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VỀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI RỪNG 

NGHÈO

Hứa Đức Nhị

1, Nhận biết về rừng và 

rừng nghèo

Khái niệm về rừng trong Luật lâm nghiệp: 

 “Rừng là một hệ sinh thái bao gồm các loài thực vật

rừng, động vật rừng, nấm, vi sinh vật, đất rừng và các

yếu tố môi trường khác, trong đó thành phần chính là

một hoặc một số loài cây thân gỗ, tre, nứa, cây họ

cau có chiều cao được xác định theo hệ thực vật trên

núi đất, núi đá, đất ngập nước, đất cát hoặc hệ thực

vật đặc trưng khác; diện tích liền vùng từ 0,3 ha trở

lên; độ tàn che từ 0,1 trở lên.”
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phân loại rừng

Rừng được phân loại theo nhiều tiêu chí, theo nhiều cách tiếp 

cận khác nhau, như: 

(1) Sở hữu; 

(2) Mục đích sử dụng;

(3) Nguồn gốc hình thành;

(4) Theo mức độ tác động của con người;

(5) Theo trữ lượng của cây rừng chính;

(6) Theo thổ nhưỡng; Theo độ dốc của địa hình;

(7) Theo cây rừng chính;

(8) Theo khả năng tăng trưởng hay phát triển của rừng;

(9) Theo cấu trúc sinh thái 

…

Nhận biết về rừng nghèo

Rừng nghèo là một loại rừng trong cách phân 

loại rừng theo trữ lượng cây rừng chính. 

 Thường thì đối với gỗ, dưới 100 m3/ha là rừng 

nghèo, 100-200m3 là rừng trung bình, 200 m3 

trở lên là rừng giàu..

 Theo cách phân loại này, giàu - nghèo - trung 

bình.. không nói lên khả năng tăng trưởng của 

rừng ở thời điểm này. 
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Nhận biết về rừng nghèo kiệt

Rừng nghèo kiệt thường có mức độ tăng trưởng 

và phát triển rất chậm, là loại rừng tái sinh sau 

khi khu rừng và sinh cảnh cũ đã bị phá và sinh 

cảnh phát triển mới không còn phù hợp với các 

loại cây tái sinh sau đó, và để hình thành lại 

thành khu rừng một cách tự nhiên với những 

loài cây cũ hay loài cây mong muốn sẽ phải 

mất một thời gian rất dài, có thể phải qua rất 

nhiều diễn thế rừng khác nhau.

2, Vai trò và giá trị của rừng

 Rừng tự nhiên đã được phát triển một cách tự 

nhiên có thể cả hàng tỷ năm nay; 

 Giá trị của rừng là rất lớn, trong đó các giá trị 

kinh tế trực tiếp là từ 20-25%, các giá trị về môi 

trường là 75-80%.

 Các giá trị môi trường của rừng: Hấp thụ các 

bon; điều tiết nước; tăng độ phì của đất; chống 

rửa trôi đất; lưu giữ gien; nghỉ dưỡng; môi 

trường trú ngụ của động vật hoang dã...
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Giá trị môi trường của rừng

 Tính toán giá trị môi trường? (Phương pháp 

chi phí trực tiếp; Phương pháp thay thế; 

Phương pháp sẵn lòng chi trả..)

 Tính chất các yếu tố môi trường rừng?

 Trong suốt quá trình phát triển, loài người đã 

luôn phải giải quyết mâu thuẫn giữa lợi ích 

kinh tế trước mắt với đảm bảo giá trị môi 

trường an sinh dài lâu của rừng. 

3, Quản lý rừng với phát triển kinh tế
và bảo tồn giá trị môi trường rừng

 Mục tiêu về bảo vệ và phát triển rừng có tỷ lệ 

% che phủ rừng; 

 Sử dụng các công cụ quản lý của Nhà nước 

và nâng cao nhận thức cũng như vai trò của 

cộng đồng;

 Quy hoạch: 16,4 triệu ha đất rừng, gồm: 2 tr 

ha rừng đặc dụng, 6 tr ha rừng phòng hộ và 

8 tr ha rừng sản xuất;
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4, Về chính sách phát triển rừng 

nghèo

Chúng ta có chính sách phát triển rừng chung và 

không có một chính sách phát triển riêng đối 

với rừng nghèo;

Trong thời gian qua, thực hiện quyết định của 

Thủ tướng CP, chúng ta có chuyển một số 

diện tích rừng nghèo sang trồng Cao Su và 

hiện nay Thủ tướng CP đã cho dừng thực hiện 

chủ trương này với việc đóng cửa rừng tự 

nhiên nói chung.

Chính sách đối với rừng nghèo?

 Tính toán các lợi ích kinh tế về sử dụng đất 

trong việc trồng cây khác hay các giá trị sử 

dụng rừng và giá trị môi trường của rừng là rất 

khó khăn.

 Việc chuyển rừng và khai thác đất rừng sang 

trồng cây khác phải trên cơ sở: (1) Cân nhắc 

và quyết định chính trị; (2) Tuân thủ quy hoạch 

phát triển và (3) đáp ứng yêu cầu về khí hậu 

thổ nhưỡng đối với cây trồng. 
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Xin chân thành cảm ơn!


