“Lastniki gozdov
potrebujejo informacije in
novo znanje za
učinkovitejše upravljanje z

"Network of
knowledge for
efficient private
forests"

gozdom in pridobivanje
trajnostnega donosa iz

gozda.”

Net4Forest

Izboljšanje odločitev zasebnih
lastnikov gozdov pri njihovem
gospodarjenju z gozdom

predstavlja izziv, saj so gozdne
posesti majhne, lastniki gozda v
večini primerov niso
profesionalci in dohodki iz gozda
ne predstavljajo njihovega
glavnega dohodka.
S skupnimi močmi in z

Projektni cilji
Net4Forest analizira potrebe lastnikov
gozdov po inovacijah pri gospodarjenju z
gozdom, vzpostavlja mednarodno
izmenjavo znanja in izkušenj ter
omogoča prenos primerov dobre prakse
preko vrste izobraževalnih in
promocijskih aktivnosti. Lastnike gozdov
spodbuja k inovativnim načinom
gospodarjenja in povečanju njihove
konkurenčnosti na trgu lesa.
Projekt ponuja nove in dobro prilagojene
inovacijske instrumente, ki bodo olajšali
inovacijski proces projektnim partnerjem
in ciljnim skupinam.

izmenjavo izkušenj med več

O projektu

državami bo omogočeno boljše

V večini evropskih držav imajo zasebni
lastniki gozdov v lasti največji delež gozda in
posledično pride iz teh gozdov na trg velik
delež lesa. Učinki gospodarjenja z gozdovi so
tako zelo odvisni od znanja in sposobnosti
lastnikov, zato je pomembno, da so dobro
izobraženi in pri gospodarjenju upoštevajo
tako ekonomske kot tudi okoljske in socialne
vidike.

razumevanje najučinkovitejših

Literatura o ustreznem trženju gozdnih
proizvodov in ocenjevanju storitev je v EU
načeloma na voljo, vendar je opaziti velik
primanjkljaj informacij, smernic in gradiva za
praktično izobraževanje, svetovanje in
uporabo lastnikom gozdov.
Cilj projekta je izmenjava izkušenj, skupno
učenje ter oblikovanje inovativnih in javno
dostopnih materialov, ki bodo svetovalcem in
lastnikom gozdov omogočili pridobitev
ustreznih znanj za učinkovitejše upravljanje z
gozdom.

načinov in metodologij za prenos
želenega znanja tistim, ki ga
potrebujejo.

Projektni rezultati
✓
✓
✓
✓

Priročnik
Praktične smernice
Orodje za učenje
Primeri dobre prakse

Projektni partnerji
Slovenian forestry institute (SFI);
Foundation Centre for Support of Forest
Owner Cooperation (Latvija),
Estonian Private Forest Centre (Estonija),
Swedish University of Agricultural Sciences
(Švedska),
Forest Science and Technology Centre of
Catalonia (Španija).

