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Διευκόλυνση της Συνεργατικής Διαχείρισης Χρήσης Γης.
Σχέδιο Χρήσης Γης (FOCLUM-LUP)
Τοποθεσία: Dalsland
και Bohuslän, Σουηδία

Σύστημα ΥΦΑ :
Κτηνοτροφία, μωσαϊκό
καλλιεργειών και
πολύ-λειτουργική
γεωργία

κλίμακα εφαρμογής:
εφαρμογή σε περίπου
2.000 ha

Κλειδί της επιτυχίας:
εργαλείο συμμετοχικής
διαδικασίας για λήψη
αποφάσεων για τη
βιώσιμη χρήση γης

Περίοδος εφαρμογής: λειτούργησε για περίπου 3 χρόνια. Η έλλειψη χρηματοδότησης σταμάτησε τη
λειτουργία του. Επανεκκίνηση το 2017 με νέα χρηματοδότηση για την ανάπτυξη της μεθοδολογίας.
Πρόβλημα που αντιμετωπίζει
Η ανάγκη ενίσχυσης του διαλόγου και της
συνεργασίας μεταξύ των δρώντων που
εργάζονται με περίπλοκα ζητήματα χρήσης γης.
Η ιστορία εν συντομία
Το σχέδιο "Διευκόλυνση της Συνεργατικής
Διαχείρισης
Χρήσης
Γης
(FOLCUM)"
υλοποιούταν για μια σειρά ετών και αφορούσε
περίπου 30 διαφορετικές ομάδες σε
διαφορετικές περιοχές στο Dalsland και στην
κοντινή περιοχή του Bohuslän.
H εφαρμογή εργαλείων διαλόγου και
εκμάθησης συνέβαλε στην αποτελεσματική
υλοποίηση των εργασιών από τις διαφορετικές
ομάδες. Τα εργαλεία αυτά χρησιμοποιήθηκαν
και σε περιοχές παρέμβασης για διαδικασίες
που συνδέονται με τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις
ΥΦΑ.
Ο
συνδυασμός
εργαλείων
γεωπληροφορικής
(GIS)
και
μεθόδων
διαβούλευσης δημιούργησε το Σχέδιο Χρήσης
Γης (LUP).
Το νέο αυτό ολοκληρωμένο εργαλείο γίνεται το
επίκεντρο του Σχεδίου που καλείται
«FOLCUM». Το εργαλείο αυτό βοηθάει τους
συμμετέχοντες να κατανοήσουν τη διαδικασία,
την πορεία της υλοποίησης καθώς και τις
κατευθύνσεις και τις μελλοντικές προοπτικές σ’
ένα σχέδιο χρήσεων γης.

Το εργαλείο μπορεί: (α) να προβλέψει τις
προοπτικές και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά για
τα οποία θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία, (β)
να διαχειριστεί συγκεκριμένα στοιχεία του
χώρου καθώς και του τοπίου. Το εργαλείο
περιέχει πληροφορίες για διάφορες χρονικές
περιόδους (παλιότερες, σήμερα) ώστε να
μπορεί να κάνει προσομοιώσεις αναφορικά με
τις δυνητικές κατηγορίες χρήσεων γης, που θα
μπορούσε μια ιδιοκτησία να έχει μελλοντικά
(χρονικό βήμα 5 έτη, 10 έτη κλπ), το είδος της
βιοποικοιλότητας καθώς και οικονομικά
ζητήματα.
Τέλος πιστεύεται ότι το εργαλείο διευκολύνει
την μετάβαση από την φάση του σχεδιασμού
στην φάση της υλοποίησης.
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Τι επιτυγχάνει για την γεωργία ΥΦΑ το Σχέδιο Χρήσης Γης (FOCLUM-LUP);
 Οργανώνει, προβλέπει και καταγράφει τα δεδομένα που εξάγονται από την διαδικασία FOCLUM
 Προβλέπει ένα business-as-usual (BAU) σενάριο και ένα ή περισσότερα σενάρια ΥΦΑ
 Παρέχει στοιχεία για τον τρόπο υλοποίησης σεναρίου ΥΦΑ της υποστήριξης της υλοποίησής του
 Διατηρεί και βελτιώνει τις αξίες ΥΦΑ

Επιτεύγματα:
 Δυνατότητα ίδρυσης ενός δικτύου μεταξύ
των δρώντων ΥΦΑ
 Εντοπισμός εμποδίων και πιθανών λύσεων
για τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις ΥΦΑ
 Ανάπτυξη υλικού για την διευκόλυνση των
συμμετοχικών διαδικασιών (διαβούλευση)
 Έλεγχος και εκπαίδευση
 Εντοπισμός περιοχών που χρήζουν βελτίωση
της βιοποικιλότητάς τους
 Νέα έργα για την ανάπτυξη μεθοδολογίας

Σημαντικά Ζητήματα
Θεωρούμε ότι το εργαλείο ήταν επιτυχές και επαρκές για την διάρθρωση και την διευκόλυνση
διαλόγου μεταξύ των συμμετεχόντων στις πολύ-εταιρικές ομάδες που εμπλέκονται. Προσφέρει μια
κοινή γλώσσα, διευκολύνοντας τον διάλογο και την εκμάθηση και έχει αυξήσει την ικανότητά μας να
αναγνωρίζουμε κοινούς στόχους αλλά και λύσεις σε περίπλοκες και πολύπλευρες προκλήσεις. Η γνώμη
μας είναι πως το εργαλείο είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί σε περιοχές ΥΦΑ άλλων χωρών.
Ένα εγχειρίδιο για την μεθοδολογία θα πρέπει να συνταχτεί στα αγγλικά. Αναγκαία θεωρείται η
εκπαίδευση ατόμων που εμπλέκονται σε διαβουλεύσεις χρησιμοποιώντας την παραπάνω
μεθοδολογία.
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 County Administrative Board of Dalsland –
Σουηδία, 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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