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O tej brošuri

Večina ribištva po svetu je trenutno blizu ali presega meje 
trajnostne rabe virov. Hkrati se je uporaba rib v prehranske 
namene v zadnjih desetletjih podvojila, s tem pa se je 
sorazmerno povečala akvakultura oz. gojenje vodnih 
organizmov, ki postaja vedno pomembnejše za zagotavljanje rib 
in morske hrane.

Eden od izzivov trenutne in pričakovane nadaljnje rasti 
akvakulturnih dejavnosti v sladkih vodah in morjih je dostop 
do prostora in okoljska trajnost, predvsem ko gre za zaščitena 
območja in povezane postopke pridobivanja dovoljenj. To 
še posebej velja za Naturo 2000, mrežo zaščitenih območij, 
vzpostavljeno z namenom, da se obvaruje najredkejše in najbolj 
ogrožene vrste in habitatne tipe v Evropi skladno z dvema 
direktivama EU, direktivo o habitatih in direktivo o pticah, 
ki služita kot temelj evropske politike na področju biotske 
raznovrstnosti.

Cilj dokumenta s smernicami »Akvakultura in Natura 2000«, ki 
je povzet v tej brošuri, je širjenje poznavanja in lažja uporaba 
evropske zakonodaje, na kateri temelji Natura 2000, v povezavi z 
dejavnostmi gojenja vodnih organizmov. Pripravljen je bil, da bi 
prispeval k boljšemu razumevanju ciljev ohranjanja območij in 
spodbujal dobre prakse, ki kažejo, kako se lahko naravovarstvene 
zahteve skladajo s trajnostnim razvojem akvakulture.

Po vsej Evropski uniji je na stotine informacijskih točk 
Europe Direct. Naslov najbližje lahko najdete na spletni 
strani:  
https://europa.eu/european-union/contact_sl

Brezplačna telefonska številka: 00 800 67 89 10 11 
(nekateri ponudniki lahko klic zaračunajo).

E-pošta prek: https://europa.eu/european-union/contact_sl

Informacije o Evropski uniji v vseh uradnih jezikih EU so 
na voljo na spletišču Europa:  
https://europa.eu/european-union/index_sl

Brezplačne in plačljive publikacije EU lahko prenesete 
s http://publications.europa.eu/sl/publications ali jih tam 
naročite.

Za več izvodov brezplačnih publikacij se obrnite na 
Europe Direct ali najbližjo informacijsko točko  
(https://europa.eu/european-union/contact_sl).

Do podatkovnih zbirk EU lahko dostopate na portalu 
odprtih podatkov EU (http://data.europa.eu/euodp/sl). 
Podatke lahko brezplačno prenesete in uporabite tudi v 
komercialne namene.
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•	 Gojenje v kletkah v jezerih in rekah prav tako nudi sicer 
omejene, a pomembne možnosti za sladkovodno ribogojstvo v 
nekaterih vodah.

Integrirana akvakultura
Integrirana akvakultura vključuje polikulturno gojenje, večtrofno 
akvakulturo in povezovanje akvakulture z drugimi dejavnostmi, 
kot je kmetijstvo. Integrirana večtrofna akvakultura (IMTA) 
vključuje organizme na različnih ravneh prehranske verige 
znotraj ekosistema (npr. ribe, lupinarji, alge), tako da stranski 
produkti ene vrste zagotavljajo hranila za drugo. Takšne sisteme 
se lahko uporabi za recikliranje odpadnih hranil vrst z višjih 
stopenj prehranske verige za proizvodnjo na nižji stopnji verige, 
ki ima prav tako tržno vrednost. V nekaterih državah so se že 
začeli pilotni projekti integrirane akvakulture.

Akvakultura v EU

Akvakultura je vzreja ali gojenje vodnih organizmov z metodami, 
ki so namenjene povečanju proizvodnje teh organizmov preko 
naravnih kapacitet okolja. Ti organizmi ostanejo last fizične ali 
pravne osebe skozi celotno fazo gojenja in vse do odstranitve iz 
vode. Klasificirati jo je mogoče na več različnih načinov, na primer 
po vrsti gojenih organizmov, okolju za gojenje, intenzivnosti 
proizvodnje in uporabljeni vrsti proizvodnega sistema. 
Razumevanje teh je ključnega pomena za določanje vpliva 
akvakulturnih dejavnosti na okolje.

Akvakulturo v EU sestavljajo trije glavni podsektorji, vsak s svojo 
zgodovino in značilnostmi: gojenje lupinarjev (57 % skupne 
proizvodnje leta 2009), sladkovodno ribogojstvo (18 %) in 
morsko ribogojstvo (25 %). Školjčišča proizvedejo približno 
enako količino kot ribogojnice, a gojenje lupinarjev predstavlja le 
okoli 34 % skupne vrednosti akvakulture.

Akvakultura na morju in obalnih območjih
•	 Gojenje lupinarjev: Primarno temelji na primerkih iz divjine in 
hranilih, ki jih nudi okolje. Najpogosteje gojene školjke v Evropi 
so klapavice. Pomembna dejavnost v EU je tudi gojenje ostrig, 
med ostalimi pogostejšimi vrstami, gojenimi v večjem obsegu, pa 
najdemo na primer ladinke.
•	 Morsko ribogojstvo: Gojenje rib v morju lahko delimo glede 
na lokacijo ribogojnice, ki je lahko postavljena na obrežju ali na 
morju. Obrežni ribogojni sistemi so lahko vzpostavljeni v lagunah 
ali kopenskih ribnikih in bazenih. 

Sladkovodno ribogojstvo
Različne sisteme za gojenje sladkovodnih rib v EU delimo 
predvsem glede na intenzivnost dejavnosti, sistem upravljanja z 
vodnimi viri in uporabljene vrste.
•	 Gojenje v ribnikih je najstarejša akvakulturna dejavnost v 
Evropi, ki sega že v čas srednjega veka.
•	 Pretočni sistemi: V tradicionalnih sistemih voda skozi 
ribogojnico teče samo enkrat, nato pa se jo izpusti nazaj v vodno 
okolje.
•	 Recirkulacijski sistemi (RAS) so kopenski sistemi, v katerih se 
voda po mehanski, kemični in biološki obdelavi ponovno uporabi.
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Naravovarstveni direktivi EU

Direktiva o habitatih (92/43/EGS) temelji na spoznanju, da se 
na ozemlju EU stanje naravnih habitatov še naprej slabša in je 
vse večje število prostoživečih vrst, ki so del evropske naravne 
dediščine, resno ogroženih. Cilj direktive je zagotoviti njihovo 
obnovitev ali vzdrževanje v ugodnem stanju ohranjenosti preko 
določitve posebnih ohranitvenih območij, da se vzpostavi 
usklajeno evropsko ekološko omrežje, mreža Natura 2000. Mreža 
obsega tudi posebna območja varstva na podlagi direktive o 
ohranjanju prostoživečih ptic (2009/147/ES).

Direktivi ščitita okoli 1.500 redkih in ogroženih vrst ter okoli 
230 habitatnih tipov (vključno z morskimi in obalnimi habitati, 
sladkovodnimi habitati, mokrišči itd.) z namenom vzdrževanja 
ali obnovitve ugodnega stanja ohranjenosti, še posebno preko 
umestitve in upravljanja območij v okviru mreže Natura 2000.

Mreža Natura 2000 podpira načela trajnostnega razvoja. Njen 
namen ni prepovedati človeške dejavnosti, temveč zagotoviti, da 
se jih izvaja na način, ki še vedno omogoča doseganje varstvenih 
ciljev, določenih za posamezno območje Natura 2000 (glede 
na tam navzoče vrste in habitatne tipe evropskega pomena). 
To načelo določa člen 6 direktive o habitatih, ki od držav članic 
zahteva, da znotraj vsakega območja Natura 2000:
•	 izvedejo primerne ohranitvene ukrepe, ki ustrezajo ekološkim 
zahtevam zaščitenih habitatnih tipov in vrst na teh območjih 
(člen 6(1));
•	 se izogibajo škodljivim aktivnostim, ki bi lahko povzročile 
slabšanje stanja naravnih habitatnih tipov in habitatov vrst ter 
kakršnokoli občutno vznemirjanje tamkajšnjih vrst (člen 6.2),
•	 pri pripravi novih projektov, ki bi lahko vplivali na območje 
Natura 2000, sledijo postopku, opisanem v členih 6(3) in 6(4).
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Različni sistemi za gojenje vodnih organizmov lahko različno 
vplivajo na naravno okolje, med temi vplivi pa so lahko izguba 
ali slabšanje stanja habitatov, vznemirjanje in selitev vrst, pa tudi 
spremembe v skupnostih organizmov.

Vplivi različnih akvakulturnih sistemov so odvisni od številnih 
dejavnikov, vključno s hidrografskimi pogoji na lokaciji gojišča, 
vrsto gojenih organizmov in načinom gojenja, praksami 
upravljanja ipd. Pri ocenjevanju morebitnih tveganj je potrebno 
upoštevati vse te dejavnike skupaj z ranljivostjo in občutljivostjo 
ekosistema na morebitne obremenitve zaradi akvakulturnih 
dejavnosti. 

V tabeli je prikaz, kakšna vprašanja je potrebno upoštevati pri 
presoji za različne tipe akvakulturnih sistemov. Treba je poudariti, 
da do teh potencialnih vplivov ne pride vedno oziroma morda 
niso relevantni za varstvene cilje določenega območja. S 
prilagojeno obravnavo od primera do primera je torej potrebno 
določiti dejanske potencialne vplive, ki so odvisni od okoljskih 
pogojev in pogojev reje ter od omilitvenih ukrepov in ustreznih 
praks upravljanja, ki jih je treba uvesti, da se kar najbolj zmanjša 
oziroma izogne takšnim vplivom.

Dokument s smernicami nudi številne specifične predloge 
omilitvenih ukrepov, ki se jih lahko sprejme pri vseh 
akvakulturnih sistemih. Naj navedemo nekaj primerov:
•	 Pri morskem gojenju v kletkah lahko nadzorovanje in 
omejevanje gostote gojenih organizmov zmanjša možne vplive, 
ki jih povzročajo organski odpadni delci, te vplive pa lahko omili 
tudi izboljšanje prebavljivosti krme in sistemi zmanjševanja 
odpadne hrane.
•	 Ustrezna umestitev boj in vrvi za gojenje školjk na območje 
z dobrim pretokom vode in primerno dimenzioniranje školjčišča 
z uporabo modelov za predhodno ocenjevanje obremenitve za 
morsko dno lahko minimizirata glavne vplive teh sistemov.
•	 Pri kopenskih bazenskih sistemih za morske vrste je možen 
omilitveni ukrep, da se odpadno vodo pred izpustom v odvodni 
kanal med laguno in morjem obdela z mikrofiltracijo ter spusti v 
usedanje in prečiščevanje preko serije usedlinskih bazenov, kjer 
se omogoči, da hranilne snovi absorbirajo mikroalge.

Z ustreznim izvajanjem predmetne evropske in nacionalne 
zakonodaje je mogoče preprečiti ali minimizirati večino 
potencialnih obremenitev in vplivov na okolje zaradi gojenja 
vodnih organizmov. Poleg tega tudi sami gojitelji vodnih 
organizmov prostovoljno sprejemajo pomembne korake 
k uvajanju dobrih praks upravljanja (npr. kodeksi ravnanja, 
spremljanje, certifikati), biološko gojenje vodnih organizmov pa 
spodbuja tudi EU. 

Preglednica: Kontrolni seznam možnih vplivov, ki jih je treba 
upoštevati pri različnih akvakulturnih sistemih.

Morski in priobalni Sladkovodni

Potencialni vplivi
akvakulturnega 
sistema
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Sedimentacija X X X X X X X X

Biogeokemične 
spremembe vode X X X X X X X

Kemični vnos X X X X X

Vpliv infrastrukture X X X X X X X

Vznemirjanje X X X X X X X X X X

Nadzor nad plenilci X X X X X X X X X

Medsebojno križanje X X X X

Širjenje prenašalcev 
bolezni X X X X X X X X

Tujerodne vrste* X X X X X X X X X

* vnos tujerodnih vrst za namene gojenja določa Uredba 708/2007

Vpliv na naravo in prostoživeče živali ter omilitveni ukrepi
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Akvakultura ima lahko tudi pozitiven vpliv na območja Natura 
2000, tako da služi okolju in nanj pozitivno vpliva ter vzdržuje 
primerne habitate (npr. ribnike) za vrste evropskega pomena, na 
primer habitate za vodne ptice.

Sprejemanje dobrih praks, ki prispevajo k ohranjanju biotske 
raznovrstnosti:
•	 Naravni park La Brenne v Franciji sestavlja skoraj 4.000 ribnikov 
človeškega izvora iz visokega srednjega veka. V parku se izvajajo 
vodnookoljski ukrepi za obnovitev ali vzdrževanje ugodnih 
pogojev za žuželke, dvoživke, ptice in ribe (ustvarjanje odprtih 
vodnih prostorov za trstičjem, ustvarjanje plitvin, nasadi trstičja 
ali lokvanjev, odstranjevanje vrb, ki napadajo trstičje, ipd.), za 
vzdrževanje pasov vegetacije, izogibanje gnojenju, omejevanje 
tujerodnih vrst, kot so nutrije, pižmovke in raki (streljanje, 
lovljenje in uporaba filtrov) itd.
•	 V nekaterih ribnikih na Slovaškem je razširjena praksa, da se 
preprečuje odstranjevanje vodnih rastlin, kar je privedlo do 
zaplat rogoza in trstičja. Te služijo kot vališče za različne vrste 
čapelj (rjava čaplja, žličarka, kvakač), rjavega lunja, za veliko in 
malo bobnarico, rjavovratega ponirka, črnovratega ponirka (zdaj 
redek) in kostanjevko.

•	 Pri ribniku Nesyt na Češkem, ki je del območja Natura 2000 
ribniki Lednice in kjer se izvaja ribogojstvo, je bilo kot ukrep 
upravljanja uvedeno integrirano poletno odvodnjavanje, s 
katerim se ustvarja primerne okoljske pogoje za slanoljubne 
rastline v razkritih substratih ribnika in nekatere ogrožene vodne 
ptice.

Podpora sistemom, ki koristijo in služijo okolju
•	 Školjke lahko koristijo ekosistemu z odstranjevanjem 
anorganskih hranil iz prenasičenih ekosistemov (bioekstrakcija). 
Klapavice se tako goji in obira kot način uravnavanja kakovosti 
vode na območjih z razpršenimi viri hranil, npr. na Švedskem.
•	 Školjke in morske alge je prav tako mogoče gojiti v kombinaciji 
z ribogojstvom v integrirani večtrofni akvakulturi (IMTA), kjer 
gojenje školjk uravnava kopičenje hranil zaradi presnavljanja ribje 
hrane. Takšni sistemi se razvijajo na Norveškem in v Sredozemlju.
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Prednosti celostnega načrtovanja

Strateški pristop k ciljem različnih sektorskih politik omogoča, da 
se jih preuči na celosten način za široko geografsko območje in 
se tako lahko pripravi bolj koherenten regionalni okvir razvoja, 
ki vodi do kar največ rešitev, koristnih za vse, in preprečuje 
konflikte, kjer je to mogoče.

Prostorsko ali sektorsko načrtovanje, skupaj s povezano strateško 
okoljsko oceno, igra ključno vlogo pri zagotavljanju usmeritve in 
zanesljivih podatkov za lokacijo akvakulturnih dejavnosti, s čimer 
se nudi investitorjem gotovost, izogne konfliktom na lokalni ravni 
in išče sinergije med dejavnostmi in varstvenimi cilji.

Razvoj in uporaba pomorskega prostorskega načrtovanja in 
celostno upravljanje priobalnega pasu lahko na primer pomagajo 
pri določitvi primernih lokacij – z ustrezno kakovostjo vode – za 
akvakulturne dejavnosti ob hkratni zaščiti biotske raznovrstnosti 
občutljivih območij in predhodni pripravljenosti na tveganja 
zaradi vplivov podnebnih sprememb, poplav, obalne erozije ali 
drugih vplivov.

Finski načrt izbire lokacij gojenja
Načrt izbire akvakulturnih lokacij na jugozahodnem Finskem 
in v pokrajini Satakunta je primer regionalnega načrtovanja. 
Načrt izbire lokacij je pripravila reprezentativna regionalna 
skupina strokovnjakov, v kateri so bili predstavniki 
akvakulture, okoljske in ribiške uprave, regionalnih 
načrtovalnih teles in raziskovalci. Določili so primerna 
območja in izločili neprimerna. Okoli otokov v Naturi 
2000, kjer gnezdijo ptice, je bil pripravljen model s širokim 
varnostnim območjem za čas gnezdenja. Tako so zmanjšali 
verjetnost, da bi ribogojnice močno vplivale na naravno 
bogastvo, zaščiteno z območji Natura 2000.



8

Člena 6(3) in 6(4) direktive o habitatih določata postopek, 
kateremu je treba slediti pri načrtovanju novih projektov, ki bi 
lahko vplivali na posamezno območje Natura 2000. Postopek 
obsega tri faze: preverjanje, presoja sprejemljivosti in v izjemnih 
primerih določitev odstopanj. Vsaka faza odloča, ali je potreben 
naslednji korak.

V fazi preverjanja se ugotavlja, ali bi načrt oz. projekt »lahko 
pomembno vplival« na območje Natura 2000, kar pomeni, da 
je potrebno opraviti presojo sprejemljivosti. To se nanaša tako 
na posamezne načrte oz. projekte kot na povezavo z drugimi. 
En sam akvakulturni projekt morda ne bi pomembno vplival, v 
kombinaciji z drugimi načrti ali projekti (druge ribogojnice ali 
druge gojilnice) znotraj istega območja pa bi lahko bili skupni 
vplivi precejšnji.

V okviru presoje sprejemljivosti je potrebno preučiti možne 
vplive na varstvene cilje območja Natura 2000 z vseh vidikov 
načrta ali projekta, pri tem pa upoštevati vse faze akvakulturnega 
projekta (npr. priprava lokacije, postavitev infrastrukture in 
opreme, obratovanje in vzdrževalne dejavnosti, odstranitev). 
Določiti je potrebno vse možne obremenitve zaradi načrtovanih 
akvakulturnih dejavnosti, bodisi zaradi neposrednega vpliva 
(npr. sedimentacija na morskem dnu) ali v širšem smislu (npr. 
kopičenje hranilnih snovi), ki bi lahko pomembno vplivali 
na varstvene cilje območja Natura 2000, pri oceni tveganja 
za pomemben vpliv pa upoštevati občutljivost in ranljivost 
tamkajšnjih vrst in habitatov na te obremenitve.

Omilitveni ukrepi so sestavni del podrobne opredelitve načrta 
oz. projekta in jih je treba upoštevati pri presoji sprejemljivosti. V 
kontekstu gojenja vodnih organizmov se jih razume kot tehnično 
izvedljive rešitve, ki so najmanj škodljive za habitate in vrste 
ter celovitost območja Natura 2000 kot celote, posebno kadar 
alternativne lokacije ne pridejo v poštev.

Po presoji možnih vplivov načrta oz. projekta je potrebno 
ugotoviti, ali bodo negativno vplivali na celovitost območja 
Natura 2000, bodisi sami ali v kombinaciji z drugimi načrti ali 
projekti.

Za tem procesom odločanja stoji načelo previdnosti. Poudarek 
mora biti na objektivnem prikazu, podprtem z zanesljivimi 
dokazi, da ne bo negativnih vplivov na celovitost območij Natura 
2000. Zato če zgolj ni dovolj znanstvenih podatkov ali informacij 
o možnih tveganjih ali pomembnosti vplivov, to še ne more biti 
podlaga za nadaljevanje načrta ali projekta.

Tretja faza v postopku pride v poštev v primeru, ko ni mogoče 
z gotovostjo potrditi, da ne bo negativnih vplivov na celovitost 
zadevnega območja Natura 2000. Člen 6(4) direktive o habitatih 
določa vrsto pogojev, ki morajo biti izpolnjeni, da lahko pristojni 
organ takšen načrt ali projekt v izjemnih okoliščinah vseeno 
odobri. Ti pogoji se nanašajo na odsotnost alternativ, obstoj 
nujnih razlogov prevladujočega javnega interesa in izvedbo 
vseh potrebnih izravnalnih ukrepov. Slednji so zgolj izhod v sili 
in se uporabijo samo, če je bila sprejeta odločitev o nadaljevanju 
načrta oz. projekta, ki bi lahko imel negativen vpliv na celovitost 
območja Natura 2000.

Postopek za akvakulturne projekte znotraj območja Natura 2000
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Presoja sprejemljivosti projektov v posebnem 
ohranitvenem območju (SAC) in posebnem območju 
varstva (SPA) Castlemaine Harbour (Irska)

Celoten postopek presoje sprejemljivosti je bil izveden za več 
akvakulturnih in podpornih projektov v območju SAC in SPA 
Castlemaine Harbour. Pri presoji sprejemljivosti so bili upoštevani 
posebni varstveni cilji, ki jih je za to območje določil pristojni 
organ za ohranjanje narave (Služba za nacionalne parke in divje 
živali, angl. National Parks and Wildlife Service – NPWS):
•	 Vzdrževati ugodne ohranitvene pogoje za naslednje vrste: 
morski piškur, rečni piškur, losos, vidra, Petalophyllum ralfsii, 
rdečegrli slapnik, kormoran, grivaste gosi, žvižgavka, mlakarica, 
dolgorepa raca, rjavka, črna raca, školjkarica, komatni deževnik, 
peščenec, progastorepi kljunač, rdečenogi martinec, zelenonogi 
martinec, kamenjar in planinski vran.
•	 Vzdrževati ugodne ohranitvene pogoje za naslednje habitate: 
estuariji, muljaste in peščene plitvine, ki ob oseki niso pokrite z 
vodo, združbe enoletnic na obalnem drobirju, združbe trajnic na 
kamnitih obrežjih, pionirski sestoji vrst rodu Salicornia in drugih 
enoletnic na mulju in pesku, atlantski slani travniki, sredozemski 
slani travniki, nastajajoče premične sipine, premične sipine 
vzdolž obrežij z vrsto Ammophila arenaria, ustaljene sipine z 
zelnatimi združbami (sive sipine), sipine z vrsto Salix arenaria in 
vlažne sipinske doline.
•	 Obnovitev ugodnih ohranitvenih razmer za obrečna vrbovja, 
jelševja in jesenovja.

Spodaj je predstavljen primer posebnih varstvenih ciljev za 
morski habitat iz Priloge 1 k direktivi o habitatih v pomoč pri 
postopku presoje sprejemljivosti.

Splošni cilj: Vzdrževati ugodne ohranitvene pogoje muljastih in 
peščenih plitvin na območju Castlemaine Harbour, ki ob oseki 
niso pokrite z vodo, kot je opredeljeno z naslednjim seznamom 
lastnosti in specifičnih ciljev:
•	 Specifični cilj 1: Trajno habitatno območje je stabilno ali raste 
ob upoštevanju naravnih procesov.
•	 Specifični cilj 2: Obseg območij, kjer prevladuje morska trava, 
se ohranja ob upoštevanju naravnih procesov.
•	 Specifični cilj 3: Naslednje tipe skupnosti organizmov je 
potrebno ohraniti v naravnem stanju: kompleks skupnosti 
v bibavičnem pasu z muljastim drobnim peskom; kompleks 
skupnosti mnogoščetincev v drobnem in muljastem drobnem 
pesku; pesek v bibavičnem pasu z vrsto nephtys cirrosa.

Primer varstvenih ciljev, obravnavanih pri presoji sprejemljivosti



Nadaljnje branje
Ta publikacija predstavlja povzetek dokumenta s smernicami 
Evropske komisije »Akvakultura in Natura 2000«. Celoten 
dokument v angleščini lahko najdete na naslovu:  
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/guidance_en.htm

Komisija je pripravila dokumente s smernicami za lažje 
razumevanje in uporabo postopka presoje sprejemljivosti: 
»Managing Natura 2000 sites. The provisions of Article 6 of the 
‘Habitats’ Directive 92/43/EEC«, »Assessments of plans and 
projects significantly affecting Natura 2000 sites. Methodological 
guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats 
Directive 92/43/EEC«, »Napotki za uporabo člena 6(4) Direktive 
92/43/EGS o habitatih« Na voljo so na spletni strani Komisije, 
namenjeni Naturi 2000:  
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/guidance_en.htm

Iskanje po Naturi 2000: http://natura2000.eea.europa.eu/
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