
Szakmai konferencia a fa biomassza energetikai fölhasználásáról 

 

Delphine Batho környezetvédelmi miniszter beszédével vette kezdetét a Párizsban a második 

alkalommal megrendezett országos biomassza-kollokvium „Bois énergie: une chance pour 

l’économie francaise” (Energetikai célú faanyag: egy esély a francia gazdaságnak). Ennek 

nyitógondolataként a miniszter asszony aláhúzta, a fára, mint biomasszára alapozott 

energiatermelés Franciaország számára stratégiai kérdés, mivel hozzájárul az ország 

energetikai autonómiájának remélt eléréséhez, valamint a széndioxid-kibocsátással 

kapcsolatos vállalások teljesítéséhez, továbbá lehetővé teszi az állampolgárok energia-

számlájának csökkentését és munkahelyek teremtését. Delphine Batho megjegyezte, az 

energia és az „ökológiai átmenet” (transition écologique) fontos részét képezi annak az öt 

éves kormányprogramnak, amit Francois Hollande köztársasági elnök július 3-án ismertetett a 

Nemzetgyűlésben. A politikus aláhúzta, a Rio+20 konferencia keltette csalódások nem 

tántorítják el a kormányt attól, hogy támogassa a megújuló energiák fejlesztését, az továbbra 

is a kormány programjának meghatározó tengelye lesz. Ebben a biomassza meghatározó 

szereppel bír, mivel ez adja a megújuló forrásokból származó energia mennyiségének mintegy 

felét az országban, ez a leggyorsabban és legnagyobb arányban bővíthető forrás. Ezért a 

miniszter asszony fontosnak tarja, hogy a biomassza a fontosságát megillető szerepet kapjon a 

köztársasági elnök által beharangozott és a közeljövőben indítandó, az energetikai átmenetről 

tartandó társadalmi konzultáció során.  

 

Franciaországban komoly tartalékok rejlenek az erdőgazdálkodásból származó biomasszában, 

mivel az éves növekménynek csupán 60%-ét termelik ki. Megjegyzendő, hogy ez a jelenség 

nem csak a meglévő erdők folyamatos gyarapodását, de egyben az erdőterület növekedését is 

jelenti, legtöbbször a korábbi szántók és legelőterületek rovására, méghozzá a természetes 

szukcessziós folyamatok eredményeként. Delphine Batho aláhúzta, nincs szó arról, hogy a 

teljes francia erdőterületet energetikai célra kellene hasznosítani, hiszen az erdőnek számos 

más funkciót is el kell látnia, legyen szó a biodiverzitás védelméről vagy a faipari célú 

használatról. Arra kell törekedni, hogy az erdők használatában olyan összhang legyen a 

különböző szereplők között, ami mindenki számára lehetővé teszi a folyamatos fejlődést, 

valamint minden termék és melléktermék hasznosítását. A biomassza akkor lehet igazán zöld 

energia, tette hozzá beszédében a miniszter asszony, ha kiaknázásához olyan technológiai 

eljárások kapcsolódnak, amik lehetővé teszik az elégetésekor keletkező szén-dioxid légkörbe 

jutó mennyiségének csökkentését. 

 

A jogszabályi környezet tartalmaz bizonyos kitételeket, amik hátrányosak a kisebb és már 

működő berendezésekre nézve, a tárca keresi a módját annak, hogy ezeket anélkül föl 

lehessen oldani, hogy a levegő minőségével és a közegészségüggyel kapcsolatos eredeti célok 

veszélybe kerülnének. A faanyag ezzel együtt egy olyan belföldi termék, ami nincs kitéve a 

nemzetközi pénzpiac vagy a szénhidrogének ára hektikus ingadozásainak, így stabil belső 

piaci beszerzési forrásaival csökkentheti az ország külső energiafüggőségét, továbbá 

hozzájárul az erdőgazdaságban, a faiparban és a kapcsolódó területeken meglévő mintegy 

százezer munkahely megtartásához. További előny, hogy a faanyag energetikai célú 

hasznosítása rendszerint közvetlen értékesítési formákkal társul, amik egyben az energetikai 

átmenet egyik kulcsfontosságú kérdését, azaz a szállítási távolságok csökkentésének igényét 

takarják, mivel ezáltal jelentősen csökkenthető a szén-dioxid kibocsátás. 

 

Delphine Batho a szakma képviselőinek megígérte, hogy a nehéz költségvetési helyzet 

ellenére személyes garanciát vállal arra, hogy a faanyag energetikai célú hasznosítását 

támogató, bevált támogatási formák – mint pl. a hőenergia-alap (fond chaleur) – 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2012-06-03_-_Colloque_national_biomasse_bois-energie.pdf


fönnmaradnak, továbbá tárcája szorosan együttműködik a mezőgazdasági, élelmiszer-

gazdasági és erdészeti minisztériummal ennek az energiahordózónak a fejlesztése érdekében. 

A hatékony kihasználást azonban nehezíti szerinte, hogy különösen a magánerdők esetében 

még jelentős a széttagoltság, az elaprózott birtokszerkezet, ezért erősíteni kell a helyi szintű, 

fönntartható hasznosítást. A miniszter asszony a konferencia megnyitójában arra kérte az 

ágazati szereplőket, hogy javaslataikkal maguk is járuljanak hozzá a faanyag energetikai célú 

használatát erősítő kormányzati program kidolgozásához, amivel lehetővé teszi, hogy ez az 

energiahordozó a magán- és közszférában, kis- és nagyberendezésekben egyaránt 

eredményesen és széles körben használható legyen. A tárcavezető szeretné, ha ezeket a 

javaslatokat a 2013-ban beterjesztendő, az energetikai átmenetről szóló törvény előkészítése 

során is föl lehetne használni. 
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