Poročilu o napredku
del in nalog Platforme „Hribovsko kmetijstvo“
Uvod
Na XI. Alpski konferenci, marca 2011 na Brdu pri Kranju, je bila vzpostavljena mednarodna
platforma (PF) v okviru Alpske konvencije, da bi se soočila s prihodnjimi izzivi na tako
občutljivem področju, kot je hribovsko kmetijstvo. V tej PF sodelujejo strokovnjaki s področja
kmetijstva in okolja. Kot veliko dodano vrednost je treba izpostaviti v tem krogu oblikovan
način medsebojne komunikacije, ki pogosto presega institucionalne okvire in s seboj prinaša
tudi nove oblike sobivanja.

Potek dela
Skupno se je PF od svoje ustanovitve, 6. in 7. junija 2011, sestala na sedmih delovnih
srečanjih. Prvi sklop mandata, ki so ga sestavljale naslednje vsebine



družbene storitve hribovskega kmetijstva in njihovo vzajemno delovanje,



dejavnik človek v hribovskem kmetijstvu ter



trženje, kakovost, označevanje

smo v večini obdelali.

Drugi sklop mandata, ki ga sestavljajo naslednje vsebine


prehranska varnost/prehranska suverenost



hribovsko kmetijstvo in energija - energija iz biomase, energija iz drugih
obnovljivih virov energije



optimiranje sodelovanja in partnerstev ter participacije,

pa smo pravkar začeli obravnavati.

Rezultati
Doslej dosežene rezultate opravljenih del in nalog lahko strnemo, kot sledi:
1. Označevanje produktov hribovskega kmetijstva
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hribovskega kmetijstva, ki so v vseh alpskih jezikih priložena kot Priloga 1 in predložena
Alpski konferenci v potrditev. Priporočila zajemajo tiste pogoje, pod katerimi se smejo
produkti označevati kot „hribovski“.

2. Označevanje planinskih produktov
Področje „planinskih produktov“ v okviru sklopa trženja/kakovosti/označevanja smo izločili in
obravnavali ločeno. Razlog za to je pomanjkanje usklajenosti za dosego formulacije s
skupnim dogovorom glede vprašanja predelave mleka na in/ali zunaj planin. Trenutno je kot
vmesna rešitev oblikovan delovni dokument (Priloga 2, na voljo v vseh alpskih jezikih), v
katerem se je sicer lahko PF poenotila v vseh drugih pogojih glede označevanja produktov
„planinski“, vendar pa se člani PF kljub številnim poskusom in kompromisom niso uspeli
uskladiti v delu besedila glede predelave sira. Še naprej ostaja želja PF, da se za to odprto
vprašanje kar najhitreje najde ustrezna rešitev.

3. Dokument prihodnosti
Drugi dve še odprti vsebini prvega mandatnega sklopa družbene storitve hribovskega
kmetijstva in njihovo vzajemno delovanje ter dejavnik človek v hribovskem kmetijstvu sta
predloženi kot priporočila v Prilogi 3. V tem dokumentu prihodnosti, z naslovom „Trajnostno
hribovsko kmetijstvo – Pogoj za živ življenjski prostor“, ki je Alpski konferenci predložen v
potrditev, so oblikovana izhodišča za vizije in smernice za hribovsko kmetijstvo v alpskem
življenjskem prostoru, da bo sposobno delovati tudi v prihodnosti.
4. Uradna švicarska znaka za hribovske in planinske produkte
Od začetka julija 2014 se lahko v Švici produkti z
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enotnima,
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hribovskega kmetijstva in produkte s planin, navedenima tukaj ob strani.
Vsak produkt, ki izpolnjuje zahteve švicarske uredbe o hribovskih/planinskih produktih, se
sme označevati s tem uradnim znakom. S tem se je oblikoval enkraten garancijski znak za
zaščito hribovskih/planinskih produktov, katerega namen je izboljšanje prepoznavnosti na
trgu, pa tudi boljše trženje in uveljavitev produktov. S tem znakom se je oblikovala možnost
označevanja, ki pomeni glede prizadevanj za vsealpsko označevanje pobudo tudi za druge
alpske države in se v luči označevanja hribovskih proizvodov ujema tudi z Uredbo (EU) št.
1151/2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil.
Obeti
Nenazadnje ostaja spričo Svetovne razstave 2015 v Milanu v ospredju nadaljnje obravnave
drugega vsebinskega sklopa mandata PF „Hribovsko kmetijstvo“ še delovno področje
varnosti hrane/prehranske suverenosti.

