VYJADRENIE LZ VLK K OZNÁMENIU
MINISTERSTVA HOSPODÁRSTVA SR (MH SR)
VO VECI VYBAVENIA PETÍCIE BIOMASAKER
Tvrdenie MH SR:
- podľa každoročne zisťovaných údajov Národného lesníckeho centra vo Zvolene sa výmera
lesných pozemkov každoročne zvyšuje. V rokoch 2000 až 2013 táto výmera vzrástla z 1 976.5
tis. ha na 2 013,1 tis. ha; nárast tejto výmery o 36,9 tis ha, t.j o 369 km2, je v protiklade s
uvádzaným dôvodom petície, resp. tvrdeniu, že plocha lesov na území SR sa zmenšila o 760
km2,
VLK:
MH SR tvrdí, že na Slovensku od roku 2000 pribudlo 369 km2 lesných pozemkov, LZ VLK
tvrdí, že za toto obdobie zmizlo 760 km2 lesa.
Medzi údajmi, ktoré uvádzajú MH SR a LZ VLK, je zásadný rozdiel v tom, že MH uvádza údaje
o rozlohe "lesných pozemkov", pričom LZ VLK sa opiera o údaje o úbytku „plôch pokrytých
stromami“ zverejnených na stránke globalforestwatch.org. Rozdiel medzi týmito údajmi hovorí
jednoznačne, že napriek tomu že SR papierovo eviduje prírastok „lesných pozemkov“, ničenie
lesa (ťažba dreva) postupuje dvakrát rýchlejším tempom. Metodika Global Forest Watch
zisťuje pomocou satelitných údajov prírastok a úbytok drevinových porastov a jednoznačne
hovorí o tom, že aj po zarátaní prírastkov na Slovensku v období od roku 2001 do roku 2012
ubudlo cca 760 km2 lesa, čo je pre porovnanie napr. rozloha celého okresu Trnava.
„Plochy pokryté stromami“ v metodike Global Forest Watch sú plochy pokryté stromami s
výškou viac ako 5 m.
„Lesné pozemky“ v metodike MH SR sú nielen pozemky s lesnými porastmi, ale aj napr.
pozemky, na ktorých boli lesné porasty odstránené pri ťažbe dreva, aj lesné cesty, zvážnice,
lesné sklady, rekreačné miesta, políčka pre zver, rašeliniská, sutiny a prameniská a aj
pozemky nad hornou hranicou stromovej vegetácie vo vysokohorských oblastiach.
Ako je zrejme z vyššie uvedených definícií, kým LZ VLK uvádza údaje o plochách, z ktorých
bol odstránený les, MH SR uvádza všetky plochy nachádzajúce sa na lesnom pôdnom fonde,
bez ohľadu na to, či na nich je les, alebo nie. Kde nie sú stromy, tam nie je les.
Tvrdenie MH SR:
- celkový využiteľný potenciál lesnej palivovej biomasy je 2,8 mil. ton. Tento potenciál nie je
plne využitý, pretože, z celkovej spotreby 3,5 mil. ton dreva bolo približne 2,0 mil. ton
vyprodukovaných z odpadov po spracovaní dreva a drevom z nelesných pozemkov.
VLK:
MH SR uvádza*, že „Celkový ročný využiteľný potenciál lesnej palivovej biomasy je
v súčasnosti 2,91 mil. ton a je využívaný na 49 %.“, no zároveň tvrdí*, že „Veľká časť suroviny
používanej na energetické účely … je v kvalite vlákninového dreva.“. Tieto dve tvrdenia
Ministerstva hospodárstva SR sú hlavným dôvodom, prečo LZ VLK bojuje za zrušenie
štátnych dotácií na spaľovania dreva v energetických zariadeniach.
Platná legislatíva definuje presne kvalitu a parametre biomasy určenej na spaľovanie. Podľa
§6, ods. 3, Vyhlášky ÚRSO č. 490/2009 Z. z.** „Ak je biomasa vyrobená z dreva, musí okrem
kvality podľa odseku 1 spĺňať aj podmienku zaradenia dreva do kvalitatívnej triedy VI podľa
technických noriem, napr. STN 48 0055 a STN 48 0056“. Podľa uvedených technických
noriem patrí vlákninové drevo do kvalitatívnej triedy V.

Potvrdením sú aj zistenia ÚRSO, ktorý prešetroval 14 podnetov LZ VLK zameraných na
kvalitu spaľovaného dreva. ÚRSO uvádza*** „V štyroch subjektoch úrad zistil, že regulovaný
subjekt poskytol úradu nepravdivé údaje o kvalitatívnej triede dreva používaného ako palivo na
výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie ... nakoľko v predložených tabuľkách úradu
deklaroval, že kvalitatívna trieda dreva, z ktorej bola biomasa vyrobená je trieda VI, pričom
fyzickou obhliadkou bolo zistené, že biomasa bola vyrobená z III. a V. triedy akosti.“
MH SR a jeho kontrolný orgán ÚRSO potvrdzujú tvrdenia LZ VLK, že v zariadeniach na
spaľovanie drevnej biomasy dochádza k masívnemu spaľovaniu kvalitného dreva, táto činnosť
je navyše v rozpore s platnými zákonmi SR dotovaná zo štátneho rozpočtu. Na Slovensku nie
je dostatok disponibilného palivového dreva ani na pokrytie potrieb domácností, preto
považujeme za neprijateľné, ak štát zo štátneho rozpočtu dotuje ničenie našich lesov a
spaľovanie kvalitného dreva.
LZ VLK preto žiada MH SR o zrušenie štátnych dotácií na všetko drevo spaľované v
biomasových zariadeniach okrem dreva pochádzajúceho z energetických porastov a z odpadu
z drevospracujúceho priemyslu. Dôvodom je fakt, že na Slovensku od roku 2000 ubudlo 760
km2 lesov (približne rozloha okresu Trnava) a v súčasnej dobe sa ťaží takmer 4 milióny m3
dreva na energetické účely. Podľa nášho názoru je udržateľná ťažba dreva na lesných a
nelesných plochách na úrovni 5,8 – 6 miliónov m3.

Zdroje:
* - Správa o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike za rok 2013/ZELENÁ SPRÁVA, str. 22.
** - Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 490/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
podpore obnoviteľných zdrojov energie, vysoko účinnej kombinovanej výroby a biometánu.
*** - Analýza využívania drevnej štiepky pri výrobe elektriny a tepla.
http://www.urso.gov.sk/sites/default/files/Analyza-vyuzivania-drevnejstiepky%20-pri-vyrobe-elektriny-atepla.pdf

