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helyett – foglalta össze a javaslatokat az
elõadó.
Horváth Iván, a Pro Silva Egyesület
elnöke, bevezetõjében ismertette az
egyesület alapelveit. A legfõbb a gazdálkodás és a természet összhangja,
amelyben a gazdasági teljesítmény
megkérdõjelezhetetlen. Az egyesület a
fenntartható és jövedelmezõ erdõgazdálkodásért dolgozik. Hangsúlyozta,
hogy az erdõ ma már klasszikusnak tekinthetõ három fõ rendeltetése mellett
negyedikként az ökoszisztémát is tekintetbe veszik.
A szakmai javaslatokra rátérve, rámutatott, hogy az átmeneti üzemmód
növeli a bürokratikus terheket, így ennek kihagyását javasolja a készülõ törvénybõl. A természetvédelmi korlátozások újragondolását szintén felvetette.
Elmondta, hogy erdeinkben a természeti értékek 2-300 éves erdészeti munka hatása alatt alakultak ki, így ennek

tükrében kell a korlátozásokat is érvényre juttatni. Az üzemmódok megnevezésével kapcsolatban javasolják a
„vágásos” elnevezés helyett a „ciklusos”
megfogalmazás alkalmazását.
Az idegenhonos fajok vonatkozásában rugalmas álláspontot fogalmazott
meg: azok érdemi és kritikus vizsgálata
után, az õshonos vegetáció típusok kiegészítéseként alkalmazhatóak. Megemlítette, hogy egyre nehezebb a természetes felújítás, kerítés nélkül nincs esély rá.
Az erdõtörvény módosítás és a természetvédelem viszonya kapcsán felhívta a figyelmet, hogy meg kell õrizni a
szabályozott erdõgazdálkodás kezdeti
alapelvét: erdõ helyén erdõnek kell lenni. Végezetül leszögezte, hogy a Pro Silva kiáll az erdõgazdálkodás és az újratermelhetõ faanyag-hasznosítás mellett.
A szakmai elõadások sorát, mintegy
összegzésül is, Ugron Ákos Gábor, helyettes államtitkár zárta. Összefoglalójá-

ban kiemelte, hogy biztosan megtartják
a törvényben a fenntartható erdõgazdálkodás eszmeiségét, a biodiverzitás
fenntartására és növelésére való törekvést és a klímaváltozás hatásaihoz való
alkalmazkodás elõsegítését.
Stratégiai cél, hogy nem csökkenhet
az erdõterület és a kitermelhetõ faanyag.
Nem csökkenhet a vidék eltartó képessége. Fenn kell maradnia az erdõtervezésnek. Nem csökkenhet az erdõk természetessége sem. Törekedni kell az õshonos, vegyes korú, elegyes állományok kialakítására. Természetközeli gazdálkodást kell folytatni, és a folyamatos erdõborításra kell törekedni – zárta le a szakmai összegzések sorát és ezzel a konferenciát is, a helyettes államtitkár.
Szöveg: Zétényi Zoltán – Hajdu
Márk – Nagy László
Forrás: ForestPress,
Erdõ-Mezõ Online, OEE
Kép: Nagy László

Megvitatta az erdõtörvény-módosítás
koncepciót az NFFT
A Nemzeti Fenntartható Fejlõdési Tanács (NFFT) (melynek az OEE is tagja
– a szerk.) megvitatta az erdõtörvény
módosítására vonatkozó kormányzati
koncepciót; az ülésen egyetértettek
abban, hogy hosszú távú, az ország jövõjét érintõ kérdésrõl van szó, amit
széles körû társadalmi és szakmai
egyeztetésnek kell megelõznie.
Bitay Márton Örs, a Földmûvelésügyi
Minisztérium állami földekért felelõs államtitkára az Országgyûlés épületében
tartott ülésen emlékeztetett arra, hogy a
szakmával 2011 óta dolgoznak a jogszabály megújításának elõkészítésén, és
egy „kiérlelt társadalmi folyamat eredményeként” szeretnék elfogadtatni a
törvény módosítását. Az államtitkár szerint reális, a jövõbe mutató, fenntartható és dinamikus természetvédelemre
van szükség Magyarország erdeiben. Ez
szavai szerint azt jelenti, hogy a „rezervációs elképzelésnél” hatékonyabb
hozzáállásra van szükség, tehát nem arra, hogy „bezárjuk az erdõt, és odaadjuk a bagolynak a kulcsot”.
Azt tûzték ki célul – mondta –, hogy
megpróbálják a gazdasági érdeket fejleszteni anélkül, hogy az a természetvédelem rovására menne. Szavai szerint a
koncepció lényege, hogy az erdõ hár-

mas – közjóléti, védelmi és gazdasági –
funkciójában elõrelépjenek, hogy azok
egymással még harmonikusabban teljesíthessék be a jövõ nemzedékek céljait.
Elmondta, hogy az elmúlt száz évben a
mintegy 10 százalékos erdõsültséget sikerült 21 százalékra növelni, 1990 óta
200 ezer hektár erdõt telepítettek.
Jelezte: az új jogszabály azért is fontos, mert ez alapján fognak erdõket telepíteni a következõ években, ennek

pedig a jelenlegi generációkon túl érzékelhetõ következményei lesznek. Kitért
a társadalmi igények változására, hozzátéve: ezért is költöttek az állami erdõgazdaságokban az elmúlt 6 évben 15
milliárd forintot a bakancsos turizmusra. Elmondása szerint Magyarországon
mintegy 500 ezer erdõtulajdonos van,
akik 1 millió hektár területet birtokolnak, és arra is tekintettel kell lenni,

hogy nekik a profittermelés elemi érdekük. Leszögezte: itt az a feladat, hogy
megtalálják a természet érdekével azonos mértékû gazdasági érdeket.
Az ülésen felszólaló erdészeti szakemberek elmondták, hogy nem fenntartható állapotot keresnek, hanem a
változó világban dinamikusan megfogalmazható fenntarthatóságot, tehát azt
kell elérni, hogy a változásban megtaláljuk a megfelelõ egyensúlyt a társadalom szükségletei és a környezet korlátai
között. Szerintük a rugalmasabb, kevesebb kötöttséget tartalmazó szabályozás idõtállóbb lehet.
Kövér László, az Országgyûlés elnöke,
egyben az NFFT elnöke összegzésében arról beszélt, hogy a természetvédelem sok
érdekelt szereplõ közös ügye, és természetes, hogy abban mindenki a maga
problémájára érzékeny. Ugyanakkor jelezte, vannak olyan bürokratikus szabályok,
amelyeken azért kell változtatni, mert éppen a természetvédelem hitelét rontják, és
ha ezeket nem gyomlálják ki, akkor a természetvédelem fog azzal veszíteni. Kövér
László örömét fejezte ki, hogy a koncepció
olyan stádiumban került a testület elé, amikor még van módjuk beleszólni a szakembereknek, sõt így még a kormányon belüli viták is megjelenhetnek.
Forrás: MTI
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