Använd ditt landsbygdsprogram för att stödja
samexistens mellan människor och stora rovdjur

FINNS ÅTGÄRDER FÖR ATT FÖRBÄTTRA SAMEXISTENS
MELLAN MÄNNISKOR OCH STORA ROVDJUR I DITT
LANDSBYGDSPROGRAM?

Plattformens medlemmar

EU-PLATTFORMEN FÖR SAMEXISTENS
MELLAN MÄNNISKOR OCH STORA ROVDJUR

ELO | European Landowners’
Organization
Joint representatives of Finnish &
Swedish reindeer herders
FACE | The European Federation of
Associations for Hunting & Conservation

NEJ

JA

Ändringar av programmet
kan genomföras årligen och
lämnas in till Europeiska
kommissionen för
godkännande. Kontakta
övervakningskommittén*
och be dem inkludera en ny
åtgärd.

Öka medvetenhet om
samexistensåtgärder I ditt
land eller område. Informera,
handled och stöd möjliga
förmånstagare. Använd denna
broschyr med berörda parter
och departement för att se
till att åtgärderna används
effektivt i ditt land.

CIC | The International Council for
Game & Wildlife Conservation
IUCN | The World Conservation Union,
European Union Representative Office

Minska
konflikter

WWF | Worldwide Fund for Nature,
European Policy Office

främja
lösningar

EUROPARC Federation

Ta reda på mer:
 Kontaktmöjligheter för medlemsstaterna:
www.enrd.ec.europa.eu/contact/country-data_en
 Frågor och svar angående landsbygdsutveckling:
www.enrd.ec.europa.eu/about/frequently-asked-questions_en
 Akter för olika länders landsbygdsprogram inklusive
fullständiga texter och faktablad:
www.ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/
country-files_sv
 Plattformsrapport: Stöd av bra metoder för
samexistens — presentation av exempel och
analys av stöd genom EJFLU (på engelska):
www.ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/
carnivores/pdf/160906_LC%20Platform-case%20
studies%20and%20RD.pdf
* Övervakningskommittén består av förvaltningsmyndigheter och representanter från
berörda parter. Övervakningskommitténs mål är att överse genomförandet av programmet
och överväga ändringar. Se ovan för kontaktmöjligheter för varje medlemsstat.

främja
lösningar
EU-Plattformen för samexistens mellan människor
och stora djurs uppdrag är att främja lösningar för att
minska och om möjligt undanröja konflikter mellan
människors intressen och förekomsten av stora rovdjur, genom att utbyta
kunskap och genom att arbeta tillsammans på ett öppet, konstruktivt och
ömsesidigt respektfullt sätt.
Hemsidan till plattformen för stora rovdjur:
www.ec.europa.eu/environment/nature/conservation/
species/carnivores/coexistence_platform.htm
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Landsbygdsprogram
Stödjer samexistens mellan
människor och stora rovdjur

Fakta & Statistik















Landsbygdsprogrammen avser att uppnå sociala,
ekonomiska och miljöinriktade behov på landsbygden.
Landsbygdsprogrammen bygger på en kombination av
20 åtgärder samt 60 delåtgärder valda av Europeiska
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU);

Få reda på mer om EJFLUs åtgärder
EJFLU kan finanserna förfaranden för att minska risken av skador orsakade av stora rovdjur eller i syfte att öka kunskap,
medvetenhet och samarbete. Skadestånd tilldelas ej då skador orsakats av stora rovdjur. Bra metoder och lämpliga
EJFLU åtgärder som kan användas för att finanserna dessa metoder finns nedan.

TYP AV BRA
METOD

ÅTGÄRDER I EJFLU* SOM KAN
FINANSERNA METODEN

EXEMPEL

Landsbygdsprogrammen finansernas av EJFLU *
(andra pelaren av gemensamma jordbrukspolitiken);
EJFLU bistår med 100 miljarder euro mellan 2014 till 2020 –
detta medfinansieras av medlemsstaterna;
Landsbygdsprogrammen genomförs
av medlemsstaterna eller regionerna;
Landsbygdsprogrammen kan ändras – åtgärder
kan tilläggas årligen med tillåtelse av Europeiska
kommissionen;
Landsbygdsprogrammen kan bidra med nödvändigt
stöd i syfte att förbättra samexistens.

RÅD/
ÖKA MEDVETENHET

INNOVATIV
FINANSIERING

PRAKTISKT
STÖD

1.

Kunskapsöverföring

2.

Rådgivningstjänster

16.

Samarbete

19.

LEADER (lokalt ledd utveckling)

 Skapande av ekoturism med
koppling till stora rovdjur

6.2

Nyetableringsstöd

6.4

Utveckling av annan verksamhet än jordbruk

 Upprättning av miljömärkning
kopplad till stora rovdjur

7.1

Grundläggande tjänster/förnyelse av

 Samarbete med volontärer I syfte
att stödja samexistens

7.5

Turistinfrastruktur

7.6

Utredningar/investeringar naturarv

10.1

10.1 Miljö-och klimatvänligt jordbruk

4.1

Investering i fysiska tillgångar

4.4

Icke-produktiva investeringar

7.6

Utredningar/ investeringar I naturarv

8.5

Investeringar I skogsekosystem

10.1

Miljö-och klimatvänligt jordbruk

12.1

Ersättning Natura-2000 områden

15.1

Miljö-och klimatvänligt skogsbruk

7.6

Utredningar/investeringar naturarv

16.

Samarbete

 Utredningar som förstår berörda
parters synpunkter

7.6

Utredningar/investeringar naturarv

 Samarbete mellan berörda parter
 Pilotprojekt

16.

Samarbete

19.

LEADER (lokalt ledd utveckling)

 Råd om samexistens
 Öka medvetenhet

 Införskaffa och upprätthålla stängsel,
vakthundar, övervakningsteknik, akustiska
eller visuella avskräckande medel
 Stöd av traditionella metoder som
säsongsanpassad avbetning
 Anpassning av avbetningsmetoder för boskap
 Hantering av stora rovdjur och

ÖVER-VAKNING

andra vilda djurs livsmiljö

 Övervakning av stora rovdjur tillsammans
med berörda parter

FÖRSTÅELSE AV
SYNPUNKTER
Förfarande som kan finansernas inkluderar praktiskt stöd
för att minska risken av att stora rovdjur orsakar skador
t.ex. genom tillhandahållande av vakthundar.

* Europeiska kommissionens hemsida med länkar till förordningen:
www.ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sv

samhällen på landsbygden

* Åtgärdskoder används inom EUs regelverk samt medlemstaternas program. Åtgärdskoderna finns i Bilaga 1, del 5 av genomförandeförordningen:
www.eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0808

