Els meus objectius de gestió
Objectiu: Ser capaç de definir objectius de gestió sostenible
d'acord amb la seva visió i els seus valors, però també d'acord
a les expectatives de la societat.
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1 Què és un objectiu de gestió?

Els meus objectius de gestió

Els objectius de gestió són en certa manera les motivacions de la persona
propietària envers el seu bosc (conservació del patrimoni familiar, producció de
fusta de qualitat, conservació de l’aspecte estètic i paisatgístic, desenvolupament de
la biodiversitat, atenció al públic...).
Poden ser de caràcter general, econòmic, mediambiental o social o, en la majoria
dels casos, una combinació d'aquests diferents aspectes.
És important distingir entre els objectius de gestió i el treball resultant. Els objectius
de gestió influiran en les seves decisions vinculades al maneig diari del seu bosc. Les
aclarides i els treballs como la regeneració o el manteniment implementats dins de
la propietat seran el resultat dels seus objectius de gestió.
Poda en altura per complir
amb un objectiu de qualitat

Exemple
El seu objectiu de gestió es produir fusta d’alta qualitat? Optarà per un mètode de gestió particular com: una
distancia de plantació adaptada, aclarides dinàmiques o per podes en altura.
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2 Per què un objectiu de gestió?

Els meus objectius de gestió

La gestió diària d’un bosc requereix la presa d’un gran nombre de decisions.
Aquestes decisions són molt més fàcils de prendre si es basen en objectius
estratègics a llarg termini. La definició d'objectius permet, per tant, apartar-se de la
gestió forestal que s'ha posat en marxa, reflexionant sobre el que s'ha fet en el
passat i mirant cap al futur.
Abans de dur a terme les diferents operacions necessàries per a la correcta gestió
del seu bosc (aclarides, plantacions, manteniment de camins…), és necessari prendre’s
el temps necessari per definir amb precisió el que espera del seu bosc. Vol obtenir
ingressos de la venda de fusta, vol fer llenya, recol·lectar fongs i altres productes no
fustaners (fruits, mel, flors…), vol promoure alguna espècie concreta de papallona,
...?
Abans de l’acció, és
necessita una fase de
reflexió!

Un cop definits els objectius, és molt més fàcil decidir quines operacions s'han de
dur a terme i amb quin nivell de prioritat.
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2.1 Alguns exemples d’objectius de gestió

Els meus objectius de gestió

Els objectius de gestió poden ser de diversa naturalesa: es definiran en
funció dels seus desitjos, però també en funció del potencial de la
propietat.
Patrimonials
– Conservació i millora dels rodals heretats
– Transmissió del patrimoni de generació en generació
Econòmics
– Venda de fusta a la indústria
– Arrendament de caça
– Venda de llenya a particulars, …
Familiars
– Desenvolupament d’un entorn d’oci per un mateix i la seva
família: caminades, recol·lecció, observació d’animals i caça…
Ambientals
– Conservació i desenvolupament de la biodiversitat
– Emmagatzematge de carboni
Socials
– Entorn d’activitats d’oci per al públic
– Suport a l’educació ambiental
– Desenvolupament de l’activitat econòmica regional

Aquest faig vell amb cavitats no té cap
interès silvícola, però compleix un
objectiu de conservació del patrimoni i
de la biodiversitat.
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2.2 És possible combinar objectius diferents?

Els meus objectius de gestió

Els objectius de gestió d’una propietat poden ser múltiples. Per exemple,
és totalment possible combinar la producció de fusta de qualitat amb la
promoció de la biodiversitat i el desenvolupament d’un entorn acollidor per
les activitats familiars. Això és la multifuncionalitat del bosc.
« Quan em vaig fer càrrec de la gestió dels boscos familiars, era
important per a mi preservar el patrimoni i seguir millorant-lo, com els
meus pares ho havien fet anteriorment. Com caçador i naturalista,
volia millorar la capacitat d'acollida de la fauna condicionant els límits
i les clarianes existents. També volia desenvolupar una cultura forestal
de qualitat. És un gran orgull per a mi poder lliurar fusta de qualitat i
contribuir a l'activitat del sector de la fusta regional ". (Pierre, 54 anys,
Marche-en-Famenne)

2.3 Com assegurar la consecució dels meus
objectius de gestió a llarg termini?

Per tal de donar continuïtat als seus objectius
de gestió, s'han de compartir amb els seus
successors.

Els objectius de gestió, una vegada definits, influiran en la gestió del seu bosc durant molts anys i probablement en
la dels seus successors/es. Els objectius de gestió són, per tant, una informació essencial que s’ha de transmetre
a les generacions futures. És aconsellable formalitzar aquests objectius de gestió per escrit per exemple mitjançant
un pla simple de gestió forestal (PSGF). Model disponible al seu Centre de la Propietat Forestal.
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Els meus objectius de gestió

3 Conclusió
Definir els objectius de gestió del seu bosc permet basar aquesta gestió en una reflexió profunda sobre les seves
motivacions i les potencialitats de la seva propietat. Aquests objectius poden ser de diversa naturalesa (econòmics,
patrimonials, d'oci, d'atenció al públic, de conservació de la naturalesa, de caça ...) i poden combinar-se fins a cert
punt a nivell de parcel·la o de propietat. Combinar diversos objectius de gestió vol dir garantir una gestió
multifuncional del seu bosc. Els objectius de gestió tenen per objecte influir en la gestió del seu bosc a llarg termini.
També és útil compartir-los amb els seus successors i formalitzar-los en un document escrit com un pla simple de
gestió forestal (PSGF).

En aquest bosc es combinen
almenys quatre objectius de
gestió: És acollidor per al
públic i per a la biodiversitat i
proporciona fusta i llenya. Es
tracta, per tant, d'un bosc
multifuncional que respon a
objectius econòmics, socials i
mediambientals.
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Per més informació contactar les entitats
sòcies del projecte eforOwn
Si ets propietari/a forestal
A Bèlgica

A Espanya

A França

Si ets estudiant o formador/a
A Bèlgica
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A Espanya

A França

