Tulčík, 5. júna 2015

Európska únia finančne podporí ťažbu dreva v chránených
územiach a ďalšie využívanie drevnej biomasy na Slovensku.
Tlačová správa
Európska únia podporí z aktuálneho Programu rozvoja vidieka (PRV) na roky 2014-2020
budovanie lesných ciest a ťažbu dreva v chránených územiach. Podpora je určená aj na
zvýšenie ťažby a využívania drevnej biomasy na energetické účely.
Lesné cesty sú nevyhnutné pre ťažbu dreva. PRV podporí výstavbu a obnovu 250 km ciest, najmä
v chránených územiach, pod zámienkou protipožiarnej ochrany lesa. Svedčí o tom v minulom roku
schválený dokument Akčný plán Národného programu rozvoja využitia dreva SR (Akčný plán),
ktorý bol podkladom pre prípravu PRV. Finančná podpora z eurofondov je určená aj pre samotnú
ťažbu dreva vo vzácnych a ohrozených lesoch. Táto činnosť je cynicky zdôvodnená zlepšením ich
odolnosti a environmentálnej hodnoty. V lesoch, ktoré vyrúbali pomocou vyššie spomenutých
opatrení, si následne budú môcť lesníci opäť požiadať o finančnú podporou z PRV na výrobu a
inštaláciu hniezdnych búdok pre sovy a spevavé vtáky.
VLK s podporou 1561 občanov SR pripomienkoval schválené aktivity už v roku 2014 v rámci
pripomienkového konania k dokumentu Akčný plán Národného programu rozvoja využitia dreva
SR, ktorý slúžil ako podklad pre súčasný PRV. Napriek tomu, že sa na rozporovom konaní
nepodarilo rozpor odstrániť, Ministerstvo pôdohospodárstva predložilo materiál na rokovanie Vlády
SR a tá ho schválila na svojom zasadnutí v máji 2014. Vláda SR v tomto dokumente schválila i)
znižovanie rozlohy prírodných rezervácií (území s najvyšším stupňom ochrany prírody) za
účelom ťažby dreva na týchto územiach, ii) budovanie nových lesných ciest a ťažbu dreva v
národných parkoch a v chránených územiach so 4. stupňom ochrany prírody, iii) a zvyšovanie
využívania drevnej biomasy na energetické účely.
Napriek tomu, že VLK dlhodobo poukazuje na negatívne dopady nadmernej ťažby dreva na
Slovensku, v prípade aktuálneho PRV sa tieto negatívne trendy ešte prehĺbia s výraznou finančnou
podporou z EÚ.
VLK v rámci kampane BIOMASAKER dlhodobo upozorňuje na zvyšovanie množstva vyrúbaného
dreva v lesoch a vo voľnej krajine. Cieľom kampane je 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 ubudlo od roku 2000
760 km2 lesov a v súčasnej dobe sa ťaží takmer 4 milióny m3 dreva na energetické účely, pričom
udržateľná ťažba všetkého dreva je na lesných a nelesných plochách 5,8 – 6 miliónov m3 dreva.
Viac informácií o kampani BIOMASAKER nájdete na stránke http://biomasaker.wolf.sk/.
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