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Somogy megye erdőterületeinek nagyságát, erdősültségét tekintve az ország élvonalához tartozik, 
amelynek fenntartását és fejlesztését a sok évszázados erdőgazdálkodási tevékenységnek köszönhe-
tünk. A somogyi erdészek munkájuk során komplex szemlélettel őrzik és védik a természeti értéke-
ket, a növény és állatvilágot, mindezek mellett az erdővagyont, figyelemmel kísérik az ökológiai 
állapotot és biztosítják az erdő fenntartható fejlődését.  
A természetkedvelő emberek, az erdészek és természetvédők civil összefogását segítendő 2008. 
július 10-én megalakult 14 alapító taggal a Somogy Megyei Erdész és Természetvédő Egyesüle-

tet. 
 
Az egyesület céljai: 

Somogy megye zöld környezetének megóvása, az erdő civil védelmének szervezése mellett az öko-
lógiai értékek bemutatása, a környezettudatos gondolkodásmód erősítése és terjesztése. Az erdész 
társadalom közéletének és érdekvédelmének biztosítása. Az erdőgazdálkodásban dolgozó szakem-
berek szabadidős és kulturális tevékenységének előmozdítása és szervezése. 
 
A célok elérése érdekében kifejtett alapvető feladatok, tevékenységek: 

• A természetvédelem, az erdei ökoszisztéma és a környezet védelmének szervezése, 
• A környezettudatos gazdálkodás, a takarékos energia felhasználás és a megújuló energiafor-

rások használatának elősegítése, 
• Az erdőgazdálkodás, mint hagyományos természeti és természet megóvó tevékenység 

szakmai érdekvédelmének szervezése, 
• Az erdőgazdálkodásban, az oktatásban és erdészeti hatósági tevékenységben dolgozó szak-

emberek szervezett összefogásának biztosítása, érdekvédelem, 
• Források felkutatása a természetvédelem és az ökológiai értékek megőrzésének javítása ér-

dekében, 
• Pályázati lehetőségek felkutatása és pályázatok készítése a környezet infrastrukturális feltét-

eleinek javítása, a szabadidős és kulturális tevékenység fejlesztése, valamint az erdei isko-
lák, kisvasutak, közjóléti és parkerdei létesítmények létesítése és fenntartása érdekében, 

• A turizmus, az ökoturizmus, a rekreáció és az egészség megőrzés fejlődésének elősegítése, 
az elért eredmények fenntartása, 

• Az erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó hagyományos életmódok, néphagyományok és a nép-
művészet értékeinek megőrzése és a kapcsolódó ismeretanyagok átadása, 

• Az oktatás és továbbképzés, valamint a kutatás támogatása és elősegítése, szakmai progra-
mok szervezése, 

• A társadalom tájékoztatása érdekében a kommunikációs tevékenység szervezése, valamint 
javítása az erdei iskolák, a parkerdők és a médiák segítségével,  

• Kapcsolattartás a nemzetközi, az országos, a megyei és a városi szakmai intézményekkel és 
szervezetekkel, valamint civil társszervezetekkel, 

• Fórumok, tanácskozások szervezése a közösség fejlődésének elősegítése érdekében.  
 
Az egyesület gazdasági felelőse Berényi Ildikó, ügyvezetője Göndöcz Péter, az elnöki teendőket 
Merczel István látja el. A számvizsgáló bizottságot Borosán István vezeti, amelynek tagjai Ferencné 
Fogarasi Éva és Iberpacker Gábor. 
 
Egyesületünk nyitott, minden elkötelezett természetbarát jelentkezőt szívesen látunk körünkben, aki 
egyetért az alapszabályunkban leírtakkal. 
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