ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ
12-ΙΟΥΛΙΟΥ-2017
ΚΥΑ 1058/71977/3.07.2017 (ΦΕΚ Β′ 2331) µε θέµα:
«Καθορισµός των Προδιαγραφών και του Περιεχοµένου των ∆ιαχειριστικών
Σχεδίων Βόσκησης, στο πλαίσιο εφαρµογής των διατάξεων του Ν. 4351/15
(ΦΕΚ 164 Α΄, «Βοσκήσιµες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις»)
Η συγκεκριµένη ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 2331, 07/07/2017) καθορίζει τον τρόπο µε τον οποίο
θα συνταχθούν τα ∆ιαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης σε εφαρµογή των προβλέψεων του Ν.
4351/2015. Πρόκειται για µελέτες µε σηµαντικό αναπτυξιακό πρόσηµο, οι οποίες πρέπει να
εκπονηθούν και να εγκριθούν µέχρι τις 31/12/2019 ρυθµίζοντας συνολικά και πρώτη φορά µε
διαφανή και επιστηµονικό τρόπο το χρονίζον θέµα της αειφορικής διαχείρισης των
βοσκήσιµων γαιών σε όλους τους ∆ήµους της χώρας όπου ασκείται εκτατική και ηµιεκτατική κτηνοτροφία προς όφελος τόσο της βιώσιµης ανάπτυξης της κτηνοτροφίας όσο και
της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας, του τοπίου καθώς και των
δασικών και λιβαδικών πόρων της χώρας. Η εν λόγω απόφαση καθορίζει για πρώτη φορά µε
αναλυτικό τρόπο και σύµφωνα µε τις αρχές της επιστήµης της λιβαδοπονίας τις
προδιαγραφές, το περιεχόµενο και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εκπόνηση των
∆ιαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης (∆ΣΒ) καθώς και τις διαδικασίες παρακολούθησης ορθής
εφαρµογής τους. Τα ∆ΣΒ αποτελούν τον θεµελιώδη λίθο για την αειφορική διαχείριση των
βοσκήσιµων γαιών και είναι εκείνο το εργαλείο που για δεκαετίες απουσίαζε για το
ορθολογικό, ολοκληρωµένο και αποκεντρωµένο σχεδιασµό, µε µέσο-µακροπρόθεσµη
προοπτική, αφού θα ισχύουν για 7 έτη, ενώ µετά το πέρας του διαστήµατος αυτού θα
αναθεωρούνται και εγκρίνονται εκ νέου.
Είναι έτσι σχεδιασµένα ώστε να αντιµετωπίσουν το µεγαλύτερο στρατηγικό
πρόβληµα της χώρας στην ανάπτυξη της βιώσιµης διαχείρισης βοσκήσιµων γαιών και
αφορούν το µεγαλύτερο ποσοστό της ορεινής και νησιωτικής Ελλάδας καθώς αφορούν τα
δάση, τις δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις καθώς και τις γεωργικές εκτάσεις που
βόσκονται. Όπως αναφέρεται στο Ν. 4351/2015, µε τα ∆ιαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης
«ρυθµίζονται οι όροι χρήσης των εν λόγω εκτάσεων για βόσκηση, σύµφωνα µε τις υφιστάµενες
και τις προκύπτουσες, συµβατές µε τη δασική νοµοθεσία και τη βοσκή παράλληλες χρήσεις και
τη βοσκοϊκανότητα της κάθε περιοχής και διασφαλίζεται η αειφόρος διαχείριση και
απρόσκοπτη αξιοποίηση των βοσκήσιµων γαιών για τις ανάγκες βόσκησης των ποιµνίων».
Έτσι εξασφαλίζεται η κατά χώρο και χρόνο τάξη στην θεµελιώδη αυτή οικονοµική
δραστηριότητα του πρωτογενούς τοµέα της χώρας µε τρόπο ώστε:
1. να αποτυπωθεί πλήρως και χαρτογραφικά η υφιστάµενη κατάσταση της κτηνοτροφίας σε
όλη την χώρα και ανά δήµο ξεχωριστά, καθώς και οι τάσεις αύξησης ή µείωσης της
κτηνοτροφικής δραστηριότητας από τοπικούς και µετακινούµενους κτηνοτρόφους µε
διαφανή τρόπο, ώστε οι πληροφορίες αυτές να αποτελέσουν την βάση για κάθε περαιτέρω
πολιτική απόφαση, µε την συµµετοχή των παραγωγών, στην κατεύθυνση της βιώσιµης
παραγωγικής ανασυγκρότησης του κλάδου.
2. να γίνει εκτίµηση της βοσκοϊκανότητας ανάλογα µε τους τύπους της λιβαδικής
βλάστησης, κάτι που θα γίνει για πρώτη φορά σε ολόκληρη την επικράτεια και µε τον
τρόπο αυτό θα καθοριστεί η βοσκοφόρτωση ώστε να εξασφαλισθεί ότι οι βοσκήσιµοι
πόροι ούτε υποβαθµίζονται αλλά ούτε υποβόσκονται,
3. να προταθούν οργανωµένα κατά χώρο και πραγµατικές ανάγκες τα απαραίτητα έργα
υποδοµής για τη βελτίωση της κτηνοτροφικής δραστηριότητας (π.χ. ποτίστρες,

στέγαστρα, οµβροδεξαµενές) και την φιλο-περιβαλλοντική διαχείριση των βοσκήσιµων
γαιών,
4. να γίνει διαχωρισµός των βοσκήσιµων γαιών σε λιβαδικές µονάδες που θα µπορούν να
µισθώνονται σε κτηνοτρόφους (το ελάχιστο για µια επταετία), ανάλογα πάντα µε τις
ειδικές ανάγκες των κτηνοτρόφων ώστε να µπορέσουν να εξασφαλίσουν ένα στοιχειώδη
προγραµµατισµό, και
5. να παραχθεί χρήσιµο χαρτογραφικό υλικό αξιοποιώντας υφιστάµενο, παρέχοντας όµως
και νέα δεδοµένα, όπως η βοσκοϊκανότητα ανά τύπο βλάστησης, που θα τροφοδοτήσουν
και εµπλουτίσουν τις αντίστοιχες βάσεις δεδοµένων του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται για πρώτη φορά η πλήρης και επιστηµονικά
αντικειµενική απογραφή του παραγωγικού δυναµικού των βοσκήσιµων γαιών της χώρας µε
σύγχρονες τεχνολογίες αιχµής και την συµµετοχή σε συνεργασία τόσο των γεωπόνων όσο και
δασολόγων-λιβαδοπόνων που θα καθορίσουν από κοινού και σε συνεργασία µε τις τοπικές
αρχές και τους φορείς που εκπροσωπούν τους κτηνοτρόφους κάθε περιοχής, τα αναγκαία
έργα υποδοµής
καθώς
και
τις
επιθυµητές
βελτιώσεις
βλάστησης,
που
θεωρούνται απαραίτητες για την ανάπτυξη των βοσκήσιµων γαιών και την αύξηση της
βοσκοϊκανότητάς τους. Τα παραπάνω διασφαλίζουν την δυνατότητα διαφανούς συµµετοχής
των παραγωγών ώστε οι προτάσεις των ∆ιαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης, ειδικά για τα
έργα βελτίωσης των βοσκήσιµων γαιών, να είναι όσο το δυνατό καλύτερα εφαρµόσιµες και
στοχευµένες. Η παραχώρηση των λιβαδικών µονάδων στους κτηνοτρόφους γίνεται έτσι
κατόπιν υπογραφής συµφωνητικού ορθής διαχείρισης, εξασφαλίζοντας βάση συγκεκριµένου
και κοινά αποδεκτού πλαισίου, την αειφορική χρήση τους, αφού για οποιαδήποτε φθορά,
αλλαγή του τοπίου και υποβάθµιση του οικοσυστήµατος, µε υπαιτιότητα του µισθωτή
κτηνοτρόφου, εφαρµόζονται κατά περίπτωση οι ποινικές διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας
και επιβάλλονται επιπλέον κυρώσεις.
Η δαπάνη για την εκπόνηση των ∆.Σ.Β. βαρύνει τους προϋπολογισµούς των Περιφερειών
που θα προκηρύξουν τις µελέτες καθώς έχει εξασφαλισθεί αντίστοιχο ποσό για την αρχική
υλοποίησή τους, ενώ στην συνέχεια αυτό θα καλύπτεται κατ’ αντιστοιχία των
εισπραττοµένων εσόδων από µισθώµατα χρήσης βοσκής των δηµοσίων βοσκήσιµων γαιών,
καθώς και τις πιστώσεις του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων. Τα φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα στην κυριότητα των οποίων βρίσκονται βοσκήσιµες γαίες δηλώνουν στην αρµόδια
Περιφέρεια την επιθυµία τους οι εκτάσεις αυτές να συµπεριληφθούν στα ∆.Σ.Β. που θα
εκπονηθούν, µε αίτησή τους το αργότερο εντός τριών (3) µηνών. Στην περίπτωση αυτή
και σε ότι αφορά στις δηµοτικές βοσκήσιµες γαίες το 40% του µισθώµατος από τη χρήση της
βοσκής περιέρχεται στις οικείες Περιφέρειες, για την κάλυψη των δαπανών εκπόνησης και
υλοποίησης των ∆.Σ.Β. µε σκοπό τη βελτίωση της βοσκήσιµης γαίας.
Τα Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων και Περιβάλλοντος & Ενέργειας
εκτιµούν πως µε την συγκεκριµένη ΚΥΑ, αλλά κυρίως µε την ορθή εφαρµογή των
προβλέψεών της, τίθενται επιτέλους οι απαραίτητες στέρεες βάσεις για την παραγωγική
ανασυγκρότηση του κλάδου της εκτατικής και µετακινούµενης κτηνοτροφίας σε όλη τη
χώρα. Αυτό σε συνδυασµό και µε τα υπόλοιπα µέτρα υποστήριξης του πρωτογενή τοµέα που
λαµβάνει η κυβέρνηση, ενισχύοντας και αξιοποιώντας τις µοναδικές δυνατότητες του κλάδου
που ήταν για πολλά χρόνια παραµεληµένος, δίνει επιτέλους την δυνατότητα οριστικής
τακτοποίησης ενός αιτήµατος δεκαετιών τόσο των παραγωγών όσο και της επιστηµονικής
κοινότητας ώστε ο κλάδος να εκπροσωπήσει πλέον επάξια την χώρα µε προϊόντα υψηλής
προστιθέµενης αξίας, τόσο στις εγχώριες όσο και στις διεθνείς αγορές.

