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A németországi Boppardban 2007.
május 7-11. között került megren-
dezésre a Régiók Európai Akadémi-
ája (Europäische Akademie der
Regionen). A Régiók Európai Aka-
démiáját Németország második leg-
nagyobb alapítványa, a Hertie-
Stiftung minden évben, több témá-
ban szervezi meg. 

Az idei téma az erdészeti igazgatás
szabályozó szerepe a profitmaxima-
lizációs és a közérdek-érvényesítõ –
egymásnak látszólag ellentmondó –
törekvések összehangolásában.

Az idei akadémia meghívott elõadó-
ja volt Jacqueline Kraege államtitkár-
asszony is, Rheinland-Pfalz tartomány
Környezetvédelmi, Erdészeti és Fo-
gyasztóvédelmi Minisztériumának kép-
viseletében. Az általa elmondottak jól
tükrözik az erdõgazdálkodásnak és
kapcsolatrendszerének a német politi-
ka általi megközelítését. 

Magyarországon az erdõtörvény-mó-
dosítás elõkészületi szakaszában külö-
nösen érdekes lehet más országok pél-
dája, a más országokon belüli erdészet-
politikai sajátosságok megismerése. En-
nek szellemében – kivonatolva – állam-
titkárasszony elõadása:

A jó kormányzás feltételezi, hogy a
politikai célok – tekintettel a hosszú ter-
melési ciklusra – elõre meghatározásra
kerülnek.

Rheinland-Pfalz* erdészetpolitikai
céljai a tartamosság alapgondolatán
nyugszanak, melynek legfontosabb tar-
tóoszlopai: az ökológiai, a szociális és
az ökonómia szempontok. 

Ökológiai szempontok
A természetvédelem és erdõgazdálko-
dás között a célok tekintetében újra és
újra konfliktusok teremtõdnek. „Termé-
szetvédelem a gazdálkodáson keresztül
megvalósítva” a természetvédelemnek
egy olyan koncepciója, amit a tulajdo-
nos, a természet, ill. a táj használója, va-
gyis a mezõgazdász, a borász, az erdõ-
gazda és az üdülni, kikapcsolódni vá-
gyó is felelõsséggel vállal, mert az a
gazdálkodásból nem zárja ki õket. Mû-
ködéséhez a partnereknek kölcsönösen
meg kell érteniük egymás törekvéseit,
fel kell ismerniük a koncepcióban rejlõ
elõnyöket, késznek kell lenniük tár-

gyalni, annak eredményét akceptálni és
megvalósítani.

Rheinland-Pfalz 1993 óta fordít ki-
emelt figyelmet a többcélú erdõgazdál-
kodás sarokkövét jelentõ természet-
közeli erdõgazdálkodásra. 

A tartományban a Natura 2000 terüle-
tek döntõ hányada erdõterületre esik.
Ezek az erdõk túlnyomórészt a bennük
zajló erdõgazdálkodásnak köszönhetõen
lettek értékessé. A természetvédelem és
a gazdálkodás tehát az erdõkben nem
zárja ki egymást, sokkal inkább egymás
kölcsönös kiegészítése a jellemezõ.

Szociális szempontok
Az erdõ lehetõséget biztosít a természet
„átélésére”, akár felnõttrõl, akár gyer-
mekrõl van szó.

A szociális és ökonómiai funkciók
találkozási pontja az erdõ, az erdõgaz-
dálkodás által teremtett munkahely (a
teljes erdészeti, fa- és papíripari szektor
mintegy 50 000 fõt foglalkoztat, a csak-
nem 8500 üzem bruttó termelési értéke
6,5Mrd euró), mely által a tartamos,
többcélú erdõgazdálkodás érezhetõen
erõsíti a strukturálisan elmaradottabb
régiókat. 

Ökonómiai szempontok
A faanyagnak, mint megújuló nyers-
anyagnak a megtermelése és felhaszná-
lása a tartományi kormány kiemelt tö-
rekvése. 

A faanyagnak és vele az erdõ ökonó-
miai oldalának jelentõsége növekszik.
Ha a társadalmi fejlõdés során a tarta-
mosság említett szempontjai között a
hangsúlyok el is tolódnak, a szociális és
ökológiai szempontokat nem szabad el-
hanyagolni. 

Erdészeti politika, mint 
lehetséges eszköztár

Az erdészetpolitikai célok végrehajtásá-
ra lényegében az alábbi eszközök áll-
nak rendelkezésre:

– Információ: kommunikáció és
környezeti képzés, de az állami erdé-
szetek bevonásával szaktanácsadás és
erdõgazdálkodási szolgáltatások nyúj-
tása is. 

– Finanszírozás: a közösségi és ma-
gánerdõkben 2007-ben 8,5M euró támo-
gatás állt rendelkezésre, mely az erdészet-
politikai célok végrehajtását szolgálja. 

– Jogi szabályozás: a 2001-es erdõ-
törvény erõsíti az erdõtulajdonosok és
az erdõt járók egyéni felelõsségét, vala-
mint az ökológiai erdõfejlõdést, egyút-
tal újradefiniálja egy mûködõképes er-
dõgazdálkodás keretfeltételeit. S mert,
ahol lehet ott a hatósági beavatkozá-
sokról lemond, következésképpen egy
„karcsúsított” törvényrõl van szó. 

Az állami erdészeti igazgatás
(Landesforsten) az erdészetpolitikai
célok végrehajtásában továbbra is
hatékonyan mûködik közre: az álla-
mi erdõkben gazdálkodik, más er-
dõtulajdonosoknak pedig szolgálta-
tást nyújt, valamint egyben hatósági
feladatokat is ellát. Emellett köz-
ponti szerepet játszik az ún. közös-
ségi erdészet (Gemeinschafts-
forstamt), ami az állami, kommuná-
lis és magánerdõkben egyaránt
szaktanácsadási és gazdálkodási
szolgáltatást nyújt. E szervezeti for-
mán keresztül a társadalom által
megfogalmazott közjóléti célok a le-
hetõ legjobban valósíthatók meg,
mivel az állam hatalmi monopóliu-
mát az együttmûködés gondolata
váltja fel, az állam egy erõs partner
szerepében jelenik meg. 

Ez egy, összességében eredményes
igazgatási modell, ami egyben korszerû
jegyeket felmutató állami irányítást is je-
lent. 

Kovácsevics Pál 

Profit, közérdek, igazgatás

* Rheinland-Pfalz tartományban az erdõsültség 42%-os, az összes erdõterület 72%-a magán-, ill.
közösségi tulajdonban van.

„Tisztelt Fõszerkesztõ Úr !
Mint az OEE tagja és az Erdészeti
Lapok rendszeres olvasója a 2007.
decemberi számban a 387-es olda-
lon a „Hazai lapmatuzsálemek” cím
alatt érdeklõdve kerestem a BKL ne-
vét is.  Mint az OMBKE 1956-óta
tagja, ma a Borsodi Helyi Szervezet
elnöke meglepetéssel vettem tudomá-
sul, hogy a forrásként megjelölt Szé-
chenyi Könyvtár nem tartja nyilván
ezt a lapot, amit 1868-ban Selmec-
bányán alapítottak miként az Erdé-
szeti Lapokat.
Természetesen nem kívántam a szer-
kesztést bírálni, csupán felhívni a fi-
gyelmet arra, hogy a régi adatokban
máshol is vannak hiányosságok.
Egyébként a lapot rendszeresen ol-
vasva nagyon jó véleményem van a
tartalommal és a formával kapcso-
latban is, fõleg az tetszik hogy „nap-
rakész” híreket közöl, és nem túl tu-
dományos.
Jó szerencsét   Ûdv az Erdésznek !

Lóránt  Miklós„




