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Το όραμα του Dartmoor
Τοποθεσία:
Dartmoor,
Αγγλία

Σύστημα ΥΦΑ :
Εκτατική
κτηνοτροφία
(πρόβατα και
βοοειδή) σε άγονους
βοσκοτόπους σε
υψίπεδα.

κλίμακα
εφαρμογής: οι
άγονοι βοσκότοποι
στο Dartmoor
(περίπου 45.000 ha
από τα οποία πάνω
από το 80% είναι
βοσκότοπος)
Περίοδος εφαρμογής: σε ισχύ μέχρι 2030
Προβλήματα που αντιμετωπίζονται
Ελλιπής επικοινωνία μεταξύ :
 διαφόρων κρατικών υπηρεσιών και
 αυτών των υπηρεσιών & των κτηνοτρόφων.
Λύση: Διαμόρφωση κοινού Οράματος για τη
σύγκλιση των διαφορετικών απόψεων και
απαιτήσεων στη χρήση του χώρου και συχνά
στο ίδιο κομμάτι γης, από αρχαιολόγους,
οικολόγους κλπ.
Η ιστορία εν συντομία
Η διαδικασία για το σχεδιασμό και τη
δημιουργία ενός οράματος για τον χερσότοπο
ξεκίνησε το 2003, ενώ το ίδιο το Όραμα (για
ένα βάθος χρόνου 25 ετών) ολοκληρώθηκε και
υιοθετήθηκε
από
τις
θεσμοθετημένες
υπηρεσίες και τους κτηνοτρόφους το 2005.
Αφορά το σύνολο του χερσότοπου του
Dartmoor (~45.000 ha από τα οποία πάνω από
το 80% -35.000 εκτάρια- είναι βοσκότοπος) και
περιγράφει πως οραματίζονται οι υπηρεσίες,
τη βλάστηση (ΥΦΑ) και τα αρχαιολογικά τοπία,
να είναι το 2030.
Το Όραμα εγκρίθηκε από τις βασικές
ρυθμιστικές υπηρεσίες και τους κτηνοτρόφους.
Η διαδικασία επίτευξης της διαμόρφωσης του
Οράματος ήταν εξίσου πολύτιμη με το τελικό
προϊόν (ένας χάρτης). Το γεγονός αυτό
εξασφάλισε μια κοινή αποδοχή, από όλους
τους συμβαλλομένους, πάνω στην τελική
μορφή που θα έχει ο χερσότοπος μετά από 25
χρόνια.

Κλειδί της επιτυχίας: Εγκρίθηκε από
τους κτηνοτρόφους και όλες τις
υπηρεσίες. Παρέχει καθοδήγηση για
την τοπική επίτευξη
γεωργοπεριβαλλοντικών στόχων και
επιλύει διαφορές σχετικά με
αντικρουόμενες απαιτήσεις για το
ίδιο κομμάτι γης.

Στο τέλος της διαδικασίας είχε αναπτυχθεί
εμπιστοσύνη μεταξύ των διαφορετικών
δρώντων και καταλήξανε σε κοινή απόφαση.
Τα Κορυφαία Αρχαιολογικά Τοπία: μια νέα
διαδικασία
αναγνώρισης
αρχαιολογικών
τοπίων βοήθησε τους κτηνοτρόφους και τις
υπηρεσίες να αντιληφθούν καλύτερα την αξία
τους. Πρόκειται για χαρτογραφημένες περιοχές
με σημαντικά (διεθνώς) μνημεία τα οποία
πρέπει να τεθούν σε ένα κατάλληλα
διαχειριζόμενο τοπίο. Η υιοθέτηση των
Κορυφαίων Αρχαιολογικών Τοπίων επέτρεψε
την σύγκριση των απόψεων μεταξύ των
οικολόγων και των αρχαιολόγων, την

αξιολόγησή τους και την ιεράρχηση της
σημαντικότητας. Πολύ χρήσιμη διαδικασία για
τους κτηνοτρόφους λόγω του ότι είναι
υπεύθυνοι για την διαχείριση τέτοιων
περιοχών.
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Τι επιτυγχάνει για την γεωργία ΥΦΑ το Όραμα του Dartmoor ;
 Επιβεβαιώνει την συναίνεση μεταξύ υπηρεσιών για ένα τοπίο στο οποίο θα ασκούνται
κτηνοτροφικές δραστηριότητες- οι κτηνοτρόφοι έχουν ένα μέλλον.
 Παρέχει διευκρινήσεις για το ποια βλάστηση είναι επιθυμητή και που.
 Επιλύει διαμάχες σε θέματα διαχείρισης της γης που σχετίζονται με την αρχαιολογία και την
προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας.
 Αναγνωρίζει τους οικότοπους προτεραιότητας και προβάλει που θα μπορούσαν να είναι μελλοντικά
 Παρέχει επιπλέον δημόσια οφέλη: αποθήκευση άνθρακα (92 εκ. τόνους), νερό, δημόσια πρόσβαση.

Επιτεύγματα:
 Σχεδιασμός δράσης σε ζήτημα προτεινόμενα
από τους κτηνοτρόφους.
 Ανεξάρτητος
διοργανωτής
με
υποχρέωση τη διασφάλιση της
συμφωνίας
μεταξύ
όλων
των
υπηρεσιών.
 Επαρκής
χρηματοδότηση
και
ικανότητες.
 Η συμμετοχή όλων των υπηρεσιών τους
δίνει το δικαίωμα του ανήκειν.

 Διασφαλισμένη συμφωνία σε ένα προσχέδιο
του οράματος με επαγγελματίες πριν ζητηθεί
από τους κτηνοτρόφους να σχολιάσουν και να
εγκρίνουν.

Σημαντικά Ζητήματα
 Η εφαρμογή του οράματος αφορά μόνο τον χερσότοπο του Dartmoor χωρίς να ενσωματώνει και τις
γειτνιάζουσες εκτάσεις.
 Οι ΜΚΟ δεν είχαν προσκληθεί να συμμετέχουν.
 Η διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των Κορυφαίων Αρχαιολογικών Τοπίων,
χρησιμοποιήθηκε για να διαμορφωθεί το όραμα για τον χερσότοπο του Μπόνμιν και για τμήμα του
χερσότοπου του Έξμουρ.
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 European Forum on Nature Conservation
and Pastoralism (EFNCP) –Αγγλία, 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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