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A fórum területe egy nagy konferenciateremből, egy ugyanekkora kiállítási területből és 

öt kisebb szobából állt, melyekben a délutáni kerekasztal tárgyalásokat folytatták egy 
időben.  

 
A kiállításon részt vett a főszervező Szövetségi Erdőgazdálkodási Ügynökség, 

képviseltette magát a Tatár Köztársaság, a Vlagyimiri szövetségi terület és Komiföld illetve 
különböző technikai felszereléseket gyártó cégek (AviaLeszoOhrana), a Szentpétervári 
Erdőgazdálkodási Tudományos Kutatóintézet és a Kirovszkij traktorgyár.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A konferenciát Viktor Alekszejevics Zubkov az Oroszországi Föderáció kormányfőjének 

első helyettese nyitotta meg, aki Putyin üzenetét közvetítette. Az itt elhangzottak (mint 
hatékony erdőgazdálkodás és környezetvédelem) az egész fórumot végigkísérte, 
gyakorlatilag minden előadó megemlítette.  

Zubkov közölt még aktuális statisztikai adatokat is. Jelenleg 47 futó program van az 
erdőgazdálkodás területén Oroszországban, melyre 72 milliárd rubelt költenek, amiből 
tűzvédelemre 12 milliárdot fordítanak. A programokkal 40 ezer új munkahelyet kívánnak 
teremteni. Hozzátette, hogy az elmúlt évekhez képest a faiparban 7%-os, a bútoriparban 13%-
os emelkedés történt. 

   
„Az Oroszországi Föderáció erdőgazdálkodási politikájának fő területei” címmel tartott 

előadást Viktor Nyikolajevics Maszljakov, a Szövetségi Erdőgazdálkodási Ügynökség vezetője. 
Az összes oroszországi erdőterületre vonatkozó statisztikát közölt és elmondta, 2010-hez képest 
a finanszírozás 175%-al nőtt.  

 
 
 
 



 
Maszljakov szerint a jövő 

évben 101 projekt indulhat el, 
amelyek összesen 410 milliárd 
rubelbe kerülnek majd. Fontosnak 
tartja a tűzvédelmi fejlesztéseket 
a régiókban is. Fontos 
eredménynek tartja a régiók 
erdőgazdálkodásai között 
kiépített diszpécser szolgálatot is.  

  Az orosz erdőgazdálkodás 5 
fő területét különbözteti meg:  

1, Védelem (adaptív 
technológiák használata,  

2, Üzemeltetési rendszerek 
(állami tulajdon megtartása, 
nemzetközi normákhoz való 
igazodás a törvénykezésben) 

3, Erdőgazdálkodás 
hatékonysága (termékek 
minőségének növelése, nem 
feldolgozott termékek 
exportjának csökkentése, „zöld” 
gazdálkodás fejlesztése) 

4,  Kényelem (Lakott területek 
erdeinek fejlesztése, komfort 
fejlesztése a természetes 
parkokban)  

5, Oroszország és a világ 
erdőpolitikájának 
összehangolása 

Vlagyimir Ivanovics Kasin az állami Duma környezetgazdálkodási és ökológiai 
bizottságának elnöke a törvényhozásról beszélt. A 2004 évi 122 sz. törvényt a 2005 évi 199 sz. 
törvény követte, melyben a szövetségi területek visszakapták az erdeik fölött való rendelkezés 
jogát. A jelenleg aktuális törvényi keretet az erdőkről szóló 2007-es Kódex adja. Felhívta a 
figyelmet az egyre növekvő mennyiségű illegális keretek között történő erdőgazdálkodásra is.   

 
1998 2005 2011 
236 508 1174 

Illegális erdőgazdálkodás mértéke (ezer ha) 
 

Kasin szerint új, korszerű erdőgazdálkodási politika kialakítása szükséges, de részletes 
javaslatokat nem közölt. Az erdőgazdálkodásban dolgozók presztízsének növelését is fontos, 
jövőbeni feladatnak tartja.   

 
Vjacseszlav Mihajlovics Gajzer a Komi Köztársaság elnöke elmondta, hogy területükön 

van az egyik legnagyobb kiterjedésű erdőség, melyben érintetlen őserdők is találhatók. Az 
állami megrendelések teljesítésének jelenlegi folyamatáról beszélt és hangsúlyozta a 
tűvédelmi fejlesztések növekedését.  

Jelenleg állami döntéshozói szintre ért egy új projektjük, egy erdei fajmeghatározó és 
tenyésztési központ, mely valószínűleg jövőre realizálódik.  

 
Mihail Valnetyinovics Azanov az Angara Paper vállalat vezérigazgatója előadásában 

rövid cégismertető után a jövőbeni feladatokról beszélt. Kiemelten fontosnak tartja a 
Krasznojarszki határterületen épülő erdészeti kémiai komplexum létrejöttét. 

 



Marina Pavlovna Kokorina az EKA régióközi környezetvédő közösségi szervezet vezetője 
a szervezet eddigi tevékenységéről tartott előadást. Két éve léteznek és jelenleg 45 
szövetségi területen vannak jelen. „Zöldmozgalmakat” szerveznek közösségi honlapok 
segítségével. Erdőültetést és környezetvédelmi programokat szerveznek gyermekek számára, 
de fontos megemlíteni a folyótisztítási és állatvédelmi programokat is, melyeken önkéntesek 
vesznek részt. Kilencezer ember vett részt például a „Nincs több szemét” programban, 
melyhez mindenhol csatlakoztak a helyi lakosok is. Részletes tájékoztatást adott a 2012 évi 
rendezvényekről is.   

    
Alekszandr Alkeszandrovics Onucsin a Szukacseva Erdőgazdasági Intézet igazgatója 

komoly, szakmai előadást tartott a Krasznojarszki határterületen lévő intézetben történő 
erdőtelepítési kísérletekről. Véleménye szerint az erdészeti fejlesztés állami kérdés, mert a 
bérlő, aki lehet, hogy 10 év múlva már nem fog érvényes szerződéssel rendelkezni, nem akar 
egyszerre sok anyagi eszközt fektetni a területbe. 

 
A konferencia napjának második felében történtek a kerekasztal tárgyalások. Öt 

különböző helyet folytak egy időben. A témák: 
1. A jövő erdeje 
2. Az erdő és a vállalkozások 
3. Befektetések erdészeti létesítményekbe 

  4. Az erdő az emberek hétköznapi 
életének szolgálatában 

5. Oroszország a világ erdeje 
 

A „Befektetések erdészeti létesítményekbe” témájú kerekasztal tárgyalást a Szövetségi 
Erdőgazdálkodási Ügynökség vezető helyettese Jevgenyij Szergejevics Trunov vezette. 
Elmondása szerint az Oroszországban megtermelt energia csupán 1%-a származik z 
erdőgazdálkodásból, ezért ezen a területen van mit javítani.  

 
Az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium Valerij Anatoljevics Prilipov az erdő- és könnyűipari 

hivatal igazgató helyettese személyében képviseltette magát, aki az erdőgazdasági 
termékek importjára és exportjára vonatkozó statisztikákat közölt.     

 
      

2010 2011 
5010,6 5822,5 

Faipari termékek importja Oroszországba (millió $) 
 

2011-ben ez a könnyűipari szektor 500 milliárd rubel állami támogatásban részesült. 
A megengedett fakitermelés mértéke 2011-ben elérte a 71 millió m3-t. 
 

Év Projektek száma Millió m3 
2009 9 3,6 
2010 8 3,9 
2011 7 3,9 

Nem állami befektetési projektek  
 

Prilipov szintén fontosnak tartja z erdőgazdálkodás hatékonyságának növelését.  
 
Vlagyimir Alekszandrovics Kongratjuk az Állami Faipari Kutatóintézet igazgatója az 

erdőgazdasági termékek felhasználási területeit mutatta be.  
1. Papíripar (15-20 millió m3) 
2. Fűrészáru (10-15 millió m3) 
3. Faházak, energetika (50-60 millió m3) 
4. Erdészeti vegyészeti felhasználás (10-15 millió m3) 
 



A legújabb technológiai fejlesztésekről is beszélt, látványos előadásban.  
 
1. Fafeldolgozásból származó melléktermékekből készült új üzemanyag előállítása 

(kísérleti szinten van) 
2. Teljesen új tervezésű lánctalpas, kanalas rakodógépek fejlesztése (van elkészült, 

működő gépük). Ára (5-6 millió rubel) és terephez való alkalmazkodása 
eredményesen veszi fel a versenyt a külföldi vetélytársakkal 

3. Nanocellulóz és növényi eredetű termékek előállítása 
4. Biotechnológiai újítások 
5. Házépítésben használt, módosított fa alapanyagok, amelyek hatékonyabbak 

minden, faházaknál eddigi használt anyagnál. 
 

V.N.Petrov professzor úr az orosz törvényhozásról beszélt. A törvényhozás rendszerének 
ábrázolásakor összevetette a 2007-es erdőkre vonatkozó Kódexet, a Szövetségi Törvényeket 
és a szövetségi területek helyi törvényeit.  

Előadásában gazdasági elemzések is helyet kaptak. Elmondása szerint 2011-ben az 
erdőgazdálkodás bevétele 21,21 milliárd rubel volt, miközben a kiadások elérték a 44,57 
milliárd rubelt. A professzor az erdei utak infrastruktúrájának fejlesztését tartja a legfontosabb 
kérdésnek. Műholdas felvételekkel vetette össze a finn és az orosz erdők útjai. A különbség 
látványos volt. Ez az oka annak, hogy a 633 millió m3 engedélyezett mennyiség helyett 
Oroszországban jelenleg 176 millió m3 valósul meg. 

Jó példának mutatta be a Leningrádi régiót, amely 229 bérleti szerződéssel az első 
helyet foglalja el Oroszországban, kitermelési aránya pedig 70,3%-os.  

A professzor elemzéséből kiderül, hogy egy vállalkozásnak pontosan 226 millió rubel 
induló tőkével kell rendelkezni ahhoz, hogy megfeleljen minden törvényi előírásnak és 
eredményes szerződést tudjon kötni az erdő bérletére.  
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