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Міністерство інфраструктури 

та сільського господарства 

Тюрингії

• Правовий нагляд за 

галуззю

• Правовий та фаховий нагляд за 

управлінням

• Разом з Міністерством фінансів 

Тюрингії – гарант лісового 

управління федеральної землі

• Найвища установа в галузі 

лісового господарства, полювання 

та рибальства

• 15 співробітників у 2 

департаментах

Державна установа «Ліс 

Тюрингії»

• З 1 січня 2012 р.

• Власник лісу федеральної землі

• Управління лісами громади

• Річний бюджет бл.100 млн. євро

• Фінансування на виконання 

управлінських функцій до 2018 р. 

законодавчо закріплене на рівні 30 

млн. євро

• Центральне управління як 

підпорядкована установа в галузі 

лісового господарства

• 24 лісових управління, 268 лісових 

масивів

• бл. 1350 співробітників, бл. 50 %

з них працюють у лісі



Міністерство інфраструктури та 

сільського господарства Тюрингії

Міністр Біргіт Келлер

Відділення сільської місцевості та лісів, 

керівник Йохем Інстенберг

Департамент лісового господарства, полювання та 

рибальства = найвища установа в цих галузях





Підпорядковані установи

1 підпорядкована лісова установа (лісове 

управління федеральної землі)

23 підпорядковані установи 

з полювання та

23 підпорядковані установи 

з рибальства

в районах та позарайонних містах



Завдання
• 3 галузевих закони

• 18 постанов

• Нагляд за підпорядкованими установами

• Реалізація коаліційної угоди

• Відгуки на проекти ЄС та на федеральні проекти

• Запити до Ландтагу, комісія Ландтагу з інфраструктури, 

сільського господарства та лісів

• Підготовка зустрічей керівництва / робота з громадськістю

• Збори за полювання та рибальство

• Підтримка рибальства (Європейський фонд моря та 

рибальства)

• Лісові кооперативи, лісогосподарські підприємства

• Робочі групи з представників федерації та федеральної землі

• Різноманітні запити



Актуальні теми
• Виведення лісових ділянок з господарського 

користування

• Господарювання в лісі (в заповідних зонах)

• Перетворення лісу

• Зміни до Закону про ліси Тюрингії

• Мобілізація приватного лісу / публічно-приватне 

партнерство / фонд лісового клімату

• Заходи з профілактики африканської чуми 

свиней

• Антимонопольні розслідування

• Сертифікація

• Фінансова підтримка



Дуже дякую за 

Вашу увагу!


