Načrtovanje v gozdarstvu - nujno orodje za usmerjanje razvoja in rabe gozdov

Možna izhodišča za spremembo
koncepta načrtovanja
Marko Kovač

A) Izhodišča za spremembe
• Kritična evalvacija – ne čustvena razprava o GG načrtovanju
• Ključna vprašanja:
• Zakaj SLO kot majhna država potrebuje tri-ravninsko načrtovanje
– v EU28 ga nikjer ne poznajo! Poznajo ga Kanada, USA, Rusija, ….
• Zakaj se v SLO izdeluje GGN GGO in GGE za zasebne gozdove, če
se v vsakem načrtu GGE ugotavlja, da lastniki ne sledijo načrtom,
da je razparceliranost prevelika, itn. V večini držav EU28 (izjema
nekatere bivše komunistične države) se načrti izdelujejo za
posestnika in so vezani na pridobivanje subvencij:
• FMP: A=prostovoljno; BE=prostovoljno; DE=prostovoljno;
F>25 ha; CZ>50 ha; Bern = prostovoljno; Graubuenden = 50
ha; Zuerich = 50 ha; S = prostovoljno; HR=obvezno;
HU=obvezno; I=prostovoljno;
• Plan simple de gestion; F za P >10ha in < 25 ha;

• Za koliko se je povečala kakovost gozdov zaradi več-desetletnega
intenzivnega načrtovanja;
• Gozdna posest po lastništvu zelo razpršena; nobenega zoniranja
• Slika kaže delež državne posesti v% (x os) v GG enotah (y os)

•
•

1=% državnega; 2=0-5; 3=5-10; 4=10-15; 5=15-20; 6=20-25; ……11=45-50;
12=50-60; 13=60-70; 14=70-80; 15=80-90; 16= 90-99; 17= 100 državno

• Slika kaže delež državne posesti v% po GG enotah

• Za koliko se je povečala kakovost gozdov zaradi več-desetletnega
intenzivnega načrtovanja;
• Vsebinska organiziranost:
Varianta

Hierarhija
Ime načrta

Načrtovalsko-prostorska
enota

Vsebina

1

Velikoprostorski
strateški načrt

Država, Ekoregija*, skupine rastišč
znotraj ekoregij

Funkcije gozdov;
generične strategije za ekoregije;
funkcionalne strategije za funkcije gozdov v ekoregij in za
skupine rastišč znotraj ekoregij

1

Načrt GG enote:

GG enota, skupina rastišč, RGR

Generične usmeritve za skupine rastišč
funkcionalne strategije za RGR enote in sestoje

1

Izvedbeni načrt:

Sestoj

Letni plan dela

2

Velikoprostorski
strateški načrt

Država, politične regije, skupine
rastišč znotraj polit. regije

Funkcije gozdov;
generične strategije za politične regije, funkcionalne strategije
za funkcije gozdov v politični regiji in za skupine rastišč znotraj
političnih ekoregij

2

Načrt GG enote:

GG enota, skupina rastišč, RGR

Generične usmeritve za skupine rastišč
funkcionalne strategije za RGR enote in sestoje

2

Izvedbeni načrt:

Sestoj

Letni plan dela.

Razlika: prva shema predvideva razdelitev Slovenije na ekološke regije ali ekoregije (Kutnar et al. 2002, GIS
2012) in na GG enote. Ta delitev je zelo primerna predvsem zaradi ujemanja meja ekoregij s skupinami
gozdnih rastišč (Kutnar et al. 2012) saj je med njimi 11 takih, ki so vezani na posamezno ekoregijo in
določajo njene vegetacijske značilnosti. Druga variantna rešitev izhaja iz podmene, da politične regije v
Sloveniji bodo ustanovljene, predvideva opustitev GG območij in novo formiranje takih velikoprostorskih
gozdarskih enot katerih meje bodo skladne političnim regijam

B) Mogoči organizacijski modeli
1. Ohranitev sedanje organiziranosti
2. Ohranitev sedanje sheme z izboljšavami
• 14 GGN GGO/pokrajine/regije: poenostavitev (ekosistemske storitve,
strategije za tipe gozdov in ES in posebej N2K) in podaljšanje
veljavnosti na 20 let (razlog: prekrivanje z načrti GGE 10 let)
• Javni gozdovi: GGN GGE očiščeni proze in z upoštevanjem
metodoloških popravkov (tri točkovno določanje ciljev, …); gojitveni
načrt postane del GGN GGE, na njegovi osnovi se izdelajo letni načrti
zaradi kontrole (kaj, kje in kako).
• Zasebni gozdovi: poenostavljeni GGN GGE ali samo gojitveni načrti

3. Sprememba organiziranosti (nekakšno povprečje EU28)
• Državni načrt (plan razvoja gozdov)
• GGN GGE očiščeni proze za državne gozdove in za zasebne posesti P
> 50, 100 ha (lahko je enovit načrt – prikazi ločeno po lastništvih)
• Preprost upravljavski načrt za posesti P > 5,10 ha in P < 50,100 ha;
posestni načrt oz. gozdno-gojitveni načrt
• Minimalne gojitvene usmeritve za zasebne gozdove gozdove s P <
5,10 ha.

