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Az INNOV’ECO konferenciát háromha-
vonta tartják Párizsban, mintegy 300, az
öko-innovációval és „tiszta technoló-
giával” foglalkozó vállalat és befektetõ
részvételével. 

A cél a tájékoztatás mellett a partner-
kapcsolatok erõsítése, új üzleti lehetõ-
ségek bemutatása, illetve a területen
legsikeresebb vállalkozások teljesítmé-
nyének elismerése.

Mint a legutóbbi konferencián el-
hangzott, a szakértõk a zöld termékek,
energiák és szolgáltatások terén igen je-
lentõs piacbõvülést várnak az elkövet-
kezendõ években. 

Az egyik legkomolyabb bõvülés a fa-
anyagok felhasználása körében várha-
tó, mind építõipari, mind energetikai té-
ren – utóbbi területen a föllendülés
egész Európában nagyon jelentõs. 

A franciaországi folyamatok ismerete
a magyar erdészet és az energiagazda-
ság illetékesei számára is hasznos lehet.

Európában eddig mintegy 2 GW erõ-
mû-kapacitás épült növényi biomassza
(fa, szalma, egyéb növényi hulladék)
égetésre, a német Ecoprog-Fraunhofer
Intézet tanulmánya szerint ez 2013-ra
elérheti az 5 GW-ot. Ebben a bõvülés-
ben az Egyesült Királyság és Franciaor-
szág szerepe a legjelentõsebb, miután a
skandináv országokban, Németország-
ban vagy Ausztriában már kiépült a ka-
pacitások jelentõs része. 

Franciaországban az egyik legna-
gyobb „adu” az „alulhasznált” erdõkben
rejlõ hatalmas biomassza-fölösleg, ami
nem csak azt takarja, hogy sokkal ki-
sebb az évente kitermelt famennyiség,
mint a növekmény, de jelentõs tartalé-
kok vannak az ágazat szervezettségé-
nek javításában is. Kormányzati oldalról
ezt figyelembe véve döntöttek úgy,
hogy a jelenlegi 700 MW, fára, ill. növé-
nyi biomasszára alapozott kapacitást
2020-ig 2300 MW-ra (!) lehet növelni. 

E cél elérését, az ehhez szükséges
befektetések ösztönzését szolgálja szá-
mos pénzügyi eszköz, úgymint az év
elején bevezetett új villamosáram-átvé-
teli tarifarendszer, a fatüzelésû rendsze-
rek létesítésére igénybe vehetõ adó-
visszatérítés a magánszemélyek eseté-
ben, valamint a 226 MW kapacitás ki-
építését szolgáló „Biomassza 3” pályá-
zati csomag. Mintegy 1 milliárd eurót
fordíthat 2013-ig hasonló célokra a
nemzeti környezet- és energiagazdál-
kodási ügynökség, az ADEME is. A vál-
lalati szektor élénken érdeklõdik a le-

hetõségek iránt, akik az általuk üzemel-
tetett városi távhõ-rendszerek fatüzelés-
re való átállításában (is) gondolkodnak.
A GDF-Suez a közelmúltban jelentette
be, hogy 240 millió eurós beruházással
Lengyelországban 190 MW-os bio-
massza-tüzelésû erõmûvet épít, míg a
Dalkia a közelmúltban éppen a párizsi
agglomerációban helyezte üzembe
Franciaország egyik legnagyobb, 25
MW-os fatüzelésû hõközpontját, 33
ezer lakást (vagy részben ezekkel egyen-
értéken kalkulált ipari üzemet, közin-
tézményt) látva el hõvel és meleg víz-
zel, 360 GWh hõenergiát közvetítve. 

Franciaországban 2008-ban 19 millió
kõolaj-egyenérték tonna (k.e.t.) volt a
megújuló energiaforrásokkal elõállított
primer energia mennyisége, ebbõl a fá-
ra alapozott 8,7 millió k.e.t. (46%) volt,
míg a vízienergia 5,5, a bioüzemanya-
gok pedig 2,1 millió k.e.t-t tettek ki. 

A francia erdõk jelenleg az ország
28,6%-át borítják, ez 15,71 millió hek-
tárt jelent. Az erdõterület közel két év-
százada folyamatosan nõ, jelenlegi álla-
potában másfélszer akkora felületet bo-
rít erdõ, mint a 19. század végén. Az
éves növekmény jelenleg 103 millió
köbméter, ennek 37%-át termelik ki és
értékesítik, míg 22 millió köbmétert az
erdõbirtokosok viszonylag rossz ener-
getikai hatásfokkal maguk hasznosíta-
nak. További 8 millió köbméter pedig a
kitermelési hulladékot és az elhalt fákat

takarja, így az éves nettó növekmény
35,3 millió köbméter. 

A fára alapozott energetikai ágazat
már 2006-ban közel 60 ezer munkahe-
lyet adott, ebbõl 36 ezret foglalkoztatott
a „tüzelõanyag-elõállítás”, 23 ezernél
többet pedig a berendezés-gyártás, for-
galmazás, beépítés és üzemeltetés.
Franciaország 2020-ra 15 millió k.e.t-re
kívánja növelni a fából elõállított primer
hõenergia mennyiségét, a biomasszá-
ból termelt villamos energiáét pedig a
2006-os 0,2 millióról 1,4 millió kõolaj-
egyenérték tonnára kívánják emelni.

A francia piacon a faapríték és a fa-
granulátum a legjelemzõbb tüzelõa-
nyag, míg azonban a faapríték olcsóbb,
a gyártók szerint a fagranulátummal
mûködõ kazánok karbantartása, mû-
ködtetése olcsóbb, így az egységnyi
energia elõállítása fagranulátummal
mintegy 10-15%-kal olcsóbb lehet, mint
a faaprítékkal. A faapríték piaca folya-
matosan bõvül, Franciaországban eb-
bõl a termékbõl 2004-ben még csak 45
ezer tonnát gyártottak, tavaly már 345
ezret, az idei „terv” 450 ezer, 2011-re
600 ezer tonnát várnak, míg 2012-re
akár 1 millió tonna is lehet a gyártott
mennyiség.

A konferencia honlapja: http://inno-
veco-paris.com/

Ref.: Mizik András
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Bõvülés várható a piacon

Az elõdeink által életre hívott, közel
négy évtizedre visszanyúló nemzetközi
találkozót ötévente szervezi meg az
OEE Nagykanizsai Helyi Csoportja. 

A határ menti régió szlovén, osztrák
és magyar erdészei e több napos pro-
gram keretében tájékozódhatnak az er-
dõgazdálkodás egy-egy kiemelt terüle-
tével, aktuális problémáival, miközben
személyes kapcsolatok is kiépülhetnek
a határ túloldalán tevékenykedõ szak-
társainkkal.

Az idei rendezvény (2010. június 3-
4.) programjai két téma köré rendezõd-
tek:

Pellet-gyártás fûrészipari hulladék-
ból, amit Lentiben, az elmúlt évben át-
adott üzem mûködésén keresztül is-
merhettünk meg;

Hogyan válaszoljon az erdészeti

szakma a természet kihívásaira és a tár-
sadalom elvárásaira?

Az utóbbi témakör keretében dr.
Führer Ernõ, az ERTI soproni intézeté-
nek kutatója tartott elõadást a klimati-
kus változások élõfakészletre gyakorolt
hatásáról, majd néhány, a Zalaegerszegi
erdészet kezelésében lévõ erdõrészletet
tekintettünk meg. A kollégák bemutat-
ták a 2003-2005. évi tömeges bükk-
pusztulás utóhatásait, erdõfelújítási fel-
adatait, valamint tájékoztattak a tölgyek
természetes felújításának helyi tapaszta-
latairól is. A szentgyörgyvölgyi erdõ-
tömbben pedig az állandó erdõborítás
technológiai kihívásaival és a Natura
2000 erdõgazdálkodást befolyásoló ha-
tásaival ismerkedhettek meg az érdek-
lõdõk.

Varga Attila

Évtizedes hagyományápolás




