PREDLOG MANDATA ZA

DELOVNO SKUPINO
HRIBOVSKO KMETIJSTVO IN GORSKO GOZDARSTVO
za obdobje do XVI. Alpske konference

1. Uvodne pripombe
XV. Alpska konferenca ministrov alpskih držav ustanavlja Delovno skupino

Hribovsko

kmetijstvo in gorsko gozdarstvo. Ta delovna skupina bo prispevala k četrti prednostni nalogi
»ozelenitev gospodarstva« Večletnega programa dela 2017–2022. Glede na transsektorsko
naravnanost te delovne skupine, se projekti in aktivnosti lahko nanašajo tako na hribovsko
kmetijstvo in trajnostno upravljanje gorskih gozdov kot tudi na ustrezni vrednostni verigi.
Delovna skupina bo prav tako prispevala k operacionalizaciji priporočil, ki so navedena v
Alpskem sistemu podnebnih ciljev 2050.
Delovna skupina bo s podporo aktivnostim, predvidenim v programu in relevantnih področjih
ukrepanja prispevala tudi k izvajanju Akcijskega programa za zeleno alpsko gospodarstvo
(GAEP).
Delovna skupina se bo poleg tega osredotočala tudi na kooperativne in inovativne rešitve za
trajnosten odnos med urbanim in podeželskim prostorom ter na zadeve, ki se nanašajo na
promocijo trajnostnega gospodarstva v Alpah, vključno s trajnostnimi regionalnimi proizvodi in
vrednostno verigo, še posebej na področju kmetijstva in gozdarstva. Na tak način bo delovna
skupina prispevala k Ciljem trajnostnega razvoja.

2. Naloge
Opis nalog
1. Poudarek na podnebju prijaznem in na podnebje odpornem hribovskem kmetijstvu ter
trajnostnem upravljanju gorskih gozdov, da bi tako lahko prispevali k operacionalizaciji
Alpskega sistema klimatskih ciljev 2050, gradili na zbranih izkušnjah, primerih dobrih
praks in skupnem znanju o učinkih podnebnih sprememb v alpski regiji.
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2. Izmenjava o povezavi med hribovskim kmetijstvom, gorskim gozdarstvom, turizmom
in biotsko raznovrstnostjo z izpostavljanjem pobud in projektov, ki se ukvarjajo s temi
povezavami.
3. Prispevanje k izvajanju Akcijskega programa za zeleno gospodarstvo s podporo
aktivnostim na področju hribovskega kmetijstva in gorskega gozdarstva ter š posebno
ekoloških inovacij, regionalnega razvoja, vrednotenju ekosistemov in biotske
raznovrstnosti ter življenja in dela v zelenem gospodarstvu.
4. Razvoj kooperativnih in inovativnih rešitev za trajnostne odnose med urbanim in
podeželskim prostorom s poudarkom na primerih dobre prakse na področju promocije
trajnostnih gospodarskih modelov v Alpah. Sem spadajo trajnostni regionalni proizvodi
in lokalne vrednostne verige, še posebej na področju gozdarstva in kmetijstva.
Opis dokumentacije
1. Pregled pobud za prilagoditev kmetijstva in gozdarstva na podnebne spremembe na
osnovi pridobljenih izkušenj kot prispevek k izvedbi Alpskega sistema podnebnih ciljen
2050;
2. prireditev na temo povezav med trajnostnim hribovskim kmetijstvom, trajnostnim
upravljanjem z gorskimi gozdovi, turizmom in biotsko raznovrstnostjo, kamor bi
vključili deležnike in jih spodbudili k upoštevanju obstoječih soodvisnosti;
3. Pregled dejanskih in predlaganih iniciativ širom Alp, skladnih s predvidenimi
aktivnostmi Akcijskega programa za zeleno gospodarstvo, na relevantnih področjih;
4. trenutno stanje transregionalnih in regionalnih kmetijskih ter lesnih in nelesnih gozdnih
proizvodov ter inovativne vrednostne verige (poročilo).
Načrt dela
Skupina predvideva do štiri sestanke v mandatnem obdobju.

3. Komunikacija
Komunikacijske aktivnosti delovne skupine
Delovna skupina bo stremela k temu, da bo svoje rezultate in aktivnosti komunicirala preko
kanalov in platform, ki so na voljo preko posameznih članov delovne skupine, in ustreznih
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kanalov, ki so na voljo Stalnemu sekretariatu Alpske konvencije.

4. Sodelovanje
Aktivnosti delovne skupine za sodelovanje
Predvideno je tesno sodelovanje s Posvetovalnim odborom za alpsko podnebje in
Posvetovalnim odborom za alpsko biotsko raznovrstnost, prav tako pa tudi z delovno skupino
Varstvo tal. Delovna skupina bo po potrebi sodelovala tudi z relevantnimi akcijskimi
skupinami EUSALP. V ta namen bi skupina uskladila časovni razpored sestankov.
Predvidena je možnost vključevanja več strokovnjakov oz. strokovnjakinj s področja
kmetijstva, razvoja podeželja in gozdarstva (raziskovalne, izobraževalne in druge javne
institucije).

5. Povezava z večletnim programom
Prispevek za in skladnost z Večletnim programom dela 2017–2022 Alpske
konferenceter s Konvencijo in njenimi protokoli
Ta delovna skupina nudi prispevek k četrti prednostni nalogi »ozelenitev gospodarstva«
Večletnega programa dela 2017–2022.

6. Predsedovanje
Delovni skupini bo predsedovala Italija.
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