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Alapjaiban hibás az új uniós erdészeti stratégia
Az elmúlt száz évben, Trianon óta azért nőtt hazánk erdősültsége 12-ről 24 százalékra, mert a
földtulajdonosoknak anyagi érdekük volt erdőt ültetni. Ha nem lesz ilyen érdek, nem lesz további új
erdő sem hazánkban, sem Európa többi országában.

Az osztrák erdőtulajdonosi képviseletek kezdeményezésére a – 2021 nyarán bemutatott –
stratégiatervezettel kapcsolatos aggályokat 2021. október 4-én Bécsben, az Európai
Erdőtulajdonosok Konferenciáján is megvitatták.
A tanácskozáson – a magyar Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) mellett – európai parlamenti
képviselők, európai és nemzeti erdőtulajdonosi szervezetek, valamint állami erdészeti szervezetek is
részt vettek.
A rendezvényen támogatták a másnapi Erdőkért Felelős Miniszterek Informális Találkozóját,
megerősítve az Európai Bizottsághoz intézett kritikus felhívást, miszerint az erdészeti stratégia
végrehajtása során figyelembe kell venni az erdőgazdálkodók aggályait.
Az európai erdőtulajdonosok és erdőgazdálkodók szerint az új erdészeti stratégia a környezetvédelmi
szempontok szinte kizárólagossága felé mozdul el, a gazdasági szempontok figyelmen kívül
maradnak. Ez veszélyezteti az európai erdők és erdőgazdálkodás életképességét. Az
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erdőtulajdonosokat és erdőgazdálkodókat a kezdetektől fogva egyenrangú félként be kellene vonni a
tervezésbe és a kapcsolódó folyamatokba. Az európai erdőtulajdonosok saját forrásból eddig és
jelenleg is jelentős mennyiségű forrást fordítottak, fordítanak a társadalmi célok megvalósítására, de
arra soha nem különített el pénzt az unió, hogy támogassa ezen célokat.
Továbbá az erdőstratégiát semminemű hatástanulmány készítése nem előzte meg, ami
elfogadhatatlan.

A konferencián részt vevő szervezetek közös nyilatkozatot fogalmaztak meg, ami tartalmazza az
aggályaikat. Eszerint a stratégia megközelítése nem felel meg a realitásoknak: hiányzik belőle az
erdőgazdálkodás és a fagazdaság jelentősége, nem biztosítja a szakpolitikák koherenciáját, és nem
segíti az ágazatot az uniós célkitűzések elérésében. Továbbá jelentős pontosításokra van szükség,
kiemelve négy intézkedést: a fenntartható erdőgazdálkodás új indikátorait, küszöbértékeit és
tartományait; az önkéntes természetközelibb erdőgazdálkodási tanúsítási rendszert; az
ökoszisztéma-szolgáltatások pénzügyi ellentételezését, valamint az erdészeti monitoringról,
jelentéstételről és a gyűjtött adatok feldolgozásáról szóló új jogszabálytervezetet. Az
erdőgazdálkodók alapvetően aktívan támogatják azt, hogy új erdészeti stratégia szülessen.
A másnapi miniszteri találkozón az erdőkért felelős miniszterek is megerősítettek, hogy a
fenntartható erdőgazdálkodás kiegészítésének és továbbfejlesztésének teljes mértékben
összhangban kell lennie a FOREST EUROPE folyamatával és munkamódszereivel.
Valamint el kell ismerni az európai erdészeti ágazat széles körű szakértelmét és tudását, amely
kulcsfontosságú a jövőorientált megoldások szempontjából. Az EU tagállamai, az Európai Bizottság,
valamint a páneurópai régió más fontos partnerei közötti együttműködés nagyon fontos az erdészeti
politikával kapcsolatos kérdésekben.
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Fotó: Csatlós Norbert

Az Európai Bizottság október 7-ére szervezte meg az Erdészeti Civil Dialógus Csoport ülést, amelyen
a Copa Cogeca révén a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is képviseltette magát. Az új erdészeti
stratégiával kapcsolatban szinte minden résztvevő komoly aggályokat fogalmazott meg. A Bizottság
ígérete szerint a diszkurzus a témában decemberben folytatódik.
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