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Az Európai Unió szárazföldi területének több mint 40%-át erdő vagy egyéb fával benőtt 

terület alkotja. Habár globális szinten még egyelőre az erdős területek fogyásával kell 

számolnunk, Európában a rendelkezésre álló adatok szerint az utóbbi évtizedekben évente 

átlagosan 0,4%-al növekedett az erdőterület. 

Az elmúlt két évtizedben az Unió társadalmának erdőkről és erdőgazdálkodásról alkotott 

képét a társadalmi-politikai változások nagymértékben formálták. Ennek eredményeképpen 

növekedett az erdők iránti igény, ugyanakkor megszaporodtak az erdőkre leselkedő 

veszélyforrások is. Válaszul a kihívásokra az EU egy politikai keret kialakítását tűzte ki célul, 

amely hozzájárul az erdészeti vonatkozású politikák koordinációjának és koherenciájának 

kialakulásához, valamint lehetővé teszi az erdőgazdálkodásra hatással lévő ágazatok közötti 

szinergia kialakítását. Ennek eredményeképpen született meg az erdőkre és az erdőalapú 

ágazatra vonatkozó új uniós stratégia. Jelen tájékoztató ennek a dokumentumnak a fontosabb 

célkitűzéseit hivatott vázlatosan bemutatni. 

A stratégia kiemelt célja, hogy 2020-ig az EU valamennyi erdejét bizonyíthatóan a 

fenntartható erdőgazdálkodási elvek alapján kezeljék, és hogy növekedjen az EU 

hozzájárulása az erdőgazdálkodás fenntarthatóbbá tételéhez. Mindennek a megvalósítása 

érdekében a stratégia nyolc kapcsolódó prioritási területet határoz meg. Ezek a következők: 

- vidéki és városi közösségek támogatása 

- az uniós erdőalapú iparágak, a bioenergia és a szélesebb értelemben vett zöld gazdaság 

versenyképességének és fenntarthatóságának növelése 

- erdők a változó éghajlat alatt 

- az erdők védelme és az ökoszisztéma-szolgáltatások erősítése 

- milyen erdeink vannak és milyen változásoknak vannak kitéve 

- új, innovatív erdőgazdálkodás és a hozzáadott értékkel rendelkező termékek 

- együttműködés erdeink egységesebb kezelése és jobb megismerése érdekében 

- erdőgazdálkodás globális perspektívából 

A dokumentum kiemeli, hogy szükséges beazonosítani azokat a területeket, ahol az egyes 

tagállamoknak előrelépéseket kell megvalósítani. Felsorolásszerűen említik az erdőtüzek 

megelőzését, a kártevők és a betegségek elleni harcot, a fa, mint fenntartható alapanyag 

promócióját és a regionális együttműködések kérdését. 



Talán nem mindenki tudja, de az erdőgazdálkodási ágazat napjainkban is jelentős uniós 

finanszírozásban részesül. A 2007-2013-as időszakban az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból 5,4 milliárd euró került elkülönítésre a különböző erdészeti 

intézkedések megvalósítása érdekében és a 2014-2020-as időszakban is a korábbihoz hasonló 

mértékű támogatás várható. Ezen támogatások egyik kiemelt célja, hogy a stratégia terveket 

támogassa különös tekintettel arra, hogy biztosítsa azt, hogy az EU erdeit bizonyíthatóan a 

fenntartható erdőgazdálkodási elvek szerint fogják kezelni. 


