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Βραβεία Εκτατικής Κτηνοτροφίας: γιορτάζοντας τον
κτηνοτρόφο ΥΦΑ
Τοποθεσία: Σύστημα ΥΦΑ :
Burren
Εκτεταμένη χειμερινή
Ιρλανδία
βόσκηση σε άγονους
ασβεστολιθικούς
βοσκοτόπους από
θηλάζουσες αγελάδες
Περίοδος εφαρμογής: 2002 – Παρόν

κλίμακα
εφαρμογής: ~ 500
κτηνοτροφικές
οικογένειες σε
περιοχή έκτασης
30.000 ha

Προβλήματα που αντιμετωπίζονται
 Αντιθέσεις και συγκρούσεις μεταξύ της
κτηνοτροφικής κοινότητας και του ευρύ
κοινού σχετικά με τον ρόλο των
κτηνοτρόφων
στην
διαχείριση
του
περιβάλλοντος.
 Οι κοινωνικές και πολιτισμικές προκλήσεις
που αντιμετώπισαν κάποιοι κτηνοτρόφοι
"πηγαίνοντας αντίθετα στο ρεύμα" και
εφαρμόζοντας κτηνοτροφικές πρακτικές που
επιφέρουν περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα.
Η ιστορία εν συντομία
Η εφαρμογή νέων κτηνοτροφικών πρακτικών οι
οποίες συμβάλλουν στην προστασία του
περιβάλλοντος συχνά ωθεί τον κτηνοτρόφο να
αναλάβει ρίσκα.
Η υιοθέτηση νέων ιδεών, όπως η γεωργία ΥΦΑ,
αποτελεί μια πρόκληση ιδιαίτερα στη σημερινή
τάση για εφαρμογή "σύγχρονων μεθόδων"
στην κτηνοτροφία (εντατικής μορφής).
Αποφασίστηκε η οργάνωση τελετής απονομής
βραβείων για να τιμήσει και να αναγνωρίσει
τους κτηνοτρόφους οι οποίοι εκτός από αλλαγή
αντίληψης, κατάφεραν να εφαρμόσουν νέες
καινοτόμες φιλοπεριβαλλονικές πρακτικές.
Ο ετήσιος διαγωνισμός βραβείων 'Εκτατικής
Κτηνοτροφίας' έχει πέντε κατηγορίες:





Καλύτερος βοσκότοπος ΥΦΑ,
Καλύτερο λιβάδι ΥΦΑ,
Οι υψηλότερες προδιαγραφές έργων ΥΦΑ,
Οικογένεια κτηνοτρόφων της χρονιάς και

Κλειδί της επιτυχίας:
Χορηγός υψηλού κύρους για το
βραβείο, οργάνωση εκδήλωσης
απονομής βραβείων με ξεκάθαρα
κριτήρια επιλογής.

 Κτηνοτρόφος της χρονιάς (στηρίζεται στα
αποτελέσματα
των
περιβαλλοντικών
επιδόσεων, τις εργασίες που έχουν
ολοκληρωθεί και την επιπλέον προσπάθεια)

Τα Βραβεία, συνολικής αξίας 2000€:
 χορηγούνται από την εταιρία Bord Bia
(Ιρλανδικός οργανισμό τροφίμων που χαίρει
την μεγαλύτερη εκτίμηση στην Ιρλανδία,
σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες) και
 παρουσιάζονται μπροστά στην τοπική
κοινότητα κατά την διάρκεια της «γιορτής της
κοινότητας» η οποία οργανώνεται στο
πλαίσιο του Burren Winterage Weekend.
Τα βραβεία έχουν μεγάλη επιτυχία όσον αφορά
την επιβεβαίωση του έργου των κτηνοτρόφων
και την έμπνευση που ασκούν σε άλλους να
ακολουθήσουν το παράδειγμά τους.
Υπάρχει πρόθεση, η τελετή αυτή να διευρυνθεί
σε εθνική τελετή απονομής βραβείων, τα
επόμενα χρόνια, για την γεωργία ΥΦΑ σε όλη
την Ιρλανδία.
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Τι επιτυγχάνουν για την γεωργία ΥΦΑ, τα βραβεία Εκτατικής Κτηνοτροφίας;
 Επιτυχημένη ετήσια τελετή απονομής βραβείων το 2015 και το 2016 με οικονομικό έπαθλο 2.000 €.
 Δημόσια τοπική και εθνική αναγνώριση για κτηνοτρόφους
που επιφέρουν θετικά αποτελέσματα μέσω της γεωργίας
ΥΦΑ.

Επιτεύγματα:
 Εύρεση ενός χορηγού που χαίρει υψηλής
εμπιστοσύνη από τους καταναλωτές για την
απονομή των βραβείων.
 Δημοσιοποίηση των 5 κατηγοριών βραβείων,
καθώς και των διαδικασιών υποψηφιότητας
και αξιολόγησης.
 Οργάνωση τελετής απονομής βραβείων
εντός της τοπικής κοινότητας αλλά με εθνική
κάλυψη.

Σημαντικά Ζητήματα
 Σημαντική αναγνώριση και προβολή η εκδήλωση για την απονομή αριστείων γεωργίας ΥΦΑ
 Ανατροπή της εικόνας των κτηνοτρόφων ΥΦΑ: από μια εικόνα «άσχετου», «φτωχού»
«στηριζόμενου στην ελεημοσύνη» κτηνοτρόφου σε μια εικόνα «σκληρά εργαζόμενου»,
«καινοτόμου» και «πολυλειτουργικού» κτηνοτρόφου τους οποίους η κοινωνία εκτιμά.
 Προωθείται η δημιουργία εθνικών βραβείων στην Ιρλανδία ενώ εκτιμάται ως χρήσιμη και εύκολο
να επιτευχθεί επίσης, η απονομή παρόμοιων βραβείων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

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 Institute of Technology Sligo, Centre for
Environmental Research Innovation and Sustainability-Ιρλανδία, 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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