
ИНОВАТИВЕН ПОДХОД ЗА СЪВМЕСТНО УПРАВЛЕНИЕ 
НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМИТЕ (FOCLUM)

Земеделските земи в района на Далсланд и Бохуслен в Шве-
ция  са малки по размер, разпокъсани и изолирани, често пъти 
заобиколени от гори.  Тези характеристики на ландшафта са 
едно от основните предизвикателства пред животновъдите и 
собствениците на земеделски земи. Повечето от тях се замис-
лят дали да не превърнат пасищата и нивите си в гора, или 
да ги продадат и да преустановят земеделската си дейност. 
За да се преодолеят предизвикателствата, свързани със зе-
меделските земи с ВПС, през 2007 г. местната администрация 
получава финансиране за разработване на нов работен под-
ход, който да накара земеделските стопани и животновъдите 
да си сътрудничат при земеползването и чрез различни мер-

ки да спомогнат за опазването на земеделските земи с ВПС. 
Подходът  трябва в дългосрочен план да намери решение как 
да се разпределят и използват малките парцели земеделски 
земи. Чрез използването на опитни фасилитатори се стимули-
ра диалогът между отделните фермери и между фермерите и 
публичните институции и се възстановяват около 500 ха земе-
делски земи с ВПС. Много земеделски стопани се ориентират 
към прилагане на практики, опазващи земеделските земи с 
ВПС, и към  промяна на предназначението на част от площите 
си  за опазване на природата. Създадена е силна мрежа от 
земеделски стопани, които си сътрудничат за устойчиво раз-
витие на фермите.

ОПИСАНИЕ НА ИНОВАЦИЯТА

ПРОЕКТ „HNV LINK - ЗЕМЕДЕЛИЕ С ВИСОКА ПРИРОДНА СТОЙНОСТ: ОБУЧЕНИЕ, ИНОВАЦИИ И ЗНАНИЯ“

Сдружение за териториален и екологичен просперитет (СТЕП)  www. step-bg.bg

ПЕРИОД НА ДЕЙСТВИЕ:  
Подходът FOCLUM работи от приблизително 7 години.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:  
Далсланд (Dalsland) и 
Бохуслен (Bohuslän), 
Швеция

СИСТЕМА НА ЗЕМЕДЕЛИЕ С ВПС:  
Животновъдство, мозаечен 
ландшафт от земеделски земи и 
многофункционално земеделие

ОБХВАТ:   
Подходът FOCLUM се 
прилага в 13 общини 
върху 4 000 ха от 400 
участници

КЛЮЧ КЪМ УСПЕХА: На-
личие на диалог и сътрудни-
чеството между земеползва-
телите и другите участници в 
поземлените отношения, довело 
до приемане на общи цели и 
прилагане на съвместни мерки 
и координирани дейности за 
по-устойчиво използване на 
земеделските земи с висока 
природна стойност (ВПС).



ПРИНОС НА ИНОВАЦИЯТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО  С ВПС

ОСНОВНИ ФАКТОРИ ЗА УСПЕХ

За успешното прилагане на подхода за съвместно управление на земеползването са необходими:  
 � Готовност и ангажираност на земеделските стопани и животновъдите към мерките, свързани със земеделие с ВПС;
 � Непрекъснати обучения и приемственост;
 � Дългосрочно финансиране на работния процес и конкретните мерки;
 � Наличие на компетентни съветници (с достатъчно опит), които да координират и подпомагат работата на земеделските 

стопани;

ПОУКИ 

 � Подходът има ясно изразен фокус върху възстановяването 
на традиционното земеползване. 

 � Подходът улеснява  сътрудничеството и диалога между 
всички участници в процеса: земеделските стопани, вла-
стите, научно-изследователските институти  за постигане 
на дългосрочно и природосъобразно  ползване на земе-
делските земи с ВПС. Прилагането му води до разширява-
нето на съществуващите животновъдни стопанства и съз-
даването на нови такива.

 � Подходът улеснява процеса на организиране на поземле-
ните отношения и сътрудничеството между участниците в 
тях от първия контакт до изпълнението на конкретни мерки 
чрез:

 � Идентифициране на земеделските земи с ВПС  и на тези, 
които имат потенциал да бъдат такива;

 � Идентифициране и обединяване на ключовите участници  
в поземлените отношения за опазването и възстановява-
нето на земеделските земи с ВПС;

 � Улесняване на диалога и междусекторното сътрудничество 
при вземане  на решения;

 � Проектиране и фасилитиране на процеса на сътрудничест-
во;

 � Представяне и запознаване на всички участници с  потен-
циалната икономическа подкрепа;

 � Подкрепа при изпълнение на практически мерки в земе-
делски земи с ВПС. 

 � Воля и ангажираност от страна на собствениците на земя-
та, животновъдите и други заинтересовани страни, подкре-
пящи земеделието с ВПС;

 � Желание, компетентност, приемственост и постоянни уси-
лия от страна на всички участници в поземлените отноше-
ния и властите;

 � Време (и средства) за прилагане на подхода, изграждане 
на мрежа от земеделски стопани в района и укрепване на 
доверието между тях;

 � Финансиране на изпълнението на конкретните мерки, свър-
зани със земеделието с ВПС.

ПРОЕКТ „HNV LINK - ЗЕМЕДЕЛИЕ С ВИСОКА ПРИРОДНА СТОЙНОСТ: ОБУЧЕНИЕ, ИНОВАЦИИ И ЗНАНИЯ“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на програмата на ЕС за научни
изследвания  и иновации  Хоризонт 2020 по грантово споразумение № 6963911 

За повече информация и контакти:
Сдружение за териториален и екологичен просперитет (СТЕП) 
гр. София, Младост 1, ул. „Акад. Андрей Сахаров“ №11, офис 21
ел. поща: step_ngo@abv.bg, тел: +359-898 563647
Янка Казакова, координатор на проект HNV-Link, ел.поща: yanka.kazakova@gmail.com
Вяра Стефанова, координатор „Район на знанието“, ел. поща: v.stefanova65@gmail.com  
www. step-bg.bg;  www.facebook.com/STEP.BULGARIA
Отказ от отговорност: Публикацията  е създадена от Сдружение за териториален и екологичен просперитет (СТЕП) по проект HNV-Link и пред-
ставя гледната точка на авторите. Изпълнителната агенция за научни изследвания не носи отговорност за никое възможно използване на съдър-
жаната в него информация.


