O nas

Naša predstava o sebi
Pristojnosti
Gozdarsko društvo ima velike pristojnosti v gozdarstvu, sprejema tudi družbeno politično odgovornost. V
mnogočem je pri tem sogovornik s svojimi člani in tudi z javnostjo.
Razvejanost, Mreženje
Gozdarsko društvo je osnova in podlaga za vse, ki jih zanima gozd. Pomembne in aktualne gozdarske teme
so z vključitvijo strokovnjakov, mnenjskih voditeljev in odločevalcev dostopne in sprejemljive.
Neodvisnost
Gozdarsko društvo je neodvisni glas gradiščanskih gozdov.
Narava
Gozdarsko društvo si prizadeva za trajno in naravi prijazno gospodarjenje z gozdovi. Gozdarsko društvo
spodbuja razumevanje pomena gozdov.
Skupnost
Gozdarsko društvo nudi prostor za strokovna in družabna srečanja - doma in izven Gradiščanskega.

Naše vodstvo

Naše ciljne skupine in članstvo
- gozdarsko osebje
- urbarialne občine
- gozdni obrati
- lastniki gozdov
- učenci in študenti gozdarstva
- gozdarska vzgoja
- ostali, ki jih zanima gozdarstvo

Zgodovina društva
Leta 1927 je bilo kljub težkim pogojem za gozdarstvo in z velikim prizadevanjem gozdarjev ustanovljeno
Gradiščansko gozdarsko društvo. Že leta 1931 je bilo v Železnem (Eisenstadt) skupaj z Gradiščanskim
gozdarskim društvom organizirano srečanje gozdarjev Avstrijskega gozdarskega društva.
Leta 1938 je bilo Avstrijsko gozdarsko društvo skupaj s svojimi deželnimi društvi, priključeno k Nemškemu
gozdarskemu društvu. S tem je prenehala dejavnost deželnih avstrijskih gozdarskih društev.
Od leta 1950 dalje, so se ponovno začela prizadevanja za obuditev Gradiščanskega gozdarskega društva.
Najprej se je "Gozdarsko društvo za Nižjo Avstrijo in Dunaj", preoblikovalo v "Gozdarsko društvo za Nižjo
Avstrijo, Dunaj in Gradiščansko".
Odločilen korak nastopi leta 1959. V okviru "Gozdarskega društva za Nižjo Avstrijo, Dunaj in Gradiščansko",
se ustanovi deželna gozdarska sekcija za Gradiščansko. To je nov začetek samostojnega in živahnega dela
v društvu, ki se je začelo, moralo in hotelo, ukvarjati s posebnimi problemi gradiščanskih gozdnih posestnikov.
Leta 1978 je s svojo samostojnostjo in stalnim povečanjem števila pristopnih članov, začelo Gradiščansko
gozdarsko društvo formalno delovati.
V letih 1984, 1992, 1998, 2006 in 2012, pripravljamo skupaj z Avstrijskim gozdarskim društvom, redna letna
avstrijska gozdarska srečanja, ki odmevajo tudi izven naše dežele.
Gradiščansko gozdarsko društvo, je z leti razvilo intenzivne stike z gozdarji Madžarske in Slovenije. Iz tega
že 45 let nastajajo redna letna srečanja gozdarjev treh dežel, imenovana "Pannonia".

