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MANDAT ZA DELOVNO SKUPINO 
Hribovsko kmetijstvo in gorsko gozdarstvo 

za obdobje 2021–2022 do XVII. Alpske konference 
 

 

1. Uvodne pripombe 

Delovna skupina Hribovsko kmetijstvo in gorsko gozdarstvo (MAMF) pokriva dva ključna 
sektorja gospodarstva v Alpah, ki v veliki meri prispevata k oblikovanju regionalne krajine in 
nudita možnost zaposlovanja znatnemu deležu prebivalstva, naseljenega v Alpah. Tako 
kmetijstvo kot tudi gozdarstvo kažeta znaten potencial za prilagajanje na podnebne spremembe 
in ublažitev njihovih učinkov, ki se mu je vredno posvetiti in ga udejanjiti. 
Poleg tega Delovna skupina MAMF posredno in neposredno pokriva izbor tem iz Akcijskega 
programa Alpske konvencije za zeleno gospodarstvo v alpski regiji (Action Programme for a 
Green Economy in the Alpine Region, GEAP). Sektorja kmetijstvo in gozdarstvo sta še posebej 
primerna, saj nudita idealna testna območja za aktivnosti zelenega gospodarstva v Alpah. 
Vrednostne verige teh dveh sektorjev daleč presegajo alpsko regijo in imajo potencial za 
pokrivanje večjih območij, vključno s srednje velikimi ter večjimi mesti/prestolnicami, ki se 
nahajajo v regiji EUSALP ter predstavljajo potencialni trg za gorske proizvode in storitve, prav 
tako pa so vir finančnih sredstev, inovacij in turizma. 

 

2. Cilji 

Opisi ciljev 

1. Spodbujanje podnebju prijaznega kmetijstva z izvajanjem prvih korakov za načrte 
izvajanja na področju kmetijstva v Alpah, kot jih je opredelil Posvetovalni odbor za alpsko 
podnebje (ACB): »Promocija alpskih izdelkov in povečanje dodane vrednosti na lokalni 
ravni za trajnostno in podnebju prijazno kmetijstvo (IP_Agr1)« ter »Prehod na ekološke 
in podnebju prijazne metode v alpskem kmetijstvu« (IP_Agr2). 

2. Promocija trajnostnih vrednostnih verig v gozdarskem in kmetijskem sektorju z 
vključitvijo vseh pomembnih akterjev. Poudarek bo na povezavah med hribovskim 
kmetijstvom, gorskim gozdarstvom in urbanimi centri. Cilj bo prispeval k izvedbi GEAP 
in k IP_Agr1 Posvetovalnega odbora za alpsko podnebje. 

 

3. Naloge 

Opisi izsledkov 

Za 1. cilj: 
Ugotavljanje stanja ekološkega kmetijstva v Alpah (izvedbeni korak za ACB IP_Agr2). 
Razvoj scenarijev za ekološko kmetijstvo v alpskih regijah (izvedbeni korak za ACB IP_Agr2).  
Za 2. cilj: 
Znanstveno poročilo o stanju vrednostnih verig v regijah in izbranih kmetijskih in gozdarskih 
sektorjih ter izboljšanje vrednostnih verig v izbranih sektorjih in regijah z organizacijo vsaj ene 
tematske delavnice na to temo s soudeležbo vključenih akterjev. 
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Načrt dela  

Začasen načrt dela (pričakovane spremembe) 
Januar 2021 – določitev predstavnikov pogodbenic in opazovalk v Delovna skupina MAMF 
Februar 2021 – 1. srečanje Delovna skupina MAMF 
Marec 2021/junij 2021 – Metodologija in načini ugotavljanja stanja ekološkega kmetijstva 
Junij 2021 – 2. srečanje Delovna skupina MAMF 
Julij 2021/september 2021 – Osnutek ugotavljanja stanja ekološkega kmetijstva in načini 
snovanja scenarijev 
Oktober 2021 – Delavnica za ekološko kmetijstvo v Alpah 
September 2021/december 2021 – Začasen osnutek scenarija za ekološko kmetijstvo  
Januar 2022 – 3. srečanje Delovna skupina MAMF 
Januar 2022/marec 2022 – Metodologija in oblike vrednostnih verig v izbranih sektorjih in 
regijah 
April 2022 – Delavnica o vrednostnih verigah za deležnike 
April 2022/junij 2022 – Osnutek poročila o vrednostnih verigah v gozdarstvu in kmetijstvu v 
izbranih sektorjih 
Julij 2022 – 4. srečanje Delovna skupina MAMF 
Julij 2022/oktober 2022 – Dokončanje poročila in končna potrditev izsledkov DS 

 
4. Sodelovanje 

Sodelovanje z drugimi delovnimi skupinami/odbori in partnerji 

Skupina bo sodelovala z delovnimi telesi, skupinami in pobudami znotraj Alpske konvencije, 
predvsem s Posvetovalnim odborom za alpsko podnebje, Posvetovalnim odborom za biotsko 
raznovrstnost in strokovnjaki za zeleno gospodarstvo. Predvideno je tudi sodelovanje z 
EUSALP, posebej z Akcijsko skupino 6, ki se ukvarja s temama agroživila in gozdarstvo, ter 
možna vključitev v tematske projekte Programa Območje Alp. 
Z vključitvijo pomembnih akterjev na raziskovalnem področju bo omogočeno zbiranje podatkov 
in informacij za zasnovo scenarijev in opis sedanjega stanja. 
Delavnice, predvsem na temo vrednostnih verig, bodo nagovarjale deležnike na regionalni ali 
lokalni ravni. To se bo iz vidika distribucijskih in prodajnih kanalov nanašalo predvsem na 
poslovni sektor, prav tako pa tudi na znanstvene institucije. 

 

5. Komunikacija 

Komunikacija aktivnosti delovne skupine 

Ciljne skupine bodo sestavljene iz izvajalcev, ki bodo vključeni v izvajanje aktivnosti ACB in 
GEAP, predvsem v poslovnem sektorju. Obstaja pa tudi potreba po doseganju potrošniških 
skupin, prebivalcev in občin. 
Komunikacijske aktivnosti bodo sestavljene iz delavnic za lokalne deležnike. Organizira se lahko 
tudi interaktivno sporočanje vmesnih rezultatov skupine in širjenje informacij preko partnerjev 
ter deležnikov. Prav tako bo sestavljen tudi kratek povzetek o pomenu vrednostnih verig in 
marketinških potencialov, ki ga bodo prejeli proizvajalci na lokalni ravni. 
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6. Povezava z Večletnim programom dela Alpske konference 

Prispevek k in skladnost z Večletnim programom dela 2017–2022 Alpske 
konference ter z Alpsko konvencijo in njenimi protokoli 

Delovna skupina Hribovsko kmetijstvo in gorsko gozdarstvo bo preko ciljev, ki se nanašajo 
na delo Posvetovalnega odbora za alpsko podnebje in na Akcijski program za zeleno 
gospodarstvo v alpski regiji (GEAP), neposredno prispevala k prednostni nalogi 4 
»Ozelenitev gospodarstva« in prednostni nalogi 2 »Ukrepanje na področju podnebnih 
sprememb«. V nekoliko manjši meri bodo aktivnosti usmerjene tudi k prednostni nalogi 1 in 
3 (»Osredotočenje na prebivalstvo in kulturo« ter »Ohranjanje in vrednotenje biotske 
raznovrstnosti in krajine«) 

 

 

7. Predsedovanje 

Delovni skupini bo predsedovala Italija. 
 
 


