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A finnországi Mezõgazdasági és Erdé-
szeti Minisztérium a Finn Erdészeti
Egyesülettel (Suomen Metsäyhdistys)
együttmûködve 2003 decemberében
kísérleti fórumot hívott össze az EU tag-
államok vezetõ erdészei közti informá-
cióáramlás és tapasztalatcsere elõse-
gítésére. E rendezvény sikerén felbuz-
dulva 2004-ben további három fórumot
szerveztek, amelyekre néhány korábbi
tagállam erdészei mellett elsõsorban az
Európai Unióhoz a múlt évben csatla-
kozott 10 tagállam, továbá Bulgária és
Románia képviselõit hívták meg. Eze-
ken a fórumokon összesen 118 fõ vett
részt, 15 országot reprezentálva. A meg-
hívottak tartózkodási költségeit a ven-
déglátók fedezték. 

A negyedik összejövetelre október
26 – 29. között került sor, a fórum ki-
emelt témája a magánerdõ-gazdálkodás
volt. Ennek a fórumnak 12 országból 34
résztvevõje volt, köztük 20 fõ az új vagy
rövidesen csatlakozó EU tagállamok-
ból. Magyarországot négyen képvisel-
tük: Luzsi József, dr. Mészáros Károly,
Ódor József és a szerzõ.

Finnország társadalmi és gazdasági
életében jelentõs szerepet tölt be az
erdõgazdálkodás, hiszen az ország szá-
razföldi területeinek 86%-át erdõ borít-
ja, ebbõl 75% haszonerdõ. Kifejezõ
szám az is, hogy minden finn lakosra 4
ha erdõterület jut. Ezért a finn erdészeti
szakemberek nem titkolt szándéka,
hogy jelentõsebb szerepet vállaljanak
az EU erdészeti politikájának formálásá-
ban. A közös elvek kialakításához elen-
gedhetetlen az európai erdészek közti
szorosabb kapcsolat kialakítása, a haté-
kony információcsere és koopeáció. 

A 4. Fórum megtartására Finnország
déli részén, Helsinki és a Pohjai öböl tér-
ségében került sor. Az angol nyelvû
elõadásoknak és tanácskozásoknak a
Helsinkitõl 25 km-re fekvõ Kirkkonum-
mi-ban a Majvik Konferenciaközpont és
a Karjaa-beli Raseborg Hotel adott ott-
hont. A megnyitón a környezetvédelmi
miniszter és a Finn Erdészeti Egyesület
elnöke köszöntötte a résztvevõket. A
programokat fegyelmezett idõrendben,
hatékonyan, maximális idõkihasználás-
sal bonyolították, ami nagyrészt a fórum
koordinátora, dr. Eeva Hellström kedve-
sen határozott fellépésének  és intézke-
déseinek volt köszönhetõ. 

Az elõadások és megbeszélések
fõbb témakörei a következõk voltak:

Az erdészeti szektor fejlõdésének

keretei az EU-ban (erdészeti politika,
tulajdonformák, kereskedelem, ener-
giafelhasználás).

Az erdészeti szektor fejlõdése Finn-
országban, szerepe az ország társadal-
mi életében (erdészeti komplexum,
gazdaságosság és tartamosság, a
METSO önkéntes természetvédelmi
program, vidékfejlesztés).

Magánerdõ-gazdálkodás néhány eu-
rópai országban: finnországi, nagybri-
tanniai, bulgáriai, Cseh köztársaságbeli
tapasztalatok (nemzetközi kooperáció,
állami támogatás, politikai  és társadal-
mi változások következményei).

Érdemes néhány szót szólni a
METSO önkéntes természetvédelmi
programról, amely 2003-ban indult Dél-
Finnországban. Itt terülnek el az ország
legnagyobb biodiverzitással rendelkezõ
erdei. Csak 1,8%-uk védett, 75%-uk ma-
gánkézben van. A METSO keretében
szerzõdést kötnek azon önként jelen-
tkezõ gazdálkodókkal, akik az öko-
szisztéma valamely tagjának védelme
érdekében 17 különbözõ feltétel egy
részének betartására kötelezik el magu-
kat.  Az elsõ évben, egyetlen megyében
elindított akcióban 1447 ha területet
ajánlottak fel a birtokosok, akikkel
különbözõ tartalmú,  határozott vagy
határozatlan idõre szóló szerzõdéseket
kötöttek. Ez alapján átlagosan 170
€/ha/év (20 – 280 €/ha/év) kompenzá-
ciót fizettek ki a gazdáknak. 2004-ben a
programot további három megyére ter-
jesztették ki. 2007-tõl kívánják bevezet-
ni a természetközeli gazdálkodásra vo-
natkozó, szélesebb körû akciókat. Az
erdõbirtokosok körében az önkéntes
alapon vállalt természetvédelem sokkal
népszerûbb, mint pl. a Natura 2000
program.

Egy-egy témakör elõadásainak meg-
hallgatását  3 – 4 kisebb csoportban vi-
tattuk meg. Itt értékeltük a hallottakat
és véleményt alakítottunk ki a jövõben
megteendõ lépésekrõl. Az egyes cso-
portok javaslatait végül a teljes plénum
elõtt ismertették és összegezték. 

A szervezõk késõbb a négy Fórum
tapasztalatait egyesítve az alábbi két
nagy téma köré csoportosítva megküld-
ték valamennyi résztvevõnek:

Az európai erdészeti szektor
fejlõdésében mutatkozó fõbb kihívások
meghatározása. (Fordításban megjelent
az Erdészeti Lapok 2005. évi 1. számá-
ban.)

A európai hálózat és kooperáció

erõsítése az erdészeti szektor kommu-
nikációjában.

Az elsõ témakörön belül az erdésze-
ti politika elveivel, az állami erdészetek
szerepével, a munkaerõ és foglakozta-
tás problematikájával, az európai erdé-
szeti termékek versenyképességével és
a fa energiaforrásként történõ hasznosí-
tásával kapcsolatos kérdéseket foglal-
ták össze. Itt tárgyalják a magánerdõk
fenntartható mûvelése és gazdaságos-
sága közti összefüggéseket is. Egyhan-
gú az a vélemény, hogy a magángazda-
ságok közcélú szolgáltatásait anyagilag
kompenzálni kell és a vadászati jogot a
terület tulajdonjogához kell rendelni.
Megfogalmazódott továbbá, hogy a ma-
gántulajdonosok szervezeteinek is he-
lyet kell biztosítani a nemzetközi párbe-
szédben.

A második összefoglaló rámutat a
kellõ súlyú kommunikáció fontosságá-
ra. Az erdészeti szektor különbözõ ága-
zatai közötti párbeszéd a hatékony gaz-
dasági  együttmûködés feltétele. Mivel
az erdészetet érintõ számos kérdés a
szektoron kívül dõl el, az erdészet más
szektorokkal folytatott  kommunikáció-
ját is javítani kell mind nemzeti, mind
európai szinten. Ettõl remélhetõ, hogy
az erdõmûvelés gazdasági haszna mel-
lett társadalmi és ökológiai szerepét is
elismerjék. A nemzetközi párbeszéd
megvalósításának egyik eszköze lehet a
jövõben a Finn Erdészeti Akadémiához
hasonló rendezvények szervezése Eu-
rópa más térségeiben.

Az elõadásokon hallottakat terepi
bemutatók egészítették ki. Az elsõ hely-
szín a Helsinkitõl nyugatra fekvõ, múlt-
beli vasiparáról ismert Fiskars telepü-
lés volt. Az elsõ vaskohót a 17. század
közepén telepítették itt. A kohászathoz
szükséges faszenet a környezõ erdõk-
bõl nyerték; a vállakozás fénykorában
30 000 ha erdõterület tartozott a vasmû-

Finnországi Erdészeti Akadémia

Párizsi filmsiker
A Dunaker Kft. által benevezett „Az
akác” címû videofilm a francia
AgriCinema filmpályázatán a legjobb
külföldi film különdíját kapta.

A szerkesztõ-rendezõ Pápai
Gábor filmje az akác termesztését és
felhasználását mutatja be a sajátos
bányászati módszerekkel történõ
maggyûjtéstõl a felhasználásig.

Horváthné Hajdu Ágnes
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vekhez. A 18 – 19. században rezet is
dolgoztak fel. A 19. század végéig folyt
itt mezõgazdasági és bányászati szer-
számok, evõeszközök gyártása, ame-
lyet késõbb „felfalt” a közeli városba te-
lepített nagyipar. A patinás „Fiskars” ne-
vet azonban a cég továbbra is használ-
ja. 1984-ben Pohja város értékmegõzési
céllal megvásárolta a régi gyárépülete-
ket, amelyek jelenleg idegenforgalmi
látványosságul és múzeumként szolgál-
nak. A környezet szépsége és az erdõk
átlagosnál nagyobb diverzitása sok pi-
henésre vágyó embert vonz a faluba.
Ezen a vidéken ugyanis a tûlevelúek
mellett lombosfák, pl. tölgyek is megél-
nek. A környék jó minõségû fája élteti a
fafeldolgozást. A meglátogatott kisipari
bútorüzem irodabútorai keresettek az
egész országban. A Fórum résztvevõi itt
sajtpálcikák készítésével tehették pró-
bára ügyességüket. 

Az addigi hûvös, borús idõt nagy
örömünkre napsütés váltotta fel, ami-
kor a Pohjai öböl (Pohjanlahti) part-
ján elterülõ „Södra Skogsreviret rf” (Dé-
li Erdõtömb Erdõkezelõ Társulás) be-
mutatójára megérkeztünk. Az erdõke-
zelõi társulási forma lényegében a mi
erdõbirtokosságainknak felel meg, bár
vannak szervezeti különbségek. A meg-
látogatott társulás 2000-ben alakult
6700 taggal, 233 000 hektáron gazdál-
kodnak. A tulajdonosok tagdíjat fizet-
nek, amelybõl a társulás 30 alkalmazot-
tat (mérnökök, technikusok, segédsze-
mélyzet) és 15 szerzõdéskötõt foglal-
koztat. A kitûzött feladatok elvégzésére
mintegy 75 erdei munkást szerzõdtet-
nek. A kitermelés évi 850 000 m3-re rúg,
ez kb. 30 millió € bevételt jelent. Evvel
párhuzamosan évente 1100 ha új erdõt
telepítenek. A kezelõ személyzet mû-
ködteti az egész rendszert: elkészíti a
gazdálkodási terveket, irányítja a terme-
lést és a telepítést. A kapcsolattartás ér-
dekében a területhez tartozó minden
községben irodát tartanak fenn. Értéke-

sítési javaslatokat is tesznek, de minden
kérdésben maguk a birtokosok dönte-
nek. 

Az ismertetést terepi bemutató kö-
vette egy 60 éves erdeifenyõ-állomány-
ban. A harvester egy-két perc alatt vég-
zett egy-egy kijelölt fa döntésével és da-
rabolásával. 

Az erdészekkel beszélgetve megtud-
tuk, hogy erdei gombák és gyümölcsök
gyûjtésére – a Nemzeti Erdõtörvény ér-
telmében – Finnország egész területén,
beleértve a magántulajdonú erdõket is,
mindenki jogosult. Ugyanez vonatkozik
a túrázásra, pihenésre, sõt még a horgá-
szatra is, csak a sátorveréshez és a tûz-
gyújtáshoz (száradék gyûjtéséhez) kell
a tulajdonos engedélyét kérni. A finn
erdõk bõvelkednek ehetõ gombákban
és kellemes zamatú gyümölcsökben. Ez
a magyarázata annak, hogy étkezésein-
ken elmaradhatatlan volt a gomba vala-
milyen formában. Egy alkalommal pl. a
nálunk ritkaságszámba menõ tölcséres
rókagomából (Cantharellus  tubae-
formis) készült fogást tálaltak mintegy
40 személyre. Különleges csemegeként
ízleltük meg a mocsári hamvas szeder-
bõl (Rubus chamaemorus) készült
desszertet és likõrt is.

Délután a Pohjai öböl tengeri kijá-
ratánál fekvõ Gullö szigetén fekvõ
családi gazdaságba látogattunk. A szi-
get 300 éve van a család birtokában.
Fõképp erdõmûveléssel foglalkoznak,
de kihasználják a vadászati, halászati
és az erdei melléktermékek értékesíté-
si lehetõségeit is. A változatos, dom-
bos, sziklás, lombos fáknak is otthon
adó tájat (3. és 4. kép) szívesen kere-
sik fel érdeklõdõ csoportok. Az ide-
genforgalom a szó szoros értelmében
hoz nyereséget a konyhára, minthogy
a vendégeket saját éttermükben szol-
gálják ki. Mi is szívesen fogyasztottuk
el a helyi halakból, vadakból, gom-
bákból és gyümölcsökbõl készült,
kitûnõ vacsorát. 

Idõközben meg is éheztünk abban a
vetélkedõben, amelyben nemzetközi
csapataink mérték össze ügyességüket.
Ez a játékos foglalkozás a „hálózatépí-
tés” sajátos eszközének bizonyult; mert
hogy is lehetne elfelejteni azt az észt,
belga vagy finn csapattársat, akivel váll-
vetve küzdöttünk a gyõzelemért? A leg-
jobbaknak járó jutalom egy házi fõzésû,
fenyõ hajtáscsúccsal és nyírfalevéllel illa-
tosított szappan volt. Sötétedés elõtt a
gazdasszony bemutatta a faforgáccsal
mûködõ, automatikus fûtési rendszerü-
ket, amellyel több, összesen 1000 m2

alapterületû kõépületet látnak el hõen-
ergiával. Számításaik szerint, a villamos
áramra alapozott fûtéshez képest ez
rendszer csak hetedannyiba kerül nekik. 

A Fórum zárására a Lohja tó környé-
kének legszebb régi épületében, a
Kirkniemi kúriában került sor. A fa-
vázas, neo-klasszicista stílusú fõépület
a 18. század végén épült. 1945 és 1951
között a finnek nagy tiszteletnek
örvendõ marsallja, 1944-tõl köztársasá-
gi elnöke, Carl Gustav Mannerheim bir-
tokában volt. 2000-ben itteni vendéglá-
tónk, a Metsäliitto csoport vásárolta meg
a hozzá tartozó közel 800 hektáros terü-
lettel együtt. A Metsäliitto 130 000 ma-
gánerdõ-tulajdonost tömörít és 5,2 mil-
lió ha erdõterületet kezelnek, az ország
magántulajdonú erdeinek 46%-át. 

A záróaktus alkalmával került sor a
„diplomaosztásra”, amelynek során a
Fórum résztvevõi egy-egy fenyõfát ábrá-
zoló fafaragást vehettek át. A tízféle fá-
ból készült alkotás az Európai Unió 10 új
tagállamát szimbolizálja. Ez a kedves
gesztus is emlékeztetni fog mindannyi-
unkat a Finnországban töltött tartalmas
napokra, a kitûnõen szervezett progra-
mokra és vendéglátóink kedvességére. 

A szerzõ ezúton köszöni meg az Or-
szágos Erdészeti Egyesületnek a részvé-
tel lehetõségét.

Kép és szöveg:
Markóné dr. Monostory Bernadett


