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Συμβούλιο βοσκοτόπων του Dartmoor
Τοποθεσία:
Dartmoor,
Αγγλία

Σύστημα ΥΦΑ : Εκτατική
κλίμακα
κτηνοτροφία (πρόβατα και
εφαρμογής:
βοοειδή και πόνυ) σε
36.000 ha
άγονους βοσκοτόπους
υψιπέδων
Περίοδος εφαρμογής: Ιδρύθηκε το 1986 και συνεχίζεται.
Προβλήματα που αντιμετωπίζονται
Το Συμβούλιο βοσκοτόπων του Dartmoor
ιδρύθηκε το 1954, ως μια ομοσπονδία 32
τοπικών συλλόγων βοσκοτόπων.
 δεν διέθετε εξουσίες επιβολής
 αδυνατούσε να διασφαλίσει ότι ο αριθμός
των ζώων που βοσκούσαν δεν υπερέβαινε
τα δικαιώματα βόσκησης ανά κτηνοτρόφο,
 δεν είχε την εξουσία να ελέγξει
την
κτηνοτροφία στους βοσκότοπους και την
ορθή διαχείριση της γης όπως και
προβλήματα που περιελάμβαναν ζημιές από
την χειμερινή βόσκηση, διάβρωση και την
υπερβολική καύση.
Η ιστορία εν συντομία
Το Συμβούλιο βοσκοτόπων του Dartmoor
συνεργάστηκε με το Εθνικό Πάρκο του
Dartmoor και το Συμβούλιο της κομητείας του
Ντέβον (το οποίο χρηματοδότησε σε μεγάλο
βαθμό το έργο) ώστε να διαμορφώσει νέα
νομοθεσία.
Η νομοθετική πράξη για τους βοσκότοπους
του Dartmoor, το 1985, επέτρεψε τον
σχηματισμό
του
Συμβουλίου
Χρηστών
βοσκοτόπων του Dartmoor με εκτελεστικές
εξουσίες για τη διαχείριση των βοσκοτόπων.
Συστάθηκε 28μελές Συμβούλιο (20 μέλη της
κτηνοτροφικής κοινότητας, 2 της Εθνικής Αρχής
του Πάρκου, 1 του Δουκάτου της Κορνουάλλης,
2 επιπλέον μέλη και έναν κτηνίατρο). Επιπλέον,
περιλαμβάνει έναν πρόεδρο ο οποίος
επιφορτίζεται με την ορθή διεξαγωγή των
εργασιών του και ένα γραμματέα, υπεύθυνο
για την ενημέρωση του μητρώου, των
δικαιωμάτων καθώς και την παροχή

Κλειδί της επιτυχίας: Διακυβέρνηση
με νόμιμες εξουσίες που
καθοδηγείται και εκλέγεται από την
τοπική αγροτική κοινότητα

υποστήριξης στους χρήστες των βοσκοτόπων
σε ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα τους.
Ο κτηνοτρόφος υποχρεούται σε καταβολή στο
Συμβούλιο ετήσιας συνδρομής για την
ενεργοποίηση των δικαιωμάτων και την
βόσκηση.
Τα έσοδα από τις συνδρομές διατίθενται για
την διαχείριση του μητρώου και την
εκπλήρωση των καθηκόντων του Συμβουλίου.
Ο αριθμός των εγγεγραμμένων δικαιωμάτων
βόσκησης ανέρχεται σε 95.745 ζώα ενώ έχουν
ενεργοποιηθεί πολύ λιγότερα (78,985) διότι
κτηνοτρόφοι επιλέγουν να μην ενεργοποιήσουν
την βόσκησή τους.
Οι Κανονισμοί του Συμβουλίου αφορούν την
κτηνοτροφία (υγεία, συνθήκη και απαγόρευση
ταύρων και κριαριών), τη ρύθμιση των
χρονικών περιόδων βόσκησης (μειωμένη
χειμερινή βόσκηση) και την καύση της
βλάστησης. Οι Κανονισμούς απαιτούν: (α) οι
βοσκότοποι να έχουν "ελεύθερες μέρες" για να
εξασφαλιστεί η αναχλόασή τους, (β) τα
κοπάδια να είναι κατάλληλα σημαδεμένα, με
καλή υγεία και βόσκουν εντός της περιοχής που
τους επιτρέπεται.
Έχουν το δικαίωμα επιβολής προστίμου σε
κτηνοτρόφο ο οποίος δεν συμμορφώνεται με
τους Κανονισμούς του Συμβουλίου. Τα
πρόστιμα δρουν ως αποτρεπτικοί παράγοντες.
Ο περί Βοσκοτόπων Νόμος του 2006 έδωσε την
δυνατότητα
δημιουργίας
και
άλλων
συμβουλίων. Δύο Συμβούλια έχουν ήδη
δημιουργηθεί και αναμένεται η δημιουργία
ακόμη ενός.
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Τι επιτυγχάνει για την γεωργία ΥΦΑ το Συμβούλιο βοσκοτόπων του
Dartmoor;
 Το Συμβούλιο μπορεί να διαχειριστεί τον αριθμό κοπαδιών στα βοσκοτόπια και τα χρονικά
διαστήματα βόσκησής τους.
 Έλεγχος του αριθμού των άγριων πόνι
 Βελτιωμένη υγεία των ζώων που βόσκουν
 Διαπραγμάτευση βελτιωμένων κανονισμών για τη φυματίωση και
κανονισμών για την μετακίνηση των ιπποειδών.

Επιτεύγματα:
 Επικεφαλής με μεγάλη επιρροή από την
κτηνοτροφική κοινότητα.
 Υποστήριξη από τις τοπικές αρχές με την
παροχή γνώσεων και χρηματοδότησης.
 Αυτοχρηματοδότηση από τις εισφορές για τα
δικαιώματα.
 Συμβούλιο αποτελούμενο από κτηνοτρόφους
όλων των περιοχών του Dartmoor, οι οποίοι
εκλέγονται
από
τους
ίδιους
τους
κτηνοτρόφους.

 Αντιμετώπιση
προβλημάτων
που
προκαλούν
ανησυχία
(ζημιές από την
χειμερινή
βόσκηση, υπερβολική καύση, διάβρωση που
συνδέεται με τα άλογα και υπερβολική
βόσκηση)
 Εύρυθμη λειτουργία με ικανό συμβούλιο και
εξαιρετικό διοικητικό προσωπικό.

Σημαντικά Ζητήματα
 Το μοντέλο του Συμβουλίου του Dartmoor: Θεωρείται επιτυχές, εξασφαλίζοντας καλύτερη
διαχείριση και μείωση στην κατάχρηση των δικαιωμάτων βόσκησης.
 Νέα νομοθεσία το 2006 επέτρεψε την δημιουργία επιπλέον Συμβουλίων Βοσκοτόπων.
 Η σύσταση του Συμβουλίου απαιτούσε την δέσμευση των κτηνοτρόφων, την έκδοση νέων νόμων
και τη χρηματοδότηση για νομικές δαπάνες και παροχή βοήθειας. Η ύπαρξη της ετήσιας
συνδρομής το καθιστά αυτό-χρηματοδοτούμενο.
 Το σύνολο των συνδρομών διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία του Συμβουλίου με το απαραίτητο
προσωπικό, την πληρωμή των μελών του Συμβουλίου και των στελεχών του.
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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