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Izjava o vrednosti alpskih gozdov
Ob upoštevanju protokola Alpske konvencije Gorski gozd, strategije EU za gozdove Evropske komisije,
in prizadevanj evropskih držav, da bi oblikovale skupno vizijo za vitalne, produktivne in multifunkcionalne
gozdove, ki bi prispevali k trajnostnemu razvoju;
ob sklicevanju na ministrski sklep Evropski gozdovi 2020, sprejet leta 2011 na ministrski konferenci o
varstvu gozdov v Evropi FOREST EUROPE v Oslu, in na UNECE/FAO Gozdni akcijski načrt, sprejet leta
2013 v Rovaniemiju in njune potenciale za alpsko območje
ob odobravanju rezultatov poročila, ki ga je izdala delovna skupina Alpske konvencije Gorski gozd za
obdobje 2013-2014, izdelanega v skladu s pooblastilom XII. Alpske konference v Poschiavu (CH);
ob zavedanju, da so alpski gozdovi čezmejna dobrina, ki pokriva precejšen del geografskega območja
Alpske konvencije in imajo pomembne skupne specifične značilnosti, kot so multifunkcionalno
upravljanje, ekološka struktura in ekosistemske storitve;
zavedajoč se pomembne vloge, ki jo alpski gozdovi lahko imajo pri uresničevanju relevantnih mednarodno
dogovorjenih ciljev na ekonomskem, socialnem in okoljskem področju vključno s Strateškim načrtom CBD
za obdobje 2011-2020 in Aichi ciljev za biotsko raznovrstnost ter prispevajo h krepitvi zelenega
gospodarstva z zagotavljanjem trajnostnih gozdnih proizvodov, zlasti lesa, in tako oblikujejo Razvojno
agendo po letu 2015;
ob zavedanju, da alpski gozdovi zagotavljajo temeljne dobrine in storitve prebivalcem na vseh ravneh, npr.
čisto pitno vodo, varstvo pred naravnimi nesrečami, biotsko raznovrstnost in zaščito krajine, skladiščenje
ogljika in uravnavanje podnebja, rekreativne in turistične funkcije, proizvodnjo lesa in energije;
zavedajoč se priložnosti, ki jih nudijo alpski gozdovi glede rasti povpraševanja po obnovljivih virih (lesu
in energiji) in ekosistemskih storitev na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni;
zavedajoč se visokih stroškov, ki nastanejo zaradi težavnega dostopa do številnih gozdov in pogojev
gospodarjenja z njimi;
ob upoštevanju dejstva, da so gozdovi soočeni s podobnimi tveganji in priložnostmi na celotnem območju
Alpske konvencije, kar je treba upoštevati pri prilagajanju podnebnim spremembam in njihovih možnih
hujših učinkih na vegetacijske vzorce alpskih gozdov in njihovi izpostavljenosti ekstremnim dogodkom;
ob upoštevanju dejstva, da je obveščanje o gozdovih ključ za osveščanje širše javnosti o koristih, ki jih
prinašajo gorski gozdovi lokalni in evropski družbi kot tudi ob upoštevanju priložnosti, ki jih nudi poslovni
sektor na področju trajnostne proizvodnje in potrošnje;
poziva Alpska konferenca pogodbenice, da upoštevajo naslednja priporočila v okviru nacionalnih in
transnacionalih politik, ki spodbujajo trajnostno gospodarjenje z gozdovi in povečanje vrednosti alpskih
gozdov




da še povečajo nadnacionalno usklajevanje, usmerjeno v krepitev izmenjave znanja, izmenjavo
podatkov in usklajevanje glede stanja in modelov trajnostnega gospodarjenja z alpskimi gozdovi
ter možnega povečanega vpliva glavnih tveganj in dejavnikov tveganja ter odgovorov nanje, v
skladu s protokolom Gorski gozd Alpske konvencije in Večletnim programom dela za obdobje
2011-2016 Alpske konvencije;
da okrepijo priznanje ekosistemskih storitev, ki jih zagotavljajo alpski gozdovi, zlasti varstva pred
naravnimi nesrečami, ciklusa kroženja vode in uravnavanja podnebja s ciljem, da se prizna
vrednost, ki jo imajo za alpsko okolje in prebivalstvo – tudi z izmenjavo rezultatov raziskav in
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primerov dobre prakse glede mehanizmov podpore zagotavljanja ekosistemskih storitev z
vključitvijo ekonomskih instrumentov in sheme plačil za ekosistemske storitve;





da z ustreznimi politikami in spodbudami za lastnike krepijo aktivno gospodarjenje, spodbujajo
trajnostno rabo gozdov in ohranjanje biotske raznovrstnosti, izpolnjujejo ekonomske in socialne
funkcije v smislu multifunkcionalnega gospodarjenja z gozdovi;
priznavajo in spodbujajo rabo trajnostno pridelanega lesa kot bistvenega vira alpskega “zelenega
gospodarstva” in s tem zadovoljijo potrebe regionalne družbe po obnovljivih surovinah in virih
energije, s spodbujanjem uvajanja presoje življenjskega kroga proizvodov, upoštevajoč
proizvodnjo, predelavo in odstranjevanje vseh pomembnih proizvodov, materialov in energije kot
tudi praks za izboljšanje javnih in zasebnih zelenih javnih naročil;
spodbujajo sodelovanje in razvijanje projektov na področju posredovanja informacij in obveščanja
o gozdovih s ciljem povečanja ozaveščanja javnosti o koristih gozdov in gospodarskem potencialu
trajnostnega gospodarjenja z gozdovi za alpsko prebivalstvo.
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