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PREDLOG MANDATA ZA DELOVNO SKUPINO
“Gorski gozd”
za obdobje 2017-2018

1. Ustanovitev delovne skupine ali platforme

Sklep Alpske konference, da se ustanovi delovna skupina
XII. Alpska konferenca, ki se je sestala 7. septembra 2012 v Poschiavu (CH), je s sklepom
B7.2 pooblastila Stalni odbor, da ustanovi Delovno skupino »Gorski gozd«. Na podlagi tega
sklepa je Stalni odbor na svoji 52. seji ustanovil Delovno skupino »Gorski gozd«.

2. Naloge v okviru Alpske konvencije

Povezava z ustreznim protokolom ali protokoli Alpske konvencije oziroma z Okvirno
konvencijo
Delovna skupina bo delovala v okviru izvajanja Protokola »Gorski gozd« Alpske konvencije.
Še posebej bodo aktivnosti, ki so predvidene za obdobje 2017-2018, usmerjene v izvajanje
določil iz 6., 7. in 8. člena Protokola »Gorski gozd«.
Delovna skupina bo posredovala koristne informacije drugim delovnim skupinam oziroma
platformam, ki se ukvarjajo s povezanimi medsektorskimi vprašanji, kot poročamo v
naslednjih razdelkih tega mandata.
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Vsebine tega mandata so usklajene s splošnimi obveznostmi, ki izhajajo iz člena 2.2
Okvirne konvencije.
Skladnost s temami Večletnega programa dela Alpske konvencije
Skupne točke s prioritetami Večletnega programa dela Alpske konvencije za obdobje 20172022 so:


prioriteta “Zeleno gospodarstvo” – gozdarstvo igra ključno vlogo pri prehodu na bolj
zeleno in bolj trajnostno gospodarjenje, še posebej na pogosto zelo ranljivih
podeželskih in gorskih območjih;



prioriteta “Vrednotenje/krepitev biotske raznovrstnosti” – stabilni in odporni gozdovi z
visoko stopnjo biotske raznovrstnosti v najvišji meri izboljšajo svojo učinkovitost pri
zagotavljanju sveže pitne vode in pri ekosistemskih storitvah preprečevanja poplav.

3. Aktivnosti v okviru mandatnega obdobja

Opis osrednjih aktivnosti
Na podlagi aktivnosti in rezultatov preteklih mandatov bodo osrednje aktivnosti v naslednjih
dveh letih obsegale naslednje:
1. Zbiranje politik in primerov dobre prakse povezanih z vlogo alpskih gozdov pri nizkoogljičnem, trajnostnem in socialno vključujočem gospodarstvu za alpski prostor, kjer so
upoštevani les, energija in nelesni proizvodi. Gozdarstvo že sedaj v veliki meri prispeva
k zelenemu gospodarstvu, vendar bi še lahko igralo bistveno bolj pomembno vlogo, če
bi vlade in drugi spodbudili ukrepe in izboljšali rabo proizvodov iz gozdarstva ter bi širše
uporabili sodobno energijo lesa.
2. Opis medsebojnega vpliva med varovalnimi gorskimi gozdovi in zaščitenimi sektorji na
področju “zagotavljanja sveže pitne vode” in “varstva pred poplavami”. Zbiranje
primerov dobre prakse trajnostnega upravljanja gozdov z namenom ohranjanja in, če je
potrebno, obnove multifunkcionalnosti gorskih gozdov in hkrati ohranjanje biotske
raznovrstnosti. Ekosistemske storitve alpskih gozdov predstavljajo temeljni prispevek
alpske regije tako za alpsko prebivalstvo kot za mejne regije Alp, kar zadeva področje
podnebnih sprememb, razvoja podeželja, strategije evropske zelene infrastrukture,
zelenega gospodarstva in odnos med Alpami in njeno okolico.
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Delovna skupina bo zbrala tematsko povezane rezultate projektov, znanstvene objave in
razširila primere dobrih praks ter spodbudila sektorsko in, če bo možno, medsektorsko
izmenjavo izkušenj in sodelovanje (prav tako v projektnem sodelovanju z evropskimi
programi). Predstavniki bodo izmenjali članke iz publikacij (znane revije, časopisi), da bi tako
širili skupno zavest o temah. To predstavlja osnovo za prihodnje aktivnosti komunikacije in
sodelovanja tudi z metropolami okoli Alp.
Pričakovani rezultati za obdobje naslednjih dveh let so:


Višja zavest o vlogi gozda pri zelenem gospodarstvu znotraj alpske regije in pri dveh
ekosistemskih storitvah, tj. zagotavljanje sveže pitne vode in zaščita pred poplavami;



Prenos znanja glede tem, ki so vezane na zainteresirane in/ali relevantne deležnike,
občine in lokalne/regionalne uprave.

K sodelovanju pri DS in njenih aktivnostih so povabljeni proces “Forest Europe”, skupna
sekcija za gozdarstvo in lesarstvo pri UNECE/FAO ter Evropska komisija. To je pogojeno s
pomenom številnih evropskih instrumentov za ta sektor (Evropska gozdarska strategija,
razvoj podeželja, obnovljivi viri energije, podnebne spremembe, gospodarstvo na osnovi
rabe biomase, zeleno gospodarstvo, biotska raznovrstnost), kjer je potrebno vzpostaviti
dialog o najpomembnejših temah, ki poudarjajo pogoje za gorske gozdove.

Opis glavnih rezultatov
Pričakovani rezultati dela v DS do konca mandata so:


Dve poročili o glavnih temah z informacijami, primeri dobrih praks, priložnostmi za
implementacijo in priporočili za upravljavce in snovalce politik.



Najmanj ena konferenca na tehnični ravni s poudarkom na zgoraj omenjanih glavnih
temah v okviru pobud avstrijskega predsedstva Alpske konvencije.

Komunikacijske aktivnosti delovne skupine
Kot pri preteklih mandatih bo delovna skupina organizirala tematske delavnice, ki bodo
vključevale raziskovalne ustanove, upravljavce gozdov in deležnike, da bi na ta način zbrali
informacije in prakse za poročilo. Predstavitve in poročila bodo na voljo preko Alpske
konvencije.
DS bo spodbujala in širila prispevke, udeležbo in informacijeiz konferenc, ter projektne
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delavnice, ki jih sofinancira EU za vladne urade in nevladne organizacije (Interreg, itd.).
Sodelovanje z drugimi delovnimi skupinami in platformami
Delovna skupina si prizadeva za višjo stopnjo sodelovanja pri medsektorskih temah med DS
in PF. Želimo si pozitivnega sodelovanja z drugimi delovnimi skupinami in platformami
Alpske konvencije, namreč s Platformo o upravljanju voda in PLANALP-om pri
ekosistemskih storitvah povezanih z vodami; s Platformo o hribovskem kmetijstvu še
posebej na področju promocije in razvoja nelesnih gozdnih proizvodov; s platformo
“Energija” pri trajnostni proizvodnji, rabi in potrošnji lesa iz alpskih gozdov (npr. v zvezi s
trajnostno proizvodnjo energije iz biomase); s platformo o ekološkem omrežju kar zadeva
gozdne ekosistemske storitve.

Aktivnosti v okviru strategije EUSALP in v okviru akcijske skupine 6
Delovna skupina poudarja pomen multifunkcionalnih storitev alpskih gozdov ter gozdarstva
pri številnih temah znotraj EUSALP. Obstaja namreč medsebojna povezava med velikimi
gozdnimi območji v Alpah in podnebnimi spremembami, naravnimi tveganji, viri, zelenim
gospodarstvom in gospodarstvom na osnovi rabe biomase. Da bi prispevala k vlogi, ki jo
ima Alpska konvencija pri nadaljnjem izvajanju EUSALP in njenem akcijskem načrtu, bo DS
delila relevantne informacije o svojih aktivnostih z DS o makroregionalni strategiji in, kjer bo
primerno, o relevantnem razvoju znotraj drugih akcijskih skupin EUSALP. Aktivnosti bi lahko
bile še v posebni meri povezane z naslednjimi področji:
Akcijska skupina 2 “Izboljšati ekonomski potencial strateških sektorjev”, katere namen je,
med drugim, promocija kmetijstva in proizvodov ter storitev iz trajnostnega gozdarstva,
označevanje alpskih lesnih in nelesnih proizvodov, energija.
Akcijska skupina 6 “Ohraniti in ovrednotiti naravne vire, vključno z vodo in kulturnimi
dobrinami”, ki obsega tudi poseben poudarek na gozdovih.
Akcijska skupina 8 “Izboljšati upravljanje tveganja in boljše upravljanje podnebnih
sprememb, vključno s preventivo pred velikimi naravnimi tveganji”, ki se zanima za tesen
stik z gozdovi.
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4. Predsedstvo in načrt dela

Predsedstvo in udeleženci
Predsedstvo delovne skupine bo prevzela Italija.
Delovna skupina bo sestavljena iz strokovnjakov, ki jih imenujejo pogodbenice in
opazovalke. Od primera do primera je možno, da se na določene sestanke DS povabijo
dodatni strokovnjaki.

Načrt dela
Izvedena bosta dva sestanka na leto, običajno spomladi in jeseni. Delovna skupina
predlaga, da se v načrt doda tudi ekskurzija na terenu, da bi tako okrepili znanje in
spodbudili tehnično razpravo in izmenjavo primerov dobrih praks med udeleženci. Dodatno
so udeleženci in opazovalci pozvani, da v kontekstu različnih nacionalnih ali multinacionalnih projektov organizirajo ali se udeležijo sestankov in dogodkov, ki so povezani z
gozdovi in ekosistemskimi storitvami.
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