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Európa erdõterülete az elmúlt 25 év során elérte a 215 mil-
lió hektárt, ami a térség teljes földterületének 33 százalé-
ka. Fejlõdésrõl lehet beszámolni ebben az idõszakban a
tartamos erdõgazdálkodás területén is azáltal, hogy egyre
több ország dolgozta ki nemzeti erdészeti politikáját. 

Ez a két alapvetõ megállapítás található az Európai erdõk
helyzete 2015 címû jelentésben. A dokumentum már a negye-
dik kiadást éri meg és átfogó képet nyújt az európai erdõkrõl,
azok jelenlegi állapotáról, trendekrõl és a vonatkozó politikai
visszhangokról. Ugyanakkor az anyag beszámol a kontinens
tartamos erdõgazdálkodásáról is az 1990 és 2015 közötti idõ-
szakban.

A jelentést Spanyolországban, Madridban adták ki a 7. Eu-
rópai erdõk miniszteri konferencia alkalmából (2015. október
20-21.). Európa 38 országából az erdõkért felelõs miniszterek
és magas beosztású képviselõk jöttek össze a spanyol fõváros-
ban azért, hogy erõsítsék a nemzetközi
együttmûködést, megállapodja-
nak a tartamos erdõgazdálkodás
védelmének és fejlesztésének to-
vábbi lépésein. Az erdõk gazda-
sági, szociális és környezeti érté-
keinek a fejlesztése szintén cél.

A Forest Europe (Európai er-
dõk) néven ismert, 1990 óta az eu-
rópai erdõk védelmére rendszere-
sen összehívott miniszteri konfe-
rencia megkönnyítette a kormá-
nyok, a kormányzati szervek, nem
kormányzati szervezetek, a civil tár-
sadalom és a magánszektor közötti
nyílt és politikai párbeszédet az euró-
pai erdõket érintõ közös kihívások és
lehetõségek tekintetében.

Az európai erdõk jelentõs szerepet
játszanak az éghajlatváltozásból eredõ
problémák kihívásainak megoldásában.
A növekvõ erdõterület és az európai
fenntartható erdõgazdálkodás mind
nagyobb mértékben segíti a szénmegkö-
tést és a tárolást. Az erdõk nagy mennyi-
ségû szén-dioxidot kötnek meg a légkörbõl. Ahogy azt a jelen-
tés írja, 2005 és 2015 között az évente átlagosan megkötött szén
az erdei biomasszában, talajban és erdészeti termékekben, Eu-
rópában elérte a 719 millió tonnát. Ez körülbelül 9 százaléka az
európai térség üvegházhatású gázkibocsátásának. 

Az erdõk éghajlatváltozásra gyakorolt kedvezõ hatására irá-
nyuló növekvõ figyelem visszatükrözõdik a nemzeti erdészeti
politikákban. Az elmúlt évek során sok európai országban át-
értékelték a szakmapolitikai szempontokat, nagyobb figyelmet
szenteltek az éghajlatváltozásnak. Az országok többségében
szakosított intézményeket hoztak létre, amelyek az éghajlatvál-
tozással, a megújuló energiával és energiahatékonysággal kap-
csolatos szabályozás és programok végrehajtásáért felelnek. 

Az elmúlt 25 évben Európában a fenntartható erdõgazdál-
kodás elõrehaladása többek között az erdészeti politikák, a
jogszabályalkotás, a monitoring és észlelések fejlõdésének
köszönhetõ.

Az európai országokban a Nemzeti Erdészeti Politikák
(NEP) száma 2007 óta majd megháromszorozódott. A Nem-
zeti Erdészeti Politikák széles körû részvételre buzdítanak,
elõsegítve az erdészeti politikák és stratégiák elfogadását és
alkalmazását. Ebben a tekintetben meg kell jegyezni, hogy
egy erdészetpolitikai anyag, mint pl. „erdészeti stratégia”, „er-
dészeti politika”, vagy valami hasonló, minden Forest Europe
tagországban létezik.

Ennek megfelelõen Európa erdeinek több mint 70 száza-
léka rendelkezik erdõgazdálkodási tervvel. Ez annyit jelent,
hogy az európai térségben több mint 155 millió hektár erdõt
erdõterv, vagy annak megfelelõ dokumentum alapján ke-
zelnek.

A jobban kezelt erdõterület növekedése az erdõk védel-
mének irányába mutat: a fenntartható módon kezelt erdõk
jobban ellenállnak a károsításoknak, könnyebben heverik ki
a károkat és jobban tudnak alkalmazkodni a változó körül-

ményekhez. Több mint 30 millió hektár
európai erdõ elsõdleges rendeltetése a
biológiai sokféleség, vagy a tájkép vé-
delme. Az elmúlt 15 év alatt Európa vé-
dett erdõinek területe évente fél millió
hektárral növekedett.

Annak ellenére, hogy az európai
erdõgazdálkodási szektorra a világ-
gazdasági válság jelentõs hatással volt
az elmúlt idõszakban, jelenleg a javu-
lás biztos útján halad. Az erdõknek a
gazdasági szerepe valamilyen mér-
tékben mindig hangsúlyos. Európa
mindeddig a világ legnagyobb
gömbfa-anyag elõállítója. A nem fa
alapú termékek értékesítése, ami
idõnként komoly bevételt hoz he-
lyi szinten, szintén meghatározó.

A jelentés szerint az ágazat
évenként 103 millió euróval járul
hozzá Európa bruttó hazai termé-
kéhez (GDP) és az erdõk szociá-
lis-gazdasági funkciója is fontos
szerepet játszik a térség gazda-

ságában. A jelentés szerint Európa az
elsõdleges fa- és papíripari termékekbõl nettó importõrbõl
nettó exportõrré vált.

Az erdõgazdasági szektor Európában legkevesebb 3 millió
embernek nyújt keresetet és megélhetést, ezen felül ismeret-
len számú embernek ad nem nyilvántartott munkát, mint pl.
a magántulajdonosok vagy a helyi közösségek. Ezek az ada-
tok nem jelennek meg sem a hivatalos foglalkoztatási statisz-
tikákban, sem a jelentett adatokban.

Ahogy arról a 7. Európai erdõk miniszteri konferencia kül-
döttei beszámoltak, a zöld gazdaságra való áttérés nagy lehe-
tõség az erdészeti ágazat fejlõdésében, ugyanúgy számos
zöld munkahely megteremtésében is. A legújabb összesítés-
hez több mint 300 nemzeti jelentéskészítõ és nemzetközi szak-
értõ szolgáltatott adatot és 60-an dolgoztak az elkészítésén.

Az Európai erdõk helyzete 2015 címû jelentés és az ágazati
politikai vezetõk számára készült összefoglaló a következõ web-
címrõl tölthetõ le: http://www.foresteurope.org/fullsoef2015
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