Slovenská lesnícka komora:
BUDE KONEČNE VYPOČUTÝ HLAS VIDIEKA?
SVET V GLASGOWE UKÁZAL SLOVENSKU SPRÁVNU CESTU.
Tlačová správa
zo dňa 3.11.2021
Zhromaždenie súkromných vlastníkov lesa, poľnohospodárov, lesníkov a poľovníkov a obyvateľov
vidieka 3.11.2021 pred Národnou radou SR.
Lesníci, súkromní vlastníci, poľovníci a obyvatelia vidieka sa počas tohto roka veľakrát snažili poukázať
na to, že reforma národných parkov, pripravená cez poslanecký návrh zákona o ochrane prírody
a krajiny, nie je dobrá.
„Svetoví lídri sa v týchto dňoch na klimatickej konferencii v škótskom Glasgowe dohodli na zvrátení
úbytku svetových lesov do roku 2030 a na poskytnutí takmer 20 miliárd dolárov z verejných i
súkromných zdrojov na ochranu a obnovu lesov, boj s požiarmi a podporu pôvodných obyvateľov.
Toto posolstvo z Glasgowa presadzuje aj Vidiecka koalícia: Krajina osídlená ľuďmi má byť využívaná
ľuďmi, ktorí v nej žijú. Nie ponechaná ničnerobením na samovývoj, ako to presadzuje ochrana prírody
na Slovensku. Chráňme najprísnejším režimom najcennejšie časti prírody v maloplošných chránených
územiach, ale nezabúdajme na ľudí, ktorí žijú v našej urbanizovanej, husto osídlenej krajine vo
veľkoplošných chránených územiach – národných parkoch a chránených krajinných oblastiach. Žijú
a chcú ostať naďalej žiť a pracovať aj v horských a podhorských oblastiach, v osamelých usadlostiach,
na lazoch, kopaniciach, teda na celom slovenskom vidieku.
Znamená to jediné: Vidiecka koalícia vôbec nie je proti reforme národných parkov. Práve naopak.
Trváme však na tom, aby sme reformou ochrany prírody, a teda aj národných parkov, v prvom rade
podporili ľudí žijúcich na vidieku v chránených územiach, ktorí si chcú a dokážu najlepšie uchrániť
prírodné a životné prostredie tam, kde sú doma a kde častokrát vlastnia pôdu a lesy.
Poukazujeme pritom na Programové vyhlásenie Vlády Slovenskej republiky, v ktorom je jedným z
bodov aj revízia chránených území. Toto musí byť prvý krok, ktorý potrebujeme na Slovensku urobiť
v ústrety prírode a obyvateľom vidieka. Je potrebné za účasti všetkých dotknutých subjektov vidieka
zvolať okrúhle stoly, za ktorými sa budú hľadať vzájomné kompromisy a prieniky.
Na základe rokovaní lesníkov, poľovníkov, súkromných vlastníkov pôdy a lesov, vedcov zo strany
ochrany prírody a vedeckých lesníckych inštitúcii je nevyhnutné urobiť postupne kvalitnú zonáciu
chránených území a nastaviť jasné pravidlá spravovania, ktoré budú všetky záujmové skupiny
bezvýhradne rešpektovať.
„S takto pripravenou reformou nemáme problém, ale musia byť všetky strany relevantným partnerom
a novela nemôže byť diktátom jednej strany. Takto pripravená novela zákona o ochrane prírody a
krajiny vnesie na slovenský vidiek len chaos a neistotu,“ hovorí Ing. Milan Dolňan, predseda Slovenskej
lesníckej komory, ktorá je členom Vidieckej koalície.
Vidiecka koalícia konštatuje, že hlas slovenského vidieka akoby nechcel byť vypočutý. Preto
zorganizovala na jeho podporu zhromaždenie súkromných vlastníkov lesov, poľnohospodárov,
lesníkov, poľovníkov a obyvateľov vidieka, ktoré sa koná v stredu 3.11.2021 o 15.30 hod. pred
budovou Národnej rady SR v Bratislave.

