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(15) Kto vykopáva otvorené dvere?
Po spustení kampane, v ktorej lesníci vyznievajú ako vagabundi, vyrukovalo
Ministerstvo životného prostredia s Národným memorandom o lese uvedomujúc si mnohé skutočnosti, hlásiac sa k ochrane prírody a potvrdzujúc
záväzok chrániť prírodu Slovenska, vrátane lesov, vyjadrený najmä v Zákone o
ochrane prírody a krajiny, Zákone o lesoch, stratégiách a právnych
predpisoch Európskej únie a medzinárodných dohovoroch, ktorých je
Slovenská republika zmluvnou stranou.
Len akosi ten zákon o lesoch sa síce v memorande spomína, ale akoby sa hneď
aj ignoroval. Ako inak si vysvetliť to, že je potrebné napr. „za účelom celkového
zlepšenia stavu lesov na Slovensku podporovať zavedenie princípov a postupov
zodpovedného lesného hospodárenia do plánov obhospodarovania lesov na

Slovensku.“ Doteraz však nikto nepovedal, v čom dnešné princípy
a postupy zodpovedného lesného hospodára pri plánoch
obhospodarovania lesov na Slovensku odporujú vyššie
spomenutému.
Lesníci dokonca idú ďalej. Dobrovoľne sa prihlásili k auditu hospodárenia,
ktorý preveruje ich obhospodarovanie lesov na základe 7 medzinárodných
princípov, 32 národných kritérií, 59 indikátorov na regionálnej úrovni a 110
indikátorov na individuálnej úrovni (napr. v schéme PEFC). Kde napríklad
jedno z medzinárodných kritérií je aj „Zachovanie, ochrana a primeraný
rozvoj biologickej diverzity lesných ekosystémov“, kde sa posudzujú
kritériá ako napr. „štruktúra a prirodzenosť lesov“, „ponechávanie stromov na
dožitie“, „lesy osobitných prírodných hodnôt“, „chránené a ohrozené rastlinné
a živočíšne druhy“. Samozrejme so svojimi indikátormi. Po environmentálnej
stránke v čom tieto veci nezodpovedajú "postupom zodpovedného
lesného hospodára?"
Podľa certifikačných schém sa obhospodarujú lesy na Slovensku trvalo
udržateľným spôsobom. Podľa schémy PEFC na výmere 1 236 000 ha, v
schéme FSC 173 787 ha, čo je spolu 70% výmery lesov na Slovensku. Je to
dobrovoľné, nad rámec zákonov a dokonca za poplatok overenie nezávislou
autoritou, či sa lesy obhospodarujú trvalo udržateľným spôsobom – teda
spĺňajú všetky tri piliere – sociálny, ekonomický aj ekologický.
Pán minister, ešte aké princípy a postupy zodpovedného lesného
hospodárenia do plánov obhospodarovania lesov na Slovensku treba
zaviesť?
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