ГОРИ И НАТУРА 2000 – РЪКОВОДЕН ДОКУМЕНТ
ОБХВАТ И ВЪПРОСИТЕ, КОИТО ПРЕДСТОИ ДА БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ
Следва да се обсъди на работната среща със заинтересованите страни по Гори и Натура
2000 (23/05/ 13)
Обхват:
Разяснява значението на горите в Натура 2000г., и опазването на биологичното
разнообразие на ЕС.
■ Предоставя преглед на специфичните изисквания, които се прилагат към мрежата на
Натура 2000.
■ Предлагат добри практически насоки за управление на горите в обекти по Натура
2000, въз основа на примери за добри практики от целия ЕС
■ Предлага добри практически насоки за комуникация и партньорства (участие на
заинтересованите лица) по отношение на управлението на горите в Натура 2000
■
Предоставя общ преглед на финансовите инструменти на Общността и други
механизми за финансиране, както и информация за използването им за опазване на
природата и управление на горите в мрежата Натура 2000.
■

Списък на въпросите, които следва да бъдат адресирани
Какъв вид гори и горски видове са включени в мрежата Натура 2000

1.

Като се отчитат различните горски типове местообитания и видове1 и различен вид на
използване / управление на горите в Натура 2000, както и стоките и услугите, които
те предоставят.
- Някои видове горски хабитати са реликтни и обикновено се включват в Натура 2000
в тяхната съвкупност. Други са повече "обикновени" и само най-добрите или найпредставителните екземпляри са включени в мрежата (напр. по-малко от една трета
от общата площ на някои типове местообитания, представени в даден биогеографски
регион);
-

Горите по принцип и горите в Натура 2000 по-специално предоставят множество
функции, стоки и услуги, включително така наречените екосистемни услуги (напр.
дървен материал и други горски продукти, отдих, защита на речните басейни,
опазване на почвата, и т.н. ). Следователно, те представляват съществен елемент за
развитието на селските райони;

-

Горите представляват ключов резервоар на биологичното разнообразие в Европа и
съществена част от мрежата на Натура 2000. Сравнението с използването на други
земи може да бъде показателно по отношение на въздействието на видовете и
местообитанията на горски дейности в миналото и настоящето.

1

Има 84 горски типове местообитания в Приложение I на Директивата за
местообитанията и 121 видове, свързани с горите в Приложение II към Директивата
за местообитанията1; Голяма част от видовете птици от Приложение I на Директива
за птиците също са свързани с горите.

2.

Политика и правна рамка. Основни ръководни принципи

Специално внимание на полезното взаимодействия и възможности на Натура 2000
Стратегията на ЕС за горите (преглед), предизвикателства и идентифицирани
възможности на горския сектор в ЕС. Горска Европа, Паневропейския критерии и
показатели за наблюдение на устойчивото управление на горите.
Стратегията на ЕС за биоразнообразието, Цели до 2020 г., най-подходящи за
Гори и Натура 2000
Директиви за местообитанията и птиците, Благоприятен консервационен статус за
всички типове местообитания и видове.
Общата селскостопанска политика (ОСП). Всеобщо съгласяване. Регламент за
развитие на селските райони. Мерки по отношение на горското стопанство в ОСП.
Основните ръководни принципи на ЕС за управление на горите: Устойчиви
критерии за управление на горите, подход към екосистемите, оценяване услугите
свързани с екосистемите...
-

3.

Преглед на изискванията за управление за Натура 2000









Как обекти по Натура 2000 следва да бъдат управлявани и защитени? (поспециално фокус върху горите)
Постигане на благоприятен консервационен статус за горски местообитания и
видовете на биогеографско ниво и ролята на обектите по Натура 2000 значението на поставянето на ясни природозащитни цели.
Създаване на мерки за опазване за всички обекти по Натура 2000 (член 6.1 ) със
специално внимание за интегрираните планове за управление и за интегрирането
на тези мерки с лесовъдните и други мерки от социално-икономически характер.
Предприемане на необходимите стъпки, за да се избегне влошаването на
състоянието на естествените местообитания на видовете, както и за да се
избегне обезпокояването на видовете за които са определени зоните (член 6.2 )
със специално внимание за "близо до природата горско стопанство".
Подходяща оценка на всеки план или проект, който има вероятност да е със
съществен отрицателен ефект на обекта, във връзка с целите за съхраняване на
тази територия (член 6.3 и 6.4 ).

Възможности за засилване общуването и сътрудничество между
собствениците на гори/ управителите и общността за опазване на природата
4.





Обмен на информация и взаимно разбирателство на целите по опазването/
мерките и лесовъдните цели/мерки;
Насърчаване на диалога за опазване и лесовъдни мерки
Избягване или отстраняване на конфликти

5.

Основните заплахи и напрежение в горските местообитания и видовете, които
са от интерес за Общността2 и възможните начини за контрол/противодействие
срещу тях
 Деградация: загуба или влошаване на състоянието на
разнообразие, екологични процеси и функции, болести, и т.н.
 Фрагментация
 Внасяне на екзотични видове
 Преобразуване в други приложения на земи
 Замърсяването (окисляване) и еутрофикация на горските почви
 И т.н..
 Възможно причини на заплахи
 Неподходящи горски практики
 Климатична промяна
 Горски пожари
 Бури (силен вятър).
 Насекоми и патогенни огнища
 Голямото изобилие на дивеч и добитък
 Промяна в използването на земята
 Липса на сътрудничество между участниците
 И т.н..

биологичното

Препоръки за добри практики за управление на горите в Натура 2000
(Онагледени с примери за най-добри практики от страните членки на ЕС).
Предлагаме примерен списък открит за обсъждане, който отразява някои от
въпросите, повдигнати в предишни срещи със заинтересованите страни.
Въпросите, които предстои да бъдат разгледани в препоръките следва да бъдат
определени и съгласувани със заинтересованите страни.
6.

2

 По-добра информация и знания по Натура 2000
 Диалог със заинтересованите страни и обмен на информация
 Сътрудничество и взаимно разбирателство (гори и управители на гори и местни
жители)
 Интегриран подход на планиране и управление
 Планове за управление / планове за горите
 Натура 2000 в държавните гори
 Натура 2000 в частните гори
 Положителни мерки за управление на местообитания и видове (член 6.1 )
 Гарантиране на предпазването от детериорация. (член 6.2 ).
 Подходяща оценка, когато и където (член 6.3 )
 Споразумения за управление/ опазване
 Разходите за действия и компенсации за понесени загуби на приходи
 Необходимост от действия извън мрежата
 Подобрена съгласуваност, или дори положителното взаимодействие в различни
горски полета (Натура 2000 и гори, Натура 2000 и отдих, и т.н.).
Анализ следва да се извърши въз основа на член 17 отчитане и друга съответна
информация

6. Финансиране
(Възможности и ограничения, онагледени с примери от практиката на страните членки
на ЕС)
 Възможности и опит на финансовите инструменти на ЕС
 Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).
 Европейски регионален фонд за регионално развитие (ЕРФРР), Европейски
социален фонд (ЕСФ), Кохезионен фонд.
 ФИООС
 Други финансови механизми, включително новаторски инструменти, плащания
за услуги свързани с екосистемите и др.
 Възможни начини за подобряване на финансирането на подходящи мерки в
Натура 2000 гори (приоритетна действаща рамки, по-добри съвети и др. ).
 Адаптиране на управленските практики, за да се приложат печелившите
ситуации.
 Търговия с горски продукти от обекти по Натура 2000 (етикети, партньорства,
печеливши ситуации ... )
7. Примери от практиката
Примери за най-добра практика и опит по ключови теми (напр. интегрирани подходи в
планирането
и
изпълнението,
партньорства,
сътрудничество
между
заинтересованите страни, консултации и обучение, и т.н. ).
Около 10-12 казуси ще бъдат разработени в детайли. Освен това, много други
практически примери ще се използват за илюстриране на основните теми включени
в документа (напр. в кутийките).

