Szakmai látogatás a GPF Médoc területén Franciaországban

There are no translations available.
Projekt előkészítő látogatáson vettek részt a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület
képviselői a GPF Médoc szervezetével közösen megvalósítandó „Akácerdők kezelése és
hasznosítása – erdőgazdálkodás” projekt részleteinek kidolgozása érdekében.

A látogatást a GPF Médoc működési területének bemutatása, az erdészeti szervezet
tevékenységének megismerése, és találkozás a helyi LEADER csoport, a SMIDDEST
képviselőivel egészítette ki. A delegációt Pascal Bosq úr, a GPF Médoc elnöke, Bernard
Barroud elnökhelyettes, Gerard Larrue erdészeti szakmai irányító, és Marie Amoroux technikai
asszisztens fogadta.

A szakmai konzultáció első részében az együttműködés előkészítésének pillanatnyi állapotával
kapcsolatban Gerard Larrue úr elmondta, hogy az előkészített pályázati dokumentumokat
beadták, és a Megyei Tanács előirányozta a kifizetést 2010. május 27-re. A végső jóváhagyást
a Regionális Erdészeti Hivataltól kapják. A projekt megvalósításához összesen maximum 80
% támogatást kapnak a résztvevők, ebből 45 %-ot a Területi Önkormányzatok finanszíroznak,
55 %-ot a helyi LEADER Akciócsoport.

A szakmai programmal kapcsolatosan elhangzott, hogy a GPF Médoc területe nagyobb, mint a
helyi LEADER Akciócsoport területe, három egybefüggő nagy akáccal beültetett területtel
rendelkeznek a térségben, és országos összehasonlításban Gironde megye rendelkezik a
legnagyobb akácterületekkel.

Négy társszervezettel működnek együtt, (Agrárkamara, Erdészeti Társulás, Regionális
Erdészeti Szövetség, és a CRPF Médoc szervezete).

A működési terület nagysága 69 600 ha, 52 ezer lakossal. A területen 22 ezer erdőtulajdonos
van, ebből 19 ezer tulajdonos 4 hektár, vagy annál kisebb területtel rendelkezik.

A tevékenységgel kapcsolatban elmondták, hogy a tulajdonviszonyok rendezése során
struktúra váltásra készülnek, mert nem lehet egységesen művelni a parcellákat. Szeretnék
megtalálni a területen azokat, akik a fafeldolgozásban lehetnek érdekeltek.
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Az újratelepítés folyamata:

- tuskózás

- öntözési rendszer, vízhálózat kiépítése, másodlagos és harmadlagos hálózatok kiépítése

- talajművelés folyamatos ekével

- ültetés (genetikailag kidolgozott fajtákat használnak, ami 30 %-kal nagyobb növekedést és
30 %-kal nagyobb fasűrűséget eredményez)

- parcella karbantartás

- hatékony újratelepítés (10 éves rotációval energiafa telepítését tervezik)

A területen védett növényfajok vannak, vadállomány és ragadozó madárfajták is
megtalálhatóak.

Az erdőtüzek megfékezésére a tulajdonosok egyesületbe tömörültek, kutakat telepítettek, tiltó
táblákat helyeztek ki, saját járműveik vannak a magántulajdonosok hozzájárulásával.

A Helyi Leader Akciócsoport nevében a SMIDDEST képviselői Sophie ROCQ és Carine
Morandiére fogadták a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület képviselőit Blay
városában.
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A SMIDDEST (Syndicat Mixte pour le Développement Durable de l'Estuaire de la Gironde –
Gironde Torkolati Vegyes Bizottság a Fenntartható Fejlődésért) több közigazgatási egységet
fog össze és a régióhatárokon, tartományi határokon is átnyúlik. Az ide tartozó települések
száma 110, lakosságszám 147 ezer fő. A szervezet fő célja a fenntartható fejlődés, a turizmus,
a mezőgazdaság és a környezetvédelem területén. Pillanatnyilag 15 projektjük van készen,
ezek között szerepel például a Gironde folyó torkolatában lévő madármegfigyelő hely, a
gazdák összefogása a közös húsfeldolgozás megteremtésére is.

A szakmai programok keretén belül találkozón vettünk részt St-Sauveur település
polgármesterével, Gerard Bouges úrral, aki a mezőgazdasági fejlesztésekért felelős helyi
egyesület elnöke is egyben, magánemberként pedig szőlőbirtokos, gazdálkodó. Meglátása
szerint nagy problémát okoz, hogy a területükön lévő erdők 70 %-át nem szakmai
végzettséggel rendelkező tulajdonosok kezelik. A viszonylag magas nagy létszámú tulajdonosi
kör az öröklési viszonyokkal és az elaprózódott tulajdonosi háttérrel magyarázható.

A Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület delegációja megismerkedhetett a Többoldalú
területcsere programmal, melyet Thomas Compagnon erdészeti szakirányító mutatott be (az
összefoglaló ide kattintva megtekinthető).

Elmondása szerint nem véletlenül került sor Gironde megyében a Többoldalú Területcsere
Program kezdeményezésére. Az 1999-es viharkárok meghatározták a területen jelentkező
problémákat is. A vihar következményei hozták felszínre a tulajdonviszonyok problémáit.
Szükségessé vált az önkormányzatok, szakmai szervezetek és magánszemélyek összefogása,
a viharkárok enyhítéséhez és a területrendezés biztosításához, mely a Regionális Erdőbirtok
Hivatal, és egy Erdészeti a Vidékfejlesztési Iroda projektjében valósul meg. A program főleg az
önként jelentkezőkre terjed ki, azok a viharkár sújtotta területek tulajdonosai vehetnek részt
benne, akiknek a birtokai felaprózódott területeken helyezkednek el, és egyszerre maximum
száz fővel foglalkoznak.

Franciaországban már előzőleg is volt próbálkozás a tulajdonviszonyok rendezésére, de ezek
a próbálkozások kötelező alapon működtek, és így öt-tíz évet is igénybe vett, mire mindenkinek
sikerült megfelelő megoldást találni. Ebben a programban az önkéntesség következtében a
javasolt megoldások elfogadása is gyorsabban megy, egy-másfél év alatt sikerül mindenkivel
megegyezni. Első lépésként felmérik a területet, megvitatják a szakmai kérdéseket, és ez alatt
folyamatos munkakapcsolatban vannak a közel száz tulajdonossal. Az egyeztetések alatt
kialakul a továbbgazdálkodók, az értékesítők és az érdektelenek csoportja.
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Akik az erdők értékesítésében gondolkodnak, a CRPF segítségével el tudják adni a
területeiket, a munkatársak segítséget nyújtanak az új tulajdonosok megtalálásában. Az
érdektelen tulajdonosokat szintén a CRPF munkatársai keresik fel, és különböző
csereformákat ajánlanak nekik. Ahogy kialakult az ideális minimum 4 hektár összefüggő terület,
kezdődhet a közös gazdálkodás.

A minimum négy hektár meglétéhez azért ragaszkodnak a szakemberek, mert az ennél kisebb
területeken a gazdálkodási-szakirányítási költségek mellett nem lehet számottevő gazdasági
eredményt elérni. Általánosságban problémát jelentenek azok a területek, amelyeken nem
folyik erdőgazdálkodás a tisztázatlan tulajdoni viszonyok miatt, és az erdő elöregedése, ahol
nem vágnak ki annyi fát, amennyit lehetne.

A vihar után a kidőlt törzsektől megtisztították az erdőt, tuskózás, szántás és újratelepítés után
lehetővé vált a biztonságosabb erdő létrehozása, jobb megközelíthetőséggel és a károk
megelőzését szolgáló csatornák, figyelő tornyok építésével. Lombos növények ültetésével
próbálják fenntartani a változatosságot, de 2006-ban még mindig volt olyan terület ahol a vihar
által kidöntött fák még ott voltak.

A két szervezet között létrejövő együttműködési projekt részleteinek kidolgozása mellett
tereplátogatásra is sor került. Az erdőterületek mellett láthattuk a híres „bordói” szőlőtermő
területeket, és szerepelt a programban borászati üzem meglátogatása is.

A helyi szőlősgazdák évek óta vásárolnak Magyarországról akácból készült szőlőkarót.

A nemzetközi szakmai együttműködés következő állomása a francia szakemberek
csoportjának látogatása lesz 2010. június 7-e és 13-a között, melynek szakmai programjaira
várjuk az érdeklődőket a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület működési területén.

További információk: A www.leaderkontakt.hu honlapon az Erdőgazdálkodás menüpontban
a cikkhez kapcsolódó képek
Képgaléria, Események menüpontban Franciaország - Bordeaux - Médoc címen találhatók.
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Rácz Judit

Munkaszervezet vezető

Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület
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