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Projektni list dynAlp-nature

Pokrajina in biotska raznovrstnost na mizo
Udeležene občine: Ardesio/I, Chambéry Métropole/F, Fenestrelle/I, Massello/I,
Narodni park Apneniške Alpe/A, Usseaux/I

Informacije o programu dynAlp-nature
Omrežje občin Povezanost v Alpah podpira s programom
dynAlp-nature projekte čezmejnega sodelovanja, ki spodbujajo
medsebojno povezovanje in povečevanje vrednosti naravnega
okolja, s tem pa prispevajo k ohranjanju bogate biotske raznovrstnosti v Alpah.
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Raba gorskih območij je stoletja oblikovala našo pokrajino in marsikje ustvarila zelo raznoliko naravno okolje. Na prostih zemljiščih,
ki so rezultat tradicionalnih oblik gospodarjenja s pašniki in travišči,
se je razvila izredna biotska raznovrstnost. Če bo prišlo do
opuščanja tradicionalne rabe, se bodo habitati, ki imajo danes
visoko naravovarstveno vrednost, zarasli, na njih bodo prevladala
grmišča in drevje, kar bo ogrozilo raznovrstnost.
Sonaravno kmetijstvo se bo v domači regiji vnovič uveljavilo s
trženjem lokalnih proizvodov, kar je tudi cilj projekta. Pokrajina in
biotska raznovrstnost na mizo. Občine, ki sodelujejo v tem projektu, želijo zavarovati pokrajino in biotsko raznovrstnost s spodbujanjem trajnostne rabe obdelovalnih in pašnih zemljišč, zagotoviti
podporo okoljsko ozaveščenim kmetom, pri potrošnikih pa
izboljšati prepoznavnost domačih ekoloških živil.

Dejavnosti v občinah
• Občina Chambéry Métropole bo podpirala rabo poljedelskih
površin in bo spodbujala lokalno in sonaravno pridelavo zelenjave.
• Občine Usseaux, Fenestrelle in Massello bodo vnovič
začele uporabljati kmetijska zemljišča v višjih legah in si pri tem
prizadevale za okolju prijazno in trajnostno hribovsko kmetijstvo.
Ponovno se bodo pridelovale in prodajale domače vrste.
• Občina Ardesio bo izkoristila znanje starejših generacij in
zagotovila nov razcvet kmetijske proizvodnje in posebno
živinoreje. Pri mladih bo krepila zavest o naravovarstveni vrednosti tradicionalne pokrajine in gospodarjenja.
• Regija Narodni park Apneniške Alpe bo uvedla znak, ki bo
potrjeval uspešno sodelovanje domačih kmetovalcev, in izdelala
skupno zasnovo trženja.

Obdobje projekta
Januar 2014 - december 2015
Proračun
Skupen proračun: € 82.000
Sofinanciranje prek programa dynAlp-nature: € 41.000

Narodni park
Apneniške Alpe/A
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Informacije:
Francesco Pastorelli, CIPRA Italia
Tel. +39 011 54 86 26
Email: italia@alleanzalpi.org
http://www.povezanostvalpah.org/sl/
projekti/dynalp-nature/projekti
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