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Az elmúlt hónapokban a német szövetsé-
gi költségvetés feszültségeinek hatására
felerôsödött az erdészeti adminisztráció
átszervezésérôl folytatott vita. A reform az
egyes tartományokban már az elmúlt
években megkezdôdött, a közeljövôben
azonban további átalakítások várhatók.
Az újabb elképzelésekkel az üzleti irá-
nyultságot szeretnék megerôsíteni. Ez-
idáig az átalakítások középpontjában a
köz- és magánjogi keretek között az állam-
erdészeti adminisztráció vállalkozási for-
mában való mûködtetése állt, oly módon,
hogy az állami tulajdon fenntartása mellett
erôteljesen ösztönzik a cégek vállalkozási
kedvét. Egyrészt a jogi keretek megválto-
zásával csökkentik az erdészeti adminiszt-
ráció állami támogatását annak érdeké-
ben, hogy sokkal erôteljesebben a vállal-
kozási feladataikra koncentráljanak. Más-
részt a köz- és vállalkozási feladatok szét-
választásával javítani szeretnék az erdô-
gazdálkodás teljesítményének társadalmi
megítélését.

Az üzleti orientáció legfontosabb felté-
tele az erdôgazdaságok marketing aktivi-
tásának fejlesztése, vállalkozási szolgálta-
tásaik kiterjesztése. Az átszervezés továb-
bi célja a fakitermelési lehetôségek jobb
kihasználása, az új értékesítési piacok fej-
lesztése, a másodlagos hasznosítás és a
bôvülô szolgáltatási igények kielégítése.
Mindezen túl az államerdészeti adminiszt-
ráció a rönkpiacokon a vásárlók olyan
nagyfokú koncentrációjával áll szemben,
amely szükségessé teszi a marketingakti-
vitás erôsítését és az ehhez szükséges vég-
rehajtó szervezet létrehozását.

Az államerdészet átszervezése tarto-
mányonként más és más formát ölt. Ez
idáig a legnagyobb területû tartományok
döntöttek a köztulajdonban lévô vállal-
kozásaik megtartásáról és az erdészeti
adminisztrációjuk vállalkozásorientáltsá-
gának megerôsítésérôl. Ennek eredmé-
nyeként, néhány tartományban, közös-
ségi tulajdonban tartott, tisztán költség-
vetési forrásokból gazdálkodó vállalko-
zásokat alapítottak. Ezek a vállalkozások
tételesen többé nem különítik el a bevé-
teleiket és kiadásaikat, de a számukra
biztosított költségvetést majdnem szaba-
don használják fel.

A Bajor Állam Erdészeti Adminisztráció
egyetlen közösségi tulajdonban lévô, tisz-
tán költségvetésbôl gazdálkodó vállalko-
zás, melynek reformjáról több éve tárgyal-

nak. 2002 elejétôl a Szász Erdészeti Admi-
nisztráció is egy közösségi tulajdonban lé-
vô, tisztán költségvetésbôl gazdálkodó
szervezet mûködtet, de 2002 novemberé-
ben, miközben a kormányzat kialakította
a Sachsenforst nevû vállalkozását, újabb
bejelentést tett a reformok folytatásáról.
Ezek a költségvetésbôl gazdálkodó vállal-
kozások, szolgáltató cégként az állami er-
dôgazdálkodásért és a közösségi felada-
tok megvalósításáért felelnek, tevékeny-
ségüket a legnagyobb mértékû független-
ségükre építve a köz- és magánjog keretei
között végezik.

Baden-Württemberg tartomány, ez év
júliusában, az eddigiekkel ellentétes vál-
tozásokat indított el, a köz- és magánjo-
gi keretek között mûködô erdészeti vál-
lalkozások ellenében a tartomány teljes
adminisztrációját megreformálja. 2003.
július 8-án a tartományi kormány úgy
döntött, hogy az államerdészeti hivata-
lok köz- és vállalkozási feladatait átadja
a helyi falusi vagy városi önkormányzat-
oknak. A státusukat vesztett tartományi
erdészeti igazgatóságokat, az egyes ad-
minisztrációs területek olyan speciális
hatóságaivá alakítják, amelyek koncent-
rált ellenôrzést, összehangolást és a ré-
gió marketingjét végzik.

Az elôzô példa nem csupán egy elszi-
getelt kísérlet, ezt mutatja Alsó-Szászor-
szág példája is, ahol a tartomány közigaz-
gatásában, az erdészeti adminisztrációval
együtt, szintén jelentôs változásokat ter-
veznek. A modernizációs feladatok befe-
jezésére három évet szánnak, a kormány-
zat már felállította azokat a munkacsopor-
tokat, amelyek a tartomány erdészeti irá-
nyítását átszervezik. A többi szövetségi
tartományban, így Alsó-Szászországban is
élénk vitát folytatnak az intézményi for-
mák törvényi kereteirôl.

Ez idáig a köztulajdonban lévô erdé-
szeti vállalkozások közjogi keretek kö-
zött mûködô cégekké alakítását három
tartományban fejezték be. 1999 júliusá-
ban alapított Saar Forst az elsô olyan er-
dészeti vállalkozás, ahol szétválasztották
a köz- és a gazdálkodási feladatokat. A
Környezetvédelmi Minisztérium alá tar-
tozó erdészeti hatóság a közcélok meg-
valósításáért, míg a Saar Forst  a 40 000
ha állami erdôterületen folyó gazdálko-
dásáért felel. Az állami erdészet az ön-
kormányzati tulajdonú erdôk kezelését
szolgáltatásként végzi.

Hessen és Szász-Anhalt tartományok,
az elmúlt néhány évben szintén döntöttek
a tartományok által irányított erdészeti vál-
lalkozásokról. A szárföldihez hasonlóan,
2001 elején alapították a tartományi Hes-
sen Forst-t, de itt a korábbi erdészeti admi-
nisztráció az állami erdôterületek kezelése
mellett megtartotta a közfeladatok ellátá-
sát is. A közcélú szolgáltatásokat a parla-
menti képviselôk kérésére a tartomány
költségvetésbôl finanszírozza. A tarto-
mány erdészeti vállalkozása a természet-
védelem-, üdülés- és pihenés feladatait is
ellátja, de a kis erdôtulajdonosok részére
tanácsadást és szolgáltatásokat is végez.
Szász-Anhalt tartományban a múlt évben
kezdték az erdészeti struktúra reformját, s
mára a tartományi erdészeti vállalkozás
kialakítását már be is fejezték. Szász-
Anhalt tartomány erdészeti vállalkozása a
Hessen Forst-hoz hasonlóan közcélú fel-
adatokat is ellát.

Rajna-Pfalz tartomány erdészeti admi-
nisztrációjának reformfeladatait a múlt év-
ben állították össze, a lehetséges alternatí-
vákat jelenleg is vitatják. Kísérleti jelleggel
egyik megoldásnak olyan üzleti vállalko-
zásként mûködtetett tartományi erdôgaz-
dálkodást ajánlanak, ahol a köz- és az üz-
leti feladatok nincsenek szétválasztva. Az
átalakítás folyamatában ezt a céget „kvázi
tartományi vállalkozásként” jellemzik.

A bejelentett átszervezések mértéke
és részlegessége miatt nehéz megítélni,
hogy mi lesz a reformok végsô eredmé-
nye és milyen hatása lesz a rönkpiacok-
ra. A legtöbb vásárló azon az álláspon-
ton van, hogy a faipar számára a nemzet-
közileg versenyképes árakon, elsôdle-
ges jelentôségû a folyamatos rönkkíná-
lat. A faipar másik fontos szempontja,
hogy a kereslettel összhangban, minden
olyan erdôben, ahol hozzáférhetô a
rönkkínálat, a kitermelési lehetôség mo-
bilizálható is legyen. Piaci bennfentesek
szerint elsôsorban a nagyobb vásárlók
kezdeményezésére, a legtöbb reformel-
képzelés az elosztási szerkezet megerô-
sítését szolgálja. Az átszervezések követ-
kezményeként az erdészeti hivatalok és
kerületek csökkentése a korábbi vásárlói
szerkezet olyan átalakulásához vezet,
amely jórészt a kisebb vásárlóknak je-
lenthet hátrányt.
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Élénk vita a német erdészeti 
adminisztráció reformjáról


