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Stališče Platforme "Hribovsko kmetijstvo"
v okviru Alpske konvencije
za konferenco hribovskega kmetijstva v Garmisch-Partenkirchnu
4. oktobra 2016
Povsem nedvomno je, kako pomemben je prispevek večfunkcionalnega hribovskega
kmetijstva k ohranjanju alpskih regij. Proizvodnja visoko kakovostnih surovin in hrane,
varovanje pred naravnimi nesrečami, ohranjanje in nadaljnji razvoj kulturnih krajin, tipičnih
za konkretno lokacijo in varovanje biotske raznovrstnosti bistveno vplivajo na lokalno
družbo in kulturo ter na strukturo gospodarstva v alpskem prostoru. Za prihodnost
večfunkcionalnega hribovskega kmetijstva so zato nujni naslednji okvirni pogoji:
Ohranjanje in krepitev gospodarskega, socialnega in kulturnega življenja na gorskih
območjih, kot denimo


Ohranjanje funkcionalne strukture kmetijskih gospodarstev z upoštevanjem hribovskega
kmetijstva, ki varuje vire in je prilagojeno na podnebne spremembe



Ohranjanje proizvodnega potenciala, potrebnega za oskrbo prebivalstva



Priznavanje in zagotavljanje njegovega nepogrešljivega prispevka k okolju in živalim
prijazni proizvodnji varne in pestre hrane



Prispevek k ohranjanju decentraliziranih struktur za podeželski prostor, ki bo vitalen in
perspektiven za lokalno prebivalstvo

Uveljavljanje gorskega območja kot vzorčne regije trajnostnega razvoja, vključno s
prenosom tehnologije in znanja, ki sta za to potrebna, kot denimo


Ohranjanje kulturne krajine in biotske raznovrstnosti s trajnostno in učinkovito rabo virov kot
proizvodne osnove hribovskega kmetijstva, kot življenjskega prostora za prebivalstvo in kot
osnove za sonaravni turizem na gorskih območjih

 Razvoj in uveljavljanje vsealpske blagovne znamke s kontroliranim poreklom in z jamstvom
kakovosti, da bi se proizvodi hribovskega kmetijstva nedvoumno razlikovali od proizvodov
drugih območij in bi dosegli večjo dodano vrednost

 Priznavanje pravice do prehranske suverenosti in trajnostnega lastnega razvoja alpskega
prostora


Osveščanje kmetov glede njihovega aktivnega prispevka k trajnostnemu razvoju in njihovih
možnosti za dobavo družbenih storitev
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Ohranjanje kmetijskih gospodarstev z ustvarjanjem pogojev, ki so ugodni za
njihovo funkcionalnost in gospodarnost, kot denimo


Vzpostavitev in ohranjanje ciljno usmerjenih sistemov za spodbujanje izvajanja trajnostne
proizvodnje ob upoštevanju podnebnih sprememb



Zagotavljanje neprisotnosti GSO na gorskem območju, vključno z odpovedjo biopatentom
in kloniranju živali



Strukturiranje in krepitev vloge hribovskega kmetijstva v regionalnih verigah ustvarjanja
dodane vrednosti



Krepitev izobraževanja in usposabljanja, svetovanja, raziskovanja in razvoja, prilagojenih
tehnologij, vključno s potrebnim prenosom znanja v prakso, zlasti v okviru regionalnih in
čezmejnih projektov in mrež

Kmetijsko-politični okvirni pogoji
Spričo težjih naravnih razmer ohranitev gospodarjenja na gorskih območjih pod trenutnimi
okvirnimi pogoji brez posebnih subvencij ni mogoča. Zato je treba izkoristiti možnosti in manevrski
prostor kmetijske politike za krepitev hribovskega kmetijstva, kot denimo
 oblikovati neposredna plačila, ki bodo upoštevala potrebe hribovskega kmetijstva,
 ponuditi posebna plačila za območja v težjih naravnih razmerah,
 intenzivneje prerazporediti proračunska plačila za hribovsko kmetijstvo za razvoj podeželja
in okolja, skupaj s koncentracijo sredstev,
 okrepiti sodelovanje v povezavi z izgradnjo in širitvijo regionalnih verig ustvarjanja dodane
vrednosti.
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