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Селското стопанство
В Австрия









Ферми в Натура 2000: ca. 434 900 
ha, 
ок. 12% от фермите в Австрия

Натура 2000 & ползване на земите

Гори в Натура 2000: ок. 550 000 ha, 
ок. 14% от горите в Австрия



Натура 2000
Приемане и разбиране



Ние се борим за местообитание от тип “човек”!!!!!



Развитие на групи от мерки по ÖPUL – програмата
за стимулиране на екстензивно, екологично
земеделие, пазещо местообитанията

План за природозащита в Австрия

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Основни субсидии Биологично земеделие
Интегрирана продукция Алпийски ландшафти
Природозащита Защита от ерозията
общо



Плащания през 2007 в милиони € по чл. 39 в
Австрия

11,7

85,1

27,8

55,8

84,3

34,9

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

basic subsidy

organic farming

integratet production

alpine landscape

nature conservation

erosion protection
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От ляво на дясно: основни субсидии, биологично
земеделие, интегрирана продукция, алпийски ландшафти, 
природозащита, защита от ерозия



Индивидуални
компенсационни
плащания
Пасища и ливади
2312/34
Mr. Huber Johann
(нормални условия, 
5,5% наклон, сено: 0,15 
€/kg)
•1,23 ha
• 2x годишно
• без торене
• дата на косене
• 135 €/ha/година

Плащане на средни компенсации
(премии)
(за тип: сухи тревни местообитания/0-20% 
наклон склона/ за сено: 0,2 €/kg)
• 2 пъти косене
• без торене
• дата на косене
• 300 €/ha/година

Разлики между премии и индивидуални плащания



Как се образуват компенсационните плащания? 

€

Основни
дейности

Кръстосано съответствие:
Подържайте собствеността си в
“благоприятен статус“

= мин. едно косене и едно ………………

Допълнителни мерки
в Натура 2000

чл. 38:

Ограничения по договор чл. 39:

Чл. 38:Ограничения по закон
/друг нормативен акт



Основни подходи при агро-екологичните мерки

вертикалнизоналнихоризонтални
• основни ограничения
• широк ефект
• без индивидуални
консултации

• регионални

• ограничения, 
специфични за конкр. място
• дълбок ефект
•без индивидуални
консултации

•Проектни площи

• ограничения, 
специфични за конкр. място
• дълбок ефект
•без индивидуални
консултации

•Проектни площи





Работен процес „Природозащитни мерки“

Първа година след подписване на
договора

15. 5.

Фермерът регистрира
териториите, за които е
сключил договор. 
Договорът влиза в сила
със задна дата 1.1. 

Година на проверка
31. 3.

Фермерът изисква
проверка на земята си

Фермерът получава
потвърждение
за проекта

1.11.

Посещение / проверка

Отделни части Цялата ферма /План за природозащита

За защитени територии:
Представяне на
потвърждението на
проекта

Ситуация природа

Ситуация ферма

Ограничения, 
Структура на договора

Меню премии и
ограничения
(еднакви за цяла Австрия)
• Забрана за торене
• Ограничение на торене
• По-късно косене
• определени зелено покритие
• определена ротация на площите
• Delayed stubble fields



Планиране

Мониторинг

Пропуснати ползи
Допълнителни разходи

50€
мотивационни

30€
мотивационни

Premium План за природозащита

изчислени



product profitability positive

натиск: интензификация на
земеползването
(< 35% наклон)

натиск: залесяване
(> 35% наклон)

Косене
два пъти

Косене
три пъти

2 3 4 3 4 5

product profitability negative

Калкулация – коситба на ливади

тип ливада bis 25% 25% - 35% 35% - 50% über 50%
4s 731 € - - -
3s 602 € 392 € -780 € -1 444 €
2s 366 € 225 € -460 € -856 €
1s 15 € -55 € -273 € -474 €

наклон



Калкулация: елементи на ландшафта

Площ, за която се
Изплащат компенсации

Елементи на ландшафта Забележка!
Без премахване (CC)



Посещение/проверка на цялата
ферма
Ценни площи
(опазване и възстановяване)

Точно
определени
пластични
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x

x

x

напр. 3 ha

Подход “цяла ферма” – Природозащитен план



Квалификация на консултантите
• Основни познания по природозащита
• Основни селскостопански познания
• Добро познаване на различните финансови инструменти

и техните администрации
• Много добро познаване на региона
• Възможност за водене на разговор
• Способност за решаване на конфликти
• Има доверието на администрацията и фермерите
• Практичен опит в сферата на изграждане на обществено съзнание



Изграждане на консултантска мрежа
в подкрепа на администрациите

10 експерти
40 експерти

7 експерти
35 експерти

12 експерти

6 експерти 9 експерти
1 експерт



Как можем да инициираме търсенето на
консултации?

Да направим местните проблеми и
ситуации предмет на дискусия
Проблема с Rumex в ливадите
Употреба на течна (оборска?) тор в ценни
ливади
Излизане на терен с най-добрите експерти от
Швейцария

1. път: 9 фермери

2. път: 35 фермери

Други проблемни ситуации: 
Ерозия на почвата, енергия от
биомаса,засушаване и др.



Развитие на селските райони
Австрия

Изчисляване
за всички
провинции

Природозащитни мерки по
ÖPUL*

Набор от премии и
ограничения

тест

посещение на ферма – постигане на
съгласие между експерт е фермер

Доклади от терен

Дискусия и решение по
прилагането обучение

Златен триъгълник …

Насоки

* програмата за стимулиране на екстензивно, екологично
земеделие, пазещо местообитанията



… почва за иновации и креативност

Потвърждение на проекта от администрацията:      
„потвърждение на проекта от стопанина“



Ключов фактор 5: 
Ние изградихме „природозащитна мрежа“





• плащания €110 - € 550, 
• ок. 10% мотивация за плана за прородозащита, задължително участие в два
семинара
• зелена покривка (задължително е ползването на местни семена) 
• няма ползване на земята около гнездата
• специална ротация на ползванията “дропла”
• забранени: плетове за защита от вятъра

Опазване на дроплата в Weinviertel



West-Pannonian Population 
of the Great Bustard 
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Nature Conservation Measures for farmers

J

печалба

печалба

Западно-панонска
популация на
дроплата

Финансиране: 
природозащитни мерки за
фермери



Консервационен статус на видове, типове
местообитания от Директивата за хабитатите, и видове
птици от Директивата за хабитатите

Оценка

Консервационен статус
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Птици



ca. 37%

ca. 6%

Оценка

Зони от Натура 2000 с консултации/без консултации
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* програмата за стимулиране на екстензивно, екологично
земеделие, пазещо местообитанията



Отношение на заинтересованите страни
към Natura 2000: 1995 - 2007 

Оценка

Промяна на настройката от 1995 до сега
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4 отрицателна
5 не знам



• карта на всяка
природозащитна ферма и на ценните
площи
• кратко и приятно описание
на ландшафта около фермата

• „hot spots“ – видове
Готови в цялата държава,
Адаптирани към региона,
Избрани на местно ниво

Изводи от оценката



• „специални“ екскурзии
• Кое растение към кой
тип
• местообитание
принадлежи?
• разказване на истории
• разглеждане на стари
снимки
• събиране на имена
на растения, 
използвани от народа
да вземем пример от
съседа
Всяка година десет
нови идеи за
начини на
консултиране

Изводи от оценката



Възможни решения: 
• специализирани семинари на тема екология на животните
• анализ на наличния материал и подобряване на неговата достъпност
• консултантска гореща линия Засилване на целите и мерките

Ориентирани към
екологията на животните

Изводи от оценката



цел
Специална дата за косене

за да се запази разнообразието
от видове на ливадите

Теренни доклади

„… но обикновено
имам проблем с
ден/два.
Прогнозата за
времето е лоша – ще
имам проблем с
качеството на
сеното”

метод
Коситба на специални

“фенологични” дни

Предимствата на консултантските услуги

Съгласен съм на
по-късно косене, 

но …



Коситба според цветовете – момента на
косене се ориентира по фенологията на
растенията, а не по-твърдо заложена дата

15. Juni

Vor=преди
Bis=до



Phänophasen: Beginn der Blüte Teilw eise verblüht

Aufblühen vollständig verblüht

Vollblüte Fruchtreife
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Фенологични дати за косене



Предизвикателства
Непрекъснато менящи се външни рамкови условия

Приключване на
Задълженията за
неизползвана

големи последствия
върху
птичите
популации
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Предизвикателства
Кръстосано съответствие







Резултати и изводи CC/Natura 2000

1. Брой молби: 150.000
2. 1% = 1.500 holdings for on spot controlls
3. „Extra контрол“ за Натура 2000 (2005, 2006)
4. 8 hours for one holding (~ 20 ha) 
5. 10 санкции/година за НАТУРА 2000
6. Основни резултати:

• Добро сътрудничество природозащита – AMA – министерство
• добре направени първи информационни срещи,
заедно с представители на всички камари
системата работи по-добре отколко изглежда (слухове…) 
(аспектите на природозащитата са трудни за контролиране

• 9 отделни закона изискват 9 отделни чек-листа
• липса на обучение за инспекторите (проверяващите_
• Development of guidelines to precise threats 

(Pre Assessment Authority of NC, decision: AMA)
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Изводи от оценката



A. Aichhorn

Fam. Schattbacher

Fam. GerhalterS. Zauner

H. Greischberger, junior

Изводи от оценката



… в миналото любими места на фермерите



Гордейте се със своята природа
събития, екскурзии с водач, образование



Карти-определители за животни и птици, 

Комбинирани специално за всяка отделна ферма

Гордейте се със своята природа
Други приятни идеи



• шанс за договорна
природозащита, ориентирана
към резултати

• връзка между мониторинг
и стопани

• възможност за контрол:
смели и реалистични подходиmutige und realistische Ansätze 
(Колко трябва да щадим

• проверяващите?)

бъдеще 2014

Фермери наблюдават растения


