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Franciaországban a kitermelés és a fûrészüzemi tevékenység
(elsõdleges feldolgozás) a mezõgazdasági minisztérium elle-
nõrzése alá tartozik, 20 milliárd euró árbevétellel és 160 ezer
munkahellyel. Az ezekre ráépülõ ipart (másodlagos feldolgo-
zás) ugyanakkor már az ipari minisztérium ellenõrzi, az árbe-
vétel 40 milliárd euró, a létezõ munkahelyek száma 220 ezer.
Az erdészeti politika mindinkább a fönntartható erdõgazdál-
kodást és a multifunkcionális hasznosítást helyezi elõtérbe.
Természetesen a fõ cél a biológiai sokféleség megõrzése, a
szociális célú erdõhasználat megvalósítása, a társadalom
elvárásaival is találkozó tájalakítás. Fõleg az agglomerációk
közelében fontos a szabadidõs tevékenység biztosítása és
mindenekelõtt az állami erdõkben. Ezeken a területeken
emiatt valamivel tovább hagyják állományban a fákat, még
akkor is, ha ezzel bizonyos mértékig romlik a faanyag minõ-
sége, de a városlakók esztétikai élménye így nagyobb. Míg az
állami és önkormányzati erdõkben gyakorlatilag „magától ér-
tetõdik”, hogy biztosítani kell a szociális erdõhasználat lehe-
tõségét, a magánerdõ-tulajdonosok zöme kifejezetten elutasí-
tóan áll ehhez, mivel szerintük a látogatók kárt tesznek az er-
dõkben, szemetelnek, zavarják a vadállományt.

Az 1999 karácsonyán érkezõ tornádó az egész országban
130 millió m3 fát fektetett a földre, a 2009 januárjában bekö-
vetkezett „csak” 46 milliót, elsõsorban Landes-ban (40 millió
m3) és a Pireneusokban (6 millió m3), ahol az éves kitermelés
8 millió m3. Még mindig közel 8 millió m3 fát tárolnak víz
alatt, ezt fokozatosan juttatják be a kereskedelmi forgalomba,
hogy ne zavarja érdemben a normál kitermelést. Landes-ban
200 ezer hektárt telepítenek újra (eredetileg 150 ezer hektárt
terveztek, de a rovarkárok miatt növelték a területet), évi 35
ezer hektárral számolva és 80%-os állami támogatás mellett
2015-re szeretnék befejezni az erdõség rekonstrukcióját.

A fa külkereskedelmi mérlege negatív, az ország termelése
a 20. század eleje óta deficites, a mostani adatok szerint a be-
hozatal 6,5 milliárd euróval haladja meg a kivitelt. Az import
egyharmada bútor, mivel a francia bútoripar egyelõre képte-
len alkalmazkodni az igényekhez, nincsenek akkora üzemek,
amik kielégíthetnék pl. az IKEA-jellegû keresletet mennyiség-
ben és költségben. A behozatal másik harmada papíripari
alapanyag, de azzal együtt, hogy a belföldi árak magasabbak,
mint Kanadában, Skandináviában vagy Dél-Amerikában, még
kilenc papíripari alapanyagot gyártó üzem van az országban,
ami jelentõs mennyiségben használ fûrészüzemi hulladékot

és kis törzsátmérõjû fákat. Sajnos állandóan „borotvaélen tán-
colnak” a költségek miatt, tulajdonosi hátterük pedig elsõsor-
ban nagy nemzetközi cégekhez köthetõ, ami a kilátásokat te-
kintve nem föltétlenül elõny. A tûlevelû faanyag importja 800
millió eurót tesz ki, elsõsorban finn, orosz, német és osztrák
áru érkezik az országba. Itt van leginkább arra lehetõség,
hogy a tûlevelû fajokkal borított területek növelésével fokoza-
tosan visszaszerezzék a korábban elvesztett piacokat. Felére
esett az elmúlt években a trópusi fa importja, többek között a
költségek miatt, mivel egyre több ország – mint például Ga-
bon – csak elsõdlegesen földolgozott árut enged exportálni. A
trópusi fafajok iránti igény egy része francia fával (tölgy,
bükk) helyettesíthetõ, az ár ebben az esetben már nem  okoz
megoldhatatlan problémát. Az országban mintegy 300 ezer

NEMZETKÖZI ÁGAZATI HÍREK

Fakereskedelem Franciaországban, fûrészüzemi
tapasztalatok Felsõ-Normandiában

Dr. Somogyi Norbert – mezõgazdasági és környezetügyi szakattasé, 
Magyarország  Nagykövetsége, Párizs, Franciaország

A francia mezõgazdasági tárca nemzetközi kapcsolato-
kért felelõs részlege évek óta szoros együttmûködésre
törekszik a Párizsban akkreditált mezõgazdasági szakdip-
lomatákkal, ennek érdekében minden évben két szakmai
programot szervez számukra (rendszerint kora nyáron és
késõ õsszel). Ezúttal a francia erdõfelügyelet (ONF)
munkájával ismertették meg a diplomatákat, a gyakorla-
ti program helyszíne pedig a normandiai Forêt Domaniale
d’Eawy és a Lefebvre fûrészüzem volt.

Akár napi 350 köbméter fát is képes fölvágni ez a fûrész
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hektár akác van, de egyelõre nincs ele-
gendõ mennyiségû minõségi ipari alap-
anyag. Ezzel együtt, lassan fölfut ez a fa-
faj, noha Franciaországban nincs igazán
hagyománya a termelésének és haszná-
latának.

A program során meglátogatott Scie-
rie Lefebvre fûrészüzem családi vállalko-
zás, árbevételének a fele kizárólag bükk
fûrészáru készítésébõl, másik fele fém
garázs- és csarnokajtók, és egyéb fém-
szerkezetek gyártásából adódik. A válla-
lat mintegy 15 millió eurós beruházással
bõvíti normandiai telepén a fafeldolgo-
zó tevékenységét. Ehhez hozzáadódik a
Picardie régióbeli és a romániai Resica
melletti üzemük által földolgozott bükk.
A mostani beruházásnak a teljes érkez-
tetõ és nyers fûrészárut készítõ egysé-
gek mellett része egy 8 megawattos bio-
massza-hõközpont és az  önmagában
600 ezer euróba kerülõ szennyvíztisztító
üzem.  Az utóbbival a telep teljes víz-
szükséglete zárt rendszerben visszafor-
gatható, így gyakorlatilag nincs szükség
vezetékes víz betáplálására és nincs a te-
leprõl kikerülõ szennyvíz sem – a víz-
megtakarítás 24 ezer m3.(1) A cégvezetõ elmondta, hogy a ré-
gióban az 1999-es tornádó elõtt számos fûrészüzem mûkö-
dött, ám a hirtelen piacra zúdult – hét év kitermelésének
megfelelõ – famennyiség lenyomta az árakat, és a piac 2002-
es összeomlása miatt senki sem tudott talpon maradni. Õk is
végelszámolást kezdeményeztek, majd jelentõs bankhitelek-
kel, és teljesen új piaci stratégiával új céget indítottak.  2007-
ben hosszú távú együttmûködést kötöttek az ONF-fel a nor-
mandiai állami és önkormányzati erdõkbõl kikerülõ bükk fû-
részüzemi földolgozására. Szerinte a bükk árának esésében
és a kínai export csökkenésében maguk a kínaiak is hibásak,
hiszen amíg a természeti katasztrófa elõtt csak fûrészelt árut
vettek, a vihar után, kihasználva a lehetõséget, átálltak a rönk-
re. Ám mivel válogatás nélkül vettek mindent, viszont a hajó-
út során nem teremtették meg a megfelelõ szállítási körülmé-
nyeket, a faanyag nagy része tönkrement, mire a kínai kikö-
tõkbe ért. Ahelyett, hogy belátták volna a hibás szállítás kö-
vetkezményeit, az a vélemény alakult ki a körükben, hogy a
francia bükk minõsége már nem a régi, így nem vásároltak
belõle többé olyan nagy mennyiséget, mint korábban. Elõbb
amerikai dióra, majd trópusi fajokra tértek át, végül pedig
mûanyagra, amitõl végleg leáldozott a kínai exportnak. 

A nemrégiben átadott hõközpont évente 20 ezer tonnányi
fahulladékot éget el. Ennyi azonban akkor sem fog a telepen
keletkezni, ha az új fûrészüzem maximális kapacitással dol-
gozik majd, ezért kénytelenek Bretagne-ból nyárfakérget vá-
sárolni. A fûrészáru készítésére használt  új gyártósor több
szempontból is szakít a korábbi technológiával. A beérkezõ
rönköket ugyanis elõször ott köbözik és minõsítik (azaz sem
lábon, sem kivágás után az erdõben nem történik ilyen),
méghozzá olyan kamerás rendszerrel,  ami az ONF-fel is ál-

landó video-összeköttetésben van, így vitás esetben az erdõ-
felügyeletnél is hozzáférhetõk a kérdéses tétel adatai. A kér-
get a minõsítés után távolítják el, majd egy fémdetektor kö-
vetkezik. 

Bármilyen meglepõ, de még most is nagyon sok (egyéb-
ként szemre gyönyörû) faóriás törzsének alsó része van tele
világháborús lövedékekkel, fõleg a jelentõsebb harcok hely-
színén, noha a háború után elég nagy mennyiségben igye-
keztek ezeket kivágni. A napi 300-350 m3 teljesítményû gép-
sor elején a termelésnek és az igényeknek megfelelõen 2-4
méteres darabokra vágják a beérkezõ rönköket. Azokat azu-
tán 5-5 fõ dolgozza fel a napi 2 nyolcórás mûszakban, 3-3 a
fûrészüzemben, 2-2 pedig a fogadó oldalon. A széldeszkát
100 tonna/nap kapacitású aprítóval dolgozzák föl, a 60-70%
víztartalmú nyers fûrészáru pedig elõször a gõzölõbe, majd a
szárítóba kerül. A fûrészelt áru között lehet látni hosszában
repedt, így alacsonyabb minõségi osztályba kerülõ árut is. Az
ONF szakemberei ezt azzal magyarázzák, hogy a fa túl lassan
nõtt, ezért komoly feszültségek alakultak ki a belsõ szerkeze-
tében, ennek „föloldását” jelentik a repedések. Azért, hogy ez
minél kisebb arányban forduljon elõ, igyekeznek gyorsítani a
bükkök növekedését és ezzel lazább szerkezetet, az évgyû-
rûk között nagyobb távolságot elérni.

A kondicionálás során 24 órán keresztül gõzölik a fát, ez-
zel szilárdítják a szerkezetét, majd átjut a többkamrás, osztrák
technológiával szerelt szárítóba, aminek energiaigényét a fa-
tüzelésû hõközpont biztosítja 140°C-os túlhevített gõz közve-
títésével. A szárítás 25°C-on indul, majd a fa víztartalmának
csökkenésével emelik a hõmérsékletet 60°C-ra. A szárítóból
kikerülõ áru víztartalma már csak 8-10%. A kész fûrészáruból
20% marad a francia piacon, 80%  külföldre kerül, elsõsorban
a Maghreb-országokba és a Távol-Keletre. Saját feldolgozó-
üzemükben elsõsorban bútoripari alapanyagot gyártanak, és
a technológiai modernizációnak köszönhetõen az onnan ki-
kerülõ hulladék már nem a hõközpontban, hanem faforgács-
lapként fog hasznosulni. 

NEMZETKÖZI ÁGAZATI HÍREK

(1) Csak a víz- és csatornadíjat nézve a beruházás hosszú évtizedek alatt
térül meg, de úgy gondolták, hogy ebben az esetben olyan távlati be-
fektetésrõl van szó, ami jelentõsen emeli az üzem imázsát a közvet-
len környezetében lakók és az üzleti partnerek szemében egyaránt.

A 8 MW teljesítményû, biomassza-tüzelésû hõközpont


