Folytatódnak az osztrák–magyar
erdészeti szakembercserék
A jelenlegi osztrák–magyar erdészeti
együttmûködés alapját a két ország mezôgazdasági miniszterének 1972-ben
megkötött szerzôdése képezi, mely akkor még a két ország erdészeti kutatásának egyes területeire terjedt ki. Ezt
1981-ben a két miniszter által aláírt
szerzôdés a mûszaki együttmûködésre
is kibôvítette, és az ERTI mellé bevonta
a Minisztérium Erdészeti és Faipari Hivatalát, valamint az Erdôrendezési Szolgálatot. A koordinálásra Erdészeti Munkacsoportot hoztak létre. 1998. március
11-én a két miniszter az agrárágazatra
vonatkozó együttmûködési szerzôdést
kötött. Ennek 3. cikke f) pontja az erdôgazdálkodásra vonatkozva megadta,
hogy az együttmûködés az 1981-ben
kötött egyezmény alapján folytatódik,
és a súlypontok kölcsönös egyetértéssel módosíthatók.
Az Erdészeti Munkacsoport X. ülésén, 1997-ben Bécsben szakembercserére vonatkozó döntés, és errôl szóló
jegyzôkönyv született, mely megismétlôdött a XI. ülésen 1999-ben Veszprémben. Ennek alapján 2000-ben összesen
11 fô osztrák kolléga 33 napon tanulmányozta a magyar erdôgazdálkodást,
és viszonzásképpen 11 fô magyar erdész 31 napon keresztül volt szakmai
vendég Ausztriában.
A Munkacsoport XII. ülésén Bécsben, 2001. szeptember 12-én Barátossy
Gábor, az FVM Erdészeti Hivatal elnöke, az Erdészeti Munkacsoport magyar
elnöke és Gerhard Mannsberger, az
Osztrák Köztársaság Mezô- és Erdôgazdasági, Környezeti és Vízgazdálkodási
Szövetségi Minisztériuma Erdészeti
Szekciójának vezetôje, a Munkacsoport
osztrák társelnöke aláírták az erdészeti
szakemberek cseréjérôl szóló új jegyzôkönyvet. Ennek alapján az elôzô évvel
majdnem azonos volumenû szakembercserére lesz lehetôség. Az eddigi
gyakorlatnak megfelelôen, a témáktól
függôen 2–3 fô 2–3 napos szakmai tanulmányútjára kerül sor. A szakembereket osztrák részrôl a kutatóintézet, a tartományi erdészeti igazgatóságok és kamarák, valamint a minisztérium adja,
magyar részrôl pedig az erdôgazdasági
rt.-k, az ÁESz, az ERTI és az Erdészeti
Hivatal.
A tanulmányozni kívánt témák vegyesek. Ízelítô az osztrák igényekbôl:

tanácsadás a magán- és állami erdôgazdálkodóknál, városkörnyéki üdülôerdôk kezelése, nemeslombos állománygazdálkodás, erdôleltár. A mi kollégáink az erdészeti hatósági tevékenység,
a talajerózió- és évgyûrûmérés és elemzése, a vízszabályozás és erdôgazdál-

kodás kapcsolata, az erdei vadkárok,
valamint az EU erdészeti szabályai és
ajánlásai témáit tanulmányozzák.
Igyekszünk majd kollégáink érdekes
tapasztalatait a szaksajtónkban megjelentetni.
Dr. Ádámfi Tamás

Sajtótájékoztató a FAO
programjáról
Holdampf Gyula, az FVM Erdészeti Hivatalának elnökhelyettese és Csóka Péter, az ÁESZ fôigazgatója sajtótájékoztatót tartottak. Holdampf Gyula beszámolt
a szlovéniai Bledben tartott ENSZ Élelmezésügyi és Mezôgazdasági Szervezete, a FAO négyéves programjáról, melyet a régió hét államában indít, köztük
hazánkban. A magyarországi mintegy
250 ezer magánerdô-tulajdonos és gazdálkodó önszervezôdését és társulását
segíti elô a kezdeményezés. Holdampf
Gyula egy kérdésre jelezte, hogy a magyar erdôk egészségi állapota megfelel
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az EU tagországaiban tapasztalható erdôkárosodás átlagának, hozzátéve,
hogy változatos fafajösszetételû erdeink
stabilabbak, mint egyes országok monokultúrás fenyvesei.
Csóka Péter fôigazgató ismertette a
szolgálat feladatait, a jelenleg érvényes
támogatások mértékét. Nincs szégyelnivalója a magyar erdészetnek, hiszen folyamatosan növekszik hazánk erdôterülete és élôfakészlete. Felhívta a figyelmet a magánerdô-tulajdonú erdôk területnagyságából adódó szakmai és hatósági nehézségekre.
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