūs [LR Konstitucija]; įstatymai Lietuvoje, visgi, iškelia miško
savininkų ekonominę naudą, lyginant su kitų piliečių laisve naudotis ekologinėmis ir
socialinėmis miško funkcijomis:
a) jiems Lietuvoje egzistuoja atskiri įstatymai, orientuoti paprasčiau gauti ekonominę naudą
(t.y. kirsti), lyginant su valstybinių miškų* naudojimu; gamtiniu požiūriu tai
nepaaiškinama, nes miškas yra tas pats miškas visose nuosavybės formose;
b) privačių miškų savininkai moka kelis kartus mažiau mokesčių, negu valstybinių miškų
naudotojai; Lietuvoje nėra privačios miško žemės mokesčio.
2. Kartu su asmens veikimo laisve, kapitalizme savaime suprantama ir asmeninės
atsakomybės laisvė; kadangi visi privataus miško savininkai mišką įgijo savo noru, tai
kartu 'įsigijo' ir įstatymus, reglamentuojančius ūkininkavimą jame.
Taigi įstatymų, reglamentuojančių veiklą miškuose, laikymąsis, tuo pačiu ir kontrolės
privačiuose miškuose būtinybė, turi būti suvokiama kaip privaloma sąlyga, kad miškai Lietuvoje
išliktų.

*

valstybiniai miškai čia suprantami kaip visų Lietuvos piliečių nuosavybė; tame tarpe ir privačių miškų savininkų
teisė naudotis ne savo miško funkcijomis

