
PRIMERI POVEZOVANJA ŽENSK v

GOZDARSKEM SEKTORJU

Katarina Flajšman

Gozdarski inštitut Slovenije

10/11/2021 Project co-funded by European Union (ERDF, IPA II, ENI)



VSEBINA

• Poudarek na aktivnostih in projektih, za ženske v 

gozdarskem sektorju, ki bi jih v bodoče lahko izvajali v 

vseh državah partnericah.

• Predstavitev zanimivih primerov dobre prakse iz različnih 

držav:
o Nemčija

o Poljska

o Norveška

o Islandija

o Avstrija



NEMČIJA

Aktivnosti za povezovanje lastnic gozdov

Dnevi lastnic gozdov

• Vzhodna Bavarska (2007-2016).

• Obravnavanje širokega nabora različnih tem.

• Organizirano s strani lokalnih gozdarskih 

enot, združenja ženskih lastnic gozdov in 

ostalih deležnikov.



NEMČIJA

Gozdni sprehodi za ženske (forest walks)

• V zadnjem času precej priljubljeni (zahodna Bavarska).

• Organizirani s strani lokalnih gozdarskih enot skupaj z 

zvezo lastnikov gozdov.

• CILJI: spodbujanje zavedanje o tem, da so ženske tudi 

lastnice gozdov.

• Včasih organizirano v sodelovanju z ženskami iz politike

Mentorstva na univerzi 

• (University of Applied Sciences 

Weihenstephan-Triesdorf ) za mlade gozdarke



NEMČIJA

Iniciative in združenja

Ženske v gozdarstvu (Women of Forestry) 
https://forstfrauen.de

Mreža vseh žensk, ki delajo v gozdarskem sektorju.

CILJ: ustvarjanje enakosti med ženskami in moškimi v 
gozdarskem sektorju.

IG Waldbesitzerinnen
(Združenje lastnic gozdov na Bavarskem)

Waldbesitzerinnen NRW
(Ženske lastnice gozdov Severno Porenje-Vestfalija)

https://www.waldbesitzerinnen-nrw.de/

Združenje za ženske, ki jih zanima gozd in gozdarstvo 

https://forstfrauen.de/
https://www.waldbesitzerinnen-nrw.de/


POLJSKA

CILJNA SKUPINA:

• Ženske, ki so na kakršenkoli način povezane z 
gozdarstvom.

CILJ: 

• Povezovanje, podpora, vključevanje, ustvarjanje 
ženskih voditeljic, vpliv na javne diskusije, zaščita 
pravic žensk, mednarodno sodelovanje.

AKTIVNOSTI: 

• Konference, delavnice, mreženje, vpliv na 
odločevalce, raziskave…

• https://www.kobietylasu.pl/en/about-us/

Zveza žensk v gozdarstvu 
(Women in forest association)

https://www.kobietylasu.pl/en/about-us/


ISLANDIJA

Iniciative in združenja

Skógarkonur

CILJNE SKUPINE:

• Vse ženske, ki jih zanima gozdarstvo.
Trenutno skupina šteje 60 članov.

• Ustanovljena leta 2019.

CILJI: 

• Promocija vključevanja žensk vseh starosti v različna 
področja gozdarstva, s poudarkom na solidarnosti in 
sodelovanju.

AKTIVNOSTI: 

• obiski različnih deležnikov iz gozdarskega sektorja,

• seminarji,

• družabni dogodki (gozdni sprehodi),

• dogodki namenjeni mreženju…



NORVEŠKA

Intenzivni tečaji gozdarstva za ženske

CILJNE SKUPINE:
• lastnice gozdov,

• bodoče lastnice gozdov,

• študentke.

CILJI: 
• Pomagati in spodbuditi k boljšemu delu

– bolj aktivno, manj pasivno!

• Seznanjati o dolžnostih in obveznostih lastnikov gozdov in 
posredovanje drugih gozdarskih znanj.

• Razširjanje obzorja, zgraditi lokalne mreže.

AKTIVNOSTI: 
• Fizična in digitalna učilnica, videi na youtube platformi,

sestanki, praksa na terenu….



NORVEŠKA

Mreža za študentke 
gozdarstva

CILJNE SKUPINE:

• Učenke (dijakinje), študentke, pripravnice, …

CILJ:

• Ustvariti varen prostor za mlade ženske z 
dostopom
do dodatne podpore, mentorstev, novih 
znanj…

• Združenje mladih gozdark

AKTIVNOSTI:

• Mreženje, webinarji, ….



AVSTRIJA

Aktivnosti

Gozdovi v ženskih rokah (Wald in Frauenhänden)

• Ustanovljeno s strani Zveze lastnikov gozdov 
Styria (Avstrijska štajerska), leta 2011.

CILJI:

• Spodbuditi ženske za zanimanje v gozdarstvo in 
jih motivirati za gospodarjenje z gozdovi.

GOZDNI SPREHODI za

• lastnice gozdov,

• bodoče lastnice gozdov/lastnice kmetij,

• lovke,

• ženske, ki jih zanima gozdarstvo…



AVSTRIJA

Iniciative in združenja

Forstfrauen (Ženske v gozdarstvu)

• https://www.forstfrauen.at/

• Zveza za ženske (in moške) v gozdarskem in lesnem sektorju.

• 130 članov, ustanovljeno leta 2001.

CILJI:

• Povezati in podpreti ženske v tem sektorju.

• Nudenje različnih izobraževanj.

• Povečati „vidnost“ žensk v gozdarskem sektorju.

AKTIVNOSTI:

• glasilo (newsletter),

• medsebojno obveščanje,

• različni treningi, izobraževanja,

• ekskurzije (nacionalne in mednarodne),

• PR za ženske v gozdarstvu,

• Dogodki (International Conference „Forests in Women´s Hands“)

https://www.forstfrauen.at/
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