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Mit ad az erdő?
Az erdő és az energetikai fafelhasználás

Dr. Ódor József

TILIA Kft., 6500 Baja, Dózs Gy. út 160/b.

Bevezetés

Mit ad az erdő? Sokan rendkívül sokféleképpen válaszolják meg ezt a
kérdést. A válaszok általában a válaszadó által fontosnak tartott elemeket
emelik ki, azokra fókuszálnak. Éppen ezért minden tényezőre, elemre,
összetevőre figyelemmel megfogalmazott válasz talán nem is létezik, hiszen
az erdő oly sokféle szolgáltatást, terméket ad, hogy szinte nem is lehetséges
ezek mindegyikének számbavétele.

 Jómagam nem is próbálom sorba venni ezeket a javakat, jelen
értekezésben csupán csak egyet emelek ki az erdő által nyújtott
szolgáltatások, javak közül, a továbbiakban ezzel foglalkozom: Ez pedig a
faanyag, éspedig annak is csupán az energiatermelési célokra felhasznált
része.

A faanyag energetikai felhasználása

Az talán vitán felül áll, hogy az erdőben megtermelődő faanyag egy
jelentős része a történelem során mindig is energiatermelési célokat szolgált.
Már az ősember is elsősorban energiatermelésre használta a fát, hiszen a
fával fűtötte barlangját, faparázson sütötte ételét, sőt a tűzzel tartotta távol a
vadállatokat, majd a tűz segítségével kezdett fémből eszközöket készíteni,
kiemelve ezzel önmagát a kőkorszakból. Az energiatermelési célú
fafelhasználás volumene koronként ugyan jelentősen változott, de még
napjainkban is ez a felhasználási mód dominál.

Kicsit tágabb értelemben tehát azt is mondhatjuk, hogy az erdő –
többek között – energiát ad. Méghozzá nem is keveset, ezért jogosan
vetődhet fel a kérdés: mégis, mennyit, és hogyan? Érdemes tehát kicsit
közelebbről is körüljárni ezt a témát.

Célul kizárólag a magyar viszonyok elemzését tűztem ki, elsősorban
ugyanis ehhez álltak rendelkezésre adatok. (Meg kell jegyeznem, hogy
számos tekintetben nem, vagy nem eléggé megbízható adatokat találtam,
ezért egyes esetekben saját tapasztalataimra is kellett hagyatkoznom).

Először azt kívántam megvizsgálni, hogy mennyi energiát is ad tehát
évente az erdő? Az már az elemzés elején is látszódott, hogy lényegesen
többet, mint korábban gondoltam, és ahogy az a közvéleményben él.
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Egyes kutatások szerint a hazai fafelhasználás mintegy 80%-a
energiatermelést szolgál. Első megközelítésben kissé meglepően hangozhat
ez az állítás, de, ha közelebbről megvizsgáljuk a kérdést, lehetséges, hogy
nem is járunk túl messze a valóságtól!

Ahhoz, hogy ezekre a kérdésekre legalább közelítő pontossággal
választ kapjunk, először is meg kell vizsgálni, hogy forrás oldalon mennyi fa
áll rendelkezésre évente, majd pedig azt kell elemezni, hogy e mennyiségnek
hogyan alakul az éves felhasználása.

A fafelhasználás forrás oldala

 A magyarországi éves famérleget tekintve forrás oldalon az éves
fakitermelési adatból és a nettó import adatból indulhatunk ki. A
készletváltozások hatását zérusnak vehetjük, feltételezve, hogy a
készletváltozások évről-évre kiegyenlítik egymást.

A magyar erdőkből évente kitermelt faanyag az MGSZH Erdészeti
Igazgatóságának hivatalos adatai szerint mintegy 6,5-7 millió bruttó m3/év.
Ez a mennyiség a 2007. évben 6.609.099 bm3 volt, míg 2008. évben
7.024.025 bm3-re nőtt, ami 6,2%-os növekedést jelent. Ez az adat bruttó m3-
ben szerepel, tehát gyakorlatilag magában foglalja a teljes kitermelt föld
feletti famennyiséget.

A kitermelési oldal részletesebb számbavétele a statisztikai adatok
alapján a következőképpen alakul:

Erdei fatermékek termelése a 2007. évben¹
Nettó fakitermelés

Választék megnevezése Országos összesen
(m3)

Választék összetétele
(%)

Lemezipari rönk 107066 1,9
Fűrészipari rönk 1190137 21,1
Egyéb fűrészipari
alapanyag

438262 7,8

Bányászati faanyag 15202 0,3
Papírfa 411244 7,3
Rostfa 350843 6,2
Egyéb iparifa 236675 4,2
Ipari célú erdei apríték 11775 0,2
Iparifa összesen 2761204 49,0
Tűzifa 2878705 51,0
Összes nettó fakitermelés 5639909 100,0

¹Országos megoszlás, 66%-os stat. mintavétel alapján számított érték.
Forrás: MGSZH
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Mint látható, itt már a nettó (hengeresfa, ill. apríték) adatok
szerepelnek, ami nem tartalmazza a kitermelési és vágástéri apadékot. Mivel
a vágástéri és egyéb apadék témánk szempontjából fontos tényező, ezért
ezzel a tétellel is foglalkozni kell. (Az apadék felhasználására, feldolgozására
vonatkozóan nem találtam hivatalos adatokat).

Az apadék a fenti számok összehasonlítása és a saját gyakorlati
tapasztalataim alapján is a bruttó fatérfogathoz viszonyítva mintegy 17-20%-
ot tesz ki. Ez pedig óriási tétel, pl. 2007-ben 969.000 bm3 volt, ez az éves
tüzifa termeléshez viszonyítva 33%, tehát sokkal jelentősebb mennyiség
annál, hogy figyelmen kívül hagyhassuk Ha felületesen kezelnénk a kérdést,
azt is mondhatnánk, hogy minden negyedik m3 tüzifa ott marad az erdőn. Ez
azonban koránt sincs így!

A vágástéri apadék egy jelentős része – saját becslésem szerint
jelenleg már mintegy 50%-a hasznosításra kerül, csak éppen ezt a
felhasználást a statisztikai adatok nem adják vissza, mert a megfigyelési
körön kívül esik.  Az apadék egy részét a helyi lakosság a vágástakarítási
munkák elvégzésének kvázi ellenértékeként hazaviszi és tüzifaként, tehát
energiatermelésre hasznosítja. A lakossági tüzelési célra alkalmatlannak ítélt
vékony gallyfát, tuskót pedig helyben eltüzelik. (Ez a jelentékeny
hőmennyiség egyértelműen veszendőbe megy, másrészről növeli a Föld
hőszennyezését is). Egy kisebb hányadát az apadéknak jelenleg már
beaprítják, feldolgozásra kerül, szinte kizárólag energetikai fűtőanyag célra.

A hazai összes nettó kitermelt fa csak részben áll a hazai fafogyasztás
rendelkezésére. Ezt a mennyiséget csökkenti a nettó hengeres faimport
mintegy 1,0 millió m3-el (export-import egyenlege), így tehát forrás oldalon
mintegy 4,6-5 millió m3 hengeres faanyag áll a magyar fafogyasztás
rendelkezésére. A faanyag külkereskedelmén belül témánk szempontjából ki
kell emelni a tüzifa külkereskedelmét. 2004-ig hazánk jelentős nettó exportőr
volt csekély import mellett, az export volumene jócskán meghaladta az
importot. A 2004. évtől az export folyamatosan csökkent, az import nőtt, sőt
2007-ben – ha kis mértékben is – nettó importőrré váltunk. A nettó export
volumene 2008-ra ismét növekedésnek indult nettó tüzifa export pozíciónk
mintegy 100.000 m3 lett.

Amennyiben a nettó kitermelt faanyag mellett a vágásterületi és egyéb
apadék általam becsült 50%-át is figyelembe vesszük akkor a fafelhasználási
lehetőség potenciálisan évente mintegy 5,5- 6,0 millió m3 faanyag.

Ezt a mennyiséget növeli még az ún. régifa (öregfa, holtfa)
felhasználás, ami az egyszer már felhasználásra került faanyag
újrahasznosítását jelenti. E kategóriába tartozik a háztartásokban tüzelési
célra felhasznált régi fa, tehát a bontott fa építőanyagtól kezdve a régi
bútorokon át a hulladék papírig mindem – fából, vagy faanyag
felhasználásával készült - termék eltüzelése. Ennek mértékéről adatot nem
találtam, saját becslésem alapján ez mintegy évi 700.000 m3 lehet.
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E becslésnél az ipari jellegű primer fatermékek 50%-os hasznosulási
rátája mellett az össz beépült famennyiség változatlanságát feltételeztem és
mintegy 50%-os régifa felhasználással számoltam. Az öregfa ipari méretű
visszagyűjtésére, felhasználására vonatkozóan nem találtam hazai adatot,
holott ez pl. Németországban, egyes régiókban már ragyogóan működik,
hasonlóan a többi hulladékfajta szelektív gyűjtéséhez.

Mindent összevetve azt állapíthatjuk meg tehát, hogy a hazai
fafelhasználás rendelkezésére áll potenciálisan évente mintegy 6,6 - 7,0
millió m3 faanyag Magyarországon.

A fafelhasználás fogyasztási oldala, különös tekintettel az energetikai
hasznosításra

A hazai energetikai fafelhasználás vizsgálatához meg kell vizsgálni a
teljes hazai fafelhasználás alakulását, ugyanis abból lehet kiindulni a
részletesebb elemzésekhez. Célszerű egyaránt megnézni a fogyasztás, ill.
felhasználás struktúráját és nagyságrendjét is.

Az energetikai fafelhasználás struktúrája

Vizsgáljuk meg, hogy hogyan is lesz energia a fából, hogyan ad az
erdő energiát? Az energetikai fafelhasználásnak két fő területe van: a
lakossági tüzelőanyagként történő fafelhasználás és az ipari méretű
energiatermelő fafelhasználás.

A lakossági tüzifa felhasználás alapvetően két forrásból táplálkozik:
ez az erdőből kitermelt tüzifa, (hengeresfa és ágfa – vágástéri apadék),
valamint a korábban már valamire felhasznált fa végső hasznosítása,
eltüzelése (ez az ún. öregfa, vagy régi fa, ide értve a fa alapú papírt és egyéb
terméket).

Az erőművi fafelhasználás komolyabb léptékben csak néhány éve
indult meg. Ez utóbbi terület hazánkban jelenleg még viszonylag jól
elkülönül a nagyerőművi és a kiserőművi felhasználásra. A nagy erőművi
felhasználás alatt értem az elsősorban villamos energiatermelést szolgáló
erőművi blokkokban történő fafelhasználást és esetleg a kapcsolt hőtermelést,
míg a kiserőművek jellemzően hőt termelnek (kisebb közösségi fűtőművek,
erőművek), bár e csoportban is előfordul a kapcsolt üzemű termelés. (A Vet.-
ben persze letétezik ennél jóval egzaktabb csoportosítás is az erőművi
teljesítmények és egyéb jellemzők alapján).

Hazánkban mindez ideig 4-6 nagyerőmű dominanciája jellemzi ezt a
területet, ezek 2008 évi összes fafelhasználása fűtőértékben elérte a 17500
TJ-t.

Fentiekből látható, hogy jelenleg Magyarországon a faanyag
energetikai célra történő felhasználása meglehetősen torz képet mutat.
Egyfelől van a lakosság, mint legnagyobb felhasználó, másrészről van a
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néhány nagyerőmű, mint szintén jelentős felhasználók. Hiányzik viszont az
egészséges modell közepe: a helyi kis-közepes erőművek-fűtőművek százai,
mint ahogyan ezt például Ausztriában, Németországban látjuk.

Igaz, hogy ezen országok erdősültsége jóval nagyobb hazánkénál, de
ők felismerték hogy a biomassza- és benne a dendromassza energetikai
hasznosítása leggazdaságosabban helyben valósítható meg. A dendromassza
energetikai hasznosítása során ugyanis (az erőmű teljes életciklusát tekintve)
az alapanyag után a legmagasabb költség - a tüzelőanyag beszállítási költség
-, nem is beszélve a szállítással járó egyéb negatív környezeti hatásokról,
környezetterhelésről.

A magyar biomassza - dendromassza alapú energiatermelésében tehát
elsősorban a helyi, kis-közepes erőműveket, fűtőműveket kellene preferálni,
ezek létrejöttét kellene szorgalmazni, támogatni.

Az energetikai fafelhasználás volumene

Felhasználási oldalról megvizsgálva a teljes kitermelt faanyag
mennyiség mintegy 51,0 %-a már eredetileg is tűzifa, ebben a választékban
kerül megtermelésre. Ez mintegy 2,9-3,0 millió m3-t tesz ki, mint elsődleges
energetikai alapanyag. Feltételezhetjük, hogy e mennyiség valóban
energetikai hasznosításra kerül, bár ez nincs teljesen így. A tűzifa
felhasználási oldalról meglehetősen rugalmas választék, ezt mi sem mutatja
jobban, mint a kereslet-kínálat hatására egyes más választékokból is könnyen
lehet tüzifa (elsősorban a rostfa és a papírfa jön itt szóba), másrészről a tüzifa
is válhat ipari alapanyaggá (papíripari, agglomerát ipari, vegyipari, stb.
felhasználások). Éppen ezért nem könnyű a ténylegesen energetikai célra
felhasznált tüzifa mennyiség meghatározása.

A lakossági tüzifa felhasználás nagyságrendjének megállapítására
megpróbáltam átvenni a KSH fogyasztásstatisztikai adatait, mivel más adatot
erre vonatkozóan nem találtam, de meglátásom szerint az adat torz, nem
tükrözi helyesen a valós állapotokat. Eleve egy kismintán alapul és pénzbeli
(Ft) adatokból fix egységárral (fogyasztói árral) történő visszaszámítással
nyert naturális adatokat (nm3) tartalmaz. Ráadásul ebben az adatban
feltehetőleg az előbb említettekből csak a kitermelt hengeres, választékolt
tűzifa kategória foglaltatik benn. A KSH adata szerint tehát Magyarországon
a lakosság mintegy 3,8 millió tonna tüzifát fogyasztott 2006. évben, ami
5.270.000 m3-t jelentene. Ez a mennyiség enyhén szólva nincs összhangban
a forrásoldali adatokkal, még akkor sem, ha az említett statisztikán kívüli
adatokat is figyelembe vesszük. Fentiek miatt az éves lakossági tüzifa
felhasználás tekintetében kénytelen voltam részben saját becslésekre
hagyatkozni. Saját véleményem szerint a lakossági felhasználás az eredetileg
tüzifa választékként megtermelt 2,8 millió m3 mintegy 2/3-ára tehető, míg e
választék kb. 1/3-a kerül erőművi felhasználásra.
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Meg kell jegyezni, hogy a lakossági fafelhasználás egy jelentős része
a statisztikán kívüli mennyiség lehet: a felhasznált holtfát és a saját gyűjtésű
ágfát (vágástéri apadék) a statisztikai megfigyelő rendszer nem kezeli, pedig
itt hatalmas mennyiségről van szó. Ha csak az össz bruttó fakitermelés 17%-
os apadékának 50%-át vesszük, ennek a begyűjtésével számolunk, akkor is
évi mintegy 500.000 m3 plusz tüzifa kerül felhasználásra. Ez a mennyiség
ugyanis nem szerepel a hivatalos kitermelt nettó faanyagmennyiségben,
amiből a tüzifa mennyiséget is számítják.

A lakossági és ipari energetikai fafelhasználásban egyaránt
jelentkezik a primer és szekunder faipar apadéka („faipari hulladék”,
fűrészpor, stb.). Ennek mértéke a forrás oldali fűrészipari alapanyag- és
egyéb iparifa 40%-os (optimista) termékkihozatala mellett mintegy 1.180.000
m3-t tesz ki. E fűtőanyag tekintetében csekély, mintegy 20%-os lakossági
felhasználással számoltam (bár a pelletkészítés jelentős felfutása
következtében ez az arány jelentősen változhat). A faipar „mellékterméke”
jelentős hányadban belső üzemi felhasználásra kerül (fűtés, áramfejlesztés,
faipari szárítás, stb.). A fennmaradó mennyiség jellemzően erőművekben
kerül hasznosításra.

Amennyiben a lakossági éves tüzifa felhasználás tekintetében
elfogadjuk a forrásoldalon megtermelt 2,9 millió m3 tüzifa 2/3-ának
felhasználását, az 1,9 millió m3 éves tüzifát jelent. E mennyiséget növeli az
általam becsült vágástéri apadékból származó 0,5 millió m3, a felhasznált
régi fa - holtfa  0,7 millió m3, valamint a faipari apadék 0,25 millió m3. Azt
mondhatjuk tehát, hogy az éves lakossági energia célú fafelhasználás
mindösszesen valahol 3,3-3,5 millió m3 körül mozog (2007 évi adatok
alapján).

Lakossági energetikai fafelhasználás a 2007. évben
Fűtőanyag megnevezése Mennyiség (millió m3)
Erdei tűzifa 1,9
Vágástéri apadék begyűjtés („ágfa”, stb.). 0,5
Régi fa, öreg fa 0,7
Faipari melléktermék 0,25
Összes energetikai faanyag 3,35

Forrás: Saját számítások

Az ipari méretű, erőművi energiatermelés tekintetében az utóbbi négy
évben a biomassza alapú villamos energiatermelés 1,0 és 1,5 TWh között
alakult évente. A termelésnek természetesen csak egy része a faanyagból
termelt villamos energia, a többi egyéb, főleg mezőgazdasági eredetű
fűtőanyag felhasználásával került előállításra. A biomassza alapú villamos
energia az országos bruttó fogyasztásnak mintegy 2,5-3%-a. Ezt a trendet
követi az erőművi tüzifa felhasználás alakulása is. A Magyar Energia Hivatal
(MEH) adatai szerint az erőművi fafelhasználás az utóbbi két évben
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fűtőértéken mintegy 18.000 és 17.000 TJ körül alakult. E mennyiségnek csak
egy kisebb része alakult át elektromos energiává, jelentős része közvetlenül
fűtési célokra került felhasználásra, míg a többi hő veszteségként jelenik
meg. A hazai nagy biomassza erőművek energetikai hatásfoka viszonylag
alacsony. (A kis-közepes erőművekre nem található megbízható összevont
adat). A hazai nagy biomassza erőművekre mintegy 23-33%-os energetikai
hatásfok számítható a megújuló villamos energiatermelésükhöz felhasznált
biomassza tüzelőhő- és a vonalra adott villamos energia adatok alapján.

 Az erőművi fafelhasználás faanyag mennyiségre visszaszámolva
mintegy 1.400.000 t/év, azaz 1,95 millió tömör m3/év faanyagot jelent.
(Erőművi fafelhasználás tekintetében az irodalomban a fa alapú fűtőanyag
megnevezésekor számos különböző nómenklatúrával találkozunk, nincs
egységes, kiforrott elnevezése az egyes alapanyagféleségeknek. Találkozunk
megnevezésként rönkkel, sarangolt fával, tüzifával, fahulladékkal,
faaprítékkal, faforgáccsal, fűrészporral, nyesedékkel, stb., mindez jelentősen
megnehezíti az összemérhetőséget).

Ipari energetikai fafelhasználás a 2007. évben
Fűtőanyag megnevezése Mennyiség (millió tömör m3)
Fa tüzelőanyag (erdei tűzifa, vágástéri
apríték, faipari melléktermék, stb.)

1,95

Összes energetikai faanyag 1,95
Forrás: REKK, MEH, MAVIR

A számítások során a FAO nomenklatúra alapján átvett átváltási
tényezőkkel számoltam: a tűzifa fajsúlya: 0,72 t/m3, a tüzifa energiatartalma:
12 GJ/t. (Természetesen ezen átszámítási tényezőket is lehet kritikával illetni,
hiszen ezek pl. a fafajtól, a nedvességtartalomtól erősen függenek.)

A lakossági és ipari energetikai fafelhasználási adatokat összegezve
azt találjuk, hogy a hazai teljes éves energetikai fafogyasztás mintegy 5,25
millió m3, ami fűtőértékben kifejezve 45.360 TJ-t jelent. A teljes magyar
primer energiafelhasználás évi 1.120 PJ-jához viszonyítva azt látjuk,
hogy a fa alapú energia az összes éves hazai energiafelhasználás mintegy
4,1%-át adja!

Sok-sok más, hasznos szolgáltatás és termék mellett ezt adja tehát
az erdő, évről-évre, megújulóan, kimeríthetetlenül és CO2 semlegesen!

Faanyag termelés és fafelhasználás 2007.-ben
Megnevezés Mennyiség (millió m3)
Termelés: Összes bruttó fakitermelés 6,61
Felhasználás: Összes energetikai fafelhasználás 5,25
Termelés/Energetikai felhasználás 79,4%

Forrás: MGSZH, saját számítások
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A fa energetikai hasznosításának jövője

A magyar kormány nemzetközi egyezményben vállalt kötelezettséget
arra vonatkozóan, hogy Magyarország bruttó energiafelhasználásának 13%-át
2020-ra már megújuló energiából fogja fedezni. Jelenleg ez a szint még csak
mintegy 5,1-5,5%. Látható tehát, hogy jócskán lemaradásban vagyunk vállalt
kötelezettségünkhöz képest. Ezzel kapcsolatban érdemes megemlíteni, hogy
az Európai Unió közösségi szinten 20%-os megújuló energia arányt tűzött ki
célként 2020-ra!

A teljes bruttó energiafelhasználás tartalmazza a végfelhasználók által
fogyasztott energiát, a szállítási és elosztási veszteségeket és az
energiaátalakítási folyamatok veszteségeit („hulladékhő”) is. Ezen
terminológia szerint tehát a teljes bruttó energiafelhasználás magában foglalja
az erőművek, fűtőművek, háztartási tüzelőberendezések veszteségeit és
önfogyasztását is.

A hazai energiafelhasználás a Regionális Energiagazdasági
Kutatóközpont (REKK) által készített, egyik meglehetősen
„mértéktartó” energiafelhasználás növekedési prognózis (REKK, 2009.)
alapján évente mintegy 0,742%-al növekszik 2020-ig.  A növekedés
rendkívüli mértékben függ a gazdasági fejlődéstől, a GDP éves
növekedésétől (1%-os GDP növekedés 0,165% energiaigény növekedést
indukál).

A hazai energiaigény növekedése és a vállalt nemzetközi
kötelezettség teljesítése érdekében várható erőfeszítések hatására a
megújuló energiatermelésen belül a legnagyobb lehetőség hazánkban a
biomassza és a geotermikus energia hasznosításában rejlik. A megújuló
biomassza esetében tüzeléstechnikai tulajdonságai, fűtőértéke, felhasználás-
gazdaságossága szempontjából kiemelkedik a dendromassza. A
dendromassza termelésében két fő forrás mutatkozik: egyik a hagyományos,
erdei dendromassza, a másik az energiaültetvényből nyerhető dendromassza.
Ez utóbbi igazán számottevő megjelenésére véleményem szerint középtávon
nem számíthatunk.

Fentiek alapján tehát a fa alapú energiatermelés meghatározója
hosszabb távon továbbra is az erdőből kikerülő faanyag lesz.

A fa alapú energiatermelést érintő várható változások, trendek:

- A biomassza alapú energiatermelésen belül a faanyag alapú
energiatermelés (beleértve a lakossági hőtermelést is) várhatóan
meghatározó marad.

- Az ipari jellegű, faanyag alapú energiatermelés várhatóan
középtávon jelentősen növekedni fog, de a teljes
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energiatermelésen belüli relatív súlya az energiaigény várható
növekedése miatt nem növekszik jelentősen.

- A biomassza alapú energiatermelésben és ezen belül is a fa alapú
energiatermelésben várható egy gyors technológiaváltás, amely az
újonnan létrejövő, magas műszaki-technológiai színvonalat
képviselő, magas energiahatékonyságú erőműveknek kedvez.

- A technológiai versenyt a szaporodó erőművek növekvő
fűtőanyag igénye és a rendelkezésre álló fűtőanyag korlátos
mennyisége kényszeríti ki elsősorban a növekvő fűtőanyag
árverseny mentén.

- Várható a kis-közepes erőművek, fűtőművek jelentős elterjedése,
megszaporodása.

- Jelenleg az erőművi megújuló energiatermelési kvótakiosztás és a
garantált átvételi ár biztosítása nem jelent effektív korlátot az új
belépők számára, de ez a hazai körülményeket figyelembe véve
bármikor megváltozhat (pl. elegendő a Vet. megváltoztatása), ami
egy ilyen jelentős volumenű energetikai beruházás megtérülési
biztonságát erősen veszélyezteti.

- A helyi igényeket kiszolgáló, települési kiserőművek, fűtőművek
döntően a helyi fűtőanyag bázisra fognak települni.

- A helyi igények tartamos kielégítésében esetenként jelentős
szerepet kaphatnak a fás szárú energiaültetvények is.

- A fás szárú energiaültetvények földindulásszerű térhódításától
egyelőre nem kell tartani, mivel kevés a rendelkezésre álló
tapasztalat, nincsenek megbízható, tapasztalati megtérülési
adatok.

- Az távlati energiapolitikai célok megvalósítása érdekében várható
a biomassza és ezen belül a dendromassza alapú energiatermelés
állami támogatásának növelése.

- Az állami támogatások hatására jelentősen megjavuló megtérülési
és egyéb gazdasági mutatók nagymértékben javíthatják a terület
versenyképességét.

- A megújuló energiatermelés állami támogatása egyben a
vidékfejlesztést is szolgálja: a kiserőművek építése a helyi építőipar,
alkatrészipar, gépipar számára komoly piac, a megvalósuló erőművek
és a hozzájuk kapcsolódó beszállítói logisztikai lánc jelentős
munkahelyteremtő tényező.

- A helyi kiserőművek létrejöttével a faanyag termelő
erdőgazdálkodók, erdőtulajdonosok számára helyi, stabil,
kiszámítható piac jelenik meg.

- A megnövekvő erőművi kereslet kapcsán a tüzifa piacon
áremelkedés prognosztizálható, ami az erdőgazdálkodók,
erdőtulajdonosok jövedelempozícióját jelentősen javíthatja.
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- A cellulóz alapú etanol szintézis ipari méretű megvalósításába
főként  az  Egyesült  Államokban  óriási  összegeket  fektetnek  be.
Jelenleg félipari- és ipari kísérletek folynak. A szintézis
gazdaságos megvalósíthatósága óriási lehetőséget nyújtana a
cellulóz (pl. faanyag) előállítók számára.

- Várható a parciális lobbi-érdekek felerősödése a megújuló
energia- és benne a biomassza alapú energiatermelés esetében:
kvótarendszer erősödése, zöldáram átvétel körüli
kiszámíthatatlanságok, bizonytalanságok fokozódása, stb.

- Várható ezeknek az erősödő, parciális lobbi-érdekeknek a „zöld”
köntösben való megjelenése. Ezt hatékony és tárgyszerű
kommunikációval lehet kezelni, aminek a felépítését már réges-
régen el kellett volna kezdeni.

Összefoglalás: Mit ad az erdő?

Összefoglalóan azt mondhatjuk tehát, hogy a magyar erdők az
éves összes hazai  energiafelhasználás mintegy 4,1%-át adják, ami a
jelenlegi energia-frusztrált világban már igen jelentős tétel!

Ezt az energiamennyiséget az erdők az erőforrásokat a jövő
nemzedékek elől nem elherdálva, rendkívül környezetbarát módon
adják,  nem  szennyezik  a  környezetet,  nem  okoznak  többlet  CO2
kibocsátást. Erdeink évről-évre megújulva, racionális használat mellett
kimeríthetetlenül, akár századokon át biztosíthatják számunkra a
megújuló energiát – ha mi emberek hagyjuk és segítjük is őket.


