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MEMORANDUM ALPSKE
KONVENCIJE O NADALJNJEM
RAZVOJU HRIBOVSKEGA KME
TIJSTVA V OKVIRU SKUPNE
KMETIJSKE POLITIKE (SKP)
MEDNARODNA KONFERENCA O PRIHODNOSTI HRIBOVSKEGA
KMETIJSTVA V ALPSKEM PROSTORU, ST. JOHANN IM PONGAU,
SALZBURG, 13. / 14. SEPTEMBER 2017

ALPSKO KMETIJSTVO POTREBUJE
PRIHODNOST!
ALPE SO KOT življenjski, gospodarski in rekreacijski prostor, v katerem živi 14
milijonov ljudi, letno pa tukaj preživlja svoj oddih 50 milijonov turistov, izpostavljene številnim, pogosto nasprotujočim zahtevam glede rabe prostora. Zato je nujna transnacionalna in
integrirana politika, ki bo usklajena z gospodarskimi interesi in ekološkimi zahtevami!
Vsebine Protokola Alpske konvencije o hribovskem kmetijstvu zavezujejo alpske države in
EU, da prepoznajo ključen pomen hribovskega kmetijstva tako za gospodarski razvoj Alp kot
tudi za ohranitev kulturne krajine in varstvo narave. Pri tem pa hribovsko kmetijstvo ni odvisno zgolj od okvirnih pogojev, ki mu omogočajo gospodarsko preživetje, temveč tudi od
ovrednotenja storitev, ki koristijo celotni družbi. Družinske kmetije, ki kmetujejo trajnostno
in večfunkcionalno, so steber hribovskega kmetijstva.
Da bi zagotovili in nadalje razvijali trajnostno večfunkcionalno hribovsko kmetijstvo, so na
evropski ravni vsekakor nujni naslednji koraki:
UČINKOVITA SKP, KI BO IMELA NA VOLJO DOVOLJ
FINANČNIH SREDSTEV
‐‐-- SKP mora ostati še naprej prednostna evropska politika, zato potrebuje zadostna
sredstva Skupnosti.
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‐‐-- Pri ukrepih dosedanjega 1. stebra se je kot dobro izkazalo samo financiranje Skupnosti, zato ni razloga, da bi se to spremenilo. Pri financiranju razvoja podeželja v naslednji finančni perspektivi se zahteva zagotovitev ustreznih nacionalnih sredstev in sredstev Skupnosti.
V PRIHODNOST USMERJENI OKVIRNI POGOJI ZA
VEČFUNKCIONALNO HRIBOVSKO KMETIJSTVO
‐‐-- Da bi omilili otežene proizvodne pogoje v alpskem prostoru, zlasti slabosti logistike pri
proizvodnji mleka, se zahteva uvajanje ustreznih ukrepov.
‐‐-- Povezovanje neposrednih plačil 1. stebra s staležem živine, ki se hrani s surovo krmo, je
treba znova oceniti z namenom krepitve živinoreje, vezane na površino.
‐‐-- Spričo izboljšanja ustvarjanja dodane vrednosti proizvodov s hribov in planin je bistvenega pomena dosledna, s poreklom povezana in verodostojna strategija kakovosti za
doseganje zadovoljivih prodajnih rezultatov. V okviru SKP je treba v ta namen oblikovati primerne okvirne pogoje in zagotoviti potrebno financiranje za zagon.
‐‐-- Okrepiti je treba spodbujanje prenosa znanja v okviru izobraževanja in svetovanja ter
specifičnih raziskovalnih projektov in inovacij.
‐‐-- Izboljšati je treba okvirne pogoje za diverzifikacijo hribovskega kmetijstva.
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IZR AVNAVA OMEJITEV ZA GOSPODARJENJE
‐‐-- Prav tako je treba tudi v prihodnje zagotavljati finančno izravnavo za težje proizvodne
razmere, s katerimi se soočajo gorska območja. Poleg obstoječih možnosti individualnega vrednotenja gospodarstev glede prejema premij bi bilo treba spričo oteženih razmer in velikosti kmetijskega gospodarstva diferencirano upoštevati tudi stalež živine.
‐‐-- Ker so vlaganja v modernizacijo in nadaljnji razvoj hribovskega kmetijstva ob sočasni
manjši donosnosti praviloma stroškovno intenzivnejša, je nujno potrebna večja intenzivnost vlaganj v gorska območja, da se tukaj ohrani gospodarjenje.
PLANINE – GOSPODARSKO POMEMBNE ZA HRIBOVSKO KME
TIJSTVO IN ZA TRAJNOSTNO PODOBO ALPSKEGA ŽIVLJENJSKEGA
PROSTORA
‐‐-- Na obsežnem delu alpskega loka se kmetuje na planinah. Spričo gospodarskega pomena so za ohranitev kmetovanja na planinah na celotnem območju nujno potrebna
plačila iz javnih sredstev, ki omogočajo kritje stroškov gospodarjenja.
‐‐-- Trenutno veljavni sistem na podlagi sorazmernega deleža za določitev površin s planinsko
krmo je treba tudi z namenom doseganja večje pravne varnosti poenostaviti. V prihodnje
je treba pašno živino upoštevati kot pomemben dejavnik pri odmeri subvencije.
‐‐-- Prav tako je treba v nove strategije vključiti tudi novo temo velikih zveri.
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PLAČILO STORITEV VARSTVA NARAVE IN SPECIFIČNIH STORITEV
UREJANJA KRAJINE
‐‐-- Za specifične storitve urejanja krajine in ukrepe varstva narave, s katerimi je povezano
dodatno delo in prinašajo manjši donos, kot je denimo ohranitev gorske košnje, časovno in prostorsko prilagojena košnja, gozdno-gospodarski okoljski ukrepi in uporaba
ustreznih tehnologij, morajo v okviru kmetijskih okoljskih ukrepov tudi v prihodnje
ostati ohranjene možnosti plačil. Da bi zagotovili njihovo sprejemanje, je treba ponovno uvesti določeno komponento spodbude.
VEČ MANEVRSKEGA PROSTORA ZA PODPORO HRIBOVSKEGA KME
TIJSTVA
‐‐-- Da bi omogočili hitro in nebirokratsko podporo z regionalnimi sredstvi, je trenutno obstoječi manevrski prostor premajhen. Tej zahtevi je treba ugoditi v okviru pravila
»de-minimis« z večjo mero prožnosti do višine 30.000 evrov.
‐‐-- Shemo za male kmete v okviru neposrednih plačil EU je treba s trenutnih 1.250 €/kmetijsko gospodarstvo zvišati na najmanj 2.500 €/kmetijsko gospodarstvo.
‐‐-- Da bi preprečili izvajanje večkratnih kontrol, je treba uvesti sistem single-audit.
Mednarodna »Konferenca o prihodnosti kmetijstva v alpskem prostoru« je prireditev v okviru avstrijskega predsedstva Alpski konvenciji. Na tej konferenci želimo skupaj s predstavniki regij podati pobude, da bi se raznovrstne in upravičene potrebe hribovskega kmetijstva
v Alpah v najboljši možni meri vključile v začeta pogajanja o SKP.

--- 5 ---

IMPRESSUM

IMPRESSUM
Medieninhaber und Herausgeber:
BUNDESMINISTERIUM FÜR LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT,
UMWELT UND WASSERWIRTSCHAFT
Stubenring 1, 1010 Wien
bmlfuw.gv.at
Text und Redaktion: Landwirtschaftskammer Österreich
Bildnachweis: Christine Mooslechner(S.1), Gottfried Rettenegger (S.3,7,12),
Johannes Fankhauser (S.4), Susanne Schönhart (S.8, 11, 15, 16, 19) BMLFUW (S. 23)
Gestaltungskonzept: WIEN NORD Werbeagentur
Grafik: Markus Wurzer
1. Auflage:
Alle Rechte vorbehalten.
Wien, September 2017
--- 6 ---

FÜR EIN LEBENSWERTES
ÖSTERREICH.
UNSER ZIEL ist ein lebenswertes Österreich in
einem starken Europa: mit reiner Luft, sauberem
Wasser, einer vielfältigen Natur sowie sicheren,
qualitativ hochwertigen und leistbaren Lebensmitteln.
Dafür schaffen wir die bestmöglichen Voraussetzungen.
WIR ARBEITEN für sichere Lebensgrundlagen,
eine nachhaltige Lebensart und verlässlichen
Lebensschutz.

www.bmlfuw.gv.at

