Gozdarstvo v času in prostoru
Spletna anketa projekta ValoFor o odnosu lastnikov malih
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Projekt ValoFor: Lastniki majhnih gozdnih posesti so pomembni igralci - Vrednotenje prispevka
zasebnih lastnikov gozdov k bio-ekonomiji
V prispevku predstavljamo spletno anketo evropskega projekta »Small Forests - Big Players: Valorising small scale forestry for a bio-based economy«),
v nadaljevanju »ValoFor«. Poleg Gozdarskega
inštituta Slovenije v projektu sodelujejo tudi partnerji iz Švedske (Umeå University, Department
of Geography and Economic History), Nemčije
(Johann Heinrich von Thünen Institute) in Finske
(Natural Resources Institute Finland), koordinira
pa ga Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum
für Wald, Naturgefahren und Landschaft iz Avstrije.
Namen projekta je boljše razumevanje prispevka
lastnikov malih gozdnih posesti k bio-ekonomiji
na osnovi proizvodnje lesa. Lastniki majhnih
gozdnih posesti so pomembni, saj upravljajo s
približno 60 % evropskih gozdov in zagotavljajo
relativno velik delež lesne biomase za bio-industrijo in za različne druge ekosistemske storitve.
Skladno z nenehnimi družbenimi spremembami
v Evropi se spreminjajo tudi vrednote, mnenja in
mišljenja lastnikov gozdov, kar ima lahko resne
posledice na upravljanje z gozdovi in lesno oskrbo.
Poleg tega obstajajo po vsej Evropi velike razlike
v sestavi in velikosti majhnih gozdnih posesti,
pa tudi v nacionalnih zakonodajah in sistemsko
urejenih vzpodbudah.
Cilj projekta ValoFor je razumeti prispevek
lastnikov gozdov malih gozdnih posesti v Sloveniji, Avstriji, Nemčiji in na Švedskem ter Finskem
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pri prehodu v bio-ekonomijo, z upoštevanjem
njihovega pogleda in njihove strategije gospodarjenja z gozdom. Rezultati projekta ValoFor bodo
pomembno prispevali k oblikovanju prihodnje
gozdarske politike in načinov gospodarjenja z
gozdom.
Spletna anketa
Vabimo vas k sodelovanju v anketi o odnosu
lastnikov malih gozdnih posesti do gospodarjenja z gozdom. Četudi je vaša posest manjša od
50 hektarov, je vaše mnenje pomembno, saj vaš
odnos in način gospodarjenja z gozdom vplivajo
na ponudbo lesa, ekosistemske storitve in funkcije
gozdov ter na prilagodljivost gozdov na podnebne
spremembe.
Sodelovanje je prostovoljno, toda upamo, da
boste z nami delili svoje mnenje. Vaši odgovori so
pomembni, ker prispevajo k oblikovanju prihodnje gozdarske politike in načinov gospodarjenja
z gozdom. Zagotavljamo vam, da bomo vaše
podatke skrbno varovali in jih uporabili zgolj v
raziskovalne namene. Izpolnite anketo na spletni
povezavi: www.valofor.si
Ali preko QR kode:

Zahvaljujemo se vam za vaš čas in sodelovanje!
Prof. dr. Hojka Kraigher, vodja projekta ValoFor
v Sloveniji Gozdarski inštitut Slovenije
V Sloveniji projekt programa ForestValue izvaja
Gozdarski inštitut Slovenije s finančno podporo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike
Slovenije ter Evropske unije (Program ERA-NET
ForestValue, Obzorja 2020, pogodba št. 773324).
Več informacij: www.valofor.si
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