Mednarodni dan gozdov 2021

Dejavnosti, ki bodo ob letošnjem mednarodnem dnevu gozdov potekale pod okriljem FAO,
bodo poudarjale prispevek obnove gozdov k trajni blaginji nas in naslednjih generacij.
S trajnostnim upravljanjem in obnovo gozdov lahko pomagamo ohraniti biotsko raznovrstnost
planeta in se borimo proti podnebnim spremembam, hkrati pa spodbujamo gospodarsko
dejavnost, ki ustvarja delovna mesta in izboljšuje življenje. Pri načrtovanju in odločitvah v
zvezi s tem so nam lahko v veliko pomoč tudi uradni statistični podatki.

Gozdnogojitvena dela narekujejo vremenske ujme
Na gospodarjenje z gozdovi vse bolj vplivajo podnebne spremembe. Naravne ujme so bile v
zadnjih letih silovitejše (žledolom in vetrolomi), zato gozdnogojitvena dela v zadnjem času v
veliki meri narekujejo posledice teh pojavov.
V 2019 je bilo v Sloveniji ...
posekane 5,3 mio. m3 lesne mase, od tega je delež sanitarne sečnje znašal 53 %.
v obnovo gozdov vloženih 1 mio. EUR (priprava sestoja, tal, sajenje in setev).
za negovalna dela porabljenih 1,5 mio. EUR (obžetev, nega gošče, nega mladja ipd.).
za drevesne sadike za redno obnovo porabljenih 0,3 mio. EUR.






Struktura sanitarne sečnje
Sanitarna sečnja je kazalnik zdravja gozdov. Vzroki za sanitarno sečnjo so lahko različni, npr.
naravne ujme, pomnožitev podlubnikov, bolezen gozdnega drevja.
V 2019 je bil v Sloveniji ...
največji del sanitarnega poseka (47 %) opravljen zaradi pomnožitve podlubnikov (lubadarja).
najmanjši del sanitarnega poseka (6 %) opravljen zaradi drugih sanitarnih vzrokov.
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Proizvodnja sortimentov in poraba lesnih goriv v
gospodinjstvih

Gozdovi so kot vir lesa za Slovenijo pomemben naravni vir. Pomen rabe lesa narašča, saj je
njegova obdelava energetsko nepotratna in prijazna do okolja.
V 2019 je bilo v Sloveniji ...
proizvedenih 4,7 mio. m3 gozdnih lesnih sortimentov.
52 % teh so bili hlodi za žago in furnir, 25 % les za kurjavo, 21 % les za celulozo, 2 % drug
okrogel industrijski les.
delež lesnih goriv (polena, lesni ostanki, sekanci, peleti in briketi) med energenti,
porabljenimi v gospodinjstvih, 39 %.





Gozdarska proizvodnja
Ločimo tržno in netržno gozdarsko proizvodnjo. V tržno proizvodnjo spadajo proizvodnja
gozdnih lesnih sortimentov v tržnem sektorju in vse opravljene gozdarske storitve, v netržno
proizvodnjo pa vrednost naravnega prirastka gospodarskih gozdov in proizvodnja sortimentov
v zasebnem sektorju.
V 2019 je v Sloveniji ...
vrednost celotne gozdarske proizvodnje znašala 548 mio. EUR.
vrednost gozdarske proizvodnje v zasebnem sektorju znašala 46 % celotne gozdarske proizvodnje.
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Dejavnosti, vezane na gozdne vire
V 2019 so gozdarstvo, lesnopredelovalna industrija in papirna industrija v Sloveniji ...
zaposlovale skupaj 21.351 oseb, največ lesnopredelovalna dejavnost.
ustvarile skupaj 919 mio. EUR bruto dodane vrednosti, največ gozdarstvo.
od tega je bil največji delež oseb zaposlenih v lesnopredelovalni industriji, k skupni
dodani vrednosti pa je največ prispevalo gozdarstvo.





Deleži zaposlenih in deleži bruto dodane vrednosti po dejavnostih, vezanih na gozdne vire,
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Potencial za trajnostno rabo lesa
Trajnostna raba lesa za energijo, gradnjo in druge namene bo v prihodnje pomembna pri
izpolnjevanju več globalnih trajnostnih ciljev. Zato je delež izvoza gozdnih lesnih sortimentov
izmed doma proizvedenih sortimentov pomemben kazalnik izgube proizvodnega potenciala.
V 2019 ...
je Slovenija izvozila 40 % v tem letu doma proizvedenih gozdnih lesnih sortimentov.
je 60 % v tem letu v Sloveniji posekane lesne surovine ostalo doma za nadaljnjo potrošnjo.




Doslej je bil delež izvoženih gozdnih lesnih sortimentov največji v letu 2017, in sicer je znašal
66 %. To je bil čas, ko si je sledilo več zaporednih vremenskih ujm, ki so med drugim
povzročile pomnožitev podlubnikov, zaradi česar se je povečala sečnja, posledica tega pa je
bila večja količina razpoložljivih proizvedenih sortimentov za prodajo doma in v tujini.
Delež izvoza gozdnih lesnih sortimentov, Slovenija
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