Vidékfejlesztési kézikönyv 3.

ERDŐTELEPÍTÉS
Melléklet: Az erdőtelepítések támogatása

2019
2022

MELLÉKLET:
AZ ERDŐTELEPÍTÉSEK TÁMOGATÁSA
Az erdőtelepítéshez, valamint az ipari célú fás szárú ültetvények telepítéséhez a VP5-8.1.1-16
– Erdősítések támogatása című pályázati felhívás alapján uniós részfinanszírozású állami támogatás igényelhető.
A támogatás célja:
az erdőterület növelése, ezzel is segítve a klímaváltozás hatásainak csökkentését, a szélés vízerózió elleni védekezést, továbbá a faanyag iránti növekvő igény kielégítését.

Főbb támogatási feltételek hagyományos erdőtelepítés esetén:
legkisebb támogatható terület: 0,5 ha
• támogatható célállománytípusok:
• TölgyBükk és Egyéb keménylomb
• Egyéb lágylomb és fenyő
• Akác
• Nemesnyár
• jóváhagyott, névre szóló erdőtelepítési engedély megléte
• igazolt származású erdészeti szaporítóanyag felhasználása
• a támogatott terület erdő művelési ágba kerül

Támogatásra jogosultak:
a jogszerű földhasználó magánjogi gazdálkodók és önkormányzatok.
Támogatás formája:
vissza nem térítendő támogatás.
A támogatási kérelmek benyújtására – szakaszos elbírálás mellett – 2022. december 31-ig van
lehetőség kizárólag elektronikus úton.
Az erdőtelepítést a támogatói okirat hatálybalépésétől 36 hónapon belül meg kell valósítani.

12. kép: Többéves és egy éves erdőtelepítés, fotó: Szalai Károly
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Támogatás mértéke:
Alap támogatás:
• első kiviteli támogatás: 1. évben
• ápolási támogatás: 612 évig
Kiegészítő tevékenységek támogatása (1. évben):
• kerítés, villanypásztor építése
• padkázás
• erdőszegély kialakítása
• mikorrhizált csemete telepítése
• őshonos ritka elegyfajok alkalmazása*
Kieső jövedelem pótlása: 12 évig, amennyiben az erdőtelepítés megkezdésének évében SAPS
jogosult a terület
SAPS: az erdőtelepítés területe a SAPS jelenleg hatályos szabályozása szerint a fenntartási időszak (jelenleg 12 év) végéig SAPSjogosult marad.

Főbb támogatási feltételek ipari célú fás szárú ültetvény esetén:
• a legkisebb támogatható terület: 0,5 ha
• támogatható fafajok: akác, nemesnyár
• ipari célú ültetvény fenntartási kötelezettsége: 8-20 év
• a bejelentéshez egyszerűsített telepítési-kivitelezési tervet kell mellékelni
• a telepítés bejelentéséről szóló igazolás a 135/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet szerint
• igazolt származású erdészeti szaporítóanyag felhasználása
• a támogatott terület nem kerül erdő művelési ágba

*Őshonos ritka elegyfajok telepítésére vonatkozó főbb előírások:
• hektáronként legalább 100 db csemete ültetése, melyből a fenntartási időszak utolsó évére
legalább 30 db életképes egyednek kell maradni
• fekete nyár és törékeny fűz esetén legalább 1 méter, a többi fafaj esetében legalább
0,5 méter föld feletti magasságú szaporítóanyag felhasználása
• a felhívás 8. számú mellékletében felsorolt 24 fafaj közül legalább 3 fafaj felhasználása
• a facsemeték vadkárosítás elleni védelmének biztosítása egyedi mechanikai védelemmel
a teljes fenntartási időszakban (12 év)
13. kép: Befejezett erdőtelepítés, fotó: Szalai Károly

Támogatás mértéke:
Alap támogatás:
• első kiviteli támogatás: 1. évben
• ápolási támogatás: 1. évben
Kiegészítő tevékenységek támogatása (1. évben):
• kerítés, villanypásztor, padka SAPS: mezőgazdasági SAPS jogosultság a jelenleg hatályos
szabályozás szerint fennmarad

13. kép: Befejezett erdőtelepítés, fotó: Szalai Károly
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Aktuális támogatási összegek
Hagyományos erdőtelepítés esetén:

Célállománytípus csoport

Erdőtelepítés elsőkivitel
költsége

euró/ha

Kiegészítő intézkedések támogatása:

1. év
fenntartási
(ápolási)
költség
euró/ha

Jövedelempótló
támogatás
(*) (**)

Összesen

euró /
hektár/
fenntartási
időszak

euró /hektár

euró /
hektár

2. évtől
fenntartási (ápolási)
költség
Ápolási
időszak
(év)

Tölgy-Bükk és
Egyéb keménylomb

2744

623

11

6624

5184

15175

Egyéb lágylomb

2082

467

8

2602

5184

10335

Akác

1803

467

5

1514

5184

8968

Nemesnyár

1596

467

5

1381

5184

8628

Kerítés

7,8 eurónak megfelelő
forint összeg/m

max. 1560 eurónak megfelelő
forint összeg/ha

Padka (lejtés >10°, kézi,
csak erdőtelepítés)

15,6 eurónak megfelelő
forint összeg/100m

max. 749 eurónak megfelelő
forint összeg/ha

Erdőszegély kialakítása
(csak erdőtelepítés)

1,8 eurónak megfelelő
forint összeg/m

Mikorrhizált csemeték
(csak erdőtelepítés)

7,2 eurónak megfelelő
forint összeg/db

max. 3870 eurónak megfelelő
forint összeg/ha

Ipari célú fás szárú ültetvények létesítése esetén:
Ipari célú fás szárú
ültetvény
Ipari célú fás szárú ültetvény
telepítés költség

1. év ápolási költsége

euró /ha

eurónak megfelelő forint összeg/
hektár/ápolási időszak

Akác

1558

410

Nemesnyár

2144

515

Célállomány-típus
csoport
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