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Több ezer hektár erdõ telepítésére
kerül sor az elkövetkezõ két évben
az állami tulajdonú erdészetekben.
Idén tavasszal 600 hektárnyi erdõ-
vel gyarapodik az állami vagyon. Az
erdõtelepítés az állami tulajdonú
társaságok vezetõi és helyettesei ál-
tal a szolidaritás jegyében „felaján-
lott” prémiumokból valósul meg
(afféle mai békekölcsönként, me-
lyet a jegyzõk valószínûleg soha-
sem kapnak vissza. A szerk.)

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt.
– saját vezetõi, valamint a vagyoni köré-
be tartozó többségi tulajdonú állami tár-
saságok vezetõi és helyettesei által a szo-
lidaritás jegyében felajánlott prémium
összegének erejéig – állami tulajdonú te-
rületeken erdõtelepítést kíván finanszí-
rozni szorosan kapcsolódva az Erdõtör-
vényben meghatározott feladatokkal,
összhangban a Nemzeti Erdõtelepítési,
valamint az Agrár-környezetvédelmi
Programmal, miszerint az állam a nem-
zeti erdõvagyon gyarapítása és a környe-
zet állapotának javítása érdekében tá-
mogatja az új erdõ telepítését.

A telepített erdõk munkalehetõséget
biztosítanak, hosszú távon szolgálják az
ország lakosságának érdekeit, gyarapít-

ják a nemzeti vagyont és a vidék számá-
ra a foglalkoztatási problémák megol-
dását is elõsegítik. Az ország erdõsült-
ségének javításával folyamatosan javul
a természeti erõforrások, a táj értékei-
nek védelme és az erdõterület növeke-
dése a klímaváltozás ütemének mérsék-
lésére is jótékony hatást gyakorol.

Az ország egész területére kiterjedõ
mintegy 2 éves program keretében az
erdõtelepítési feladatokat a tartós állami
tulajdonban lévõ 19 erdõgazdasági tár-
saság végzi.

A program 2009. évi tavaszi elsõ üte-
mében közel 600 ha erdõ telepítésére ke-
rül sor. A további ütemek 2009 õszén és
2010-ben a források rendelkezésre állá-
sának függvényében alakulnak az össze-

sen mintegy 4500 ha telepítésre elõzete-
sen alkalmasnak minõsített területen.

A program hivatalos elindítására a
NYÍRERDÕ Nyírségi Erdészeti Zrt. Deb-
receni Erdészetének területén, Debre-
cen településhatárában kerül sor. A prog-
ram elsõ ütemében a tavasz folyamán
további 12 erdészeti társaság kapcsoló-
dik be az erdõtelepítésbe. Az erdõsítés
emlékére kopjafaavatásra került sor.
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