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LIFE GoProFor

Netwerk van de goede
praktijken voor het behoud
van de bosbiodiversiteit in het
Natura 2000-netwerk

EUROPA EN HET MILIEU
Het LIFE-programma
de

van

Europese

Unie

milieubeleid

sinds

is het financieringsinstrument waarmee
1992

de

ontwikkeling

en

uitvoering

heeft ondersteund en de projecten heeft

gecofinancierd, voorgesteld door de lidstaten (tot dusver

4.900 projecten).

meer dan

Het huidige LIFE-programma, geldig voor de periode 2014-2020, voorziet
twee subprogramma's, die op hun beurt zijn onderverdeeld in drie prioritaire
werkterreinen.

Milieu

Klimaatactie

՝՝ milieu en efficiënt gebruik van
hulpbronnen;
՝՝ natuur en biodiversiteit:
՝՝ milieubeheer en -informatie.

1992 - 1995

LIFE I

400 MILJOEN
ECU
1996 - 1999

LIFE II

՝՝ beperking van klimaatverandering;
՝՝ aanpassing aan de klimaatverandering;
՝՝ Klimaatbeheer en -informatie.

EEN STEEDS BELANGRIJKER MILIEUBELEID!
Van 1992 tot 2020 werd in totaal een budgetvan meer dan 6,5
miljard euro ter beschikking gesteld Het budgetvoorstel
van de Commissie is voor de periode 2021-2027 ruim
60 procent hoger dan het budget voor de huidige
periode.
Met meer middelen wil de Europese
Commissie beter inspelen op de zorgen
450 MILJOEN
van jongeren die elke dag voor de
ECU
toekomst van onze planeet
marcheren en vragen om meer
te doen.
2007 - 2013

LIFE +

2000 - 2006

LIFE III

2.143 MILJOEN
EURO

640 MILJOEN
EURO

2014 - 2020

LIFE

3.456 MILJOEN
EURO

2021 - 2027

LIFE

5.450 MILJOEN
EURO

NATURA 2000:
UITDAGINGEN EN KANSEN

netwerk van beschermde gebieden,
verspreid over 28 lidstaten om de instandhouding van bedreigde
soorten en habitat te waarborgen, zoals bepaald in de
Natura 2000 is een

Vogelrichtlijn 2009/147/EG en de Habitatrichtlijn 92/43/EEG.
BOSSEN EN NATURA 2000

Ongeveer 375.000 km² bos (21% van de Europese bosbestanden) is opgenomen in
het Natura 2000-netwerk: dit betekent dat ongeveer 50% van het netwerk bestaat
uit bosecosystemen. Het Natura 2000-netwerk is daarom momenteel het meest
invloedrijke instrument voor bosbehoud.
Ofschoon de Habitatrichtlijn is bedoeld om de natuur te beschermen, rekening
houdend met “economische, sociale en culturele behoeften evenals regionale en
lokale bijzonderheden” (art. 2), wordt het netwerk vaak geïnterpreteerd als een systeem
van strikte instandhouding waarbij menselijke activiteiten ernstig worden beperkt.
Anderzijds is er behoefte aan geschikte instrumenten en nauwkeurige indicaties om de
beschermde soorten en habitat actief te beheren en tegelijkertijd in stand te houden.
Om transparant en gedeeld gebiedsbeheer te bevorderen, moedigt de Commissie de
lidstaten aan om beheerplannen voor de Natura 2000-gebieden te ontwikkelen, met
betrokkenheid en medewerking van alle lokale belanghebbenden. Door middel van
het plan worden de instandhoudingsmaatregelen geïmplementeerd en gemonitord
en worden tegelijkertijd de sociaaleconomische context en de wisselwerkingen tussen
de verschillende vormen van bodemgebruik en de aanwezige soorten en habitat
geanalyseerd om duurzame en geïntegreerde oplossingen te vinden.

BEVORDERING VAN DE LIFE-ERVARING

In meer dan 25 jaar van het LIFE-Programma hebben veel projecten

nuttige instrumenten ontwikkeld om het milieu te beschermen

en de klimaatverandering te beperken en aan te passen.
Dankzij de vele

positieve resultaten

die werden bereikt, is een

systematisering van het kapitaal van de LIFE-ervaring mogelijk

het beheer van het Natura 2000-netwerk te verbeteren.

LIFE GoProFor

om

is gericht op het verzamelen, verbeteren en verspreiden van
resultaten die voortvloeien uit LIFE-projecten inzake bosbeleid. Het project beoogt
met name goede praktijken voor een correct beheer van het boserfgoed waarbij
bijzondere aandacht uitgaat naar het behoud van de biodiversiteit. Het project beoogt
ook het verstrekken van instrumenten die de actoren, betrokken bij het bosbeheer van
het Natura 2000-netwerk, helpen om gemeenschappelijke en gedeelde doelstellingen
te bereiken.

WAT ZIJN GoProFor GOEDE PRAKTIJKEN?
• het zijn hulpmiddelen voor natuurbehoud (een techniek, proces,
methodologie, project etc.) in het kader van bosgebieden;
• ze zijn gevalideerd, eventueel door wetenschappelijke bewijzen, en
gedetailleerd beschreven en daarom perfect herhaalbaar;
• het potentieel van deze goede praktijken is dat ze op een ander
geografisch gebied kunnen worden toegepast.

DOELSTELLINGEN VAN LIFE GoProFor
De belangrijkste doelen van het project zijn:

• verspreiden van “goede praktijken” voor bosbeheer, die het bosbehoud en de
compatibele gebruiksvormen van de bossen binnen het Natura 2000-netwerk
kunnen vergroten;
• stimuleren van de uitwisseling van duurzame bosbouwervaringen en goede
praktijken door middel van opleidings- en voorlichtingsacties, gericht op het
vergroten van het natuurbewustzijn, zowel bij de institutionele beheerders van deze
gebieden als bij alle exploitanten, betrokken bij het behoud van habitat en soorten;
• bijdragen tot een betere planning van het toekomstige programma voor
plattelandsontwikkeling met betrekking tot acties inzake bosbeheer en -behoud
door de oprichting van een "Tafel van nationale netwerkenvoor goede bospraktijken”;
• de behaalde resultaten delen en aan ten minste 8 andere Europese landende
goede praktijken en het in Italië geteste opleidingssysteem overdragen;
• hetNatura 2000-netwerk
meerwaarde te geven;

in

de

Italiaanse bosbouwsector

bekendheid

en

• conflicten beperken tussen de wereld van de productieve bosbouw en die van
natuurbehoud.

RESULTATEN NA EEN JAAR
Selectie van LIFE-projecten

Er zijn meer dan 1100 bosbouwprojecten uit alle lidstaten geanalyseerd. Hiervan zijn er
ongeveer 300 geselecteerd als voorbeelden van goede praktijken, die zullen worden
beschreven en opgenomen in een Europese database. Er is ook een netwerkactie
met de actieve projecten aan de gang, die hun goede praktijken rechtstreeks kunnen
inzenden.

Database on line meertalig(1)

De database beoogt een verzameling van minstens 270 goede praktijken, waarvan
ten minste 60 afkomstig uit Italiaanse projecten. Tot nu toe zijn al meer dan een derde
van de beoogde beste praktijken verzameld, waarvan ongeveer 80 Italiaans zijn. In
2020 zullen er naar verwachting evenveel worden verzameld, voornamelijk uit Frankrijk,
Spanje en Duitsland, de Europese landen met het grootste aantal LIFE-projecten. De
database is in het Italiaans en Engels en u kunt de juiste informatie verkrijgen via
zoeksleutels in: Italiaans, Engels, Frans, Spaans en Duits (www.lifegoprofor-gp.eu).

Multimediaplatform van Italiaanse goede praktijken

60 van de Italiaanse beste praktijken zullen vergezeld gaan van een multimedia
pakket, bestaande uit een videopresentatie en materiaal om een beter inzicht te
krijgen (publicaties, foto's, technische tekeningen etc.). Ze krijgen ook georeferenties,
zodat een netwerk van voorbeeldlocaties wordt gevormd. Het pakket kan worden
geraadpleegd door middel van een app, die de gebruiker naar de interventiegebieden
begeleidt, waardoor de toegepaste goede praktijken live te zien zijn en informatie direct
ter plaatse kan worden verkregen.

Trainingsactiviteiten

Opleidingsmodules, gebaseerd op goede praktijken en gerangschikt in macro thema’s,
voor iedereen die in het Natura 2000-netwerk werkzaam is: technici, professionals,
biologen, natuurwetenschappers, bosbouwbedrijven, verenigingen, ambtenaren. De
cursussen starten in juni 2020 en bestaan uit opleidingspakketten en ze worden in
geheel Italië herhaald.
1) Complementair aan het Informatieplatform van het Ministerie van Milieu (www.pdc.minambiente.it)

Opleidingspakketten

Bosbiodiversiteit
4 dagen klassikale training en voorleggen
van casestudies (goede praktijken) over de
vraagstukken van dood hout en saproxylische
organismen, bosamfibieën, andere bossoorten
en het toepassen van de Index voor
Biodiversiteitspotentieel (IBP);
+7 dagen praktijkoefeningen in
trainingscentra.
Boshabitat
1 dag klassikale training en voorleggen van
casestudies (goede praktijken).
Invasieve uitheemse soorten
1 dag klassikale training en voorleggen van
casestudies (goede praktijken).

Klimaatverandering
3 dagen klassikale training en voorleggen
van casestudies (goede praktijken) over de
aanpassing aan klimaatverandering, beheer
van koolstofputten en brandpreventie.
Planning, beheer en bestuur
3 dagen klassikale training en voorleggen
van casestudies (goede praktijken) over
planningsinstrumenten, technieken voor
duurzame bosbouw en ecosystemen;
+4 dagen praktijkoefeningen in trainingscentra
met betrekking tot technieken voor duurzame
bosbouw.

Vanuit organisatorisch oogpunt worden de cursussen gehouden:
• in trainingscentra bij de Staatsreservaten “Bosco Fontana” (Mantua) en “Foreste
Casentinesi” (Arezzo), die worden beheerd door de Comando Unità Forestali
Ambientali ed Agroalimentari dell’ Arma dei Carabinieri;
• over het hele land verspreid door het organiseren van excursies naar institutionele
faciliteiten of rechtstreeks op de demonstratielocaties voor goede praktijken.

Nationaal Netwerk voor Goede Bospraktijken

ER wordt momenteel een nationale werkgroep opgericht, waarbij alle actoren
worden betrokken, die zich op verschillende manieren voor het Natura 2000-netwerk
hebben ingezet, om de Richtsnoeren voor het beheer van boshabitat op te stellen.
De Richtsnoeren zullen een analyse bevatten van de relatie tussen bosbeheer en het
Natura 2000-netwerk, de eersterangs goede praktijken en financiële instrumenten om
het bosbehoud binnen het netwerk te verbeteren (bijvoorbeeld het programma voor
plattelandsontwikkeling).
GoProFor …EN MEER!
Het project bevordert de op Europees niveau behaalde resultaten en de oprichting van
een Europees netwerk inzake goede praktijken. GoProFor legt ook de basis voor een
Europees opleidingssysteem voor bosbeheer in het Natura 2000-netwerk,
waarbij andere landen betrokken zijn, waarin de in het project ontwikkelde
methodes worden herhaald.

10 betrokken landen
12 Voorbereidende bijeenkomsten
1 Workshop European training
system for forest management
in Natura 2000 Network Palermo
12 november 2019
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