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2016. október 13-án kormányhatározat
formájában jelent meg a 2016–2030 kö-
zötti idõszakra vonatkozó Nemzeti Er-
dõstratégia. Ez a dokumentum hosszú
távú koncepció, amelynek az a célja,
hogy az erdõvédelemmel és a fenntart-
ható erdõgazdálkodással összefüggõ
fõbb szakmai irányvonalakat és célkitû-
zéseket összegezze.

Elõzményeként 2004. október 24-én
jelent meg a Nemzeti Erdõ Program,
amely az erdõvel kapcsolatos szakma-
politikai elvárásokat foglalta össze
2006–2015 között.

A Nemzeti Erdõ Program ciklusa
2015-ben lezárult. Az idõszakot elemzõ
beszámoló az eltelt 10 év tapasztalatait,
eredményeit mutatta be, egyben elõre-
vetítette az újabb stratégiai tervezés
szükségességét.

Az Európai Uniónak saját erdõstraté-
giája van, de nem rendelkezik hatáskör-
rel arra vonatkozóan, hogy közös erdõ-
gazdálkodási politikát dolgozzon ki.
Emiatt az uniós erdõstratégia csupán
keretszabályozásnak tekinthetõ.

Természetesen szerepelnek benne
szakmai prioritások is. Elsõként a fenn-
tartható erdõgazdálkodás, a szakmai tu-
dásalap-bõvítés. Mindemellett kiemeli
az erdõhöz kapcsolódó értékteremtést
is, például a faipar, a rekreáció, a közjó-
léti szolgáltatások terén, és ezzel túlmu-
tat magán az erdõ fogalmán is.

Az uniós stratégia a globális felelõs-
ség elvét és gyakorlatát is megjeleníti.
Határokon átnyúló hatásokat figyel a
természetvédelmi irányelvek, az éghaj-
latváltozási koncepciók és az egyezmé-
nyek tekintetében.

A Nemzeti Erdõstratégia a fentieknek
megfelelõen nem egy újabb erdõprog-
ram, hanem kifejezetten olyan keret-
rendszer, amely ugyan átfogóbb tervezést
tesz szükségessé, viszont lehetõséget
biztosít a határterületi kapcsolódások fo-
kozottabb figyelembevételére is.

Új prioritások is megnevezésre ke-
rültek a NES-ben, és a tervezési idõszak
is hosszabb, hiszen az elõzõ 10 évhez
képest most már 15 évet ölel fel. Ennek
következtében a program során bekö-
vetkezõ változások is rugalmasabban
kezelhetõek. A beszámolókészítés nem
évente történik, hanem ötévente, tehát
gyakorlatilag három ciklusra bontható a
stratégia teljes idõszaka.

Ahhoz, hogy a nemzeti erdõstratégia
megszülethessen, nagyon fontos volt fi-
gyelembe venni a felmerülõ aktuális
kérdéseket. A fenntartható erdõgazdál-
kodás minden esetben központi kér-
déskör. De az erdõgazdálkodásban
jelentkezõ aktuális kihívások sem ke-
rülhetõk meg, mint például a klímavál-
tozás, a fenntartható erdõhasználat, a
megújuló nyersanyagok és az alapanya-
gok elõállítása, az erdõsítések és fásítá-
sok területének növelése.

Fontos figyelembe venni az össztár-
sadalmi igényeket is. Az erdõ szolgálta-
tásainak és védelmi funkcióinak bõvíté-
sét, az immateriális javak értékesítését
és az erdõ haszonvételeinek minél ma-
gasabb fokú biztosítását.

Mindemellett a munkahelyteremtés-
nek és az erdõgazdálkodásnak a vidéki
népességet megtartó képességét is a
szakmai keretrendszer fókuszában kel-
lett tartani. Szükséges a megfelelõ ható-
sági adminisztrációs környezet kialakí-
tása és megerõsítése, a szürkegazdaság
visszaszorítása, gyakorlatilag az illegális
fakitermelés megszüntetése. Ezeken
túlmenõen fontos témakör a birtokpoli-
tika kérdéseinek rendezése, illetve az
innováció, a kutatás és a kommuniká-
ció fejlesztése.

A hosszabb tervezési ciklus nagyobb
lehetõséget biztosít a kapcsolódási terü-
letek integrálására. Melyek voltak a stra-
tégiatervezéskor figyelembe vehetõ leg-
fontosabb dokumentumok? A Nemzeti
Vidékstratégia, a Nemzeti Éghajlatválto-
zási Stratégia, a Víz Stratégia, a Biológiai
Sokféleség Megõrzésének Nemzeti Stra-
tégiája, a Nemzeti Környezetvédelmi
Program, a Megújuló Energia Hasznosí-
tási Cselekvési Terv, illetve a turizmus-
fejlesztés koncepciója és a Nemzetközi

Közlekedési Stratégia. És nem lehetett
kihagyni az EU Vidékfejlesztési Prog-
ramját sem, amely szintén külön erdé-
szeti fejezettel rendelkezik.

A Nemzeti Erdõstratégia fõ irányvo-
nalai – a fenntartható erdõgazdálkodás
alapkoncepciója mellett – a biológiai
sokféleség védelme, a klímaváltozás
hatásainak csökkentése és a hatékony
ágazati kommunikáció.

Mit értünk a fenntartható erdõgazdál-
kodás fogalmán a stratégia fõ irányvona-
laként? Nem csökkenhet az erdõterület,
nem csökkenhet az erdõbõl nyerhetõ fa-
anyag mennyisége, nem csökkenhet a
vidék megtartó képessége. Emellett az
állami, körzeti erdõtervezés színvonalát
meg kell õrizni, vagy fejleszteni kell azt.

A biodiverzitás fenntartása esetén
nem csökkenhet az erdõ természetessé-
ge, ennek megfelelõen az õshonos fafa-
jokból álló elegyes, vegyes korú és
szerkezetû erdõ kialakítása és fenntar-
tása is koncepcionális cél.
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Elõzõ lapszámunkban rövid aktuális ágazati híranyagként számoltunk be a tavaly november végén, Bugacon

rendezett erdész-jogász találkozóról, egy-egy bõvített mondatban villantva fel csupán az elõadók által elmon-

dottakat. Ugron Ákos Gábor helyettes államtitkárral a decemberi lapszámban közöltünk interjút az erdõtör-

vény jogszabályalkotási folyamatáról, így az alább kezdõdõ kétrészes cikksorozatunkban a vélhetõen széle-

sebb szakmai érdeklõdésre is számot tartó további két témát – a Nemzeti Erdõstratégiát és a hazai EUTR rend-

szerét mint új jogintézményt – járjuk körül részletesebben, az elõadók és szerkesztett elõadásaik segítségével.

Nemzeti Erdõstratégia és EUTR Bugacon I.
Az Erdõstratégia koncepciója

Borcsa-Bodolayné Holl Katalin (Földmûvelésügyi Minisztérium, erdészeti referens)
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Fontos, hogy a természetközeli erdõ-
gazdálkodási módszerek alkalmazása
minél inkább elõtérbe kerüljön, ugyanígy
a folyamatos erdõborítás módszereinek
az alkalmazása is, az erdei ökoszisztéma-
szolgáltatások védelme, vagy az inváziós
fafajok korai észlelését követõen ezek-
nek a fafajoknak a visszaszorítása. Szük-
séges a munkahelyteremtõ lehetõségek
minél nagyobb fokú kihasználása is.

A klímaváltozás hatásainak a csök-
kentése terén az erdõ kétféle szem-
pontból is számításba kell, hogy jöjjön.
Az egyik szempont a szénmegkötõ-ké-
pesség, amellyel késleltethetõ a klíma-
változás üteme, gyorsasága. Ezenkívül
figyelembe kell venni az erdõ adaptációs
képességét is. A faállománnyal borított
területeket, erdõtelepítéseket, fásításo-
kat úgy kell kialakítani, hogy alkalma-
sak legyenek a klímaváltozás hatásai-
nak mérséklésére. Fontos stratégiai cél
a hatékony kommunikáció is.

A fenti irányelveket követve a hazai
erdõstratégia tíz célterületet határoz
meg. Az erdõk szerepe a vidékfejleszté-
sében az elsõ célterület, amelynek ke-
retén belül az erdõgazdálkodással és az
erdészeti szolgáltatásokkal foglalkozó
vállalkozásokat erõsíteni szükséges. A
támogatásokat hatékonyabban kell fel-
használni, hogy az erdõben dolgozó
munkások létszámát és munkakörül-
ményeiket, munkabiztonságukat fej-
leszteni lehessen. Fontos a vidéki fog-
lalkoztatás stabilitásának biztosítása is.

A második célterület az állami erdõ-
gazdálkodás fejlesztése. Az állami erdõ-
kezelés célja a közérdek hatékony érvé-
nyesítése. Az erdõvagyon tartamos
kezelése és gyarapítása mellett a közjó-
léti berendezések, közjóléti létesítmé-
nyek folyamatos fenntartása és üzemel-
tetése is hangsúlyos stratégiai célkitûzés.
Érdemes még megemlíteni a feltáró há-
lózatok fejlesztését és a fafeldolgozó
ipar támogatását is.

Amennyiben lehetséges, növekedje-
nek a gazdálkodási területek, és terem-
tõdjön meg a gazdálkodáshoz fûzõdõ tár-
sadalmi érdekek és a tulajdonosi, illetve
gazdálkodói érdekek közötti összhang.

A gazdálkodáshoz fûzõdõ társadalmi
érdekek közötti összhang megteremté-
se nemcsak az állami erdõgazdálkodás
fejlesztésénél, hanem a magánerdõ-
gazdálkodásnál is hangsúlyos stratégiai
elem.

Emellett a magánerdõ-gazdálkodás-
nál meg kell említeni mûködõképesség
fejlesztését. Azokon a területeken, ahol
elhanyagolt a gazdálkodás, a rendezet-
len gazdálkodói területeket ismét gaz-

dálkodásba kell vonni. Erre ösztönözni
kell mind a tulajdonosokat, mind az er-
dõgazdálkodókat.

Fontos, hogy erõteljesen kell érvé-
nyesíteni a magánerdõk vidékfejlesz-
tésben betöltött szerepét. A birtokszer-
kezeteket javítani kell. Erõsíteni kell az
erdészeti szakirányítói rendszert, javítani
kell a jövedelmezõség helyzetét többek
között a korlátozások ellentételezésével
vagy a támogatások jobb kihasználásá-
val, például az eszköz- és gépparkfej-
lesztésekkel. Nagyon fontos a tudásbázis
megteremtése, fejlesztése és a szakem-
ber-ellátottság javítása.

A következõ célterület a természet-
védelem az erdõkben. A természetvé-
delmi szempontok elsõsorban a körzeti
erdõtervezés során érvényesülnek, ami-
kor az érdekelt felek a hatályos jogsza-
bályokat követve, együttesen, szoros
hatósági ellenõrzés mellett integrálják a
gazdálkodásba a természetvédelmi
szakmai elõírásokat, célokat és kritériu-
mokat.

Miért szükséges ez? Fontos az érté-
kes és ritka erdei ökoszisztémák fenn-
maradását segítõ erdõgazdálkodási
módszerek kidolgozása és alkalmazása.
A természetességi állapot lehetõség
szerinti emelése, kiemelten a természet-
szerû erdõállományoknál. Fontos az in-
váziós fafajok monitoringozása és –
amennyiben szükséges – visszaszorítá-
sa. A természetvédelmi szempontból
meghozott intézkedések elfogadottsá-
gát segítõ kommunikáció is jelentõs
szereppel bír. Ez nemcsak a szélesebb
társadalmi környezettel, hanem közvet-
lenül az érintett gazdálkodókkal törté-
nõ kommunikációt is jelenti.

Ahhoz, hogy a természetvédelmi in-
tézkedések, egyes korlátozások végre-
hajthatóak legyenek, fontos, hogy meg-
felelõ támogatási programokat lehessen
bevezetni. Ilyen támogatási program
például NATURA 2000 korlátozások

esetén az EMVA NATURA 2000 erdõ-
kompenzációs támogatás.

A korszerû erdõvédelem szintén
kiemelten lényeges stratégiai cél. Az er-
dõvédelmi mérõ- és megfigyelõrendszer
fenntartását és fejlesztését hangsúlyo-
san kell kezelni, hiszen az erdõvédelem
egyik kiemelt alapja a folyamatos moni-
toring, amivel mélységében ismerjük
meg az erdõ tulajdonságait és az aktuá-
lisan zajló változásokat. Így lehet felké-
szülni a klímaváltozással kapcsolatos
kockázatok felmérésére és elemzésére.

Nagyon lényeges az erdõk ellenálló-
képességét javító erdõgazdálkodási
módszerek elterjesztése és folyamatos
fejlesztése. Az erdõk egészségi állapo-
tának a megõrzéséhez a kutatások és a
kármegelõzések pénzügyi támogatását
biztosítani szükséges. Az erdõtüzekbõl
eredõ károk csökkentéséhez szintén
meg kell találni a pénzügyi forrásokat,
és amennyiben szükséges, a szabályo-
zási hátteret is ki kell dolgozni.

A vadgazdálkodás terén a vadállo-
mány által okozott erdei vadkár mindig
komoly problémaként jelentkezik. Eb-
bõl a szempontból fontos lenne a hazai
nagyvadállomány hasznosításának
további fokozása, vagyis a nagyvadállo-
mány létszámának csökkentése. Ez rövid
távon növelheti a vadgazdálkodás
bevételét, míg hosszú távon az erdõ-
gazdálkodás hozzáadott értékét. A vad-
állomány erdõre és más természeti terü-
letekre gyakorolt hatását szakmai krité-
riumok alapján megszabott keretek
között kell tartani, így a vadkár elleni
védekezésre fordított költségek csök-
kentése is elérhetõ cél lehet.

A Nemzeti Erdõstratégia hetedik cél-
területe a racionális erdõhasználat. A fa-
alapanyag-ellátás biztonságát fokozni
kell, ezzel csökkenthetõ az importfüg-
gõség. Növelhetõ az energiatakarékos-
ság, és növelhetõ a megújuló energia-
hordozók felhasználása is.
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Fontos a faalapanyagok és fatermé-
kek versenyképességének növelése,
amennyiben lehetséges, úgy például
más jellegû építõanyagok helyettesítése
fával. Ki kell építeni a decentralizációt,
vagyis a faanyag feldolgozása minél
több földrajzi helyen történjen.

A nyolcadik célterület az erdészeti
szakigazgatás, amelynek célja a fenn-
tartható erdõgazdálkodás és az ország
hosszú távú faanyag-ellátottságának
biztosítása. Jelenleg kiemelt fontosság-
gal bír az illegális fakitermelés és fake-
reskedelem visszaszorítása is.

Meg kell teremteni az erdõállomá-
nyok elemzõ modellezésen alapuló er-
dõgazdálkodási lehetõségének minél

sz ínvonalasabb
feltárását, amihez
feltétlenül szüksé-
ges a korszerû és
hatékony erdészeti
szakigazgatás mû-
ködtetése. Az er-
dészeti igazgatás-
nak az erdõkkel és
az erdõgazdálko-
dással kapcsolatos
ismeretterjesztés
és kommunikáció
elõmozdítása is a
feladata.

A kilencedik célterület az oktatás és a
kutatás. Ezek a stratégiai pontok tulaj-
donképpen az oktatással és kutatással
foglalkozó szakmai szervezetek és intéz-
mények megerõsítését teszik szükséges-
sé. Akkor tudjuk például a klímaváltozás
folyamatait megérteni és az optimális
megoldási lehetõségeket, válaszokat
megtalálni, ha megalapozott kutatásaink
vannak erre vonatkozóan. A klímaváltozás
erdõkre gyakorolt hatását értékelnünk
kell. Ennek megfelelõen a természetes
folyamatokra alapozó erdõmûvelési mód-
szereket kell elõtérbe helyezni.

A jövõbeli erdõtelepítések szakmai
megalapozottsága szintén jelentõs stra-
tégiai cél. A faanyag iránti igény várha-

tó növekedését kielégíteni csak úgy
lehetséges, hogy ha az ültetvények léte-
sítését célként tûzzük ki.

A tizedik célterület a hatékony ága-
zati kommunikáció, amely talán napja-
inkban az egyik legfontosabb stratégiai
célterület. E téren kiemelten lényeges
hangsúlyoznunk az erdõ és a fenntart-
ható gazdálkodás fontosságát. A termé-
szetvédelmi érdekbõl hozott korlátozá-
sok miértjét segíteni kell megértetni és
elfogadtatni. Fel kell hívni mindenki fi-
gyelmét a magyar erdõkkel kapcsolatos
pozitív üzenetekre és természetesen a
fennálló és jövõben várható kihívások-
ra is. Az erdõknek a klímaváltozás ke-
zelésében betöltött szerepét is hangsú-
lyozni kell.

Szélesíteni kell az érdeklõdést a fa-
anyag mint fenntartható módon termelt
nyersanyag iránt. Egyben egyéb erdei
termékek használatát is ösztönözni kell.
Ezenkívül kiemelten fontos bemutatni
az erdészek értékteremtõ munkáját is.

A Nemzeti Erdõstratégia a fent rész-
letezett célterületek stratégiai részterü-
letei, részcéljai mentén konkrét szakmai
ajánlásokat is nyújt, amelyek alapján a
stratégiai pontokat végre lehet hajtani.

Forrás és képek: Hazai Erdész
Átirat: Túri János

Szerkesztette: Nagy László
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