Zveza lastnikov gozdov Slovenije

zagotavljanje trajnostnega
in večnamenskega
gospodarjenja z gozdovi,
ki so največji ponor

Gozdovi so pomemben ekosistem v slovenski krajini. Poleg tega, da so
habitat mnogim vrstam rastlin in živali, predstavljajo najpomembnejši
ponor toplogrednih plinov, obnovljiv vir surovin in energije ter
zagotavljajo delovna mesta na podeželju in v mestih. V letu 2017 so
slovenski gozdovi iz ozračja izločili več kot milijon ton CO2. Gozdnatost
krajine in rekreacija v gozdovih sta tudi pomemben dejavnik privlačnosti
Slovenije za njene prebivalce in za turiste. V Sloveniji je kar 75 % gozdov
v zasebni lasti. Veliko gozdnih posesti je majhnih, del lastnikov gozdov pa
nima potrebnih znanj za trajnostno upravljanje z gozdom.

toplogrednih plinov
osveščanje in izobraževanje
zasebnih lastnikov gozdov
zastopanje interesov članov
in promocija sonaravnega
gozdarstva
skrb za čim višjo vrednost
gozdov

Zveza lastnikov gozdov Slovenije je prostovoljna organizacija, ki od
ustanovitve leta 2006 združuje zasebne lastnike gozdov, povezane v 29
društev. Ima več kot 4000 članov, ki so individualne zasebne posesti,
družinske kmetije in številni majhni gozdni posestniki, ki jim gozd pomeni
dodaten dohodek. Zveza deluje kot zastopnica interesov lastnikov
gozdov ter promotorka trajnostnega, večnamenskega in sonaravnega
gospodarjenja s slovenskimi zasebnimi gozdovi. Skrbi za informiranje
in osveščanje lastnikov gozdov ter izobraževanje za večjo varnost pri
delu. S podporo večnamenskemu gospodarjenju z gozdovi spodbuja
odgovornost do okolja in omogoča uživanje različnih funkcij gozda tudi
ostalim prebivalcem Slovenije in obiskovalcem.
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Društvo lastnikov gozdov Mislinjske doline v sodelovanju z Zvezo
lastnikov gozdov in Zavodom za gozdove Slovenije od leta 2007
organizira licitacijo vrednejših sortimentov lesa, ki je ena najuspešnejših
dražb kakovostne hlodovine v srednji Evropi. Pri prodaji vsako leto
sodeluje veliko število lastnikov gozdov, dneva odprtih vrat se udeleži
več tisoč obiskovalcev. Visoke dosežene cene lesa vrhunske kakovosti
spodbujajo lastnike gozdov k skrbnemu gospodarjenju in višajo vrednost
gozdov.
Zveza sodeluje z Zavodom za gozdove Slovenije ter izobraževalnimi,
znanstvenimi, strokovnimi in civilnodružbenimi organizacijami, ki delujejo
na področju gozdarstva in razvoja podeželja. Bistveno je prispevala k
oblikovanju kodeksa Obisk v naravi, ki ga je podpisalo 27 vzgojnih, civilno
družbenih in javnih organizacij. Udeležba lastnikov gozdov v oblikovanju
vsebine kodeksa je ključna za njegovo uveljavljanje.
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