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Az Európai Erdõk Hálózat (Europe-
an Forest Network – EFN) 2008.
szeptember 25-26-án, Ausztriában,
Bécsben tartotta tanácskozását.
A tanácskozáson, melynek házigaz-
dája az Osztrák Erdészeti Egyesület
(alapítva 1852-ben) volt, 9 nemzet
erdészeti egyesülete képviseltette
magát. Észtország delegáltja, annak
elnökeként, egyben az EUSTAFOR-t
is képviselte (European State Forest
Association). Az Országos Erdészeti
Egyesület (OEE) részérõl kéttagú
küldöttség, dr. Pethõ József, az OEE
elnöke, valamint Kovácsevics Pál, a
Közönségkapcsolatok Szakosztály
titkára vett részt a tanácskozáson. 

Az EFN Európa nemzeti erdészeti
egyesületeinek informális hálózata. Fõ
célja az információcsere elõsegítése az
erdõkkel, erdészettel és erdészeti politi-
kával kapcsolatban. Évenként ülésezik,
az ülések között a koordinációt a titkári
feladatokat ellátó ország végzi. 

Az EFN olyan fórum,
– ahol kiemelt téma az erdõ nyújtot-

ta javak és szolgáltatások,
– ahol a résztvevõk nagyobb lépték-

ben ismerhetik meg az Európában vég-
bemenõ erdészeti történéseket, mely-
nek segítségével más értelmet nyerhet-
nek a nemzeti színtéren tapasztaltak,

– mely segíti a résztvevõk tudásának
és tapasztalatainak összegyûjtését, meg-
osztását,

– mely elõsegíti a személyes kapcso-
latfelvételt és információszerzést más or-
szágok képviselõivel, szakembereivel.

Az EFN tagjai mind követik az EFN
szakmai etikai kódexét, melynek fõ
gondolatai a következõk:

– Tartamos, fenntartható erdõgazdál-
kodás.

– Megalapozott tudásra és tapaszta-
latokra épülõ erdõgazdálkodás.

– Az erdei ökoszisztéma sokszínûsé-
gének fenntartása.

– Gazdasági érték teremtése az er-
dõkben.

– A társadalom minden szereplõje
érdekeinek figyelembevétele.

– Történeti és kulturális értékek
megõrzése.

– Hatékony erdészeti kommunikáció.
Az idei ülésen külön köszöntötték az

újonnan résztvevõ Magyarország képvi-
selõit. Hazánk részletesen beszámolt az
aktuális erdészeti, erdészetpolitikai
helyzetrõl és történésekrõl.

A tanácskozás elsõ napján a résztve-
võk kölcsönösen tájékoztatták egymást
a legfontosabb nemzeti szintû erdészeti
ügyekrõl, eseményekrõl. Megvitatták az
egyes történések mögött meghúzódó
nemzetközi folyamatokat, az amerikai
és európai gazdasági helyzet kihatásait,
a fapiac helyzetét. 

Az észt küldöttség bemutatott egy, a
társadalom erdõkkel, erdészettel kapcso-
latos ismereteinek felmérésére irányuló
tanulmányt. Az erdõgazdálkodással kap-
csolatos – Magyarországon is– közismert
sztereotípiák e felmérésben is vezetõ he-
lyen szerepelnek. Az EUSTAFOR vezetõ-
je hangsúlyozta a hatékony erdészeti
kommunikáció fontosságát, melyre kü-
lön európai szervezet is alakult, a Forest
Communicators Network. E szervezet
munkájában hazánk is részt vesz.

A házigazda Ausztria részletesen be-
számolt az osztrák társadalomban nem-
rég lezajlott erdészeti párbeszédrõl
(Austrian Forest Dialogue), s az ennek
eredményeképpen összeállított Nemze-
ti Erdõprogramról. 

Hangsúlyozták, hogy véleményük
szerint az EU-nak egységes erdészeti po-
litikával kell rendelkeznie már a közeljö-

võben, mivel az erdészet ügye jelenleg
szétforgácsolódik, s egyre inkább más
szakterületek befolyása alá kerül. Egy eu-
rópai erdészeti konvenció képes lenne
biztosítani a szektor politikai elismertsé-
gét, azt hatékony eszközökhöz juttatná,
erõsítené versenyképességét, s nem utol-
sósorban utat nyitna az ezidáig az erdé-
szet elõl elzárt pénzügyi alapokhoz is. Az
erdészeti ügyekben egységesen fellépõ
Európa világviszonylatban is kedvezõbb
pozícióba juthatna. 

Az osztrák kollégák elmondták, hogy
Ausztriában továbbra is jól mûködik az az
önkéntes pénzügyi alap, melybe a fa-
anyag kereskedelemben résztvevõk m3-
enként bizonyos összeget fizetnek (jelen-
leg 2*22 Euro cent). E pénzügyi alapból
aztán az ágazat közösen meghatározott
célokat finanszíroz (pl. kommunikáció;
fa, mint nyersanyag népszerûsítése). Az
alapot teljes egészében a magánszektor
mûködteti, így annak kifizetései sem a
nemzeti, sem az EU-s támogatásai rend-
szerrel nem ütköznek. 

A második napon a delegációk tere-
pi bemutatón vettek részt Gutenstein
körzetében. Itt a házigazdák kitûnõ pél-
dát mutattak be az erdõtulajdonosok
összefogására, akik amellett, hogy saját
erdészeti gépeket üzemeltetnek (pl. kö-
zelítõ traktor, harveszter), igényeiknek
leginkább megfelelõ kötélpályát is ki-
fejlesztettek.

Ugyanakkor a legkorszerûbb tech-
nika mellett tere van a hagyományos
gazdálkodási formáknak is, úgymint
faszénégetés, fenyõgyanta-gyûjtés. Ez
utóbbi még mindig kb. 1000 hektáron
folyik, s bár a gyantát nagyobbrészt
exportálják, egy része helyben kerül
feldolgozásra.

Az EFN következõ ülése Izlandon
kerül megrendezésre 2009 õszén.
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