ERDÕKÁROK

Ónos esõ okozta károk az ÉSZAKERDÕ Zrt.
területén

A 2014. december 2. és 3. közötti ónos
esõ által okozott károk az ÉSZAKERDÕ
Zrt. területén a Bükk hegységet érintették. A legjelentõsebb károk a Lillafüredi és a Keletbükki Erdészeti Igazgatóság területén következtek be. A
Répáshutai és a Délbükki Erdészeti
Igazgatóságok területén szórtan, az
esetek zömében egy-egy helyen csak
néhány fát érintõen jelentkeztek károk.
Várhatóan mintegy 3000 ha-on kell a
károk felszámolása, a balesetveszély elhárítása miatt valamilyen beavatkozást
végezni. A jégkár mintegy 5 km közutat, 15 km burkolt erdészeti utat, 30 km
erdészeti földutat és 40 km turistautat
érintett.
A káreseményt követõen az erdészeti hatóság a Lillafüred–Ómassa, Lillafüred–Bánkút, Garadna–Farkas-nyak,
Farkas-nyak–Mályinka utak és a Lillafüredi Erdei Kisvasút nyomvonala mentén
található, az életet és testi épséget, illetve a közlekedést, villanyvezetékeket és
épületeket közvetlenül veszélyeztetõ
fák kitermelését elrendelte.
A munkák végrehajtására kitûzött
határidõ: 2014. december 12. volt. A közutak felszabadítását és az azok mentén
levõ élet- és balesetveszélyes törzsek
eltávolítást követõen indulhatott el az
erdei utak és turistautak felszabadítása.
A kárral érintett területek 90%-a a
Bükki Nemzeti Park része, emiatt – az
eddigi természetvédelmi hatósági gyakorlatot figyelembe véve – a károsodott

faanyag jelentõs részét várhatóan az erdõterületen kell hagyni.
Becsléseink szerint a mintegy 8000
m3 károsodott faanyagból kb. 4000 nettó m3 faanyag kitermelése és felkészítése várható.
A károsodott faanyag értékvesztése
kb. 40 millió Ft-ra, a fakitermelési munkák költsége kb. 24 millió Ft-ra tehetõ.
A jégkár miatt várhatóan kb. 15 ha
erdõfelújítási kötelezettség fog keletkezni, melynek helyreállítási költsége a
befejezettként történõ átadásig elérheti
a 15 millió Ft-ot.
Társaságunk szakszemélyzete jelenleg is a károk felmérésén dolgozik. Az
erdészeti hatósághoz benyújtásra kerülõ kárbejelentések alapján a fakitermelések elvégzéséhez szükséges hatósági
intézkedések megtételét követõen folytatódhat a kárfelszámolás.
A károk felszámolásának fontosabb
tervezett mérföldkövei:
• erdei utak, turistautak felszabadítása: 2015. március végéig folyamatosan;
• a károsított faanyag feldolgozása:
2015. közepe (amennyiben vegetációs idõben is végezhetõ a kárfelszámolás);
• az erdõfelújítás megkezdése: 2015.
õsz;
• az erdõfelújítás befejezése: 2025.
õsz.
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