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A z osztrák erdőgazdálkodás 
például azért működik ha-
tékonyan, mert a közember 

és az erdészeti gazdálkodásért fele-
lős hatóságok tiszteletben tartják a 
természetet és az erdőre vonatkozó 
törvényeket. A mindenkire általá-
nos mentalitás alapja az, hogy az 
erdő valóban egy közös érték, füg-
getlenül a tulajdonformától. Másod-
sorban fontos kiemelni azt a tényt 
is, hogy Ausztriában rendezettek 
a tulajdonviszonyok, ott ugyanis 
nem rombolt a kommunizmus, így 
annak utóhatásai nem mérgezik a 
jelent sem. Ausztriának ezért több 
évszázadra visszatekintő folyama-
tos erdőgazdálkodása van, ami 
versenyképes erdőgazdálkodási 
stratégiákat, kutatási módszereket 
eredményezett. Abban a remény-
ben mutatjuk be most az osztrák 
módszert, hogy hosszú távon ez lesz 
iránymutató a hazai erdőgazdálko-
dás megreformálásában.

Európai Uniós erdészeti 
stratégiák

Az erdőgazdálkodás fenntartha-
tó voltára irányuló két legkorábbi 
EU-s szabályzat a H1 és a H2 hatá-
rozat, előbbi A fenntartható erdő-
gazdálkodás általános irányelvei 
Európában, utóbbi Az európai er-
dők biológiai sokfélesége megőr-
zésének általános irányelvei címet 
kapta. Mindkettő megfogalmazza 
azokat a célkitűzéseket és eszkö-
zöket, amelyek az erdők vitalitá-
sának, egészségének, adaptációs 

* A bizottság közleménye az európai parlamentnek, a tanácsnak, az európai gazdasági és szociális bizottságnak és a régiók bizot tságának (http://bit.ly/erdostrategia)
** http://bit.ly/ES_agriculture_2015

képességének megőrzéséhez, a 
többcélú erdőgazdálkodáshoz, a 
megújítható erdei termékek minél 
szélesebb körű felhasználásához és 
a fenntartható gazdálkodás meg-
követelte szakképzéshez szüksége-
sek. Egyszerűen megfogalmazva, 
amit Mária Terézia az Országos 
Rendtartásában megfogalmazott, 
azt a jelenkori kihívásoknak meg-
felelően, az észszerű fenntartha-
tóság mentén a két EU-s rendelet 
kibontakoztatja: a fenntarthatóság 
és a szakképesítés szükségessége. 
Ez nem azt jelenti, hogy az EU-s 
tagállamoknak egy konkrét közös 
erdészeti politikájuk lenne, hanem 
azt, hogy az erdészettel kapcsola-
tos közös megnyilvánulás a közös 
erdőstratégia szintjén létezik *.

A 2014-ben megfogalmazott EU-s 
erdészeti stratégia megállapítja: 
„Szükséges, hogy a stratégia és annak 
végrehajtása olyan meglévő jogszabá-
lyokra és nemzetközi kezdeménye-
zésekre épüljön (ideértve a FOREST 
EUROPE keretében elvégzett mun-
kát is), amelyek fi gyelembe veszik a 
kisebb erdőtulajdonosok speciális 
helyzetét, és foglalkoznak piacalapú 
magánszektorbeli eszközökkel, pél-
dául a tanúsítással”. Mindemellett 
részletesen kitér az erdőgazdálko-
dással, konkrétabban az erdészettel 
kapcsolatos folyamatokra, úgymint 
az üzemtervezésre, erdőfelmérésekre, 

ezen belül a fa- és növényállomány, 
valamint a fafajták és talajminták fel-
térképezésére is.

Minden egyes EU-s tagországnak 
2020-ig, Romániát is beleértve, az 
uniós stratégiai iránymutatók men-
tén korszerű erdészeti és erdőgaz-
dálkodási fejlődést lenne szükséges 
megvalósítania. A tagországok kü-
lönböző gazdasági-társadalmi fej-
lődési szintje azonban nyilván nem 
engedi meg az egyforma ütemben 
való felzárkózást, fejlődést. Minden 
egyes tagországnak más és más ki-
hívásokkal kell megbirkóznia.

Az osztrák erdőgazdálkodás

Az osztrák állami közigazgatáshoz 
tartozó Ausztriai Erdészeti Kutatóköz-
pont honlapján megtalálható angol 
nyelvű leírás már az első mondatok-
ban megfogalmazza, hogy a közel 
húszéves fenntartható fejlődés egyik 
eredménye a 195 természetes erdőál-

lomány, amely 8403 hektáron terül el. 
Az Osztrák Erdőrezervátum 

Megőrzését célzó program 1995-ben 
indult, és 1997-ben tették közzé a ki-
indulópontra vonatkozó adatokat. En-
nek értelmében az Osztrák Erdőleltár

3 924 000 hektár erdős területet 
jelöl meg, ami azt jelenti, hogy az 
ország 46,8 százalékát erdő teszi ki. 
Továbbá az osztrákok már 1995-ben 
csatlakoztak ahhoz az európai stra-
tégiához, amely a már említett H1 és 
H2 irányvonalakat határozta meg, 
és amely most a Forest Europe né-
ven vált ismertté, és az erdőgazdál-
kodásra vonatkozó erdőstratégiát 
határozza meg.

Az osztrák területen létrehozott 
erdőrezervátumok méretét előze-
tesen nem rögzítették. Sokkal in-
kább a sajátos, természetes fajták 
jellegzetességei alapján döntöttek, 
hogy az országos erdészeti leltár 
keretében hálózatszerűen legyenek 
összekapcsolva. A program három 

alappillérre épült: a biológiai diver-
zitás megőrzésének elvére, a megfi -
gyelés és kutatás elvére, valamint 
a használhatósági és oktatási elvek 
alapján. 

A Forest Europe adatai szerint 
az osztrák erdők a tulajdonvi-
szony tekintetében főleg magán-
kézben vannak. Az állam csak 
húsz százaléknyi erdő felett ren-
delkezik. Az erdőbirtokosok majd-
nem felének a kezében vannak a 
kisebb erdők, vagyis övék az öt 
hektárnál kisebb területek csak-
nem ötven százaléka.

Az első teljes mértékben erdőtör-
vénynek minősíthető szabályozást 
Ausztriában 1852-ben rendelték el. 
Azt követően még 1975-ben született 
egy törvény, amely az erdőgazdál-
kodás szabályozására vonatkozott, 
és kisebb-nagyobb módosításokkal 
ugyancsak az van ma is érvényben. 
Az osztrák modell tehát attól műkö-
dőképes, hogy az államnak töretlen 
a bizalma a magánvállalkozások-
ban, ám ehhez olyan jogszabályi 
környezetet is teremt, amely szigorú 
felügyeletet is biztosít a gazdálko-
dóknak.

Az Európai Unió által kiadott 2015-
ös nyomtatvány olyan statisztikákat 
vonultat fel, amelyek az egyes tagál-
lamok erdőhelyzetére, faiparára, ke-
reskedelmére engednek rálátást.**

A sógor erdeje zöldebb
A sikeres osztrák erdőgazdálkodás titkai

Van, ahol az erdőgazdálkodásnak kultúrája van. Sajnos nem nálunk! ▴  F O R R Á S :  1 2 3 R F

Ausztria összerdős területének megoszlása

Ausztria 
nemzeti területe: 8,385.000 ha  Jelen erdős területe:  3,924.000 ha

Összerdős terü-
lete százalékban 
kifejezve:

46,8 %    Népesség:8,046.500

Népsűrűség:96/km 2                                                  Egy főre eső 
erdősűrűség 0,49 ha

• Miközben hajlamo-
sak vagyunk elhinni 
azt, hogy Nyugaton 
minden szebb, jobbak 
a bérek, jobban műkö-
dik a rendszer, vagy 
azt, hogy embersége-
sebb életkörülmények 
vannak, megfeledke-
zünk arról, hogy az 
irigyelt Nyugat meg-
becsüli saját értékeit, 
vagyis óvja azt, ami az 
övé, mindennek pedig 
van egy rendszere, 
amit a közember is 
tiszteletben tart.




