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ák ellen. Javaslatot dolgozunk ki a vad-
gazdálkodási fejlesztésekhez szükséges
források megteremtésére, valamint a
hazai apróvad-gazdálkodás feltételei-
nek javítására. Részt veszünk a Nemze-
ti Vadgazdálkodási program kidolgozá-
sában, a hazai és uniós források igény-
bevételével kapcsolatos döntések elõ-
készítésében. Természetesen a vadá-
szati törvény módosítása során is hallat-
juk a hangunkat. A törvényalkotás so-
rán a vadkárbecslési segédlet kidolgo-
zási munkáit is támogatjuk. Emellett az

erdészeti hatóság bevonásával mûköd-
tetett vadkár monitoring rendszer alkal-
mazási lehetõségeinek vizsgálata is az
idei feladatok között van.

A vadhússal kapcsolatban továbbra
is cél az egyesület tagságát alkotó szer-
vezetek vadhús forgalmazásának elõse-
gítése mind az exportüzemek, mind a
térségi hazai ellátást illetõen. A nemzet-
közileg elismert minõségû magyar vad-
hústermékek piacának, színvonalának
erõsítése, az export növelése, illetve a
hazai vadhúsfogyasztás emelése a biz-

tonságos, ellenõrzött termékekbõl.
Nem lehet megkerülni a tevékenységet
szabályozó 43/2011.VM. rendelet mó-
dosítását. Erõsíteni akarjuk az egyesület
tagjai közötti együttmûködést (termelõi
és feldolgozói vonalon) annak érdeké-
ben, hogy a hazai lõtt vad alapanyag a
lehetõ legnagyobb mértékben Magyar-
országon kerüljön feldolgozásra. Emel-
lett fellépést tervezünk a fekete keres-
kedelem ellen is. A felsorolásból jól lát-
szik: tennivaló tehát van még bõven…

Vereb István

A UPM BioVerno fából elõállított
második generációs biodízel-üzem-
anyag, amelyet akár már 2014-ben
tankolhatunk a gépjármûvekbe. A
Verno név a latin „vernare” kifeje-
zésbõl származik, ami magyarra ta-
lán a „tavasz” és „megújulás” sza-
vakkal fordítható. Ezzel a fejlesz-
téssel a UPM teljesen új fejezetet
nyit a nemzetközi erdõgazdálko-
dásban. A UPM az elsõ erdõgazdál-
kodási vállalkozás, amely ipari mé-
retekben állít elõ közlekedési célú
bioüzemanyagot. 

A biofinomítót a lappeenrantai Kau-
kasban építik fel, amely az egész vilá-
gon egyedülálló a maga kategóriájában.
Fõ terméke a UPM BioVerno, amely ki-
váló minõségû, nyers fenyõolajból elõ-
állított második generációs biodízel
üzemanyag. Ez a korszerû bioüzema-
nyag minden tekintetben különbözik
az elsõ generációs termékektõl. 

„A nyersanyag, a technológia és a
végtermék is egészen más”, magyaráz-
za Petri Kukkonen, a UPM Biofules üz-
letágának igazgatója. A második generá-
ciós biodízel-üzemanyagokat hulladék-
ból, gyártási maradékokból vagy ligno-
cellulóz-tartalmú anyagokból* állítják
elõ - a UPM esetében ez nyers fenyõo-
lajból történik, amely a cellulózgyártás
mellékterméke. Elõállítása nincs köz-
vetlen hatással a termõtalaj igénybevé-
telére, és nem alkalmaznak nyersa-
nyagként élelmiszer-alapanyagot. Tu-
lajdonságait tekintve a korszerû biodí-

zel- üzemanyag összehasonlítható a ha-
gyományos ásványi dízelolajjal. Mind a
mai gépjármûvek mind a kereskedelmi
hálózat igényeit kielégíti.

Az elsõ generációs bioüzemanyago-
kat olyan nyersanyagokból készítik,
amelyeket az élelmiszeriparban is fel-
használnak, például repcébõl, pálmá-
ból vagy szójából nyert növényi olajok-
ból. A végtermék metil-észter, amit csak
7%-os arányban lehet a dízel-üzema-
nyagokhoz keverni.

„A fenyõolajból elõállított UPM Bio-
Verno üzemanyag a fosszilis üzema-
nyagokhoz képest mintegy 80%-kal
csökkenti a gépjármûvek üvegházha-
tást okozó károsanyag-kibocsátását”,
mondja Kukkonen. Amíg a hagyomá-
nyos üzemanyagot fogyasztó autó kilo-
méterenként 160 g szén-dioxidot bocsát
ki, addig a UPM BioVernóval 30 000 ki-
lométert is meg lehet tenni 1000 kilo-
gramm CO2 kibocsátás mellett. Elsõ ge-
nerációs biodízel üzemanyaggal ugyan-
ilyen mértékû károsanyag-kibocsátás
mellett 10 000 kilométert, fosszilis dízel-
üzemanyaggal 6000 kilométert lehet
megtenni.

Az új biofinomító évi 120 millió liter
biodízel üzemanyagot állít elõ. Ha a
száz kilométerre esõ átlagos fogyasztás
hat liternek vesszük, akkor ezzel a
mennyiséggel 100 000 autó 20 000 kilo-
métert tehet meg. 

Az Európai Unió azt a célt tûzte ki,
hogy 2020-ig a közlekedési célú üzem-
anyagok legalább tíz százalékát meg-
újuló energiából fedezzék. Finnország-
ban ezt a célt húsz százalékra emelték.
A lappenrantai biofinomító ennek a cél-
kitûzésnek negyed részét teljesíti. 

„A UPM lényegében finomított kész-
terméket állít elõ. A UPM BioVerno üzem-
anyagot közvetlenül az üzemanyag-ke-

reskedõknek adjuk el, és egész Európá-
ban forgalmazzuk”, mondja Kukkonen.

Túlteljesítettük a fenntarthatósági
kritériumokat

A megújuló energiák részesedésének
kiszámításához figyelembe kell venni
az Európai Unióban gyártott és eladott,
valamint importált bio-üzemanyagok-
kal szemben támasztott fenntarthatósá-
gi követelményeket. A kritériumok
egyebek között kiterjednek a nyersa-
nyagok elõállítására is. Ezenkívül az
üvegházhatású gázok kibocsátásának
legalább 35%-kal kevesebbnek kell len-
nie a teljes termelési folyamat során,
mint a fosszilis üzemanyagok gyártása-
kor. Ezt a határt a jövõben ötven száza-
lékra fogják emelni. 

„A UPM-nél az üvegházhatású gázok
teljes gyártási folyamatra vonatkoztatott
emissziója nyolcvan százalékkal keve-
sebb. Ezzel még az új uniós elõírásokat
is bõven túlteljesítettük”, hangsúlyozza
Kukkonen.

A biodízel-üzemanyag legfontosabb
nyersanyaga a nyers fenyõolaj. Kukko-
nen szerint ez elsõsorban a vállalat saját
tulajdonú cellulózüzemébõl származik,
kisebb mennyiségben pedig más skan-
dináv gyárakból. A cellulózgyárak a
nyers fenyõolajat korábban feldolgo-
zóknak adták el, vagy fûtõanyagként
értékesítették. „Ha a nyers fenyõolajat
magunk finomítjuk, akkor a cellulóz-
gyártáshoz használt fát még eredmé-
nyesebben hasznosítjuk, és nem kell
növelnünk a fakitermelést” – jegyzi
meg Kukkonen.

A nyersanyagok kitermelése a UPM-
nél a fenntartható erdõgazdálkodás, a
fa nyomon követhetõ származása és az
erdõtanúsítás elvei szerint történik. A
fenyõolaj a fenntartható bioüzema-
nyag-gyártásra alkalmas kevés folyé-
kony nyersanyagok egyike.
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* A lignocellulóz-tartalmú anyag növényi bio-
massza, például mezõgazdasági betakarítási
hulladék, energianövények, fahulladék (fû-
részüzemekbõl vagy papírgyárakból), vala-
mint kommunális papírhulladék.




