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A  F A G O S Z  e l n ö k s é g é n e k  á l l á s f o g l a l á s a
a természetvédelem erdészeti szakmai koncepciója és távlati fejlesztési feladatai

című KvVM TVH szakanyag kapcsán

A "szakanyag"-ot a FAGOSZ elnöksége megtárgyalta,
amihez felhasználta a tagságtól beérkezett véleményeket
is. Az iratot az elnökség a jelenlegi formájában és
szerkezetében és tartalommal további felhasználásra
alkalmatlannak tartja. Az előterjesztő nem veszi fi-
gyelembe a gazdasági hatásokat a fatermék kibocsátá-
sát, a munkahelyeket és más vállalkozási következmé-
nyeket illetően és nem számol javaslatainak költségvetési
következményeivel sem.

A kezelés része a gazdálkodásnak: A társadalom
mai igényeinek megfelelő jó erdőgazdálkodás vélemé-
nyünk szerint fogalmilag magában foglalja a gazdasági
célú tevékenységen túl az erdő őrzését, védelmét, keze-
lését, az erdő értékeinek a nagyközönség részére be-
mutatását, a kapcsolódó oktatás és ismeretterjesztés
segítését is. Az optimális erdőgazdálkodás mindhárom
alapfunkciót (gazdasági, védelmi és szociális) egyszerre
valósítja meg a lehető legalacsonyabb társadalmi ráfor-
dítás mellett.

Egyetértünk azzal, hogy az állami erdők területe
ne csökkenjen. A magánerdők területi bővülésével
ugyanakkor az állami erdők részaránya az összesben
természetszerűen folyamatosan csökkenni fog.

Javasoljuk, hogy az állam az állami tulajdonú föl-
dek és erdők tulajdonosi jogait egy szervezetre
delegálja.

Az állami erdőket kezelő szervezetek közül a ver-
senyszféra szabályai szerint működő, részben vagy
egészében magántulajdonú gazdálkodó szervezeteket
nem szabad kizárni.  Olyan természetközeli erdő-
gazdálkodást (művelés + kezelés) javaslunk meg-
valósítani, amely a költségvetést a lehető legke-
vésbé terheli. A nagymúltú állami erdészeti szervezet
felszámolása és helyette erdőkezelő költségvetési
szervezet kialakítása jelentős átalakítási, majd folya-
matos további közkiadással járna, ellentmondásos, té-
vutakkal teli folyamat lenne, amivel nem értünk egyet.

Javasoljuk az állami erdőgazdálkodói szervezet
és feltételrendszer olyan továbbfejlesztését, hogy
ennek keretében a 21. századi igényeknek megfelelően
lehessen a multifunkcionális természetközeli erdőgazdál-
kodást maradéktalanul megvalósítani, beleértve a külön-
böző védelmi és szociális funkciókat is.

A nemzetgazdaság nem nélkülözheti az erdők
anyagi termékeit, köztük is kiemelten a fatermékeket.
Természetközeli erdőművelési és erdőhasználati eljárá-
sokat alkalmazva a magyar erdőgazdálkodók az import
fával versenyképes áron képesek erdei faterméket a
piacra vinni. Ugyanez a szakszerűen művelt erdő eköz-
ben természetes környezete a benne lévő életközösség-
nek. Az erdőgazdálkodás, a kitermelt fa feldolgozá-
sa, kereskedelme és e cégek beszállítói mintegy
kétszázezer embernek adnak munkát, megélhe-
tést. Ráadásul vidéken sokszor ez az egyetlen munkale-
hetőség. Az erdők gazdasági céljának további korlátozá-
sa, visszafogása sok munkaalkalom megszűnéséhez és
térségi szintű foglalkoztatási gondokhoz vezetne.

Javasoljuk a környezetvédelmi-, a vízügyi és ezekhez
a természetvédelmi igazgatás egységesítését is, a
kormány eredeti szándékának megfelelően. A gazdálko-
dási (ennek részeként a kezelési) és a hatósági funk-
ciókat tehát a természetvédelem esetében is
- mint összeférhetetlent - mielőbb szét kell választani.

Szükségesnek tartjuk a TVH kérje ki az Akadémia
Erdészeti Bizottságának véleményét, különös tekintettel
a céloknak és az állításoknak az újabb tudományos
eredményekkel összevetése érdekében.

Indokolt a "szakanyag" széleskörű hatástanulmányo-
kon alapuló továbbfejlesztése és ismételt megvi-
tatása, majd a nemzeti erdőprogramba beolvasztása. A
jelenlegi forma, szerkezet és tartalom további felhaszná-
lásra nem alkalmas. Különös, hogy a "szakanyag"
mintha azt sugallaná, hogy az erdészektől kellene
az erdőt védeni. Azoktól kellene védeni az erdőt, akik
mindig is legjobb szaktudásuk és több mint száz éve már
törvények alapján művelik a magyar erdőket, azoktól,
akik a mai erdőket létrehozták, gondozták, kezelték,
gazdálkodtak benne és teszik mindezt ma is?

A "szakanyag"-ból az sejlik: a természetvédő appa-
rátus fő célja hogy hangulatkeltéssel és hatalmi pozíci-
ók keresésével saját kezelési területet szerezzen
magának, nem törődve ennek gazdasági, következmé-
nyeivel. A FAGOSZ ez ellen tiltakozik.

A Szövetség az eredményes gazdálkodással
együtt élő természetvédelmet támogatja, az indo-
kolt többletköltségek és bevételkiesések korrekt megfi-
zetése mellett.

Sopron, szeptember 7.


