MAGÁNERDÕBEN

V. Németh Zsolt államtitkárnál jártak a
magánerdõsök
A háromfõs MEGOSZ delegációt 2015.
június 25-én fogadta V. Németh Zsolt
környezetügyért, agrárfejlesztésért és
hungarikumokért felelõs államtitkár. A
megbeszélésen részt vett Érdiné dr.
Szekeres Rozália fõosztályvezetõ és
Parragh Dénes András szakmai tanácsadó a minisztériumból.
Az államtitkár köszöntötte a megjelenteket, jelezve, hogy idõszerû volt a
szakmai kapcsolatfelvétel a természetvédelem minisztériumi irányítása és a
magyar magánerdõ-tulajdonosok, gazdálkodók képviselete között.
Luzsi József, a MEGOSZ elnöke felvázolta a magánerdõk jelenlegi helyzetét és annak okait. Elmondta, hogy mintegy 181 ezer
hektár magánerdõ a Natura 2000
hálózat része, ahol a helyzet viszonylag rendezett az uniós támogatások belépésével. Ez már
kevésbé mondható el a mintegy
68 ezer hektár védett természeti
területen található magánerdõ
esetében. A természetvédelem és
a magánerdõ közötti legfontosabb megoldandó témákat a következõkben foglalta össze:
• Erdõk szerkezet-átalakítása, az
erõltetett fafajcsere, például a nemesnyár állományok szürkenyárra történõ lecserélése.
• Tér- és idõbeli korlátozások indokoltsága és azok ellentételezésének hiánya.
• Védett fajok kérdése (védett fajok
fészkének környezetében meglévõ
természetvédelmi elõírások oldása).
• Véghasználati területkorlátozások, fõként nem õshonos és ültetvényszerû erdõkben.
Külön említést tett a Vidékfejlesztési
Program keretében remélhetõleg gyorsan felfutó és a természetszerû erdõket
tehermentesítõ iparifa-ültetvények fejlesztésének közösen támogatandó kérdésérõl, illetve az erdõtörvény gazdálkodóbarát, polgári alapon nyugvó módosításának szükségességérõl.
V. Németh Zsolt örült a találkozásnak, a nyitottság híve, azt javasolja,
hogy menjünk el a részletekig. Felhívta
a figyelmet arra, hogy az együttgondolkodás során nincs értelme szembemenni az uniós elõírásokkal. Elmondta,
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hogy magánerdõ-tulajdonosként is tisztában van ennek a szektornak a legfontosabb problémáival, mint a birtokelaprózódás, vagy a tulajdonosi kör elöregedése.
Felvázolta, hogy véleménye szerint
milyen területeken tud a hivatalos természetvédelem lépéseket tenni a gazdálkodók felé. A teendõket így foglalta össze:
• A klímaváltozásból adódó gyorsan módosuló termõhelyi viszonyoknak megfelelõ fafajpolitika
közös kialakítása, ha a tudomány
egyértelmû bizonyítékokkal szolgál ezekre a változásokra.

• Az idõbeli korlátozásoknál a fahasználati korlátok oldását nem
tervezik, de a már kitermelt faanyag optimális körülmények között történõ, a talajt és az ökoszisztémát legkevésbé károsító kiszállítása érdekében tudnak és terveznek is engedményeket tenni.
• A védett fajok károkozása esetében az adott faj gyérítése, ha „közérdekbõl” rendelik el, akkor ennek hatálya nyilvánvalóan mind
az állami, mind a magánterületekre kötelezõen kiterjed.
Magánerdõs tapasztalataival kapcsolatban elmondta, hogy az elaprózottságot tartja az egyik legkomolyabb gondnak, és meglátása szerint nem szükséges feltétlenül a 100%-os tulajdonosi
egyetértés – hiszen az zömmel kivitelezhetetlen –, hogy az adott erdõterületet mûködésbe vonják. Az sem tartható,
hogy valaki kisebbségi tulajdonosként
akadályozza a magánerdõkben a jogszerû gazdálkodást.
A kárpótlás történetéhez pedig hozzátartozik, hogy aki részt vett ebben a
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folyamatban, az általában több területhez, erdõhöz jutott, mint amennyit szüleitõl, nagyszüleitõl elvettek.
Tudomásul kell venni azt is, hogy az
új közös agrárpolitika mind zöldebbé
válik és ezt a folyamatot a társadalom
egyre szélesebb köre támogatja.
Meg kell vizsgálni annak a lehetõségét is, hogy az állami és a magánerdõk
között milyen szabályozási különbségeket lehet tenni a természetvédelmi
elõírásokban.
Végezetül kifejtette, hogy a fennálló
problémákat teljes részletességgel
szükséges kitárgyalni és megtalálni
azok megoldását.
Támba Miklós egyetértett a
részletekbe menõ szabályozás
fontosságával. Röviden felvázolta az erdészeti szakirányítás történetét és az ezzel kapcsolatos
támogatások megszûnésének
hatását a jelenlegi magánerdõs
krízishelyzetre. A védett területen lévõ magánerdõk természetvédelmi korlátozásaival kapcsolatos problémák legegyszerûbb
és általános megoldását az állami és magánterületek értékarányos cseréjében látja, amelynek
során a védett magánerdõk tulajdonosai hasonló értékû, elsõdleges gazdasági rendeltetésû erdõterületekhez juthatnának.
Luzsi József hozzátette, hogy ugyancsak közelebb vinne a problémák többségének megoldásához, ha a „tényleges
kár” fogalmát kiterjesztenénk a kiesõ
jövedelmek körével. Elmondta azt is,
hogy kérjük a természetvédelem segítségét abban, hogy a jelenlegi uniós ciklus vidékfejlesztési pályázatai egyszerû
és teljesíthetõ természetvédelmi intézkedéseket tartalmazzanak, hogy az erdészetre rendelkezésre álló kereteket
hatékonyan használhassuk fel.
V. Németh Zsolt államtitkár úr jelezte, hogy szerinte magánerdõk vonatkozásában a felvetett problémák elsõdlegesen nem a természetvédelemmel
kapcsolatosak, de az államtitkárság szívesen részt vesz a szakértõ szintû
egyeztetésen is. Majd megköszönte a
hasznos és a megegyezés irányába mutató beszélgetést.
Dr. Sárvári János
MEGOSZ

