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Ausztria már a nyolcvanas évek közepe óta példaértékű erőfeszítéseket tesz azért, hogy 
energiaimport függőségét enyhítse. A kisebb léptékű vízierőműveik eddig is jelentős 
mennyiségű áramot termeltek, és közismerten élen járnak a melegvíz napkollektoros 
előállításában. Most azt szeretnék elérni, hogy egyes térségeik néhány éven belül 
önellátóakká váljanak, a mező- és erdőgazdaságban termeljék meg teljes áram, fűtő- és 
üzemanyag szükségletüket. Erre jó példával szolgál a virágzó osztrák Vulkanland 
Stájerország déli csücskében, ahol hazai és külföldi szakértőknek mintaprojektet mutattak 
be a kistérség vezetői. Az osztrák szakértők szerint meg kell találni a módját, hogy 
növeljék a hozzáadott értéket a termelésnél, hiszen a szupermarketekben kapható olcsó, 
bovli áráért nem lehet minőségi termékeket előállítani. Különféle marketingfogásokkal 
akár tripla árat lehet kérni a mezőgazdaságban, a kézműiparban előállított helyi 
termékekért, a turisták pedig szívesen fizetnek többet az unikális, extra szolgáltatásokért 
– állítják az osztrák szakértők. Másik fontos tanulság, hogy a megújuló energiák helyben 
történő előállításával a kistérségek önellátóvá tudnak válni, így a pénzt nem a 
multinacionális energiahálózatok részvényeseinek adják, hanem helyben marad. Az 
import fosszilis energia kiváltása tehát védi a globális éghajlatot, csökkenti az ország 
politikai kiszolgáltatottságát és amellett a helyi munkát is felértékeli. A megújuló 
energiák termelése, legalább átmenetileg, 10-20 éven át, fontos szerepet játszik a vidék 
fenntartható fejlődésében. 
Ausztriában is voltak elmaradott vidékek, ahol főképp állattenyésztésből és szántóföldi 
növénytermesztésből élt a lakosság. Mivel az elmúlt évtizedekben egyre csökkent a 
mezőgazdasági termékek ára, és az energiaár ezzel szemben rohamosan nőtt, a gazdák a 
nagyobb hozzáadott érték elérésére részlegesen „energiatermesztésre” állnak át.   
Különféle kedvezményekben részesülnek, miközben a termelt zöld energiát korlátlanul 
tudják értékesíteni. Ha pedig maguk használják fel, úgy az ellenérték is helyben marad, és 
nem az „arab olajsejkek” pénztárcáját hizlalja.  
Az ausztriai Mureckben, ahol a biodízel mellett biogázt, zöld áramot és (táv)fűtési 
energiát is előállítanak, nagy gondot fordítanak az energiatakarékosságra. Az épületek 
hőtechnikai tulajdonságai háromszor jobbak a magyar átlagnál. Máskülönben nemigen 
lenne elképzelhető, hogy erdészeti hulladékból, szármaradványokból és a csökkenő 
állatállomány trágyájából annyi hő, amennyivel a település összes épületét, versenyképes 
áron ki tudnák fűteni.  
 
Motorhajtóanyagot biomasszából decentralizáltan, elsősorban a keletkező 
szármaradványokból, szerves hulladékokból illetve átmeneti túltermelés esetén indokolt 
gyártani, az óriási monokultúrák elkerülésével. Ausztriában hagyományosan kicsi 
birtokméretek vannak, ahol a monokultúrák kialakulásának nincs nagy veszélye. Nekünk 
azonban különösen ügyelnünk kell arra, hogy a magas minőségű élelmiszertermelés és a 
rekreációt is szolgáló erdők ne essenek az energiapiac áldozatául.  Ez a típusú 
bioüzemanyag termelés a fenntartható mezőgazdaság és vidékfejlesztés történetében csak 
egy közjáték lehet. Sok ország igyekszik a kőolajszármazékok egyre nagyobb hányadát 
kiváltani, ugyanakkor nem szabnak határt a szállítás-közlekedés növekedésének. A ma 



élők azzal tehetnék a legtöbbet, ha sokkal hatékonyabban használnák fel az erőforrásokat 
és megfékeznék a pazarlást. Erre a műszaki megoldások rendelkezésre állnak.  
 
 


