
   

 

 

 

 

 

 
 

MANDAT 

Posvetovalnega odbora za alpsko biotsko 
raznovrstnost 

ZA OBDOBJE 2023–2024 

(MED XVII. IN XVIII. ZASEDANJEM ALPSKE KONFERENCE) 
 

 
1. Uvodne pripombe 

Pomen izbranih tematik in ustreznost predlaganega načina obravnave 

Rezultati prejšnjega obdobja so pokazali, da je v mednarodnem okolju potrebno 
upoštevati specifične pogoje biotske raznovrstnosti gora na vseh ravneh in v vseh 
povezanih strategijah. 
Biotska raznovrstnost gora ni dovolj poznana niti ni primerno upoštevana v strategijah 
biotske raznovrstnosti; prav tako obstajajo le redke aktivnosti, ki jo obravnavajo na 
specifičen način.  
Novi mandat Posvetovalnega odbora za alpsko biotsko raznovrstnost (ABB) 2023–2024 
bo v bistveni meri slonel na rezultatih prvega in drugega mandata ABB in bo primerno 
upošteval usmeritve novega VPD AK 2023–2030, še posebej na dveh tematskih 
prednostnih področjih »Ohranjanje in vrednotenje biotske raznovrstnosti in 
ekosistemov« ter »Ambiciozni podnebni ukrepi«. Zanje so že bili identificirani 
kvalitativni cilji, katerim bo kmalu sledil sistem za merjenje napredka.  
 
Mandat ABB 2023–24 bo nadaljeval z delom na teh področjih, prav tako se bo posvetil 
novim tematikam, ki so bile v veliki meri oblikovane zaradi nedavnega globalnega 
razvoja na področju biotske raznovrstnosti: 

- Globalni okvir za biotsko raznovrstnost po letu 2020 CBD, katerega namen je 
sprožiti prehod v odnosu družbe do biotske raznovrstnosti in zagotavljanje, da 
bo do leta 2050 izpolnjena skupna vizija »življenje v sozvočju z naravo«; 

- desetletje ZN za obnovo ekosistemov 2021–2030 (UN DER), ki si prizadeva 
preprečiti, ustaviti in obrniti proces degradacije ekosistemov po svetu; 

- na ravni EU Strategija za biotsko raznovrstnost 2030, ki vsebuje specifične cilje, 
aktivnosti in zaveze za zaščito biotske raznovrstnosti v Evropi in usmerja njene 
ekosisteme na pot obnove do leta 2030;  

- obnova Sporazuma o sodelovanju med Alpsko konvencijo, Karpatsko konvencijo 
(CC) in CBD. 

 

2. Cilji 

Opis ciljev, zastavljenih za obdobje do XVIII. Alpske konference: 
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Cilj 1- Prispevati k ozaveščanju in poznavanju biotske raznovrstnosti gora in njenih 
specifičnosti na mednarodni in nacionalni ravni ter podpora njeni vključitvi v 
mednarodne in nacionalne politike.  

Cilj 2- Prispevati k doseganju evropskih ciljev za biotsko raznovrstnost v Alpah in k 
izvajanju Strategije EU za biotsko raznovrstnost 2030 v Alpah, tudi s spremljanjem 
gorske biotske raznovrstnosti, ter olajšati izmenjavo informacij, znanja, izkušenj in 
pridobljenih spoznanj med pogodbenicami in opazovalkami Alpske konvencije ter 
drugimi strokovnjaki in strokovnjakinjami ter zainteresiranimi akterji. 

Cilj 3- Prispevati k izvajanju dveh korakov smernic za izvajanje Akcijskega načrta za 
podnebje 2.0, ki sta ju v sodelovanju pripravila ABB in ACB: 1) »Zaščita in upravljanje 
ranljivih in specifičnih alpskih krajin in ekosistemov« in 2) »Nadaljnji razvoj 
čezmejnega sodelovanja in ekološke povezanosti«. 

Cilj 4- Podpora globalnim prizadevanjem za obnovo ekosistemov v Alpah in dvig ugleda 
Alp kot vzorčne regije na tem področju. 

 

3. Načrtovani izsledki  

Opis načrtovanih izsledkov v navezavi na cilje 

V navezavi na cilje 1, 2, 3: 
- Nadaljevanje razvoja IT orodja za kartiranje in spremljanje alpske biotske 

raznovrstnosti, tudi kot koristnega IT orodja za sistem zgodnjega opozarjanja o 
ogroženih vrstah ter za prostorsko načrtovanje. 

- Upoštevanje Zaključkov in priporočil Alpskega in Karpatskega foruma o biotski 
raznovrstnosti. 

- Organiziranje ustreznih delavnic/konferenc (glej spodaj) za ozaveščanje in 
nadgrajevanje znanja o specifičnosti gorske biotske raznovrstnosti ter objava 
njihovih rezultatov v primernih formatih (npr. povzetki politik).  

 
V navezavi na cilje 2, 3 in 4: 

- Diseminacija neposrednih rezultatov načrtovanega projekta ABB za izdelavo IT  
orodja, ki bi olajšal vključevanje strategij gorske biotske raznovrstnosti v 
nacionalne strategije. 

- Organiziranje delavnic, posvečenih glavnim temam, ki so značilne za gorsko 
biotsko raznovrstnost in za relevantne strategije biotske raznovrstnosti 
(nacionalne, regionalne, globalne).  

- Priprava osnutka srednjeročnega Akcijskega načrta Alpske konvencije za 
biotsko raznovrstnost, ki bo upošteval razvoj projekta, Zaključke in priporočila 
Alpskega in Karpatskega foruma za biotsko raznovrstnost ter korake izvajanja, 
dogovorjene z ACB. 
 

V navezavi na cilj 4 – podpora UN DER: 

- Prijava za pridobitev statusa podpornega partnerja Desetletja ZN za obnovo 
ekosistemov (UN DER). 
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- Prvo zbiranje prizadevanj za obnovo ekosistemov v Alpah in komuniciranje le-
teh naprej UN DER. 

 

4. Delovni načrt 

Osnutek predvidene časovnice (srečanja in druge aktivnosti, načrtovani glavni mejniki) 

 
Med glavne aktivnosti za izvedbo spadajo 
v navezavi na cilje 1, 2 in 3: 

- Zaključiti predlog projekta in njegovo partnerstvo za naslednji razpis oziroma 
poziv; projekt je možno definirati pred koncem tega mandata, spodbujanje 
delitve metode in pomena kartiranja za spremljanje biotske raznovrstnosti na 
območju Alp.  

v navezavi na cilje 2, 3 in 4 

- V obdobju dveh let organizirati mednarodne delavnice o tematskih poglobljenih 
študijah, v koordinaciji ABB in v sodelovanju z drugimi tematskimi delovnimi 
telesi, npr. v zvezi z naslednjimi temami, hipotetično razdeljeno po državah: 

- Spremljanje biotske raznovrstnosti v gorah (IT/FR) 
- Biotska raznovrstnost in podnebne spremembe (AT)  
- Biotska raznovrstnost in ekosistemske storitve (CH) 
- Biotska raznovrstnost in kakovost življenja (SI) 
- Biotska raznovrstnost in načrtovanje rabe prostora (IT/DE) 
- Gorska biotska raznovrstnost v nacionalnih in evropskih strategijah 

biotske raznovrstnosti (DE) 

ABB bo koordiniral proces, po najboljših močeh pomagal državam in pripravil 
učinkovite formate oziroma oblike za lažjo pripravo osnutka skupnega zaključnega 
poročila. 

 
 

5. Sodelovanje 

Opis načrtovanega sodelovanja z drugimi delovnimi telesi Alpske konvencije in 
nadaljnjimi relevantnimi partnerji ter procesi in pričakovane koristi 

• Nadaljevanje sodelovanja z drugimi tematskimi delovnimi telesi AK in še zlasti 
z delovnimi telesi, ki so še posebno vključena v biotsko raznovrstnost, kot so 
ACB, WISO, hribovsko kmetijstvo in gorsko gozdarstvo. Sodelovanje z ad hoc 
delovno skupino, odgovorno za pripravo RSA10 o kakovosti življenja, in z ESPON.  

• Sodelovanje, ki bi spodbudilo aktivnosti pogodbenic pri mednarodnih pogajanjih 
o interesih mandata ABB. 

• Sodelovanje za izvajanje Sporazuma o sodelovanju med tremi konvencijami 
CBD, AK, CC. 

• V največji meri okrepiti sodelovanje med Alpami in Karpati. Mednarodne 
konvencije bi morale okrepiti sodelovanje za skupno ohranjanje biotske 



  4/5 

raznovrstnosti na globalni ravni in ravni EU in tako slediti primeru izvajanja 
Strategije EU za biotsko raznovrstnost, zelenega dogovora in drugih politik EU 
na koordiniran način. Nadaljevanje sodelovanja z UNEP z namenom 
spodbujanja specifičnosti gorske biotske raznovrstnosti na mednarodni ravni, 
da se ohrani njen status absolutne prednostne naloge znotraj vseh razvojnih 
sektorjev. 

• V sodelovanju z gorskim partnerstvom FAO spodbujati vključevanje vseh 
deležnikov, ki se morebiti zanimajo za zaščito gorske biotske raznovrstnosti, z 
namenom, da se zagotovi izvajanje obstoječih, regionalnih in nacionalnih politik 
ter integracija prednostnih nalog upravljanja in ciljev zaščite. 

• Krepitev skladnosti med strategijo CBD in rezultati aktivnosti Alpske konvencije 
za specifičnost gorske biotske raznovrstnosti, ki prispeva k uresničitvi vizije CBD 
»Živeti v sozvočju z naravo« do 2050, in krepitev skladnosti med mednarodnimi 
okvirji in znanostjo ter med znanostjo in odločanjem na podlagi dokazov.  

• Krepitev povezav med EUSALP AS6 in AS7, zlasti na področjih krajinskega 
načrtovanja in ekološke povezljivosti. 

• Sodelovanje z Desetletjem ZN za obnovo ekosistemov. 

• Preučiti možnost sodelovanja z IUCN Europe. 

Redno bodo preverjane možnosti za nova sodelovanja in partnerstva.  

 

6. Komunikacija 

Opis ciljev komuniciranja in ustrezni načrtovani ukrepi  

Cilji komuniciranja bodo razviti tekom mandata, npr. s pomočjo povzetkov politik in 
drugih orodij, in bodo v vsakem primeru skladni s cilji, navedenimi v načrtu dela ter 
njegovih rezultatih. 

 

7. Povezava z Večletnim programom dela 2023–2030 Alpske konference 

Opis kako predlagani cilji in aktivnosti prispevajo k nekaterim ali vsem prednostnim 
področjem VPD 2023–2030 (biotska raznovrstnost / podnebni ukrepi / kakovost 
življenja / medsebojne povezave, sinergije in kompromisi med prej omenjenimi 
področji) 

Cilji mandata ABB so bili identificirani v skladu s prednostnimi področji in 
kvalitativnimi cilji znotraj VPD.  
 
Namen dela ABB je v vseh alpskih državah prispevati k doseganju mednarodnih ciljev 
zaščite, ohranjanja in obnove ekosistemov ter biotske raznovrstnosti ter krepitve 
aktivnosti Alpske konvencije na področju biotske raznovrstnosti in ekosistemov z 
vključevanjem te tematike v delo vseh njenih organov.  
 
ABB lahko s svojim koordinacijskim delom nacionalnim, regionalnim in lokalnim 
organom pomaga doseči cilje, zastavljene na evropski in mednarodni ravni, pri temah 
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o specifičnosti gorske biotske raznovrstnosti; med drugim lahko prispeva k boljšemu 
spremljanju stanja biotske raznovrstnosti v Alpah, podpira razvoj zaščitenih območij in 
primerno zaščiti, upravlja in obnovi prednostne habitate, začenši z že identificiranimi.   

 

8. Predsedstvo 

 

Posvetovalnemu odboru bo predsedovala Italija. 


