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Καινοτόμες τοπικές διαδικασίες υποστηριζόμενες
εκλεγμένους τοπικούς δρώντες
* Διακοινοτική Ποιμενική Συμφωνία
* Συλλογική διαχείριση γης

από

Τοποθεσία:
Causses and
Cevennes, Γαλλία

Σύστημα ΥΦΑ : βόσκηση κλίμακα
Κλειδί της επιτυχίας:
και διαχείριση
εφαρμογής: Causses διαδικασίες βασισμένες σε
βοσκοτόπων, ειδικές
and Cevennes
εκ των κάτω προσέγγιση και
ζώνες βοσκής, ποιμενική
συναποφασισμένες από
κτηνοτροφία
τους τοπικούς φορείς.
Περίοδος εφαρμογής: Η διακοινοτική Ποιμενική Συμφωνία ισχύει τα 3 τελευταία έτη
Η ιστορία εν συντομία
Η Διακοινοτική Ποιμενική Συμφωνία είναι μια
συλλογική τοπική προσέγγιση και το
αποτέλεσμα
συνεργασίας
κτηνοτρόφων,
ερευνητών και εκλεγμένων αντιπροσώπων. Η
συμφωνία αυτή επέτρεψε τη δέσμευση για
διατηρήσει και αναπτύξει της ποιμενικής
δραστηριότητας στην περιοχή. Υιοθετήθηκε με
απόφαση των κοινοτήτων Causses Aigoual
Cevennes Terres Solidaires το 2015.
Η ποιμενική κτηνοτροφία αποτελεί ζήτημα
δημόσιου συμφέροντος και τα βασικά μέτρα
της Συμφωνίας συνιστούν νομικές καινοτομίες:
δικαιώματα βόσκησης σε όλες τις περιοχές που
είναι κατάλληλες για ποιμενική χρήση - μια
ρήτρα ποιμενικής προτεραιότητας σε όλες τις
μεταβιβάσεις
ακίνητης
περιουσίας
συγκεκριμένες ποιμενικές ζώνες σε έγγραφα
χωροταξικής πολιτικής.
Η δεύτερη καινοτόμα δράση σχετίζεται με τη
συλλογική διαχείριση της γης από ιδιωτικές
δομές όπως αστικοί σύλλογοι. Τη δεκαετία του
'70, αντιτιθέμενοι στην επέκταση του
στρατοπέδου
Λαρζάκ,
οι
αγρότες
συνεργάστηκαν προκειμένου να αντισταθούν
στην
απαλλοτρίωση
της
γης
τους.
Δημιουργήθηκαν τέσσερις Ομάδες Αγροτικής
Γης από τους ακτιβιστές του Λαζάρκ
προκειμένου να εμποδίσουν την εξαγορά από

το κράτος. Η συγχώνευσή τους δημιούργησε
την Αστική Εταιρία για την Διαχείριση Γης του
Λαρζάρκ. Παράλληλα, το 1984 δημιουργήθηκε
η Αστική Εταιρία για την Γη του Λαρζάρκ η
οποία υπέγραψε ένα μισθωτήριο 99 ετών με το
γαλλικό κράτος, συμβάλλοντας στη διάθεση της
γης στους μικροκαλλιεργητές.
Παράδειγμα
χρήσης:
Αγροτεμάχιο
με
εξαιρετική
βιολογική
ποικιλομορφία
χρησιμοποιήθηκε για την εγκατάσταση
βοοτροφικής εκτατικής εκμετάλλευσης κατόπιν
ενεργοποίησης της σύμβαση Natura 2000, με
την υποστήριξη του Περιφερειακού Πάρκου
Grands Causses και άλλων εταίρων.
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Τι επιτυγχάνει για την γεωργία ΥΦΑ η Διακοινοτική Ποιμενική Συμφωνία και
η συλλογική διαχείριση γης;
Διακοινοτική Ποιμενική Συμφωνία: για το 2016 επιτεύχθηκε η διαθεσιμότητα ποιμενικής γης, η
συνέχιση και η αναβίωση ποιμενικών δραστηριοτήτων και η οργάνωση της Συμφωνίας.
Επανασχεδιάστηκε η εφαρμογή της για το 2017-2018.
Έλεγχος γης και συλλογική διαχείριση γης: Η Αστική Εταιρία “Γη του
Λαζάρκ” έχει τις ακόλουθες δράσεις:
 διαχειρίζεται 6.300 ha, 56 αγροτικές μισθώσεις, 28 δάνεια για
χρήση και 11 συμβόλαια μίσθωσης γης για κυνήγι,
 συνέβαλε στη δημιουργία του συνεταιρισμού «το δάσος του
Λαζάρκ»,
 απέκτησε πάνω από 1.400 ha για την εγκατάσταση νέων
μικροκαλλιεργητών.

Επιτεύγματα:
Διακοινοτική Ποιμενική Συμφωνία
 Συνεργασία τοπικά εμπλεκόμενων φορέων
γύρω από μια κοινή κληρονομιά.
 Αποτελεί Έγγραφο το οποίο λαμβάνεται
υπόψη σε αποφάσεις από την περιφέρεια
και το κράτος.

Έλεγχος και συλλογική διαχείριση της γης
 Η κινητοποίηση των μικροκαλλιεργητών του
Λαζάρκ συνέβαλε στην κινητοποίηση
ακτιβιστών σε εθνικό επίπεδο.
 Εργαλεία
προσαρμοσμένα
στο
συγκεκριμένο πλαίσιο και στην περιοχή.

Σημαντικά Ζητήματα
 δημιουργία ενός οδηγού εφαρμογής της μεθοδολογίας. Υλοποίηση της μεθοδολογίας σε άλλες
περιοχές.
 σύσταση ομάδας για την ευαισθητοποίηση επιπλέον διακοινοτικών φορέων στην περιοχή Causses
and Cevennes σχετικά με την μεθοδολογία εφαρμογής.
Για περισσότερες πληροφορίες:
Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου (ΕΑΧ)
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
e-mail: rurlab@uth.gr, τηλ .: + 302421074463
Γούσιος Δημήτρης, συντονιστής έργου της HNV-Link, e-mail: goussios@uth.gr
www.uth.gr
HNV-Link_LA Thessaly
Το παρόν έγγραφο αποτελεί τμήμα του σχεδίου HNV-Link και έχει εκδοθεί με την χρηματική συνεισφορά της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στο πλαίσιο του Προγράμματος Έρευνα και Καινοτομία HORIZON2020 βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ.
6963911. Το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου είναι αποκλειστικά ευθύνη του Application des Sciences de l‘Action (AScA)
Γαλλία, εταίρου του Δικτύου HNV-Link και δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζει τη θέση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των δομών διαχείρισης του Προγράμματος.
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