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1

UVOD

Gradivo Analiza tujih primerov krajinskih politik je pripravljeno v okviru projekta Varstvo in razvoj
slovenske krajine: Izhodišča za krajinsko politiko, ki ga je Društvo krajinskih arhitektov Slovenije
pridobilo na javnem razpisu Ministrstva za okolje in prostor za sofinanciranje projektov nevladnih
organizacij, ki delujejo na področju narave, okolja in prostora. V prihodnji dveh letih bo DKAS s partnerji Inštitutom za politike prostora in društvom CIPRA Slovenija v okviru pridobljenega projekta poskrbel za:
•
•
•

pripravo strokovnih izhodišč za oblikovanje Krajinske politike,
vključevanje strokovne javnosti v oblikovanje predlogov ciljev in ukrepov za izvajanje Krajinske
politike in
ozaveščanje javnosti o pomenu varstva in razvoja slovenske krajine.

Primerjalna analiza tujih praks je namenjena predvsem razmisleku, razpravi in odločitvi o konceptu
politike, o strukturi in njeni vsebini ter vsebini in podrobnosti akcijskega načrta, ki naj bi spremljal
politiko.
Ob začetku priprave analize je bila nacionalnim predstavnikom Evropske konvencije o krajini (v nadaljevanju: EKK) poslana prošnja za posredovanje gradiv/povezav v zvezi s krajinskimi politikami in drugih gradiv povezanih z varstvom, upravljanjem in načrtovanjem krajine. Odziv je bil dober, tako da je
bilo možno pripraviti reprezentativen pregled tujih primerov. V precejšno pomoč pri pripravi analize
je bilo gradivo "Sala P., Puigbert L., Bretcha G. (eds) 2014. Landscape planning at a local level in Europe: The cases of Germany, France, the Netherlands, the United Kingdom, Switzerland and the
walloon Region in Belgium. Landscape Observatory of Catalonia, Government of Andorra". 1
Podrobneje so analizirani primeri:
•
•
•
•
•
•
•
•

Andore, z v kratkem časovnem obdobju izdelanimi strokovnimi gradivi in sprejeto nacionalno
krajinsko strategijo;
Irske, s sprejeto nacionalno krajinsko strategijo;
Španije in Katalonije, z verjetno enim najbolj dodelanih sistemov urejanja krajine v Evropi;
Združenega kraljestva in Anglije, z dolgo tradicijo varstva, upravljanja in načrtovanja krajine, ki
temelji na celovitih podatkih o značaju krajin;
Švice, z dobro razvitim sistemom urejanja krajine ter sprejetim svojevrstnim, strategiji podobnim
krajinskim konceptom;
Nemčije, ki ni podpisnica EKK, vendar z zelo razvitim, štiri desetletja trajajočim sistemom krajinskega načrtovanja;
Francije, s sprejetim zakonom o krajini in širokim sistemom urejanja krajine;
Malte, ki ima varstvo krajine opredeljeno v ustavi.

Omenjene so še izkušnje:
•
•

1

Madžarske, s sprejeto nacionalno krajinsko strategijo;
Švedske, ki je ob implementaciji EKK ocenila, da za njeno izvajanje ni potrebnih večjih sprememb
zakonodajnega, programskega in koordinacijskega okvira.
Priloga 1 Primeri krajinskega načrtovanja na lokalni ravni v Evropi:
http://www.catpaisatge.net/fitxers/publicacions/planificacio/landscape_planning.pdf
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Analizirani so zakonodajni in upravljavski okvir – za razumevanje koncepta politike je pomembno
okvirno poznavanje sistema urejanja prostora, ohranjanja narave in kulturne dediščine ter administrativnega ustroja države –, strokovna gradiva, na katerih temelji priprava politik, in krajinske politike/strategije, vključno z gradivi, povezanimi z njihovim izvajanjem. Ključna gradiva so v prilogi (v pdf
obliki).
Nekateri deli besedil (nazivi ustanov in projektov, kazala, cilji in primeri gradiv) zaradi težav pri prevajanju posameznih izrazov in obsega potrebnega prevoda niso prevedeni v slovenščino. Ocenjeno je,
da je besedilo v angleščini ali nemščini v nekaterih primerih tudi bolj nazorno, kot bi bil prevod. Upamo, da bralcev to ne bo preveč motilo.
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ANDORA

2.1 Zakonodajni in upravljavski okvir
Varstvo, upravljanje in načrtovanje krajine zakonsko še ni posebej regulirano. V uvodnem delu Nacionalne krajinske strategije (glej v nadaljevanju) so opredeljeni predpisi in posamezne vsebine, ki jih je
mogoče prenesti na vsebine in vidike krajine ali posredno pripomorejo k temu. Ti so:
•
•
•
•
•
•
•

Ustava (La Constitució: Una Base Sòlida),
Zakon o kulturni dediščini (La llei del patrimoni cultural d’Andorra, del 12 de juny del 2003),
Zakon o urejanju prostora in urbanizmu (La llei d’ordenament territorial i urbanisme, desembre
Del 2000),
Zakon o kmetijstvu in gozdarstvu (La llei d’agricultura i ramaderia, del 22 de juny del 2000),
Režim varstva v naravnem parku doline Sorteny (El règim de protecció del parc natural de la vall
de Sorteny),
Režim varstva v naravnem parku doline Comapedrosa (El règim de protecció del parc natural
comunal de les valls del Comapedrosa),
Ureditve in predpisi organizacij, pristojnih za urejanje okolja in urbanih predelov.

Maja 2018 je svet ministrov sprejel predlog zakona o ohranjanju naravnega okolja, biotske raznovrstnosti in krajine (Projecte de llei de conservació del medi natural, de la biodiversitat i del paisatge). 2
Ta med drugim ureja varstvo, upravljanje in načrtovanje krajine v skladu z načeli EKK in določa Nacionalno krajinsko strategijo (Estratègia nacional del paisatge, 2011; v nadaljevanju: ENPA) kot okvir za
ohranitev krajin Andore. Uvaja obveznost vključevanja krajine v okoljske presoje.
Pojem krajine je v zakonu opredeljen v skladu z EKK kot: ˝del ozemlja, ki ga zaznava prebivalstvo,
katerega značaj izhaja iz delovanja naravnih in/ali človeških dejavnikov in njihovih medsebojnih razmerij˝. Krajina je priznana kot bistvena sestavina bivalnega okolja prebivalcev Andore, kot izraz raznolikosti njene naravne in kulturne dediščine in kot temelj njene identitete.
Služba, ki bdi nad krajino in usklajuje zadeve povezane z uresničevanjem krajinske politike, varstvom,
načrtovanjem in upravljanjem krajine je Sektor za krajino, biotsko raznovrstnost in okoljsko presojo
(Àrea de Paisatge, Biodiversitat i Avaluació Ambiental)3 in od l. 2009 deluje pod Ministrstvom za okolje, kmetijstvo in vzdržni razvoj (Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat), 4 ki se deli na
Direktorat za kmetijstvo (Departament d’Agricultura) ter na Direkcijo za okolje in vzdržni razvoj
(Direcció general de Medi Ambient i Sostenibilitat). Znotraj slednjega deluje 5 sektorjev, med drugim
tudi zgoraj omenjeni.

2

3
4

Predlog zakona: www.consellgeneral.ad/ca/activitat-parlamentaria/iniciatives-legislatives/projectes-de-llei/projecte-dellei-de-conservacio-del-medi-natural-de-la-biodiversitat-i-del-paisatge
Sektor za krajine, biotsko raznovrstnost in okoljsko presojo: www.mediambient.ad/
Ministrstvo za okolje, kmetijstvo in vzdržni razvoj: www.govern.ad/ministeri-de-medi-ambient-agricultura-isostenibilitat

Varstvo in razvoj slovenske krajine: Izhodišča za oblikovanje krajinske politike
Sklop 2: Analiza tujih primerov krajinskih politik

3

2.2 Strokovna gradiva
Kot osnova za pripravo ENPA (glej v nadaljevanju) je bila pripravljena inventarizacija stanja, kakovosti,
vrednosti in potenciala krajin.
Zemljevid krajinskih enot (Mapa de les unitats de paisatge) 5
Pripravljen je bil med leti 2006 in 2008. Metodologija priprave temelji na analizi medsebojno
povezanih prvin, ki se v krajini pojavljajo (prevladujejo) – abiotskih prvin (relief, tla, zrak in voda),
biotskih (vegetacija in favna) in antropogenih –,
ter stopnje vpliva naravnih/antropogenih procesov na krajino.
Osnova za pripravo je bila kartografska podlaga
1:5.000 in DOF iz l. 2003. Terensko delo je bilo
opravljeno na podlagi predhodno določenih poti.
S spremljanjem fotografij iz zraka in terenskega
dela je bilo znotraj 40 kategorij, opredeljenih
glede na prevladujoče krajinske prvine, določenih
1200 poligonov. Za vsako od 40 kategorij je bil
pripravljen opis z informacijami o prevladujočih
prvinah, značilnostih, strukturnih prvinah, gonilnih silah in parametrih, kot so površina, naklon,
prisotnost vode, rastlinski pokrov, prisotnost
grajenih prvin ipd.

5

Zemljevid krajinskih enot - predstavitev: www.mediambient.ad/paisatge/mapa-unitats-paisatge
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Katalog krajin Andore (Catàleg del paisatge d’Andorra) 6
Katalog temelji na zemljevidu krajinskih enot. Sestavljen je iz treh zaključenih sklopov:
•

Prikaz turističnega potenciala krajin (Mapa
de diagnosi de la potencialitat turística del
paisatge): Pripravljena je ocena potenciala
posameznih krajin z vidika umeščanja posameznega tipa turizma in zmogljivosti. Cilj je
bil določiti meje, do katerih se krajine lahko
uporabljajo brez spremembe prevladujočih
krajinskih prvin.

•

Prikaz trenda razvoja krajin (Mapa de prognosi del paisatge): Predstavlja kratkoročen
trend razvoja krajin. Časovni okvir je bil 5/10
let. Možnost spremembe je bila ovrednotena glede na stabilnost krajin in vplivov na
krajino.

•

Prikaz kakovosti/vrednosti krajin (Mapa de
qualitat del paisatge (valors)): Opredeljene
so bil kakovosti, na podlagi katerih so bile
določene ocene.

Ozaveščanje in izobraževanje
Velik pomen med pripravo strategije je bil namenjen izobraževanju ter ozaveščanju širše in ožje strokovne in laične javnosti. Izvajala so se posvetovanja na temo krajin. Ugotovitve posvetovanj so bili
predstavljene v publikacijah. 7 Glavne izvedene dejavnosti so bile:

6
7

Katalog krajin - predstavitev: www.mediambient.ad/paisatge/cataleg-paisatge-andorra
Seminarji/delavnice na temo krajine: www.mediambient.ad/paisatge/jornades-seminaris-de-paisatge
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•
•

•

•

•

Vsedržavna seminarja (l. 2007 in 2009) z vabljenimi tujimi predavatelji na temo krajine z izdajo
publikacij.
Izvedba internetne ankete/raziskave mnenja
prebivalstva o krajinah v okviru izdelave kataloga krajin (med letoma 2007 in 2009).

Izobraževanja strokovnjakov javnega in zasebnega sektorja (v l. 2008 in 2009) o temah, ki se tičejo krajine in načrtovanja. Izobraževanja so organizirali na Ministrstvu za okolje, kmetijstvo in
vzdržni razvoj (Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat), v sodelovanju z Univerzo v
Andori.
Potujoča razstava ˝Krajine Andore˝ (L’Andorra dels paisatges) (od oktobra 2009 do junija 2010),
zasnovana z namenom ozaveščanja javnosti o pomenu krajin ter informiranja o delu v zvezi s krajinami, ki je potekalo. V okviru razstave je bilo javnostim omogočeno, da podajo mnenja o temah,
ki se tičejo krajine.
V okviru gornje razstave so se po šolah (z otroci med 10 in 14 letom) vršili vodeni ogledi/delavnice. Delavnice v šolah (z otroci med 12 in 13 letom) so se nadaljevale v l. 2011 z naslovom ˝Mi smo krajina˝. Delavnice so omogočile otrokom odkrivati prvine, ki opredeljujejo krajino
(npr. vpliv človekovega delovanja na krajine in njihov razvoj) in odkrivanja krajin Andore.
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2.3 Krajinska politika/strategija
Nacionalna krajinska strategija (Estratègia nacional del paisatge, ENPA)8
Nacionalna krajinsko strategijo je sprejela vlada
l. 2011. 9

Vsebina
Obsega 22 strani strnjenega teksta. Od tega je 6 strani opisa 7 prioritetnih ciljev, vsak od njih je razdeljen na ukrepe (skupno 38), ki spodbujajo uresničitev cilja. Strategija še ne opredeljuje akcij, ki bi
omogočale izvedbo teh ukrepov.
V dokumentu je na 16 straneh predstavljeno delo, ki je že bilo opravljeno na področju implementacije krajine na nivoju države, predstavljena so prizadevanja za povečanje stopnje udeležbe javnosti v
tem procesu.
Predstavljene so opravljene dejavnosti v zadnjih letih, ki so vezane na krajine in vključujejo študije,
ankete/delavnice, kartografija, klasifikacija krajin ter usmeritve za njihovo ustrezno upravljanje ter
ostali dokumenti na katerih je temeljila priprava dokumenta strategije.
Cilji
•
•
•
•
•
•
•

Kakovostna krajina visokogorja, ki je dobro ohranjena.
Okrepljena in izboljšana krajina podeželja.
Kakovostne urbane krajine, ki so privlačne za turiste in prijetne za tiste, ki tam živijo.
Ceste, ki spoštujejo morfologijo in so bolj integrirane v krajino.
Turistične in prostočasne kapacitete, ki so kakovostne in hkrati spoštujejo krajino, ki jih obdaja.
Raznolik turizem, ki razume krajino, njene vrednote in jo kot tako spoštuje.
Prebivalstvo, ki pozna in ljubi vse krajine Andore.

8

Priloga 2 Državna krajinska strategija - predstavitev in dokument: www.mediambient.ad/paisatge/estrategia-nacionaldel-paisatge
Dokument ima na straneh od 91 do 102 tudi angleški prevod.

9
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Kazalo
INTRODUCTION
I.
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

FUNDAMENTALS OF THE NATIONAL LANDSCAPE
STRATEGY
THE EUROPEAN LANDSCAPE CONVENTION (ELC)
A new landscape concept
The formulation of a landscape policy
IDENTIFICATION, CARTOGRAPHY AND ASSESSMENT OF LANDSCAPES
The Map of the landscape units of Andorra
Landscapes with a dominance of abiotic features
Landscapes with a dominance of biotic features
Landscapes with a dominance of anthropic features
Landscapes with a dominance of mixed features
The Andorran Landscape Catalogue
The diagnostic map of the tourist potential of
the landscape
The prognosis map of the landscape
The map of landscape quality (values)
The main types of landscape and their value
Natural high mountain landscapes
Natural and rural landscapes
Urban landscapes
Recommendations for the landscapes of Andorra

II.

THE NATIONAL LANDSCAPE STRATEGY FORUM

III. LANDSCAPE QUALITY OBJECTIVES
Strategic objective 1:
Quality high mountain natural landscapes that have
been well conserved
Strategic objective 2:
Empowered and enhanced rural landscapes
Strategic objective 3:
Quality well-limited urban landscapes that are
welcoming for tourists but which are also pleasant for
those who live there
Strategic objective 4:
Roads that respect the morphology and which are
more integrated into the landscape
Strategic objective 5:
Tourist and leisure installations of quality which respect the landscapes that surround them
Strategic objective 6:
Diversified tourism that understands landscapes and
their values and which respects them
Strategic objective 7:
A population that knows and loves all the landscapes
of Andorra

3. AWARENESS AND EDUCATION
3.1. National Landscape Seminars – 2007 and 2009
3.2. 2008 and 2009: Postgraduate course in landscape and territory, 98
3.3. 2009: Itinerant exhibition “L’Andorra dels paisatges” (Andorra and its landscapes)
3.4. 2011: Educational resource on the landscape

Ozadje
Od sredine l. 2006 je Andora pričela celovito izvajati dva sklopa:
•
•

identifikacijo in kartiranje krajin ter
ozaveščanje in izobraževanje laične in strokovne javnosti ter tistih, ki tako ali drugače sodelujejo
pri odločanju glede vplivov, ki jih imajo posamezne dejavnosti na krajino.

Andora je EKK ratificirala l. 2012, kar navajajo kot pomembno obdobje v izmenjavi informacij in izkušen z drugimi državami podpisnicami. Pripravo ENPA je vodila skupina za pripravo državne krajinske
strategije (Fòrum de l’Estratègia nacional del paisatge), ki je vršila tudi koordinacijo med laično in
strokovno javnostjo. V strategiji so uvodoma predstavljene vse aktivnosti, ki so bile izvedene kot
osnova za pripravo ENPA.
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Izvajanje
Po sprejetju strategije sta bila s strani ministrstva
predstavljena dva svežnja akcij (ukrepov)10 – prvi
za obdobje 2012 – 2015 in drugi za obdobje
2016 – 2020.

Za vsakega izmed akcij posameznega prioritetnega cilja, določenega v strategiji, je podan tabelaričen
pregled z vsebinami: utemeljitev, opis, odgovorni za izvajanje, opombe (npr. glede na izvajanje v
predhodnem obdobju) in časovnica za izpolnitev ukrepa (slika spodaj). Za vsako leto je v obliki predstavitve opisano, kaj se je v tekočem letu izvedlo.

10

Priloga 3 Ukrepi za izvajanje strategije – predstavitev in dokumenti: www.mediambient.ad/paisatge/estrategianacional-del-paisatge
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3

ŠPANIJA IN KATALONIJA

Uvodoma je predstavljen okvir na ravni države, pregled v nadaljevanju pa se nanaša na Katalonijo, ki
ima enega od najbolj razvitih sistemov urejanja krajine v Evropi.

3.1 Nacionalni okvir
V okviru Španije deluje 17 avtonomnih skupnosti (regij), ki v skladu s špansko ustavo delujejo v sistemu avtonomnega prevzemanja odgovornosti in moči na določenih področjih, med drugim tudi nadzor nad vprašanji prostorskega načrtovanja in upravljanja kulturne dediščine ter krajin. Regionalne
oblasti z upravno in finančno avtonomijo lahko sprejmejo svoja merila za oblikovanje predpisov,
načrtov in programov za usmerjanje teritorialnih politik ter upravljanje zgodovinske dediščine in okolja. Krajinske politike v Španiji so precej raznolike. Soodgovorna glede področja krajine na nivoju države sta Ministrstvo za kmetijstvo, prehrano in okolje (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
MAPAMA) in Ministrstvo za šolstvo, kulturo in šport (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte).
Z nekaj izjemami, so odgovornosti za področje krajine v oddelkih za okolje, načrtovanje zemljišč, javna dela ali kulturo (kulturno dediščino) znotraj regionalnih/lokalnih oblasti.
Za področje regij ali države delujejo pooblaščene ustanove na področju krajinske arhitekture, ki opravljajo pomembno delo na področju implementacije EKK. 11
Članek iz l. 2015 "Spanish Landscape Character Methodologies after the European Landscape Convention" 12 opozarja na manko enotne implementacije EKK na nivoju države. Regije so razvile svoje
pristope izvajanja EKK (politike, strategije, zakonodajni okvir, metodologijo, strokovne podlage), nasprotno v primerjavi z Anglijo, kjer obstaja sistem, ki stremi k poenotenju pristopa. Eden izmed pokazateljev tega je različen odnos regij do same krajine, npr. nekatere regije v študijah krajine dajejo
večji poudarek vidni zaznavi, manj fizičnim opredelitvam, ekološke vidike nekatere regije štejejo kot
del krajine, druge ne. Krajina je v nekaterih primerih obravnavana kot integrirani del več sistemov, v
drugih kot neodvisen sistem.
Na nivoju države je bil narejen Katalog krajin Španije (Atlas de los Paisajes de España), 13 ki pa ni bil
prepoznan v zakonodajnem okviru ter je njegova uporaba v planskem procesu regij in lokalnih skupnosti neobvezujoča. Nekatere regije so ga opredelile kot obvezujočo osnovo (Kastilja - Manča), druge
so pripravile svoje lastne podlage na podlagi različnih pristopov in metodologij (Katalonija, Valencija).
Zakon o krajini so sprejele regije Valencija l. 2004, 14 Katalonija l. 2005, 15 Galicija l. 2008 16 in Kantabrija l. 2014. 17
11

12
13

14
15
16
17

Glej seznam v Nacionalnem načrtu kulturnih krajin, na ravni regije delujejo "fundacije", na ravni države
Spanish Association of Landscape Architects: https://aepaisajistas.org/
International Spatial Planning Association, FUNDICOT: http://www.fundicot.org/
Članek: https://iale.uk/javier-bab%25C3%25AD-almenar/news/8011
Katalog krajin Španije: https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-naturaleza/informaciondisponible/Paisajes.aspx
Valencija: https://www.boe.es/buscar/pdf/2004/BOE-A-2004-13470-consolidado.pdf
Katalonija: https://www.boe.es/boe/dias/2005/07/08/pdfs/A24186-24189.pdf
Galicija: https://www.boe.es/buscar/pdf/2008/BOE-A-2008-14097-consolidado.pdf
Kantabrija: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-682
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Formalni strateški državni dokument (sledi EKK)
je bil sprejet l. 2012 – Nacionalni načrt kulturne
krajine (Plan Nacional de Paisaje Cultural, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte).18 Obsega
77 strani strnjenega teksta.
Predstavlja priznavanje in vključevanje vrednot
dediščine in njenega upravljanja v odločevalni
okvir regij ter spodbuja usklajevanje in sodelovanje z drugimi sektorji (politikami), posebej
tistimi, ki imajo velik vpliv na status in dinamiko
krajine.
Na podlagi načrta je pričela delovati Raziskovalna mreža kulturnih krajin Španije (Red para la
Investigación de los Paisajes Culturales de
España) z namenom promocije in raziskovanja
na tem področju. 19

Kazalo
1.

INTRODUCTION

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

BASIC ASPECTS
Background
Regulatory framework of reference
Objectives of the plan
Definition and categories of landscapes

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

METHODOLOGICAL ASPECTS
Identification, appraisal and selection criteria
Method of action
Identification of risks
Coordination of actions

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

IMPLEMENTATION OF THE PLAN
Preventive conservation
Landscape and society
Accessibility
Lines of action

5.
5.1.
5.2.
5.3.

EXECUTION AND MONITORING
Economic and financial study
Control and monitoring
Validity and revisions of the plan

APPENDIX I. Regulations
APPENDIX II. Institutions
APPENDIX III. Bibliography

V l. 2015 je bil izveden projekt 100 kulturnih krajin Španije (100 Paisajes Culturales de España). 20
18

19
20

Nacionalni načrt kulturne krajine: http://www.mecd.gob.es/planes-nacionales/planes-nacionales/paisaje-cultural.html
Original: http://www.mecd.gob.es/planes-nacionales/en/dam/jcr:55b779f7-037f-45a0-baa0-17f27bc2587a/05maquetado-paisaje-cultural.pdf
Priloga 4 Angleški prevod: http://www.mecd.gob.es/planes-nacionales/dam/jcr:a08b4444-4929-4033-ac3868e8f3c2080e/05-paisajecultural-eng.pdf
Raziskovalna mreža Španskih kulturnih krajin: http://gipc.aq.upm.es/en/proyectos/red-para-la-investigacion-de-lospaisajes-culturales-de-espana/
100 kulturnih krajin Španije: http://www.mecd.gob.es/planes-nacionales/planes-nacionales/paisajecultural/actuaciones/cien-paisajes-culturales.html
http://www.100paisajes.es/
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V nadaljevanju je predstavljen primer regije Katalonija.

3.2 Zakonodajni in upravljavski okvir
Katalonija ima sprejet Zakon o varstvu, upravljanju in načrtovanju krajine (Ley 8/2005 de Paisaje de
Cataluńa)21 (v nadaljevanju: Zakon o krajini) z l. 2005. Najpomembnejši inštrumenti, ki jih je predvidel
zakon, so predstavljeni spodaj. 22

Krajinski observatorij (Observatori del Paisatge) 23 deluje od l. 2005 na podlagi Zakona
o krajini. Predstavlja svetovalno telo vlade o
vprašanjih krajine. Njegovo oblikovanje je bil
odziv na potrebo po preučevanju krajine,
pripravi predlogov in ozaveščanju javnost o
varstvu, upravljanju in načrtovanju krajine v
okviru vzdržnega razvoja.
21
22
23

Zakon o varstvu, upravljanju in načrtovanju krajine: https://www.boe.es/buscar/pdf/2005/BOE-A-2005-11753consolidado.pdf
Vir preglednic: http://www.catpaisatge.net/eng/documentacio_doc_1.php
Krajinski observatorij: http://www.catpaisatge.net
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Observatorij sodeluje/koordinira med Vlado
Katalonije in lokalnimi skupnostmi ter predstavlja
stičišče med vsemi udeleženci (vlada, lokalne
skupnosti, univerze, strokovno in laično javnostjo) pri vprašanjih urejanja krajine. Omogoča
raziskovanje in preučevanje, ki presega pristojnosti in kapacitete državnih organov.

3.3 Strokovna gradiva
Katalog krajin (Catálogos de paisaje)24
Za pripravo kataloga je odgovoren Krajinski
observatorij. Priprava je bila določena z Zakonom
o krajini. Vsebuje 7 katalogov po regijah, ki pokrivajo enaka območja (administrativne regije), kot
območja priprave okvirnih prostorskih načrtov
(planes territoriales parciales, PTP). Predstavlja
orodje za prenos vidikov/ciljev krajine v prostorsko načrtovanje (teritorialno in urbanistično
načrtovanje) in sektorske politike (kmetijstvo,
infrastruktura, kultura, turizem…).

24

Katalog krajin: http://www.catpaisatge.net/esp/catalegs.php
Katalog krajin, metodologija: http://www.catpaisatge.net/eng/documentacio_doc_3.php
Predstavitev: https://rm.coe.int/16802fc129
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Katalog predstavlja orodje, ki ponuja vpogled v razumevanje, kaj krajina je: njeno stanje, katere vrednosti vsebuje, kateri dejavniki vplivajo na njen razvoj/izoblikovanost, kako se krajina razvija, razvoj, ki
temelji na trenutnih gospodarski, socialni in okoljski dinamiki, vizijo prihodnjega stanja krajine ter
ukrepe za uresničevanje. Zagotavlja informacije velikega pomena za vse katalonske krajine glede
obstoječih in potencialnih vrednot in s tem prispeva k opredelitvi in izvajanju krajinske politike.
Katalogi opredeljujejo 134 krajinskih enot (les
unitates del paisatges), ki temeljijo na značaju
krajine Vsaka enota je zaobjeta v publikaciji,
podatki so dostopni preko informacijske baze
(glej primer v nadaljevanju).

Podrobna predstavitev metode priprave kataloga
krajin je podana v gradivu: Nogué J., Sala P., Grau
J. 2016. Landscape catalogues of Catalonia:
methodology. Landscape Observatory of Catalonia. 25 (vir prikazov v nadaljevanju). Predstavljeni
so tudi značilni primeri.

25

Katalog krajin, metodologija: http://www.catpaisatge.net/eng/documentacio_doc_3.php
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Za določitev posameznih enot so se uporabljale naslednje spremenljivke ter postopki za razmejitev:

Dokumentacija sestoji iz dveh sklopov.
Prvi zaobjema območje celotne regije,
drugi, ki vsebuje specifične vsebine, se
nanaša na posamezno enoto:

V drugem sklopu so za vsako enoto pripravljene naslednje karte:
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Kot zanimivost – sestavni del
dokumentacije so tudi umetniška
dela, ki predstavljajo obravnavano enoto:

Spodaj so opredeljene faze priprave kataloga, poudarjeno je vključevanje javnosti:

Pomembno vlogo pri pripravi katalogov ima sodelovanje z javnostmi – glej spodaj prikaz faz priprave
kataloga krajin in orodij sodelovanja javnosti. Izdan je bil dokument Krajina in sodelovanje javnosti
(Nogué J., Puigbert L., Sala P., Bretcha, G. (eds.) 2010. Landscape and Public Participation. Landscape
Observatory of Catalonia; Barcelona, General Directorate of Public Participation of the Ministry of
Home Affairs, Institutional Relations and Participation of the Government of Catalonia), 26 ki predstavi
način vključevanja javnosti v pripravo katalogov.

26

Priloga 5 Krajina in sodelovanje javnosti: http://www.catpaisatge.net/eng/documentacio_doc_1.php
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Primer kataloga za območje gora Tivissa-Vande – v smeri urinega kazalca: pogledi in poti, opis, vrednote, cilji kakovosti krajine:
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Znotraj Kataloga krajin so opredeljene
krajine posebne pozornosti (Paisajes
de Atención Especial). Gre za območja,
na katerih je treba upoštevati prisotnost posebnosti na določenem območju. Te potrebujejo smernice ter posebna merila za njihovo zaščito, upravljanje
in organizacijo. Odražajo se v prostorskem načrtovanju.
Kartografsko so opredeljene najpomembnejše prvine in prostori teh krajin
(primer spodaj).
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V katalogu so opredeljene glavne karakteristične poti in točke opazovanja, ki so pomembne tudi za
spremljanje razvoja/spreminjanja krajine (levo točke opazovanja – skupaj 544, desno poti – skupaj
478).

CATPAISATGE 2020. Država, krajina, prihodnost (CATPAISATGE 2020. País, paisatge, futur) 27
Predstavljeno je trenutno raziskovalno delo Krajinskega observatorija. Poudarek je na vprašanjih, kot
so internacionalizacija, lokalni in podjetniški razvoj, opredelitvi novih krajin ter na pomembnosti vrednot, raziskav in komuniciranja. Delovanje je strukturirano naslednje sklope:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

27

internacionalizacija iz singularizacije,
živeti in delati v kakovostnem okolju,
krajinski, ustvarjalni in strateški sektorji,
krajina v lokalnem okolju,
ustvarjanje novih referenčnih krajin,
krajina, vrednote in skupnost,
krajina, zaposlovanje in podjetništvo,
podnebne spremembe, energetika in krajina,
raziskave in inovacije kot naraščajoče vrednote ter
izobraževanje, usposabljanje in komuniciranje.

CATPAISATGE 2020. Country, Landscape, Future: http://www.catpaisatge.net/eng/observatori_2020.php
Predstavitev raziskave: https://es.slideshare.net/psala/catpaisatge2020-pas-paisatge-futur
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3.4 Krajinska politika/strategija
L. 2010 je bil izdan dokument Krajinska politika
Katalonije: vodnik za integracijo krajine (Política
del paisatge a Catalunya: Guia d'integració paisatgística). 28 Predstavljen je celoten okvir delovanja na področju krajinske politike. Predstavljena je metodologija/vsebina posameznih faz.

Krajinska politika je oblikovana in uveljavljena, ni pa formalizirana s posebnim dokumentom. Dokument predstavlja jasno začrtan proces aktivnosti. Odraža se predvsem skozi sprejetje Zakona o krajini, ustanovitvijo Krajinskega observatorija, pripravo Kataloga krajin ter formalnemu prenosu/vključevanju (glej shemo spodaj) vsebin/ciljev krajine in krajinskih smernic (direktiv), osnovanih
skozi proces priprave katalogov krajin, v proces prostorskega načrtovanja (glej v nadaljevanju).

Na ravni celotne Katalonije je določenih 10 ciljev kakovosti krajine: 29

28

29

Priloga 6 Krajinska politika Katalonije: http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/documentacio/territori-iurbanisme/paisatge/guia_integracio_paisatgistica_politica_de_paisatge/
http://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/sol_no_urbanitzable_i_paisatge/politica_de_paisatge/
Cilji kakovosti krajine: http://www.catpaisatge.net/eng/catalegs_objectius.php
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Praksa
Zakon o krajini določa vključevanje/prenos opredelitev krajinskih smernic (direktiv) iz kataloga v
okvirne prostorske načrte (Planes territoriales
parciales, PTP) in/ali generalne prostorske načrte (Planes directores territoriales, PDT). Proces
vključevanja krajinskih vsebin je prikazan spodaj: 30

Direktorat za prostorsko
politiko in javna dela

Krajinski observatorij
Izdelava katalogov krajine, vključuje:
- cilje kakovosti urejanja
krajine
- predloge standardov,
smernice in priporočila
za krajine

Informacije in javno posvetovanje o Katalogih krajin

Predlog standardov,
smernic in priporočil

Odobritev katalogov
Predlog krajinskih smernic/direktiv, ki jih je treba
vključiti v delne teritorialne
načrte in po potrebi teritorialne načrte
Informiranje in javno posvetovanje
Odobritev in vključitev
krajinskih smernic/direktiv
v prostorsko načrtovanje
Okvirni prostorski načrti in Generalni
prostorski načrti
Določajo, v katerih predpostavkah so
zaveze krajine neposredno uporabljene
(norme), so obvezno vključene v spremembo in revizijo urbanističnega načrtovanja (direktive) ali kadar predstavljajo
priporočila za urbanistično načrtovanje in
za druge načrte ali sektorske programe,
povezane s krajino (priporočila/smernice).

30

Vir: https://www.ugr.es/~cuadgeo/docs/articulos/043/043-004.pdf
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Krajina je vse bolj vsebina splošnega interesa, postaja temeljni del številnih politik prostorskega načrtovanja in sektorskih politik družbene, kulturne in gospodarske narave. Sistem načrtovanja 31 v Kataloniji določa Zakon o prostorski politiki (Ley de política territorial) iz l. 1983. Določa ravni načrtov: 32
•

•

•

•

•

•

31
32

Splošni prostorski načrt Katalonije (Plan Territorial General de Cataluńa, PTG), velja od l. 1995, je
krovni strateški dokument s cilji ozemeljskega ravnovesja. Med drugimi funkcijami določa poselitvena jedra, smeri povezovanja, lokacijo velike komunikacijske, okoljske in energetske infrastrukture ter območja pretežne kmetijske ali gozdarske rabe posebnega interesa ali prostorov in naravnih prvin, ki jih je treba ohraniti.
Okvirni prostorski načrti (planes territoriales
parciales, PTP) določajo strateški razvojni
dokument vsakega od 7 teritorialnih območij. Predstavlja glavni cilj odraza vsebine
Kataloga krajin. Vključitev teh vsebin je bistvena. Načrt predstavlja nadrejeni akt aktom
urbanističnega načrtovanja.

Prostorski sektorski načrti (planes territoriales sectoriales) pokrivajo celotno območje Katalonije
iz različnih vidikov razvoja dejavnosti (ceste, letališča). Zakon o krajini določa, da okvirni teritorialni načrti lahko postanejo priporočila za sektorske načrte/programe, ki morajo biti z njimi skladni.
Generalni prostorski načrti (planes directores territoriales, PDT). Pokrivajo več občin. Uvedel jih je
Zakon o davčnih in administrativnih ukrepih iz l. 2002. So skupaj s PTP glavni cilj implementacije
Krajinskih katalogov.
Generalni urbanistični načrti (planes directores urbanísticos, PDU), ki vključujejo nadobčinska
območja (zlasti mestnih in metropolitanskih sistemov ali regij), v katerih so predlogi podrobneje
opredeljeni kot tisti, ki jih določajo prostorski načrti.
Občinski urbanistični načrti (planes de ordenación urbanística municipal, POUM), ki predstavljajo
lokalni instrument urejanja prostora.

Vir: https://www.ugr.es/~cuadgeo/docs/articulos/043/043-004.pdf
Teritorialni načrti: http://territori.gencat.cat/es/06_territori_i_urbanisme/ordenacio_del_territori/plans_territorals/
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Krajinski observatorij sam ali v sodelovanju z drugimi institucijami sodeluje na več področjih in stremi k celovitemu zastopanju vsebin krajine na vseh področjih. V nadaljevanju je naštetih nekaj dokumentov/dejavnosti (povzetek delovanja observatorija je razviden iz spletne strani ali na povzetkih pri
spodaj naštetih povezavah): 33
•

Smernice/priporočila za sektorske politike,
npr. Smernice za umeščanje objektov vetrne
energije v krajine Katalonije, l. 2013 (Orientacions per a una adequada implantació de
l’energia eòlica en els paisatges de
Catalunya).

•

Udejstvovanje na področju dediščine:
PaHisCat zgodovinske krajine Katalonije
(PaHisCat, Paisatge Historic de Catalunya).34
Pilotni projekt o razvoju krajine, dopolnjuje
rezultate Katalogov krajin z vidika zgodovinskega ozadja.
Vzpostavljanje Baze suhozidov v krajinah
Katalonije (Construccions de pedra seca). 35
Udejstvovanje pri pripravi okvira za Katalonsko politiko kulturnih krajin (kot odziv na
Nacionalni načrt kulturne krajine).

•

Uporaba kataloga krajin kot ene izmed osnov za razvoj turizma (npr. dopolnitev obstoječega
Kataloga krajin z bazo značilnih jedi, produktov, običajev, uporaba točk in poti opazovanja, zemljevidi turističnih aktivnosti, vrednosti ipd.).
Razvojni načrt vinskega turizma, l.2014. Katalog krajin (zemljevidi krajin) predstavlja osnovo za
regulacijo aktivnosti in infrastrukturo vinogradniških območij.
Meddržavno sodelovanje pri pripravi krajinskih strategij/planov. 36
Vsesplošno udejstvovanje na področju ozaveščanja ter razvoja dobre prakse in metodologij s
področja varstva, upravljanja in načrtovanja krajine. Vsi ključni dokumenti in spletne strani so
prevedeni v angleški jezik.
Zelo poučen je video o pomenu krajin "Krajina je vse" (El paisatge és de tots). 37

•
•
•

•

33
34
35
36
37

Predstavitev delovanja observatorija (vir slik): http://www.landschapsobservatorium.nl/Uploaded_files/amersfoortpsala-20172.c00b56.pdf
Pilotni projekt PaHisCat: http://www.catpaisatge.net/pahiscat/eng/
Baza suhozidov: http://wikipedra.catpaisatge.net/
Meddržavni krajinski načrt: http://paisatgecerdanya.parc-pyrenees-catalanes.fr/ca/mapa-del-paisatge-transfrontererde-la-cerdanya/
Video: https://vimeo.com/133133136
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•

Spletna stran Krajina in lokalna perspektiva
(Paisatge i món local) je namenjena smernicam varstva, upravljanja in načrtovanja krajine na lokalni ravni tudi v smislu ozaveščanja
lokalnih deležnikov, predstavitve dobrih
praks. 38

•
•

Spletni časopis Landscap-e. 39
Izobraževanje/ozaveščanje javnosti (prepoznanje kataloga krajin v učbeniku za osnovne
šole ter projekt namenjen izobraževanju v
šolah Mesto, prostor, krajina (Ciutat, Territori, Paisatge). 40

38
39
40

Meddržavni krajinski načrt: http://www.catpaisatge.net/monlocal/esp/plans.php
Spletni časopis: http://www.catpaisatge.net/eng/documentacio_butlleti.php
Izobraževanje: http://www.catpaisatge.net/eng/activitat_educacio.php
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4

IRSKA

4.1 Zakonodajni in upravljavski okvir
Področje krajine ureja:
•

•

Zakon o načrtovanju in razvoju (The Irish Planning and Development Act) iz l. 2000, ki je uvedel
zahteve za ohranjanje krajinskih značilnosti ter podal zakonski okvir za varstvo krajin (landscape
conservation areas) in območja izjemne prepoznavnosti (areas of special amenity);
z dopolnitvami tega zakona (The Planning and Development (Amendment) Act, 2010) je bil opredeljen pojem krajine v skladu z EKK.

Služba, ki bdi nad krajino in usklajuje zadeve povezane z uresničevanjem krajinske politike, varstvom,
načrtovanjem in upravljanjem krajine je Direktorat za umetnost, dediščino in keltščino (Department
of Arts, Heritage and the Gaeltacht, DAHG), 41 Sektor za dediščino (Department’s Heritage Division).
Varstvo in upravljanje dediščine ne ločuje med naravno in kulturno dediščino ter jo obravnava skupaj
s krajino, kar omogoča oblikovanje skupnih politik varstva in upravljanja.
Agencija ministrstva, ki deluje v javnem interesu, z vidnejšim prispevkom k uveljavljanju varstva,
načrtovanja in upravljanja krajin na Irskem ter njihove prepoznavnosti (izdanih je bilo več publikacij o
raziskavah na temo krajine), 42 je The Heritage Council 43 in je bila ustanovljena z Zakonom o dediščini
(Heritage Act, 1995).
Na Irskem delujeta dva inštituta s področja krajinske arhitekture – Irish Landscape institute, ILI, 44
ustanovljen 1992 ter Landscape Alliance Ireland,45 kot neformalno partnerstvo posameznikov, ki se
zavzemajo za kakovost in skrb za krajino.

4.2 Strokovna gradiva
Nacionalna krajinska strategija Irske (National Landscape Strategy for Ireland 2015-2025, 2015, glej v
nadaljevanju) podaja okvir za vzpostavitev nacionalne ocene značaja krajine (National Landscape
Character Assessment, NLCA). 46 Ocena bo dala vpogled v informacije o plasteh v krajini ter oceno
občutljivosti krajin glede na naravne in kulturne vplive (ekonomske, socialne in fizične procese). V
teku je priprava razpisne dokumentacije.
V primerjavi s prakso (N)LCA v Angliji in Škotskem (glej v nadaljevanju) se poleg značaja krajine (Landscape Character) vrednostno opredeljuje tudi občutljivost krajine (Landscape Sensitivity). (N)LCA
predstavlja podlago za oblikovanje politik, načrtovanje in upravljanje krajine.

41
42
43
44
45
46

Direktorat za umetnost, dediščino in keltščino: www.chg.gov.ie/
Publikacije/raziskave izdane v okviru The Heritage Council na temo krajin: www.heritagecouncil.ie/search?q=landscape
The Heritage Council: www.heritagecouncil.ie
Irish Landscape institute, ILI: www.irishlandscapeinstitute.com/
Landscape Alliance Ireland: www.lai-ireland.com/landscape-alliance-ireland.html
Vpogled v do sedaj opravljeno delo pri pripravi ocene krajinskih značilnosti: https://rm.coe.int/16802fc128
www.heritagecouncil.ie/publications?q=Landscape+Assessment
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L. 2004 je bil pripravljen pilotni projekt Landscape Character Assessment of County Clare 47
(desno) po vzoru iz Združenega Kraljestva. V
študijo so bile vključene številne institucije s
področja varstva narave, kmetijstva, geologije,
razvoja podeželja.
L. 2006 je The Heritage Council izdal publikacijo v
zvezi z oceno krajinskih značilnosti Landscape
Character Assessment (LCA) in Ireland: Baseline
Audit and Evaluation. 48
Omeniti velja članek s pomenljivim naslovom
"Brez nacionalne karte krajin smo povsem zgubljeni" iz l. 2017, 49 ki opozarja na manko zemljevida krajinskih enot in težave, s katerimi se srečujejo prostorski načrtovalci pri tem.
L. 2013 je The Heritage Council izdal smernice za
pripravo opisa zgodovinskih značilnosti krajin
(Historic Landscape Characterisation (HLC): Best
Practice Guidance). 50 HLC preverja povezanost in
sovplivanje spomenikov in vzorcev krajine.
Opredeljuje vpliv preteklosti v krajini. Ne predvideva se vzpostavitve ločene baze ampak dopolnitev obstoječih (Record of Monuments and
Places, RMP, The National Inventory of Architectural Heritage, NIAH). 51 Prispeva k celovitemu
upoštevanju in integraciji zgodovinskih vidikov
krajine (HLC) v oceni krajinskih značilnosti (LCA).
V teku je kartiranje površinskega pokrova in
habitatnih tipov (National Landcover and Habitat Mapping Programme for Ireland, NLCHM). 52

47

48

49

50

52

Pilotni projekt ocene krajinskih značilnosti: www.clarecoco.ie/planning/publications/landscape-character-assessmentof-co-clare-2004-26526.pdf
Ocena krajinskih značilnosti:
www.heritagecouncil.ie/content/files/landscape_character_assessment_final_report_2006_1mb.pdf
Članek "We’re all lost without a national landscape map of Ireland": www.irishtimes.com/news/environment/we-re-alllost-without-a-national-landscape-map-of-ireland-1.3118190
Zgodovinske značilnosti krajin, smernice:
www.heritagecouncil.ie/content/files/historic_landscape_characterisation_guidance_2013_8mb.pdf
Obstoječa baza kulturne dediščine: https://heritagemaps.ie
Kartiranje površinskega pokrova in habitatnih tipov: www.npws.ie/news/information-event-held-national-land-coverand-habitat-mapping-nlchm
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4.3 Krajinska politika/strategija
L. 2015 je bila sprejeta Nacionalna krajinska
strategija Irske 2015-2025 (National Landscape
Strategy for Ireland 2015-2025, v nadaljevanju:
NLS), 53 ki jo je pripravil Direktorat za umetnost,
dediščino in keltščino (Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht, DAHG).

Vsebina
NLS predstavlja okvir, znotraj katerega bo država, v sodelovanju z javnimi organi, nosilci urejanja prostora, lokalnimi skupnostmi in posamezniki, zagotovila okvir za zaščito kulturnih, družbenih, gospodarskih in okoljskih vrednot, vgrajenih
v krajino.

53

Nacionalna krajinska strategija Irske 2015-2025, predstavitev: www.chg.gov.ie/heritage/built-heritage/nationallandscape-strategy/
Priloga 7 Nacionalna krajinska strategija Irske 2015-2025, dokument: www.chg.gov.ie/app/uploads/2015/07/NLandscape-Strategy-english-Web.pdf
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Cilj NLS je vzpostavitev in izvajanje ukrepov in
politik, katerih namen je razumevanje, varstvo,
upravljanje in načrtovanje krajine. Določa ukrepe
za vzpostavitev in vključevanje vidikov krajine v
vse sektorje, ki vplivajo na krajino ter ukrepe za
izboljšanje kakovosti odločanja.
Obsega 40 strani nevezanega teksta. Določa 6
prioritetnih ciljev in 19 ukrepov za njihovo doseganje (primer strukture besedila je prikazan desno – na primeru ukrepov za cilj ˝razviti krajinsko
politiko˝).

Cilji
•
•
•
•
•
•

Prepoznati krajino v zakonodajnem okviru
Razviti državno analizo krajinskih značilnosti (National Landscape Character Analysis, NLCA)
Razviti krajinsko politiko
Zvišati poznavanje krajin
Opredelitev izobraževanja, raziskovanja in usposabljanja
Krepitev udeležbe javnosti

Kazalo
FOREWORD
BACKGROUND
1.0
1.1
1.2

STRATEGY AIMS
Landscape Strategy Vision
Landscape Policy Statement

3.0
3.1
3.2

2.0
2.1
2.2

CONTEXT AND OVERVIEW OF STRATEGY
The European and International Context
The Irish Context

3.3
3.4
3.5
3.6

OBJECTIVES AND ACTIONS
Recognise Landscape in Law
Develop a National Landscape Character Assessment
Develop Landscape Policies
Increase Awareness
Identify Education, Research and Training Needs
Strengthening Public Participation

4.0
4.1
4.2

IMPLEMENTATION
Co-ordination of Actions
Implementation Programme

APPENDIX I Glossary of Terms
APPENDIX II Membership of the Steering Committee

APPENDIX III Screening for AA and SEA
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Ozadje
Postopek priprave NLS se je pričel z ustanovitvijo National Landscape Strategy Steering Group
(NLSSG) in širšim posvetovalnim odborom, ki sta se kasneje združila. Zbrane so bile vsebine/vprašanja, ki bi lahko vplivale na izoblikovanje strategije. Skozi proces so se formirale tri fokusne
skupine: politika, analiza značaja krajine (landscape character analysis) in ozaveščanje/vključevanje
javnosti. Znotraj skupin so bili predstavniki vladnih služb, agencij in institucij, nevladnih organizacij in
drugi predstavniki države, ki se ukvarjajo z varstvom, upravljanjem in načrtovanjem krajin.
Izhodišča za pripravo NLS so bila izdana septembra 2011 in razgrnjena za javni posvet. Glede na pridobljene predloge se je pripravil predlog NLS v juliju 2014. V procesu javnega posveta se je sprejemalo predloge (do septembra 2014), ki so objavljeni na straneh DAHG. 54
Ko del priprave NLS je bila v okviru The Heritage Council izdana publikacija Predlogi za irske krajine
2010 (Proposals for Ireland’s Landscapes 2010). 55 Dokument odraža stališče agencije glede varstva,
upravljanja in načrtovanja krajine v smislu implementacije EKK (shema spodaj) ter predstavlja eno
izmed podlag za NLS. Med drugim se zavzema za priznanje krajine na državni ravni, tudi z uvedbo
posebnega zakona in ustanovitvijo Observatorija za krajino (Landscape Observatory for Ireland) po
vzoru Katalonije.

Izvajanje
Izvedena je bila delavnica v organizaciji Irish Landscape institute (ILI) v novembru 2015. Vsebina delavnice je bila ˝What Next? – Starting to implement the National Landscape Strategy˝. 56

54

55

56

Objava javnega posvetovanja za pripravo strategije:
www.ahg.gov.ie/en/Heritage/NationalLandscapeStrategyforIreland/htmltext,18152,en.html (accessed 8.4.2015)
Predlogi za irske krajine 2010: www.heritagecouncil.ie/content/files/Proposals_for_Irelands_Landscapes_summary.pdf
www.heritagecouncil.ie/content/files/proposals_irelands_landscapes_2010_main_report_4mb.pdf
Izvajanje strategije – delavnica:
www.heritagecouncil.ie/content/files/The-National-Landscape-Strategy-for-Ireland-2015-2025.pdf
http://oldsitehc.info/pleanail/nuacht/view-article/article/whats-next-starting-to-implement-the-national-landscapestrategy/?L=3&cHash=10a5e504e849a2571edfa27508e6be86
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The Heritage Council je vključil izvajanje NLS v svoj strateški plan delovanja za obdobje 2018-2022. 57
Vidiki varstva, upravljanja in načrtovanja krajine
so vključeni v dva ključna strateška dokumenta
države na področju urejanja prostora in razvoja National Planning Framework (dva izmed ciljev
sta predstavljena spodaj) in v The National Development Plan 2018-2027, ki sta nastala v okviru
pobude/projekta Project Ireland 2040 kot splošne politike in okvira načrtovanja socialnega, gospodarskega in kulturnega razvoja Irske. 58

57

58

Strateški plan delovanja The Heritage Council: www.heritagecouncil.ie/content/files/Heritage-at-the-Heart-HeritageCouncil-Strategy-2018-2022_180830_161140.pdf
Project Ireland 2040: www.gov.ie/en/campaigns/09022006-project-ireland-2040/
National Planning Framework: http://npf.ie/
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5

ZDRUŽENO KRALJESTVO IN ANGLIJA

Predstavljena gradiva se nanašajo na Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske, posamezne dežele kraljestva ali več dežel skupaj. Poudarek je na gradivih, ki se nanašajo na Anglijo.

5.1 Zakonodajni in upravljavski okvir
Združeno kraljestvo ima dolgo tradicijo zavedanja o vrednostih krajine. Prva gibanja za ohranitev
posameznih predelov segajo že v l. 1895. L. je bila 1926 ustanovljen Svet za ohranjanje angleškega
podeželja (The Council for the Preservation of Rural England). V letih 1945 in 1947 so bile opravljene
prve raziskave (The Hobhouse Report, The John Dower Report), v okviru katerih so bile opredeljene
krajine s potencialom za posebno varstvo.
Varstvo, upravljanje in načrtovanje krajine ni regulirano s posebnimi zakonskimi predpisi, vendar niz
predpisov vključuje tudi varstvo, upravljanje ali načrtovanje krajin ali posredno pripomore k urejanju
krajine in uveljavljanju dobre prakse na tem področju. Ti predpisi so: 59
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

The National Parks and Access to the Countryside Act, 1949,
Lee Valley Regional Park Act, 1966,
Wildlife and Countryside park Act, 1981,
Town and Countryside Act, 1990,
Hedgerow Regulations, 1997,
Countryside and Rights of Way (CRoW) Act, 2000,
The New Forest National Park, 2005,
Natural Environment and Rural Communities Act, 2006,
South Downs National Park, 2011, 60
The Localism Act, 2011,
Town and Country Planning (Tree Preservation) (England) Regulations, 2012.

Ustanova na ravni Združenega kraljestva, ki bdi nad krajino in usklajuje zadeve povezane z uresničevanjem krajinske politike, varstvom, načrtovanjem in upravljanjem krajine je Direktorat za okolje,
prehrano in podeželje (Department for Environment, Food and Rural Affairs, DEFRA). 61 Za krajine na
območju Walesa je pristojen Natural Resources Wales, NRW62 (v okviru Assembly of the Welsh
Government), na območje Severne Irske Northern Ireland Environment Agency, NIEA 63 (v okviru Northern Ireland Department of the Environment) in na območju Škotske Directorate of Environment
and Forestry (v okviru Scottish Government) ter Historic Environment Scotland. 64

59
60
61

62
63
64

Posamezni zakoni imajo različno območje pristojnosti znotraj Združenega kraljestva.
Vsebuje podroben postopek posvetovanja v odločanju.
Spletna stran Direktorata za okolje, prehrano in podeželje:
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-environment-food-rural-affairs
Spletna stran Natural Resources Wales: https://naturalresources.wales
Northern Ireland Environment Agency: https://www.daera-ni.gov.uk/
Historic Environment Scotland: https://www.historicenvironment.scot/
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Več agencij in organizacij, ki delujejo kot podpora vladi v funkciji svetovalnih teles, ima vpliv na odločanje s področja krajine. Najvidnejša med njimi je Natural England 65 (del nje je l. 2006 postala The
Countryside Agency, do tedaj pristojen organ za krajino), poleg nje še Historic England66 (do l. 2015 je
delovala pod imenom English Heritage)67 in The Forestry Commission, 68 vse pa delujejo v sodelovanju
z nosilci urejanja prostora, lokalnimi oblastmi, strokovnjaki in javnostjo.
Pomembno je delovanje inštituta Landscape Institute, 69 pooblaščene ustanove na področju krajinske
arhitekture, ki deluje v 12 podružnicah na območju Združenega kraljestva.
Varstvo krajin je bilo opredeljeno l. 1949 z zakonom o nacionalnih parkih in dostopnosti podeželja (The National Parks and Access to the
Countryside Act) in kasneje l. 2000 razširjeno z
zakonom o podeželju in pravici poti (Countryside
and Rights of Way Act, CRoW2000). V Združen
kraljestvu je zavarovanih 46 izjemnih krajin na
območju Anglije, Walesa in Severne Irske –
območij izjemne naravne lepote (Areas of Outstanding Natural Beauty, AONB)70, ki pokrivajo
18% površine Združenega kraljestva. Predstavljajo podeželska območja, ki vključujejo tudi manjša mesta in vasi. Na Škotskem se v enako kategorijo zavarovanja uvrščajo naravna slikovita
območja (Natural Scenic Areas, NSA). Skupaj z 15
narodnimi parki (National Parks)71 (Anglija,
Wales in Škotska) tvorijo najvišjo varstveno stopnjo. Varstvo krajine v AONB in narodnih parkih
je enako, AONB pa v primerjavi z narodnimi parki
nima pooblastil za nadzor nad načrtovanjem
znotraj teh območij.

65
66
67
68
69
70
71

Natural England: https://www.gov.uk/government/organisations/natural-england
Historic England: https://historicengland.org.uk/
English Heritage je sedaj ustanova, ki skrbi za 400 zgodovinskih objektov v Angliji: https://www.english-heritage.org.uk/
Forestry Commission: https://www.forestry.gov.uk
Landscape Institute: https://www.landscapeinstitute.org
Spletna stran Areas of Outstanding Natural Beauty, AONB: http://www.landscapesforlife.org.uk
Spletna stran National Parks: http://www.nationalparks.gov.uk/
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5.2 Strokovna gradiva
Natural England je l. 2015 izdala strnjen povzetek do sedaj opravljenih raziskav/vedenja s
področja krajine. Obsega tudi pregled dela, ki
ga je treba opraviti v prihodnosti. 72
Temeljna podlaga za upravljanje in načrtovanje
krajin na območju Anglije je kompleksen sistem Lastnosti nacionalno značilnih območij
(National Character Area profiles). 73 Opredeljenih je 159 nacionalno značilnih območij
(National Character Areas, NCA).

Okvirni opisi značaja (profili) posameznih
območij so bili pripravljeni v l. 1990 (priprava
osnov, na kateri temelji ta baza, sicer sega že v
l. 1960, kot postopek vrednotenja krajin (Landscape evaluation, LE)) in so služili kot pomoč
pri odločanju o načrtovanju posameznih
območij. Kasneje so bili dopolnjeni z detajlnejšimi informacijami o naravnih in kulturnih
dejavnikih. Nazadnje je bila baza posodobljena
v letih 2013 in 2014. Informacije vključujejo
priporočila za možno izboljšanje razmer posameznega območja.

72

73

Summary of Evidence: Landscape:
http://publications.naturalengland.org.uk/publication/6336401369989120?category=6159558569361408
National Character Area profiles: https://www.gov.uk/government/publications/national-character-area-profiles-datafor-local-decision-making/national-character-area-profiles
https://www.gov.uk/government/publications/national-character-area-profiles-data-for-local-decision-making
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Ta priporočila se odražajo tudi v aktualnem projektu Napoved prihodnje rabe zemljišč (Foresight
Land Use Futures Project, SHIFT), 74 z zagonom v l. 2010, ki se med drugim ukvarja z raziskovanjem
vzdržnih, večnamenskih krajin kot vizije politike rabe zemljišč v prihodnosti.
Nacionalno značilna območja predstavljajo okvir za bolj podrobne opredelitve – oceno značaja krajine (Landscape Character Assessments, v nadaljevanju: LCA) 75 in oceno zgodovinskega značaja krajine (Historic Landscape Characterisation, v nadaljevanju: HLC)76 v Angliji in Walesu ter oceno zgodovinske rabe prostora (Historic Landuse Assessment, HLA) na Škotskem. Izdelava ali naročilo za izdelavo je v pristojnosti lokalnih organov. Poleg sistematične baze podatkov o krajinah so LCA/HLC (HLA)
pomembne za njihovo razumevanje ter predvsem služijo kot podlage za načrtovanje, varstvo in upravljanje v krajini ter sprejemanju odločitev. Predstavljajo pomembno podlago za prepoznavanje
pomena krajine kot strateške prioritete (določitev značilnih in prepoznavnih prvin krajine, ki se jih
upošteva pri odločanju) v lokalnih razvojnih planih (Local Development Plan), kot to določa tudi Okvir
državne politike načrtovanja (National Planning Policy Framework).
LCA predstavlja enega izmed temeljev krajinske politike v Angliji in na Škotskem. Pristop je bil na podlagi dotedanjih izkušenj obravnave krajine razvit v sredini 90-tih let prejšnjega stoletja: 77

74
75

76

77

Foresight Land Use Futures Project, SHIFT: http://www.shiftn.com/projects/foresight_land_use_futures
Landscape Character Assessment: https://www.gov.uk/guidance/landscape-and-seascape-character-assessments
https://www.landscapeinstitute.org/technical-resource/landscape-character/
Historic Landscape Characterisation, HLC: https://historicengland.org.uk/research/methods/characterisation-2/historiclandscape-characterisation/
Vir slike: http://www.catpaisatge.net/eng/documentacio_doc_2.php
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Od tega obdobja naprej
pridobiva LCA/SCA vedno večjo vlogo kot
odločevalno orodje in
osnova za načrtovanje
(shema desno): 78

Za izdelavo LCA so bile
izdane smernice Landscape Character Assessment Guidance for
England and Scotland,
2002. 79 Pokritost z LCA
je široka. Območje, ki
ga posamezna LCA zavzema je različno (glej
primere na spletnih
straneh). 80

78

79

80

Vir slike - Landscape Character Assessment and making judgements: http://www.landscapeinstitute.org/wpcontent/uploads/2016/01/Landscape-Character-Assessment-TIN-08_15-20160216.pdf
Landscape Character Assessment, smernice:
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140605162746/http://publications.naturalengland.org.uk/publication/26
71754?category=31019
http://publications.naturalengland.org.uk/publication/5601625141936128
http://www.swdevelopmentplan.org/wp-content/uploads/2013/05/Landscape_Character_Assessment_Nov2011.pdf
Landscape Character Assessment, arhiv:
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20101111123201/http://www.landscapecharacter.org.uk/db/index.html
Primeri:
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140605104637/http://www.naturalengland.org.uk/ourwork/landscape/e
nglands/character/lcn/resources/lcaresources/lcacasestudies.aspx
Cheshire East:
www.cheshireeast.gov.uk/environment/heritage_natural_environment/landscape/landscape_character_assessment.as
px
Leeds: https://www.leeds.gov.uk/your-council/planning/landscape-character-assessment-(landscapes-of-leeds)
Broads authority: http://www.broads-authority.gov.uk/planning/planning-policies/landscape-character-assessments
South Norfolk: https://www.south-norfolk.gov.uk/residents/planning/planning-policy/landscape-character-assessments
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•

V Angliji in Škotskem se pripravlja tudi ocena značaja obalnih krajin (Seascape Character Assessments, SCA) za morska in obalna območja. 81

Omeniti je smiselno še nekatera druga gradiva in projekte s področja urejanja krajine:
•

Lokalno partnerstvo Zahodne Anglije (Landscape East) 82 je pripravilo skupen okvir priprave in tipologijo, ki ustreza lokalnim značilnostim in odraža vsebine EKK .

•

Posamezne grofije so opredelile smernice za izdelavo lokalnih ocen krajinskih značilnosti (Local
Landscape Character Assessments, LLCA),83 s primeri vključevanja in sodelovanja javnosti/lokalnih skupnosti.
LCA s serijami posodobitev se uporabljajo tudi kot osnova za ugotavljanje in spremljanje sprememb v krajini. V povezavi s pripravo HCL (pod vodstvom Historic England) se v značilnostih krajne vpleta povezava o prisotnih vrednotah kulturne dediščine in zgodovinskem razvoju krajine.
L. 2004 je bil izveden projekt Living Landscapes Project, 84 ki je med drugim raziskal povezavo
med območji LCA in HLC ter območji biodiverzitete v smislu pristopa k varstvu naravno ohranjenih predelov v odnosu do značaja krajine in kulturne dediščine.

•

•

81

82
83

84

Seascape character assessments: https://www.gov.uk/government/publications/seascape-character-assessmentsidentify-and-describe-seascape-types
http://publications.naturalengland.org.uk/publication/2736726
Landscape East: http://landscape-east.org.uk/
Local Landscape Character Assessment, LLCA - primer Hampshira:
http://documents.hants.gov.uk/landscape/AdvicetoCommunitiesonUndertakingaLocalLandscapeCharacterAssessment2012-05-FinalWebVersion.pdf
https://www.hants.gov.uk/landplanningandenvironment/environment/landscape/management
Living Landscapes Project: http://publications.naturalengland.org.uk/publication/61081
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•

Izvedenih je bilo nekaj projektov ugotavljanja sprememb v krajini, npr. New Agricultural
Landscapes (NAL) project (1978-2005). 85
Leta 1990 je bil pripravljena baza dejanske
rabe prostora Land Cover Map, 86 ki se sproti
posodablja in daje informacije o spremembah o prostoru.

•

Countryside Quality Counts87 je raziskava, ki se je ukvarjala z merili za merjenje sprememb v
krajini in kakovosti podeželja s pričetkom l. 2002. Izdani so bili izsledki v dveh obdobjih – 19901998 in 1999-2003.
Environmental Stewardship 88 je sistem vzdrževanja/načina rabe/obdelave prostora. To je eden
od ukrepov finančnih spodbud vlade namenjene kmetom in upravljavcem zemljišč, ki se zavežejo
k izboljšanju podeželja in okolja. Cilji so: skrb za ohranjanje narave, biodiverzitete, ohranjanje
tradicionalnega značaja krajine, varstva dediščinskih lastnosti in naravnih virov, ohranjanja tradicionalnega načina kmetovanja ipd. L. 2014 je bila opravljena raziskava zagotavljanja cilja ohranjanja krajine na nivoju nacionalno značilnih območij Assessment of the effects of Environmental
Stewardship on landscape character. 89
Countryside Survey90 je projekt periodičnega spremljanja razvoja in sprememb podeželja od l.
1978.
L. 2014 je bil pripravljen okvir za spremljanje stanja okolja v zavarovanih krajinah – Framework
for monitoring environmental outcomes in protected landscapes. 91

•

•
•

85
86
87

88

89

90
91

Agricultural landscapes: 33 years of change: http://publications.naturalengland.org.uk/publication/51008
Land Cover Map: https://www.ceh.ac.uk/services/land-cover-map-2015
Countryside Quality Counts, CQC:
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140712063806/http://www.naturalengland.org.uk/ourwork/landscape/e
nglands/character/cqc/default.aspx
Environmental Stewardship, ES: http://adlib.everysite.co.uk/resources/000/264/163/NE124.pdf
https://www.gov.uk/government/collections/environmental-stewardship-guidance-and-forms-for-existing-agreementholders
http://publications.naturalengland.org.uk/publication/6030120045248512?category=31019
http://publications.naturalengland.org.uk/publication/4984376?category=31019
Countryside Survey: http://www.countrysidesurvey.org.uk
Framework for monitoring environmental outcomes in protected landscapes:
http://publications.naturalengland.org.uk/publication/5646437593382912

Varstvo in razvoj slovenske krajine: Izhodišča za oblikovanje krajinske politike
Sklop 2: Analiza tujih primerov krajinskih politik

37

•
•

V zagonu je projekt spremljanja značilnosti in kakovosti krajin Character and Quality of England’s
Landscapes, CQuEL.92
Izvedena je bila študija Ecological networks, Landscape and People (EcoLaP): linking cultural
values and public perceptions with natural sciences 93 z namenom opredelitve bolj integriranega
pristopa za učinkovitejše vključevanje zaznavanja sprememb (s strani prebivalstva) v krajini,
estetskih in družbeno-kulturnih vrednot krajine v načrtovanje in oblikovanje ekoloških omrežij, ki
se načrtujejo v skladu s cilji biotske raznovrstnosti.

5.3 Krajinska politika/strategija
Ozadje
Združeno kraljestvo nima sprejete krajinske politike/strategije na ravni države ali dežel, je pa določen
okvir izvajanja EKK na različnih ravneh. Velika pozornost je namenjena vključevanju ciljev in ukrepov v
različne sektorske politike in programe. Operativne politike in/ali strategije so sprejete na ravni grofij
(glej primere v nadaljevanju).
Za izvajanje in prenos EKK 94 v prostor Združenega kraljestva je bila l. 2007 ustanovljena delovna skupina England Project Group pod okriljem DEFRA, Natural England, English Heritage (sedaj Historic
England), Department for Culture, Media and Sport in v sodelovanju z organizacijami iz Walesa,
Severne Irske in Škotske.
Posebna pozornost je bila namenjena tudi obveščanju širše laične in strokovne javnosti. 95
Oktobra 2007 je bila izdana publikacija Okvir za izvajanje EKK (Framework for implementation European Landscape Convention)96 v sodelovanju med DEFRA, Natural England in English Heritage. Okvir
obsega 12 strani. Njegov namen je dodatno okrepiti varstvo, upravljanje in načrtovanje krajin v Angliji. Opredeljuje strukturo akcijskih načrtov in širok spekter dejavnosti, ki jih bodo pripravili in izvajali
vsi udeleženci.

92

93

94

95

96

Character and Quality of England’s Landscapes, CQuEL:
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140711165411/http://www.naturalengland.org.uk/ourwork/landscape/c
quel.aspx
Ecological networks, Landscape and People (EcoLaP):
http://publications.naturalengland.org.uk/publication/6172716216352768
European Landscape Convention: http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140605104715/
http://www.naturalengland.org.uk/ourwork/landscape/protection/europeanconvention/default.aspx
Landscape character network: http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140605104523/
http://www.naturalengland.org.uk/ourwork/landscape/englands/character/assessment/community.aspx
Framework for implementation:
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140605115306/http://www.naturalengland.org.uk/Images/elcframework
_tcm6-8169.pdf
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Pomemben del okvira izvajanja EKK je bil akcijski
načrt Natural England’s European Landscape
Convention 2008/2009 Action Plan. 97 Načrt naj
bi omogočal spremljanje napredka, dosežkov in
uspešnosti zadanih nalog v zvezi z izvajanjem
EKK. Akcijski načrt je bil izdelan na ravni strategije, namenjene vnosu izhodišč EKK v različne
resorje/ravni. Za l. 2009/2010 so bile izvedene
tudi posodobitve akcijskega načrta. 98

Kazalo
1. Executive Summary
2. Background
3. Importance of the ELC to Natural England
4. Approach, context and baseline
5. Vision/for ward look/outcomes
6. Activities/milestones/outputs within 2008/09
7. Contacts
Annex 1: Natural England’s overarching landscape
Policy and timetable for production of its detailed
policies
Annex 2: Natural England & Landscapes – an audit of
the current position
Annex 3: Calendar/diary of events & activities relevant to ELC implementation

Akcijska načrta sta v poglavju 6 Dejavnosti/mejniki/izidi (Activities/milestones/outputs) obravnavala
naslednja poglavja:
•
•
•
•
•

Izboljšanje učinkovitosti v sedanjem zakonskem in regulativnem okviru
Vpliv na prihodnjo zakonodajo, ureditev in svetovanje, vključno s prispevanjem k analizi vrzeli na
teh področjih
Izboljšanje razumevanja značaja in dinamike krajine ter spremljanje sprememb in trendov
Vključevanje laične javnosti preko sprotnega obveščanja o dejavnostih ter prek ozaveščanja, izobraževanja in usposabljanja
Izmenjava izkušenj in dobrih praks

Med drugim je bila v akcijskih načrtih opredeljena izdelava 4 krajinskih politik, ki se tičejo implementacije EKK in udeležencev, ki delujejo na področje krajine:
•
•
•
•

97

98

99

100

101

vse krajine štejejo (All landscapes matter),99
krajine prihodnosti (Future landscapes), 100
zgodovinske krajine(Historic landscapes),
zavarovane krajine (Protected landscapes).101

Natural England’s European Landscape Convention 2008/2009 Action Plan:
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140605132817/http://www.naturalengland.org.uk/Images/Natural_Engla
nd_ELC_ActionPlan_08-09_tcm6-23571.pdf
Priloga 8 European Landscape Convention Natural England’s 2009/2010 Action Plan:
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140605130452/http://www.naturalengland.org.uk/Images/ELCactionplan0910_tcm6-20278.pdf
Priloga 9 All landscapes matter, Draft policy for consultation:
https://www.landscapeinstitute.org/PDF/Contribute/all_landscapes_matters_complete.pdf
Future landscapes: http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20101008083431/
http://www.naturalengland.org.uk/Images/future-landscapes-ps_tcm6-17121.pdf
Protected landscapes, policy: https://democracy.buckscc.gov.uk/mgConvert2PDF.aspx?ID=8034
https://www.landscapeinstitute.org/PDF/Contribute/ProtectedLandscapes_NaturalEnglandconsultation.pdf
http://www.waleslink.org/cy/publication/planning/2014/09/draft-policy-statement-protected-landscapes-wales
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Politike so opredeljene kot osnutek. Odrazile so se v stališčih delovanja Natural England s področja
krajine (Position Statements). 102 Opredeljena so bila (med drugimi) naslednja stališča:
•
•
•
•
•
•
•

zdravje in blaginja (Health and Wellbeing),
razvoj poselitve in zelena infrastruktura (Housing Growth and Green Infrastructure),
kako navdihniti ljudi, da bodo cenili in varovali naravno okolje (Inspiring people to value and conserve the natural environment),
krajina (Landscape),
zavarovana morska območja (Marine Protected Areas),
obnovljiva energija in zavarovane krajine (Renewable Energy and Protected Landscapes),
prostorsko načrtovanje (Spatial Planning).

Tudi drugi pristojni organi so bili pozvani, da
pripravijo svoje akcijske načrte. 103
L. 2010 je Natural England v sodelovanju z Scottish Natural Heritage pripravil navodila za uveljavljanje EKK (European landscape convention
guidance). 104 Predstavljale so pomemben okvir
za zagotovitev vključevanja vidikov krajine v vse
resorje. Smernice so sestavljene iz treh delov:
•
•
•

102

103

104

Kaj to pomeni za vašo organizacijo?
Integracija EKK v načrte, politike in strategije
Priprava akcijskega načrta EKK

Natural England, stališča delovanja:
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20101008083423/http://www.naturalengland.org.uk/ourwork/position/pos
itionstatements/default.aspx
https://www.gov.uk/government/publications/natural-englands-strategic-direction
Akcijski načrti:
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140605104550/http://www.naturalengland.org.uk/ourwork/landscape/e
nglands/character/lcn/resources/elcresources/elcactionplans.aspx
Akcijski načrti, smernice: https://www.gov.uk/government/publications/european-landscape-convention-guidelinesfor-managing-landscapes
http://www.nationalparksengland.org.uk/__data/assets/pdf_file/0006/767463/Englands-National-Parks-and-theEuropean-Landscape-Convention.pdf
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Navodila določajo shemo procesa priprave akcijskega načrta:

Izvajanje
Cilji EKK so bili junija 2011 preneseni v krovni
strateški dokument, "belo knjigo", ki določa vizijo države na področju ohranjanja narave za
obdobje 50 let – The Natural Choice: securing
the value of nature. 105 Opredeljeni so cilji in
ukrepi za njihovo doseganje. Določa tudi okvir za
varstvo in izboljšanje krajin. DEFRA v povezavi s
tem dokumentom izdaja Natural Environment
White Paper: implementation update. 106 Zadnja
posodobitev je bila narejena l. 2014.

105

106

The Natural Choice: securing the value of nature:
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/228842/8082.pdf
Natural Environment White Paper: implementation updates: http://www.gov.uk/government/publications/naturalenvironment-white-paper-implementation-updates
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Kazalo
FOREWORD BY THE SECRETARY OF STATE FOR ENVIRONMENT, FOOD AND RURAL AFFAIRS
EXECUTIVE SUMMARY: THE NATURAL CHOICE
Protecting and improving our natural environment
Growing a green economy
Reconnecting people and nature
International and EU leadership
Monitoring and reporting
INTRODUCTION – THE CASE FOR A BETTER APPROACH
Assessing our nation’s ecosystems: a new understanding
Making Space for Nature: protecting and enhancing
nature
Climate change and demographic change
Growing a green economy
Wellbeing in a healthier environment
PROTECTING AND IMPROVING OUR NATURAL ENVIRONMENT
A vision for nature
Supporting natural networks: a new institutional
framework

Restoring the elements of our natural network

GROWING A GREEN ECONOMY
Putting natural capital at the heart of a green
economy
Working with business to capture the value of nature
Government leading by example
RECONNECTING PEOPLE AND NATURE
Connecting through nature’s health service
Connecting through education – in and about the
natural environment
Connecting through better neighbourhood access to
nature
Connecting by improving access to the countryside
Connecting by ‘paying back’ to nature in our most
visited landscapes
Connecting through voluntary action – good for us
and good for nature
INTERNATIONAL AND EU LEADERSHIP
International leadership
Within the EU
CONCLUSION
Monitoring and reporting progress
Annex 1: Commitments
Endnotes

Krajina je prepoznana tudi v sektorskih razvojnih politikah in programih, med drugim:
•
•
•
•

Rural Development Programme for England, 107 ki med drugim predvideva ohranjanje krajin
podeželja in njihovih značilnosti,
Biodiversity 2020: A strategy for England’s wildlife and ecosystem services, 108
England forestry strategy, 109
25-Year Plan for the Environment, 110 objavljen l. 2018, ki med drugim določa pristop k varstvu/zaščiti krajin in habitatov v Angliji in se zavezuje, da se bo izvedel pregled nacionalnih parkov
in območja AONB.

Pomembno delo se usmerja v ozaveščanje javnosti o pomenu krajine in njihovega vključevanja v
odločanje. 111

107
108

109
110

111

Rural Development Programme for England: http://www.gov.uk/rural-development-programme-for-england
Biodiversity 2020: http://www.gov.uk/government/publications/biodiversity-2020-a-strategy-for-england-s-wildlifeand-ecosystem-services
England forestry strategy: http://www.forestry.gov.uk/pdf/fcefs.pdf/$FILE/fcefs.pdf
25-Year Plan for the Environment: http://www.gov.uk/government/publications/designated-landscapes-national-parksand-aonbs-2018-review/terms-of-reference in www.landscapeinstitute.org/news/25-year-environment-plan-launch/
Primer: http://publications.naturalengland.org.uk/publication/2705143?category=31019
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Praksa na ravni grofij in nacionalnih parkov
Krajina je bila prepoznana v sistemu načrtovanja preko Planning Policy Statements (v nadaljevanju:
PPS) ter nato v National Planning Policy Framework (v nadaljevanju NPPF),112 ki v posameznih točkah vključuje tudi krajino (glej odziv Landscape Institute na NPPF). 113 NPPF je bil sprejet l. 2012 in je
nadomestil PPS. NPPF predvideva pripravo lokalnih načrtov (Local Plan), v okviru katerega se pripravi
okvirno strategijo (Core Strategy) s strani lokalnih oblasti. Okvirna strategija naj bi obsegala dolgoročno vizijo razvoja območja (15-20 let) in predstavlja ključni dokument za prvo vključevanje vidikov
krajine v lokalnem načrtovalskem okvirju (Local Development Framework, LDF).
Strateški dokumenti s področja krajine so krajinske strategije (Landscape Strategy) ali krajinske politike (Landscape Policy) s smernicami. Dokumenti obsegajo ugotovitve ocene krajinskih značilnosti
(Landscape Character Assessments, LCA), zgodovinske značilnosti krajin (Historic Landscape Characterisation, HLC), opredelitve iz zavarovanih območij in ostalih strateških/nadrejenih dokumentov z
usmeritvami. Izdelujejo se tudi dokumenti s področja zelene infastrukture/sistema (Green Infrastructures Plan, Open Spaces Strategy).
Primeri:
•

112

113
114

Landscape Strategy for Lancashire, 2000. 114
Strategija se nanaša na posamezna področja
urejanja prostora in posamezne krajinske
tipe/območja (glej primer desno). Strategija
zajema določila za izvajanje strategije, vključno z navodili za uporabo.

National Planning Policy Framework, NPPF: https://www.gov.uk/government/publications/national-planning-policyframework--2
https://www.landscapeinstitute.org/blog/nppf18-landscape-implications/
Priloga 10 Landscape Strategy for Lancashire: https://www.lancashire.gov.uk/media/152743/strategy.pdf
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Kazalo Landscape Strategy for Lancashire
1. INTRODUCTION
1.1 The Scope and Context for this Study
1.2 Approach and Methodology
1.3 Structure of the Report
2 FORCES FOR CHANGE
2.1 Introduction
2.2 Built Development
2.3 Infrastructure
2.4 Mineral Extraction and Landfill
2.5 Agriculture and Land Management
2.6 Forestry and Woodland
2.7 Tourism and Recreation

•

•

115

116

2.8 Water Bodies & Water Quality
2.9 Air Quality and Climate Change
3 LANDSCAPE STRATEGY
4 IMPLEMENTING THE STRATEGY
4.1 How to Use the Landscape Strategy
4.2 Guiding Principles
4.3 Recognise and Enhance Local Distinctiveness
4.4 A Positive Approach Towards Landscape Change
4.5 An Integrated Approach to Landscape Resources
4.6 Monitor Landscape Change
Glossary
Bibliography
Acknowledgement

Devon Landscape policy and guidance, 2005. 115 Ustanovljena je bila skupina za krajinsko politiko,
ki bdi nad vključevanjem vidikov krajine v lokalnem odločevalnem okviru in izdaja navodila (npr. v
zvezi z umeščanjem vetrnih in sončnih elaktrarn, ohranjanjem obalnih značilnosti).
The County Durham landscape strategy, 2008. 116 Strategija se nanaša širše vsebine (podnebne
spremembe, biodiverziteto), urejanje prostora in razvoj področij ter posameznih delov grofije.
Določa območja varstva, razvoja in obnove (v različnih kombinacijah):

Devon Landscape policy and guidance: https://new.devon.gov.uk/planning/planning-policies/landscape/landscapepolicy-and-guidance
The County Durham landscape strategy: http://www.durhamlandscape.info/article/10010/County-Durham-LandscapeStrategy
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INTRODUCTION
The Landscape Strategy
Methodology
How to use this document

LAND MANAGEMENT
Agriculture
Woodlands & Forestry
Moors & Heaths
Field Boundaries
Rivers & wetlands
Designed Landscapes

BROAD ISSUES
Climate change
Biodiversity
Geodiversity
Cultural Heritage
Tranquillity
Green Infrastructure

DEVELOPMENT
Housing
Industry
Transport
Minerals
Waste
Renewable Energy

Kazalo The County Durham landscape strategy

•

117

Recreation & Tourism
County Character Areas
North Pennines
Dales Fringe
West Durham Coalfield
Wear Lowlands
East Durham Limestone Plateau
Tees Lowlands
MAPS
Assets & attributes
Landscape Spatial Strategy
Conservation & Improvement
Priority Areas
Woodland Priority Areas

Peak District National Park
Landscape Strategy and
Action Plan 2009 – 2019,
2009 117 je primer strategije
za zavarovana območja.
Uvodoma je postavljen
kontekst strategije glede na
EKK in ostale strategije in
akcijske načrte.

Priloga 11 Peak District National Park Landscape Strategy and Action Plan 2009 – 2019:
https://www.peakdistrict.gov.uk/looking-after/strategies-and-policies/landscape-strategy
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V osrednjem delu strategija
za
posamezna
območja parka opredeljuje ključne značilnosti,
splošno strategijo, pričakovane spremembe in
smernice (glej desno) z
obrazložitvijo.

Kazalo Peak District National Park Landscape
Strategy and Action Plan 2009 – 2019
Section 1. INTRODUCTION & OVERVIEW
Introduction
European Landscape Convention
What is Landscape?
Landscape Change
Policy Context
Stakeholder Consultation
How to Use the Landscape Strategy
and Action Plan
Map of Landscape Character Areas
Map of Landscape Character Types

Section 2. LANDSCAPE CHARACTER ASSESSMENT,
STRATEGY AND GUIDELINES
2. White Peak
3. Dark Peak
4. Dark Peak Western Fringe
5. Dark Peak Yorkshire Fringe
6. Derbyshire Peak Fringe
7. Derwent Valley
8. Eastern Moors
9. South West Peak
Section 3. EUROPEAN LANDSCAPE CONVENTION ACTION
PLAN
10. European Landscape Convention Action Plan
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6

ŠVICA

6.1 Zakonodajni in upravljavski okvir
Varstvo krajin je opredeljeno l. 1962 v Zveznem zakonu o varstvu narave in kulturne dediščine (Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz, NHG)118 ter posameznih odlokih o varstvu narave in
kulturne dediščine.
Varstvo in upravljanje krajin je opredeljeno tudi v Zakonu o urejanju prostora iz l. 1979 (Bundesgesetz
über die Raumplanung, RPG)119 in posameznih sektorskih zakonih, kot sta npr. Zakon o gozdovih
(1991, Bundesgesetz über den Wald, WaG) 120 in Zakon o kmetijstvu (1998, Bundesgesetz über die
Landwirtschaft, LwG). 121
Opredeljene so krajine nacionalnega pomena (Landschaften von nationaler Bedeutung). 122
Varstvo krajin je opredeljeno z naslednjimi orodji/kategorijami:
•

118

119
120
121
122

123

Popis krajin in naravnih spomenikov (Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler,
BLN) 123 obsega najbolj dragocene krajine Švice. Izveden je bil v letih 1977-1998 in obsega 162
območij.

Zvezni zakon o varstvu narave in kulturne dediščine: https://www.admin.ch/opc/de/classifiedcompilation/19660144/index.html
Zakonu o urejanju prostora: https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19790171/index.html
Zakon o gozdovih: https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19910255/index.html
Zakon o kmetijstvu: https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19983407/index.html
Krajine nacionalnega pomena:
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/landschaft/fachinformationen/landschaftsqualitaet-erhalten-undentwickeln/landschaften-von-nationaler-bedeutung.html
Popis krajin in naravnih spomenikov:
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/landschaft/fachinformationen/landschaftsqualitaet-erhalten-undentwickeln/landschaften-von-nationaler-bedeutung/bundesinventar-der-landschaften-und-naturdenkmaeler-vonnational.html
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•
•
•
•
•

Krajine se delijo na 4 glavne kategorije: (1) Varstvo zaradi lepote, enkratnosti, znanstvenega,
okoljskega ali kulturnega pomena, (2) Za Švico tipične krajine s pomembnimi kulturnimi/zgodovinskimi značilnostmi ali pomembnimi habitati, 3) Območja namenjena pretežno rekreaciji in prispevajo k identiteti Švice in (4) Posebna območja žive ali nežive narave (kot npr. balvani, kamnite formacije, krajinske oblike).
Barja državnega pomena (Moorlandschaften von nationaler).
Državni parki (Schweizerischer Nationalpark).
Parki državnega pomena (Pärke von nationaler Bedeutung).
UNESCO območja (UNESCO-Welterbe).
Biotski rezervati (Biosphärenreservate).

Služba, ki bdi nad krajino in usklajuje zadeve povezane z uresničevanjem krajinske politike, varstvom,
načrtovanjem in upravljanjem krajine je Zvezni urad za okolje (Bundesamt für Umwelt, BAFU),124
Direktorad za okolje, promet, energijo in komunikacije (Departement für Umwelt, Verkehr, Energie
und Kommunikation, UVEK).

6.2 Strokovna gradiva
Tipologija krajin
(Landschaftstypologie Schweiz),
2011 125
Območje Švice je razdeljeno na 38
krajinskih tipov. Kantonom in občinam služijo kot orientacijski okvir za
delovanje na podrčju urejanja krajine. Gradivu obsega metodološki in
opisni del.

124
125

Zvezni urad za okolje: https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home.html
Tipologija krajin: https://www.are.admin.ch/are/de/home/laendliche-raeume-und-berggebiete/grundlagen-unddaten/landschaftstypologie-schweiz.html

Varstvo in razvoj slovenske krajine: Izhodišča za oblikovanje krajinske politike
Sklop 2: Analiza tujih primerov krajinskih politik

48

L. 2010 je BAFU začel z izvajanjem programa
spremljanja stanja/razvoja krajin (Landschaftsbeobachtung Schweiz, LABES). 126 Uporabljenih je približno 30 kazalnikov za fizično in percepcijsko zaznavo kakovosti krajine. Zadnji podatki iz leta 2017 kažejo, da krajine v splošnem
izgubljajo na svoji kvaliteti. Črpa iz podatkovne
baze ter percepcije krajine med njenimi uporabniki/populacijo.

6.3 Krajinska politika/strategija
Dokumenti krajinske politike
Na spletni strani BAFU je objavljena Usklajena krajinska politika (Kohärente Landschaftspolitik)127, ki
jo vodi Švica. Ne gre za formalno sprejet dokument, ampak niz podatkov in dokumentov (nekaterih
tudi formaliziranih), ki sooblikujejo krajinsko politiko. Učinkovita krajinska politika mora zagotavljati
usklajeno uporabo različnih orodij krajinske politike. Glavno vlogo pri tem ima prenos ohranjanja in
krepitve krajinskih kakovosti v orodja politike regionalnega prostorskega razvoja (Ebenen die Raumordnungspolitik). Kantoni so zavezani k vključitvi krajinske politike in ciljev kakovosti krajine kot
bistvenega orodja (med drugimi) regionalnega planiranja ozemlja in prenosa tega v določitev namenske rabe zemljišč.

126

127

Programa opazovanja/spremljanja (stanja/razvoja) krajin:
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/landschaft/zustand/-landschaftsbeobachtung-schweiz---labes.html
Usklajena krajinska politika:
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/landschaft/fachinformationen/landschaftsqualitaet-erhalten-undentwickeln/nachhaltige-nutzung-der-landschaft/kohaerente-landschaftspolitik.html
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K usklajenemu delovanju krajinske politike na
ravni države prispeva Krajinski koncept Švice
(Landschaftskonzept Schweiz, v nadaljevanju:
LKS), 128 ki ima podlago v Zveznem zakona o prostorskem načrtovanju (Bundesgesetzes über die
Raumplanung). Določa okvir, smernice, splošne
cilje ter predlaga ukrepe za vključevanje varstva
narave in krajine v aktivnosti države in zvezdnih
dežel (regij). Sprejet je bil l. 1997.
Prvi del koncepta so cilji, ki so razdeljeni na 13
sektorskih področij politik: zvezne zgradbe in
objekti, energetika, šport, prosti čas in turizem,
obramba, kmetijstvo, letalstvo, narava in krajina,
prostorsko načrtovanje, regionalna politika,
promet, gozd, urejanje in raba voda.
Drugi del koncepta so ukrepi.
Primer ciljev – cilji, ki se nanašajo na področje
narave in krajine:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

128

Natural landscapes: Natural landscapes, natural landscape forms and elements are preserved in
their character, variety and beauty.
In-house development: There is room for natural self-development and dynamics.
Water and Life: The element "water" in the landscape is to be upgraded.
Biotopes and Species: Habitat for the preservation of the diverse, native flora and fauna must be
ensured, upgraded and networked.
Traditional cultural landscapes: Traditional cultural landscapes are to develop gently in their
peculiarity, diversity and beauty. Her story and meaning should be read from her picture.
Valuable cultural objects: Beautiful and unique landscapes and settlements characterized by cultural activities as well as places of cultural significance and monuments can be found in a meaningful environment.
Balancing Spaces: Quiet and diverse balancing rooms must be maintained and created.
Connectedness: The attachment of people to nature, landscape and cultural heritage must be
strengthened.
Site conditions: Usages are to be aligned to the natural site conditions. The regeneration capacity
of renewable resources must be ensured.
Minimal intervention: Interventions in the landscape must be kept to a minimum, the effects of
overlapping uses reduced.
Limited resources: Non-renewable resources of the landscape are preserved. There are substitutes to use and indispensable uses must be carried out economically.
Focus on uses: Buildings, infrastructures and other facilities must be kept to the bare minimum.
They should be integrated into the natural environment.
Priloga 12 in Priloga 13 Krajinski koncept Švice:
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/landschaft/fachinformationen/landschaftsqualitaet-erhalten-undentwickeln/nachhaltige-nutzung-der-landschaft/kohaerente-landschaftspolitik/landschaftskonzept-schweiz--lks-.html
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•
•
•
•

Special feature of a location: When using and intervening, the character and quality of the place
must be preserved or strengthened.
Hems: Hems are to be preserved or recreated, as natural transitions between uses and as valuable habitats.
Diversity of uses: The variety and gradation of uses must be maintained or recreated.
Ecological appreciation: Intensively used landscapes, especially settlement areas, are to be
upgraded ecologically and made liveable.

Ključni partnerji za uresničevanje koncepta so poleg vodilnega BAFU še Zvezni urad za prostorski razvoj (Bundesamt für Raumentwicklung, ARE), Zvezni urad za kmetijstvo (Bundesamt für
Landwirtschaft, BLW) in Zvezni urad za kulturo (Bundesamt für Kultur, BAK).
Opravljena je bila raziskava uspešnosti izvajanja LKS.129 Vlada je bila z njo seznanjena l. 2012. Pregled
je pokazal, da so bili cilji večinoma doseženi in da so ukrepe izvajali ustrezni organi.
Na podlagi poročila in sprejema drugih politik je bil sprejet sklep o posodobitvi LKS. 130 Marca 2018 so
se pričele aktivnosti v zvezi s posodobitvijo Landschaftskonzept Schweiz, LKS. V posodobitvi bodo
upoštevane nove strateške osnove s področja prostora, biodiverzitete, energetike in trajnostnega
razvoja (Raumkonzept Schweiz, Strategie Biodiversität Schweiz, Energiestrategie 2050, Strategie
nachhaltige Entwicklung). Posodobljen LKS naj bi bil objavljen l. 2020.
Na podlagi LKS so bile l.
2003 pripravljene vodilne smernice BAFU, imenovane Krajina 2020
(Landschaft 2020), 131 ki
opredeljujejo cilje, ki jim
je treba slediti.

129

130

131

Raziskava uspešnosti izvajanja LKS: https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/landschaft/mitteilungen.msgid-47070.html
LKS, posodobitve:
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/landschaft/fachinformationen/landschaftsqualitaet-erhalten-undentwickeln/nachhaltige-nutzung-der-landschaft/kohaerente-landschaftspolitik/aktualisierung-deslandschaftskonzeptes-schweiz-lks.html
Landschaft 2020: https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/landschaft/publikationenstudien/publikationen/landschaft-2020-leitbild.html
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Zvezni urad za okolje (Bundesamt für Umwelt,
BAFU) je opredelil svojo Strategijo delovanja
BAFU (Landschaftsstrategie BAFU) 132 l. 2011, s
prenovo l. 2012.
Strategija na 25 straneh strnjenega teksta oblikuje cilje in področja delovanja BAFU na področju
krajinske politike za obdobje do 2030. Spodbuja
se enotno, usklajeno in dosledno komunikacijo
tako znotraj kot zunaj delovanja, optimalno nastavitev instrumentov ter zagotavljanje virov za
prednostne naloge. Oblikuje strateški temelj za
sodelovanje s specializiranimi agencijami konfederacije in kantonov, nevladnimi organizacijami,
ustanovami za raziskave in usposabljanje ter
različnimi skupinami uporabnikov krajine v Švici.
S tem spodbuja skladno, učinkovito in razumljivo
krajinsko politiko.
Splošna cilja strategije, zasledujeta dolgoročni Kazalo
Vorwort
pristop do 2030, sta:
•
•

razvoj krajine mora upoštevati njene značilnosti/identiteto,
boljše razumevanje vidikov krajine ter človekovega vplivanja na krajino in trajno ohranjanje obnovitvenih virov krajine.

Določeni so cilji za delovanja usklajene krajinske
politike:
•

•
•
•
•
•
•

132

spodbujati skladnejšo krajinsko politiko:
uskladiti instrumente in dejavnosti različnih
sektorskih politik z namenom trajnostnega
upravljanja krajine,
okrepiti vključitev krajine v konfederacijsko
dejavnost,
poudariti zanimanje za edinstvene krajine,
utrditi in izboljšati krajinske storitve,
oblikovati cilje glede kakovosti in razvoja
krajine,
deliti znanje in komunicirati,
razširiti znanje in opazovanje (spremljanje).

1
1.1
1.2
1.3
1.4
2

AUSGANGSLAGE
Handlungsbedarf
Rechtliche Grundlagen
Geltungsbereich
Schnittstellen / Zielkonflikte
STRATEGISCHE EBENE: ZIELE UND STOSSRICHTUNGEN
2.1 Oberziele
2.2 Wirkungsziele
2.3 Querschnittsziele
2.4 Stossrichtungen
3
OPERATIVE EBENE: HANDLUNGSFELDER
3.1 Kohärente Landschaftspolitik fördern
3.2 Tätigkeiten des Bundes landschaftsverträglich
ausgestalten
3.3 Besonders wertvolle Landschaften fördern
3.4 Landschaftsleistungen sicherstellen und verbessern
3.5 Erarbeitung von Landschaftsqualitäts- und
entwicklungszielen
3.6 Wissensmanagement und Kommunikation
3.7 Forschung und Monitoring
Anhang 1: Bibliographie
Anhang 2: Abkürzungsverzeichnis
Anhang 3: Glossar

Priloga 14 Strategija delovanja BAFU: https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/landschaft/
fachinformationen/landschaftsqualitaet-erhalten-und-entwickeln/die-landschaftsstrategie-des-bafu.html
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BAFU je l. 2008 uvedel Programske sporazume s področja okolja (Programmvereinbarungen im
Umweltbereich), 133 kot posledico delitve nalog med konfederacijo in kantoni. Določajo cilje s področja okolja, za katere se zavežejo država in kantoni. Glavni namen je prispevati k izboljšanju uporabljenih instrumentov ter optimizaciji procesov pri pripravi in izvajanju politik. Sporazum določa skupne
naloge s področja okolja in finančna sredstva vlade. Zadnji je bil narejen l. 2015 za obdobje 20162019 (Handbuch Programmvereinbarungen im Umweltbereich 2016–2019). Obsega poglavje Programska politika krajine (Programmpolitik Landschaft).
Praksa
Kantoni ali okrožja pripravijo okvirni krajinski načrt (Landschaftsentwicklungskonzept, v nadaljevanju: LEK), 134 in na njem temelječi okvirni razvojni načrt (Regionalpläne), ki ju upoštevajo občine pri
pripravi lokalnih načrtov (Flächennutzungspläne/Bebauungspläne). LEK omogoča, da se perspektive
razvoja krajine določijo z vidika njene vzdržne rabe ter ekološke in estetske vrednosti. Temelji na
vključevanju in sodelovanju javnosti.
Občine lahko pripravijo krajinski načrt (Landschaftspläne/
Grünordnungspläne) v okviru
svojih lokalnih načrtov ali kot
ločen načrt.

Razmerja LEK do različnih planskih ravni in dokumentov:
LEK je:
• podlaga za nadaljnje odločanje in delo na področju ohranjanja narave, ekologije in razvoja krajine
na regionalni ravni;
• podlaga za vključitev prispevka k ohranjanju narave in upravljanja krajine v regionalnem načrtu.
Glavne značilnosti LEK:
• osredotoča se na naravne vire (tla, voda, zrak, klima, vrste in habitati) in krajina skupaj s historičnimi in kulturnimi vidiki krajine (slika zgoraj);
• prispeva k vzdržnemu razvoju posamezne regije;
• omogoča vpogled v stanje okolja regije;
• nadaljnji proces planiranja naj bi stremel k izboljšanju.
133
134

Programski sporazumi s področja okolja: http://www.catpaisatge.net/eng/documentacio_doc_2.php
Okvirni krajinski načrt:
https://www.blw.admin.ch/blw/de/home/instrumente/direktzahlungen/landschaftsqualitaetsbeitrag.html
http://www.regierung.niederbayern.bayern.de/media/aufgabenbereiche/5u/naturschutz/landschaftsentwicklungskonz
ept_infoblatt_bayern.pdf
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Shema priprave LEK:

Primer kantonalnega okvirnega krajinskega načrta (KLEK) – Kanton Bern, kantonalne prioritete: 135

135

Krajina in ekologija Kantona Bern:
https://www.jgk.be.ch/jgk/de/index/raumplanung/raumplanung/kantonale_raumplanung/landschaft_oekologie/
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Primer okvirnega krajinskega načrt (LEK) – Okrožje Hönggerberg-Affolter, zgoraj izsek iz načrta prioritet, spodaj izsek iz podrobnejšega/akcijska načrta: 136

136

LEK Hönggerberg-Affolter: https://www.stadt-zuerich.ch/ted/de/index/gsz/planung_u_bau/
landschaftsentwicklungskonzepte_lek/landschaftsentwicklungskonzept_hoenggerberg_affoltern.html

Varstvo in razvoj slovenske krajine: Izhodišča za oblikovanje krajinske politike
Sklop 2: Analiza tujih primerov krajinskih politik

55

Omeniti velja še:
• Kmetijska politika z l. 2014 predvideva finančne spodbude Prispevki h kakovosti krajine
(Landschaftsqualitätsbeiträge, LQB) 137 z naslova vzdrževanja in upravljanja podeželske krajine
(spodaj je predstavitveni letak za uporabnike s prevodom).

Prispevki h kakovosti krajine (LQB)
Cvetoče sadno drevje, senčni kostanjevi nasadi, mozaiki poljščin, tradicionalni suhozidi, zelene poti, zorane
terase in raznoliko travinje– vse to je podoba Švice.
Podoba, vredna zaščite. Ustvarja ne le identiteto,
edinstven način življenja in prostore rekreacije, ampak
je zaradi svoje lepote znana daleč preko meja države.
Pri vzdrževanju tega in skrbi za krajinsko raznolikost,
igra kmetijstvo ključno vlogo. Prispevki h kakovosti
krajine želijo podpreti kmete pri njihovih prizadevanjih
za ohranitev kulturne krajine in s tem ustvariti dodano
vrednost. To povečuje privlačnost regij in podpira
turizem ter trženje regionalnih izdelkov.
˝Najpomembnejše zame je, da dobim tisto, kar imamo
tukaj. V preteklosti so nekatere prvine izginile iz krajine, vendar nam je z LQB omogočeno, da spremenimo
odnos do njih. Za izdelkom je vedno krajina, v kateri je
bil ta proizveden. Krajina postane označena z načinom
pridelave izdelka. Lepi naravni travniki in gozdni pašniki so del kakovosti našega kraja.˝
Stéphane Rosselet v Le Maix-Lidorju (NE) s kravami
molznicami na gozdni paši. Projekt Vallée de la Brévine se zavzema za ohranitev bogatih in barvitih travišč
v dnu doline in mozaične gozdne travniške krajine
vzdolž bregov. Poleg tega je treba vzdrževati preostale
ribnike in mokrišča, obnavljati gozdne pašnike, prilagoditi obdelovanje doline in vzdrževati suhe kamninske stene.

137

Prispevki h kakovosti krajine:
https://www.blw.admin.ch/blw/de/home/instrumente/direktzahlungen/landschaftsqualitaetsbeitrag.html
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•
•
•
•

138
139
140
141

L. 1991 je parlament Švice ustanovil Krajinski sklad (Fonds Landschaft Schweiz, FLS), 138 ki razpolaga s sredstvi finančne pomoči za projekte, ki se tičejo ohranjanja/razvoja krajin.
Deluje neprofitna Fundacija za ohranjanje krajine (Stiftung Landschaftsschutz Schweiz, SL). 139
Deluje Forum Krajina (Forum Landschaft). 140
Spletna stran Zveznega urada za okolje (Bundesamt für Umwelt, BAFU) omogoča dober vpogled v
vse ključne vsebine krajinske politike Švice ter aktivnosti povezane z varstvom, upravljanjem in
načrtovanjem krajine tudi s povezavami v ostale sektorje. 141

Krajinski sklad: https://fls-fsp.ch/?locale=de
Fundacija za ohranjanje krajine: https://www.sl-fp.ch/
Forum Krajina: http://www.forumlandschaft.ch/portrait
Krajina na spletni strani Zveznega urada za okolje: https://www.bafu.admin.ch/bafu/en/home/topics/landscape.html
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7

NEMČIJA

Nemčija ni podpisnica EKK, vendar ima dolgo in močno utrjeno prakso krajinskega načrtovanja, zato
je predstavitev nemških izkušenj vsekakor smiselna.

7.1 Zakonodajni in upravljavski okvir
L. 1976 je bil sprejet zakon o varstvu narave in urejanju krajine – zvezni zakon o ohranjanju narave
(Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege - Bundesnaturschutzgesetz, v nadaljevanju:
BNatSchG), 142 ki je uvedel načrtovanje krajine (Landschaftsplanung) 143 Predstavlja ključni načrtovalski instrument za ohranjanje narave in urejanje krajine in predstavlja osnovo za načrtovanje rabe
prostora.
Po padcu berlinskega zidu l. 2002 je bila sprejeta reforma zakona in nato nova reforma l. 2010. Na
podlagi teh reform vse ozemlje Nemčije sledi istemu sistemu načrtovanja. Čeprav je osnovni cilj
zakona varstvo, obnova in razvoj narave, je varstvo in razvoj krajine (ki vključuje tudi kulturno komponento) vključeno med cilji varstva in izboljšanja ekosistemov.
Eden izmed glavnih ciljev zakona je zagotovitev raznolikosti, značaja in lepote ter rekreacijske vrednosti naravnega okolja in krajine – (1) ohranitev naravne krajine in zgodovinsko pogojene kulturne
krajine, tudi s svojimi kulturnimi, stavbnimi in spomeniškimi predmeti, pred poškodbami ter (2) varstvo z namenom rekreacije v odprtem prostoru, zaščititi in omogočiti dostop do teh območij, zlasti iz
poselitvenih območij.
Zakon določa tudi posebne ukrepe v zvezi z ozaveščanjem, usposabljanjem, upravljanjem, varstvom
in načrtovanjem krajin, ki spodbujajo gospodarstvo in socialni razvoj in je združljiv z ravnotežjem in
izboljšanjem kakovosti krajin.
Zvezne dežele sprejmejo svoje zakone (Landesnaturschutzgesetz), usklajene z državnimi in odražajo
posebnosti dežele. Krajinske politike se tako izvajajo v decentraliziranem sistemu z jasno hierarhijo –
zvezna dežela (Land), upravna regija in občina (Gemeinde), upoštevajoč krovni zvezni zakon
(BNatSchG).
Organ nemške vlade, odgovoren za usmerjanje krajinske politike ter usklajuje zadeve povezane z
uresničevanjem krajinske politike, varstvom, načrtovanjem in upravljanjem krajine in deluje kot raziskovalna/svetovalna agencija Ministrstva za okolje, varstvo narave, gradnjo in jedrsko varnost (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, BMUB), 144 je Zvezna agencija
za varstvo narave (Bundesant für Naturschutz). 145

142
143
144
145

Bundesnaturschutzgesetz, BNatSchG: https://www.bmu.de/gesetz/gesetz-ueber-naturschutz-und-landschaftspflege/
Landschaftsplanung: https://www.bfn.de/themen/planung/landschaftsplanung.html
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, BMUB: https://www.bmu.de
Zvezna agencija za varstvo narave: https://www.bfn.de/ueber-das-bfn.html
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Formalno varstvo krajin
Zavarovana območja krajin (Landschaftsschutzgebiet)146 so določena z zakonom BNatSchG in
predstavljajo območja, ki zahtevajo posebno
varstvo narave in krajine, bodisi zaradi ekološkega pomena (naravno ravnovesje, naravni virov,
raznolikost vrst), posebnih značilnosti (estetske
značilnosti), posebnega kulturno-zgodovinskega
pomena ali zaradi njihovega posebnega pomena
za rekreacijo. Poudarek je na celovitosti varstva.
Niso pa to območja ključnega pomena za varstvo
narave. Pomembno prispevajo k ohranjanju tradicionalne kmetijske krajine in gozda, skupaj z
grajenimi prvinami (posamične kmetije, vasi
ipd.). Glede na kategorizacijo IUCN ustrezajo
varstvu kot "zaščitena krajina". Od l. 2015 je bilo
v Nemčiji 8.598 območij, kar predstavlja 27,6%
površine Nemčije.

Varstvo prvin krajine (Geschützte Landschaftsbestandteile)147 je prav tako določeno z zakonom
BNatSchG. Varstvo ključnih prvin krajine je določeno z namenom, da bi ohranili, razvili ali obnovili
naravno ravnovesje, da bi oživili, strukturirali ali ohranili videz lokalne značilnosti krajin, da bi preprečili škodljive vplive ali zaradi njihovega pomena za prosto živeče živalske in rastlinske vrste. To so npr.
skupine dreves, vrsta tal, živice, sadovnjaki, potoki ribniki ipd., ki so ključnega pomena za posamezno
območje, ki sicer ni varovano.

7.2 Strokovna gradiva
Izvedeni sta bili dve kartiranji kategorizacije krajin, 148 pri katerih se naravovarstveni vidik ohranjanja
območij močno vpleta v ostale vidike krajine (kulturni, antropološki ipd.):
•

146
147

148

Prva l. 2004 in l. 2006 je temeljila na dejanski rabi (Corine) in značilnostih območja. Podrazredi se
razvrščajo v treh glavnih razredih glede na to kje se krajine pojavljajo: ravnina, višje ležeči predeli,
hribovit svet.

Landschaftsschutzgebiet: https://www.bfn.de/en/activities/protected-areas/landscape-protection-areas.html
Geschützte Landschaftsbestandteile: https://www.bfn.de/en/activities/protected-areas/protected-landscapeelements.html
Kategorizacija krajin: www.bfn.de/en/activities/protecting-habitats-and-landscapes/landscapes-of-conservationimportance.html#c149151
https://www.bfn.de/infothek/karten.html
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•

V drugi kategorizaciji so bil opredeljene ohranitvene vrednosti krajin l.
2006 in l. 2011. Vrednotenje je
(poleg kulturnega vidika) vključevalo tudi kategorije, kot so pomen
območja za ohranitev habitatov ipd.
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V letih 2009, 2010 in 2012 je bila izvedena serija delavnic z naslovom "Landschaft 2030" 149 na temo
pospešenega spreminjanja krajin. Cilj je bil predeliti dejavnike, ki vplivajo na razvoj krajine.
L. 2002 je bila izdana publikacija Krajinsko planiranje za trajnostni razvoj občin150 ter nato l.
2008 dokument Krajinsko načrtovanje, Osnova
trajnostnega razvoja krajine (Landschaftsplanung, Grundlage nachhaltiger Landschaftsentwicklung, Bundesamt für Naturschutz). 151
Dokument obsega 52 strani in je preveden v
angleški jezik. Dokument je namenjen odločevalcem v procesu načrtovanja in pripravljavcem
aktov za večjo poenotenje samega procesa krajinskega načrtovanja.

Na The IALE 2017 European Landscape ecology Congress, Ghent, z naslovom ˝From pattern and process to people and action˝ je bil objavljen kratek prispevek ˝Effectiveness of landscape planning in
Germany˝ 152 na podlagi raziskave "Wende W., Walz U. et al.: Die räumliche Wirkung der Landschaftsplanung: Evaluation, Indikatoren und Trends" iz l. 2017. Izbranih je bilo 600 planov naključno izbranih občin (Landschaftplan). Ugotovljeno je bilo, da imajo občine, v katerih so bili izvedeni krajinski
načrti, v rabi prostora opredeljen večji delež naravnih/zelenih območij, večjo gostoto območja prehoda med grajenim in odprtim prostorom, manjšo povprečno velikost nerazvitih območij, večjo gostoto gozdnih območij v primerjavi z občinami, ki niso imele sprejetih krajinskih planov kot osnove za
določitev namenske rabe, ter da krajinski načrt prispeva k boljši strukturi in kvaliteti krajine.
L. 2011 je Bundesamt für Naturschutz objavil razpravo Kulturlandschaft gestalten - Grundlagen und
Arbeitsmaterial (javno dostopni so samo povzetki), 153 ki opozarja na nekoliko spregledan kulturni
vidik krajine (Kulturlandschaft) in slabo vključenost tega vidika v krajinskem načrtovanju. Opozarja na
manko informacij s tega področja. Dokument sledi načelom EKK. Na to temo je bila l. 2010, pod okriljem Bundesamt für Naturschutz in Bundesinstitut für Bau-, Stadt-und Raumforschung (BBSR), organizirana konferenca in izdana publikacija. 154

149
150
151
152

153

154

https://www.bfn.de/naturschutzakademie/tagungsdokumentation/dokumentation/landschaften-2030.html
https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/landschaftsplanung/lp_broschuere_nachhaltige_engl.pdf
Priloga 15 https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/landschaftsplanung/landscape_planning_basis.pdf
Raziskava: https://iale-europe.eu/iale2017/effectiveness-landscape-planning-germany
http://www.spa-ce.net/pdf/2013/conference/Spa-ce.net-2013-WENDE.pdf
Raziskava:
https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/landschaftsplanung/zusammenfassung_nabiv_103.pdf
https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/landschaftsplanung/kulturlandschaften_gestalten.pdf
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L. 2018 je bila izvedena konferenca na temo Načrtovanje krajine v procesu in dialogu (Landschaftsplanung im Prozess und Dialog) 155 ob 40 letnici prakse krajinskega načrtovanja. Obravnavana so bila
vprašanja o stanju, uspešnosti in vplivih krajinskega načrtovanja. Izvedene so bil delavnice z udeleženci različnih ravni odločanja v procesu načrtovanja v smislu izboljšanja sektorskega dialoga. Poučni
so tudi primeri strokovnih podlag za vključevanje kulturnih vidikov krajine v načrtovanje. 156

7.3 Krajinska politika/strategija
Krajina je vključena v sektorske programe/politike, kot so na primer:
•
•

Državna strategija biološke raznovrstnosti (Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt);157
Državni koncept razvoja zelene infrastrukture (Bundeskonzept Grüne Infrastruktur). 158

Praksa
Spodnja shema prikazuje ravni krajinskega načrtovanja in njegovega vključevanja v prostorsko načrtovanje. Vključevanje vidikov krajine, ciljev varstva razvoja in upravljana, je bil določen z zakonom
BNatSchG ter z Državnimi pravili gradnje (Code Baugesetzbuch). 159

Pri tem sta možna dva pristopa vključevanja:
•

•

primarna integracija (Primärintegration): dokumente/akte krajinskega načrtovanja se pripravlja
neposredno kot celovit del načrtovanja krajine in urbanih območij (primeri Rhineland-Palatinate,
Bavaria in Hess);
sekundarna integracija (Sekundärintegration): dokumente/akte krajinskega načrtovanja se pripravi kot podlage za nadaljnjo pripravo aktov prostorskega razvoja. Vsebina je delno ali popolnoma integrirana (primeri Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein in Saarland).

V splošnem so vsebine, zajete v krajinskem načrtovanju naslednje:
•

155
156

157
158
159

regulacija biodiverzitete in regeneracijskih sposobnosti (zlasti vrednosti habitatov v zvezi z biotsko raznovrstnostjo),
Konferenca: https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/service/Dokumente/skripten/Skript_498.pdf
Strokovne podlage:
https://www.lvr.de/de/nav_main/kultur/kulturlandschaft/kulturlandschaftsentwicklungnrw/kulturlandschaftsentwicklu
ng_1/Fachbeitrag_NRW_1.jsp
Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt: https://www.bfn.de/themen/biologische-vielfalt/nationale-strategie.html
Bundeskonzept Grüne Infrastruktur: https://www.bfn.de/themen/planung/bundeskonzept-gruene-infrastruktur.html
Code Baugesetzbuch: https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/recht/BGBl.%20I%20S.%201193.pdf
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•
•
•
•

vodni viri (površinske in podzemne vode),
pridelovalni potencial, odpornost tal za erozijo, produkcijske in obnovitvene sposobnosti tal,
kakovost zraka in mikroklimatske razmere, hrup,
sistem rekreacije, estetske vrednosti krajine.

Glavna orodja krajinskega načrtovanja 160 so:
•

160

161

162

Krajinski
program
(Landschaftspro- •
161
gramm): So orodje strateškega načrtovanja na ravni dežel. Določajo strateške prioritete in osnovna pravila za varstvo in načrtovanje krajine. V nekaterih deželah imajo krajinski programi tudi funkcijo zaščite rastlinskih in živalskih vrst. Cilji programa so vključeni v rabo prostora (Landesplanung). Slika
prikazuje leto/fazo programa po deželah.

Okvirni krajinski načrt (Landschaftsrahmenplan, LRP): 162 Dokument se pripravlja na
regionalni upravni ravni (Regionalplanung).
Vključuje informacije o stanju krajin in cilje
za njeno ohranjanje/razvoj. Pomembna je
vključevanje javnosti. Slika prikazuje
leto/fazo načrta po regijah.

Dostop do informacijske baze: https://www.bfn.de/themen/planung/landschaftsplanung/aktivitaeten/landschaftsplanverzeichnis.html
Informacije o krajinskem načrtovanje: https://www.bfn.de/themen/planung.html
Landschaftsprogramm, LAPRO:
https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/planung/landschaftsplanung/Dokumente/LAPRO_Karte_2018.pdf
Landschaftsprogramm, LAPRO:
https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/planung/landschaftsplanung/Dokumente/LAPRO_Karte_2018.pdf
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Krajinski načrt (Landschaftsplan, LP): 163 Dokument se pripravlja na občinski upravni ravni. Opredeljujejo cilje kakovosti in razvoja krajine ter določa meje urbanega razvoja. Sodelovanje državljanov je pomembno pri pripravi teh načrtov. Imajo vpliv na pripravo urbanistične razvojne načrte
(Bauleitpläne).

•

Primeri iz dežele Brandenberg: 164
Krajinski program
(Landschaftsprogramm)

163
164

Okvirni krajinski načrt
(Landschaftsrahmenplan, LRP)

Krajinski načrt
(Landschaftsplan, LP)

https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/planung/landschaftsplanung/Dokumente/Uebersicht_digital_Landschaftsplaene.pdf
Dežela Brandenberg: https://mlul.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.322337.de
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8

FRANCIJA

8.1 Zakonodajni in upravljavski okvir
Varstvo in razvoj krajine je določen z zakonom o krajini (Loi Paysage)165 iz l. 1993 (s kasnejšimi
dopolnitvami). Zakon, v primerjavi s predhodno zakonsko regulacijo, omogoča celovito obravnavo in
varstvo krajine. Podaja orodja za večje vključevanje krajine v prostorsko načrtovanje in vse sektorske
politike. Predvideva finančne spodbude in ukrepe, ki prispevajo k ohranjanju kakovosti krajine kot
celote. Zavezuje vse udeležence pri odločanju in načrtovanju krajin, da sodelujejo pri izboljšanji in
njeni zaščiti. Pojem krajine je v zakonu opredeljen v skladu z EKK.
Za območje regije in subregije uvaja krajinski načrt (Plans de paysage) in listine o krajini (Chartes
paysageres) ter na varovanih območjih listine o regionalnem naravnem parku (La Charte de Parc
Naturel Régional, PNR).
L. 2016 je bil sprejet zakon o
obnovitvi biotske raznovrstnosti, narave in krajine (Loi
pour la reconquête de la
biodiversité, de la nature et
des paysages). 166 Zakon
določa dinamično in prenovljeno vizijo biotske raznovrstnosti ter si prizadeva zaščititi in okrepiti narave vrednote. Spodaj je predstavljezakonov
na
shema 167
pomembnih za implementacijo krajine (EKK) v zakonodajni in načrtovalski okvir
Francije.

Zakon o varstvu naravnih spomenikov in območij

Zakon o varstvu narave

Zakon o delitvi oblasti
Zakon o krajini
Evropska konvencija o krajini
Zakon o obnovitvi biotske raznovrstnosti, narave in krajine

Zakon o dostopu do stanovanj
in prenovi urbanističnega
načrtovanja

Varstvo krajin je opredeljeno z varovanimi območji arhitekturne, urbane in krajinske dediščine
(Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ZPPAUP). Namen je varovati
krajine in urbana območja dediščine zaradi estetskih ali historičnih vrednosti. L. 2010 so ta območja
nadomestila območja vredne arhitekture in dediščine (Aire de mise en valeur de l’architecture et du
patrimoine, AVAP). 168

165
166

167

168

Zakon o krajini: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000541949&categorieLien=id
Zakon o obnovitvi biotske raznovrstnosti, narave in krajine:
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033016237&categorieLien=id%E2%80%8E
Shema zakonov, vir: https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/14199_brochure-24p_plan-depaysage-agir-cadre-de-vie_web_planches.pdf
Območja vredne arhitekture in dediščine:
http://www.culture.gouv.fr/content/download/25689/215626/version/3/file/FichePratique_EP01_DifferentsTypes_20
120229.pdf
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Služba, ki bdi nad krajino in usklajuje zadeve povezane z uresničevanjem krajinske politike, varstvom,
načrtovanjem in upravljanjem krajine, je Direktorat za bivalno okolje, urbanizem in krajine (Direction
de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, DHUP), 169 ki deluje v okviru Ministrstvo za ekološko in
vključujočo tranzicijo (Ministère de la Transition écologique et solidaire, pred tem Ministère de
l'Environnement, de l’Énergie et de la Mer), Generalnega direktorata za načrtovanje, stanovanja in
naravo (Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature, DGALN).
Znotraj vsakega departmaja deluje Oddelek za naravo, krajine in območja (Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites).

8.2 Strokovna gradiva
Atlas krajin (Atlas des Paysages)
Pravno opredeljen z zakonom iz l. 2016 in okoljskim/prostorskim redom (Code de l’environnement).
Izdelajo ga departmaji ali regije za posamezne departmaje ali regije v sodelovanju z državo. Predstavlja temelj za uresničevanja varstva krajine in enega izmed temeljev krajinske politike "razviti znanje o
krajinah". Krajina izhaja iz stalne interakcije med naravnimi dejavniki in človekovimi dejavnostmi, ki
jih opredeljuje določeno območje. Povezana je tudi z vrednotami in družbenimi predstavitvami.
Obravnava krajine v načrtovanju zahteva, da so te krajine znane, so razumljene njene strukture in
spremembe ter pripadajoče vrednosti.

169

Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, DHUP: https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/servicesdeconcentres-du-ministere
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Primer atlasa za Nacionalni park
Cevennes:170
Kot zanimivost – sestavni del
kataloga so tudi umetniška
dela, ki predstavljajo obravnavano območje.

L. 2015 je bila izdelana posodobljena metoda/priročnik za izdelavo atlasa krajin (Les Atlas de
paysages Méthode pour l’identification, la caractérisation et la qualification des paysages)171 (prva
izdana že l. 1994).

170

171

Atlas krajin, primeri: https://www.cevennes-parcnational.fr/fr/des-actions/gerer-et-proteger-le-patrimoinenaturel/connaitre-et-preserver-les-paysages/atlas-du
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/paysages-r98.html
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/les-atlas-de-paysage-en-ile-de-france-r1247.html
Atlas krajin, priročnik:
https://www.ecologiquesolidaire.gouv.fr/sites/default/files/Les%20Atlas%20de%20paysages%2C%20M%C3%A9thode%20pour%20l%27identification
%2C%20la%20caract%C3%A9risation%20et%20la%20qualification%20des%20paysages.pdf

Varstvo in razvoj slovenske krajine: Izhodišča za oblikovanje krajinske politike
Sklop 2: Analiza tujih primerov krajinskih politik

67

Nacionalni krajinski fotografski observatorij
(Observatoires photographiques des paysages)
L. 1991 je ministrstvo ustanovilo Nacionalni krajini fotografski observatorij (Observatoire
photographique national du paysage, OPNP).
Temelji na načelu rednih ponovnih fotografiranj
enakih pogledov. Cilj je bil ustvariti serijo pogledov po obdobjih, ki omogoča analizo mehanizmov in dejavnikov ter vloge različnih akterjev, ki
so vzrok spremembam krajin. 172
Kasneje je pričelo delovati več lokalnih fotografskih observatorijev. L. 2015 je bilo narejeno zadnje poročilo. 173

8.3 Krajinska politika/strategija
Med t.i. javnimi politikami je na spletni strani ministrstva (Ministère de la Transition écologique et
solidaire), med drugim pristojnega za krajino, objavljena tudi Krajinska politika (Politique des
paysages),174 ki jo vodi Francija. Ne gre za formalno sprejet dokument, ampak niz podatkov in dokumentov (nekaterih tudi formaliziranih), ki sooblikujejo krajinsko politiko.
Opredeljena sta dva glavna cilja:
•
•

ohranjati in spodbujati kakovost in raznolikost krajin na nacionalni ravni in
opredeliti krajino kot operativno komponento pristopov prostorskega načrtovanja.

Razvija se v treh oseh:
•
•
•

razvijanje znanja in vedenja o krajinah,
oblikovanje ciljev kakovosti krajine in
promocija kulturnosti krajine in vrednotenja njenih komponent.

Za učinkovito izvajanje krajinskih politik je država sprejela ustrezne zakone (glej zgoraj). Cilji kakovosti
krajine predstavljajo strateške in prostorske usmeritve za varstvi, upravljanje ali načrtovanje krajin, ki
se jih opredeli na nivoju regij/posameznih območij. Krajino (med drugim) opredeljuje kot ˝zrcalo

172

173

174

Nacionalni krajinski fotografski observatorij, metoda: https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/
M%C3%A9thode%20de%20l%27Observatoire%20photographique%20du%20paysage%20-%202008.pdf
Nacionalni krajinski fotografski observatorij, poročilo: https://www.ecologiquesolidaire.gouv.fr/sites/default/files/Rapport%20%E2%80%93%20Observatoires%20photographiques%
20du%20paysage%20%C2%AB%C2%A0locaux%C2%A0%C2%BB%2C%20recensement%20et%20typologie.pdf
Krajinska politika: https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politique-des-paysages#e0
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družbe˝. Oblikovanje ciljev kakovosti krajine pomeni, da si skupaj soustvarjamo zaključeno območje,
v katerem se lahko tako vsak posameznik, kot tudi družba identificira.
Državno poročilo Svetu Evrope175 iz oktobra 2018 navaja, da so vidiki krajine (landscape issues) zastopani in vključeni v vse ključne sektorske programe/politike/delovanja.
Ozadje
L. 2004 je bil izdelan Državni akcijski načrt za krajinsko politiko (razvidno iz dokumenta spodaj, javno
ni več dostopen).
L. 2014 je bil izdelan dokument Krajina in razvoj: Predlogi za nacionalni akcijski načrt (Paysage et
aménagement: propositions pour un plan national d'action - Mission de conseil sur la politique nationale du paysage), 176 kot strokovna podlaga za politiko. Poročilo odgovorja na vprašanja izginjanja
značilnosti keajin, razkriva razloge ter oblikuje predloge za nacionalno krajinsko politiko.
L. 2014 je ministrstvo (takrat Ministrstvo za ekologijo, vzdržni razvoj in energijo, Ministere de
l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie) izdalo Načrt za nadaljnje uresničevanje krajinske politike (La reconquête des paysages et la place de la nature en ville),177 ki zajema:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

175
176

177

178
179

180

začetek projekta Pomlad krajin in vrtov maja 2015 (Printemps des Paysages et des Jardins en mai
2015) v partnerstvu z lokalnimi oblastmi z oblikovanjem seznama 1000 projektov za krajine (1000
projets pour les paysages) 178 in z vključevanjem urejanja krajine v pristop Zdrava zemljišča brez
pesticidov (Terre saine, commune sans pesticides), ki se je začel maja 2014;
podpora za 10 lokacij – laboratorijev (chantiers-laboratoire) za restavriranje krajine in ponovno
oživitev degradiranih primestnih območij;
vključitev vloge krajine in njeno vrednotenje v okviru 3. Nacionalnega načrta okolja (Plan national
santé environnement); 179
obnova nagrade za urejanje krajine (Grand Prix national du paysag) (ni bila podeljena od l. 2012);
razpis za finančno in strokovno podporo za pripravo krajinskih načrtov (Club Plans de
paysage/Plans de paysage); 180
vpis naravne dediščine v letne dneve kulturne dediščine;
podpora za popolno priznanje krajinskega poklica in krepitev njegovih spretnosti;
sponzorstvo pri ustanovitvi katedre "Landscape and Energy" na Versailles School of Landscape, ki
bo imela poudarek na kombinaciji energetskih in krajinskih vprašanj;
vzpostavitev mreže izjemnih ozemelj, ki podpirajo pridobitev oznake "Grand Site de France" in
napis naravnih znamenitosti v svetovni dediščini Unesca.

Državno poročilo Svetu Evrope: https://elcl6.coe.int/WebForms/Public_List.aspx
Krajina in razvoj: Predlogi za nacionalni akcijski načrt: http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapportspublics/144000659/index.shtml
Spoznaj krajino in prepoznaj njeno vrednost: http://cgedd.documentation.developpementdurable.gouv.fr/documents/cgedd/007397-01_rapport.pdf
Načrt za nadaljnje uresničevanje krajinske politike: https://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2014-09-25/lareconquete-des-paysages-et-la-place-de-la-nature-en-ville
www.atelier-territoires.logement.gouv.fr/IMG/pdf/plan-action-reconquete-paysage-nature-ville_light.pdf
1000 projektov za krajine: http://www.fncaue.com/1000-paysages-en-action/
Nacionalni načrt zdravja in okolja: https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/les-plans-d-actionnationaux/article/le-plan-national-sante-environnement-pnse3-2015-2019
Razpis za pripravo krajinskih načrtov: https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/participez-lappel-projets-plan-paysage
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L. 2016 je bila izdana kratka publikacija 181 s kratkimi opisi že izvedenih aktivnosti zastavljenih v
načrtu iz l 2014 (zgornje alineje) ter opisi nadaljnjih aktivnosti.

Eden izmed pomembnih dokumentov za celostno
vključevanje vidikov/vprašanj krajine v sistem
prostorskega načrtovanja je Sporazum na področju okolja (Grenelle de l’Environnement). Nastal
je l. 2009 s ciljem prenosa vzdržnega razvoja v
sektorske politike in določil obveznosti vlade v
trinajstih področjih delovanja: gradbeništvo,
načrtovanje, promet, energija, biotska raznovrstnost, voda, kmetijstvo, raziskave, tveganja, zdravje in okolje, odpadki, upravljanje ter obveščanje
ter usposabljanje. Predstavlja cilje države na področju okolja.
Prenovljen je bil l. 2010 (sporazum Grenelle II) 182
za področja zgradbe in urbanizacija, promet,
energija in podnebje, biotska raznovrstnost,
zdravje ter upravljanje. Sporazum je (med drugim) privedel do ustrezne spremembe načina
načrtovanja in upravljanja ozemlja in krajine.
Pomembni so predvsem deli, ki se nanašajo na
urbanistično načrtovanje in biotsko raznovrstnost. Cilji ki so med pomembnejšimi so:
•
•
•
•
•
•
•

181

182

usklajevanje načrtovanja na višji upravni ravni (regije ipd.);
reforme obdavčitve urbanističnega načrtovanja in možnih omejitev za umetno širitev ozemlja;
okrepitev predpisov o oglaševalskih znakih, da bi zmanjšali vpliv na krajino, zlasti ob vstopu v
mesta;
razširitev Sheme teritorialne usklajenosti (Le Schéma de Cohérence Territoriale) na celotno Francijo pred letom 2017;
krepitev kodeksa urbanističnega načrtovanja za njegovo poenostavitev, krepitev in povečanje
uvajanja krajine v orodja za načrtovanje (SCoT, PLU);
boj proti nazadovanju kmetijskih in naravnih odprtih prostorov kot posledice širitve mesta;
ohranjanje in spodbujanje biotske raznovrstnosti, krepitev nacionalne strategije za biotsko raznovrstnost;
Priloga 16 Načrt za nadaljnje uresničevanje krajinske politike: http://www.atelierterritoires.logement.gouv.fr/IMG/pdf/plan-action-reconquete-paysage-nature-ville_light.pdf
Sporazum Grenelle II: https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc29336/
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•

•
•

vzpostavitev zelenih in modrih omrežij (trame verte et bleue, TVB), ki povezujejo zunanja in notranja območja mest in v katerih lokalne oblasti in različni zainteresirane strani sodelujejo v kontekstu, ki ga je država predhodno opredelila;
priprava študije, ki bo opredelila, kako vključiti zeleno in modro omrežje v urbanistične dokumente, načrte za infrastrukturo in lokalno obdavčenje;
priprava načrta za organizacijo in obnovo zelenih površin v mestih z namenom ohranjanja biotske
raznovrstnosti in prilagajanja urbane krajine podnebju.

Spodbude/dejavnosti
•

Klub krajinski načrt (Club Plans de paysage).183 Deluje od l. 2013 z namenom ozaveščanja, strokovne pomoči in izobraževanja s področja krajine ter vključevanja/ povezovanja med odločevalci
o vidikih krajine oz. vršilcih krajinske politike na regionalni ravni.

•

Nagrada za urejanje krajine (Grand Prix national du paysage),184 ki jo vsako leto podeljuje ministrstvo. Spodbuja inovativen krajinski pristop. Zmagovalni pristop in njegovi dosežki morajo biti
vzorčni tako v rezultatih, kot tudi pri njihovem izvajanju. Izkazati morajo napredek v pristopu k
načrtovanju rabe zemljišč z upoštevanjem naravnih virov, značilnosti območja in posebnosti krajin. Biti morajo inovativni pri predlaganih rešitvah in bodo verjetno sprožili nove načine razmišljanja o območju z gledišča krajine.

183

184

Club Plans de paysage: https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politique-des-paysages#e4
http://www.corse.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/d_r_pliant_de_pr_r_sentation_de_l_extranet_du_club_plans_de_paysage.pdf
https://rm.coe.int/council-of-europe-european-landscape-convention-national-workshop-on-t/168078790d
Državna nagrada za urejanje krajine: https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/appel-candidatures-grand-prix-nationaldu-paysage-2018
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politique-des-paysages#e5
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•
•

•

Dejavnosti na področju izobraževanja: 185 delavnice, izobraževanja, konference, raziskave idr.
Dnevi krajine: organizirani v sodelovanju z ministrstvom in so namenjeni širši publiki odločevalcev. Njihov namen je razpravljati o orodjih in metodah krajinskih politik in na splošno o vidikih
krajine v drugih javnih politikah. Vedno je povabljen "nasprotni" resor (ministrstvo) kot soorganizator programa za odpiranje novih tem.
Ozaveščanje javnosti o pomenu krajin, 186 tudi z vključevanjem v pripravo krajinskih načrtov.

Praksa
Opredeljeni so osnovni principi za implementacijo vsebin krajine znotraj zakonskega okvira načrtovalskega procesa. Poleg ostalih sprejetih dokumentov je bil za možnost boljšega prenosa vidikov krajine
na načrtovalsko raven regij/podregij pomemben sprejem Urbanističnega reda (Code de l’urbanisme).
Orodja, ki vključujejo vidike krajine pri prostorskem razvoju, so nanizana v nadaljevanju. Predstavljajo
ključne strateške dokumente za oblikovanje ciljev kakovosti krajine ter omogočajo, da se na ravni
regij dejavno upošteva in vključuje vidike krajine. Ministrstvo bdi nad tem, da se bo ta pristop, zasnovan za pozitivno razumevanje prihodnosti krajin, izvajal na celotnem državnem ozemlju.
•

•

•

185
186
187

188

189

Krajinski načrt (Plans de paysage). 187 Namenjen je oblikovanju ciljev kakovosti krajine. Priprava
načrta poteka v posvetovanju s prebivalci, združenji in različnimi gospodarskimi akterji na obravnavanem območju. Poteka v fazah: analize stanja, značilnosti in dinamike, prepoznavanje prednosti, pomanjkljivosti in tveganj, opredelitev krajinskih vprašanj na območju ter določanje ciljev
kakovosti krajine. Obsega predloge za kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne ukrepe za doseganje ciljev kakovosti krajine. Krajinski načrt omogoča, zlasti na območjih brez SCOT in PNR (glej v
nadaljevanju), določitev ciljev kakovosti krajine ali določitev okvira za formulacijo v SCoT ali PNR.
Krajinski načrt je bolj dolgoročen, izrecno navaja program ukrepov, ki jih je treba izvesti, da bi se
izpolnilo zastavljene cilje. Velik pomen ima vključevanje javnosti.
Listina o regionalnem naravnem parku (La Charte de Parc Naturel Régional, PNR). 188 Določa varstvo, razvoj in smernice za razvoj območja parka in ukrepe za njihovo izvajanje. Vključuje načrt,
sestavljen iz popisa dediščine, ki označuje različne cone, skupaj z dokumentom, ki določa smernice in temeljna načela varstva krajinskih struktur na območju parka, ki so jim zavezani vsi deležniki
na ozemlju parka (država, občina, lokalne skupnosti).
Shema prostorske usklajenosti (Le Schéma de Cohérence Territoriale, SCoT). 189 Namen SCoT je
zagotoviti ravnovesje med različnimi področji, ki vplivajo na organizacijo in delovanje določenega
področja: urbanizacija, varstvo krajin, naravnih in kmetijskih območij, infrastruktura, dostop do
različnih storitev, gospodarski razvoj, stanovanjska gradnja in socialno ravnovesje stanovanj,
komunalna oprema in preprečevanja tveganj. Območje SCoT ustvarja prostore z lastnimi značilnostmi, vendar ohranja povezave med sosednjimi območji.
Dejavnosti na področju izobraževanja: www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politique-des-paysages#e6
Ozaveščanje javnosti o pomenu krajin: https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politique-des-paysages#e9
Priloga 17 Krajinski načrt: https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politique-des-paysages#e3
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/14199_brochure-24p_plan-de-paysage-agir-cadre-devie_web_planches.pdf
Krajinski načrt, primer: https://en.calameo.com/read/002312551e92e6433287e
Listina o regionalnem naravnem parku, primer: https://en.calameo.com/books/001239688e9660e98a746
https://files.acrobat.com/a/preview/ba9964ae-25fc-47e2-bd1a-666a237dbc1a
Shema prostorske usklajenosti, ScoT: http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/publication/le-schema-de-coherenceterritoriale-scot_4452
Vir slike: http://www.scot-nordisere.fr/le-scot/quest-ce-quun-scot/
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Umesitev SCoT v
sistem načrtovanja:

Območja SCoT:

Vidiki krajine se vključujejo v urbanistične razvojne načrte (Plan local d’urbanisme, PLU) še preko:
•
•
•

smernic za načrtovanje in programiranje (Orientation d’Aménagement et du Programmation,
OAP),
zaščite in razvoja primestnih kmetijskih površin (de protection Et de mise en valeur des espaces
agricoles et periurbains naturels, PAEN) ter
projekta načrtovanja vzdržnega razvoja (Projet d’aménagement et de développement durable,
PADD).
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Spodnji sliki sta povzeti iz predstavitvene publikacije krajinskega načrta: Krajinski načrt, vzpostavljanje življenjskega okvira (Plans de paysage, agir pour le cadre de vie), 190 namenjene širši strokovni in
laični javnosti. Skozi predstavitev dveh možnih scenarijev razvoja območja, prvega brez ter drugega z
vključevanjem ciljev kakovosti krajine, je nazorno prikazan okvir delovanja krajinskega načrta.

190

Vir: https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/14199_brochure-24p_plan-de-paysage-agir-cadre-devie_web_planches.pdf
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9

MALTA

9.1 Zakonodajni in upravljavski okvir
Obveza države glede varstva krajine
ter zgodovinske in umetniške dediščine naroda je določena z ustavo
(Constitution of malta). 191 L. 2018 je
bil v ustavo dodan podrobnejši člen:
˝država varuje in ohranja okolje in
njegove vire v korist sedanjih in prihodnjih generacij ter sprejme ukrepe
za odpravo vseh oblik poslabšanja
okolja na Malti, vključno z zrakom,
vodo in zemljo ter kakršnim koli problemom onesnaževanja in spodbuja,
neguje in podpira pravico do ukrepanja v korist okolja.˝
Zakonsko podlago za varstvo krajine
podaja Zakon o varstvu okolja iz l.
2016 (Environment Protection Act:
Cap. 549) 192, ki med drugim opredeljuje pojem okolje (environment) kot
celoto elementov in pogojev, naravnih ali ustvarjenih, povezano ali
ločeno, zlasti (med drugimi) tudi
˝krajina in njene značilnosti˝.
Krajina je v pristojnosti Ministrstva za okolje, trajnostni razvoj in podnebne spremembe (Ministry
for the Environment, Sustainable Development and Climate Change). 193
Zakonodajno telo s področja okolja (tudi vsebin, ki se tičejo krajine) je Organ za okolje in njegove vire
(Environment & Resources Authority, ERA). 194

191
192
193
194

Ustava Malte: http://justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=8566
Zakon o varstvu okolja: https://era.org.mt/en/Documents/CAP_549.pdf
Ministrstvo za okolje, trajnostni razvoj in podnebne spremembe: https://msdec.gov.mt
Od l. 2016 deluje samostojno. Do l. 2016 je Organ za okolje in njegove vire deloval pod okriljem Organa za okolje in
načrtovanje (Malta Environment and Planning Authority, MEPA).
Organ za okolje in njegove vire: https://era.org.mt
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Zakonsko je (poleg drugih območji varstva: Common Database on Designated Areas, CDDA) določenih 13 območij velike vrednosti krajine (Area of High Landscape Value, AHLV). 195

9.2 Strokovna gradiva
Študija ocene krajine (Landscape assessment
study of Maltese Islands)196 je bila izvedena kot
del procesa pregleda prvih 10 let delovanja (1990
- 2000) Strukturnega načrta (glej v nadaljevanju).
Osredotoča se na obravnavo interakcije med
naravnimi in antropološkimi dejavniki, ki oblikujejo malteško krajino. Obravnavani so številni
dejavniki, vključno s ključnimi elementi značaja
malteške krajine, podan je osnutek ocene značaja krajine in opredeljen je osnutek modela ocenjevanja krajine (zgornja slika).
Študija predlaga tudi okvir za strateško politiko v
zvezi s posegi (dejavnostmi) v skladu s hierarhijo
občutljivih območij krajine

195

Območja velike vrednosti krajine: https://era.org.mt/en/Pages/Database-on-Designated-Areas-in-National-Law.aspx
https://era.org.mt/en/Documents/LS1ProtectedAreas-LandscapeValue-MEPA-2006.pdf
196
Študija ocene krajine: https://era.org.mt/en/Documents/LandscapeAssessment-MalteseIslands-MEPA-2004.pdf
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9.3 Krajinska politika/strategija
L. 2015 je bil sprejet Strateški načrt za okolje in
razvoj (Strategic Plan for the Environment &
Development, SPED), 197 ki je nadomestil Strukturni načrt Malte (Structure Plan for Malta) iz l.
1992. 198 Ureja celovito vzdržno rabo in upravljanje zemljišč ter morskih virov do leta 2020.
Namen načrta je v skladu z vladno politiko omogočiti gospodarsko rast, krepiti zaposlitvene
možnosti, povečanje konkurenčnosti in inovativnosti ter hkrati zagotoviti zdravo okolje za prihodnje generacije.
Okvirni razvojni načrt Malte iz l. 1992 temeljil na
strategiji, usmerjeni v vire. SPED določa pristop,
v katerem se strateško načrtovanje razširi na
način, da zajema koncept prostorskega načrtovanja. Pri tem je poudarek na prevajanju ekonomskih, socialnih, kulturnih in okoljskih politik v
prostorski kontekst (rabo prostora).
Program razvoja podeželja 2014 – 2020 (Malta - Rural Development Programme (National) 2014 –
2020). 199 Cilj je ustvariti okolju bolj prijazno kmetijstvo v smislu izboljšanja biotske raznovrstnosti,
vode in tal, povečati učinkovitost virov in zmanjšati učinek podnebnih sprememb ter hkrati izboljšati
konkurenčnost kmetijskega sektorja.
•
•

197

198
199

Opredeljuje različne ukrepe, ki so združeni v 5 prednostnih oseh delovanja kmetijskega sektorja.
Ena izmed osi je tudi ˝krajina in okolje˝ (Landscape and environment).
Med drugimi predvideva tudi podpore za nedonosne naložbe (Support for non-productive investments linked to the achievement of agri-environment-climate objectives), ki bodo prispevale k
doseganju kmetijsko-okoljskih in podnebnih ciljev ter bodo vključevale obnovo habitatov in krajin, ohranjanje tal in gospodarjenje z vodami viri.

Strateški načrt za okolje in razvoj: http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/mlt158315.pdf
https://era.org.mt/en/Pages/Strategic-Plan-for-the-Environment--Development.aspx
Okvirni razvojni načrt Malte: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/34196?show=full
Program razvoja podeželja 2014 – 2020:
https://eufunds.gov.mt/en/EU%20Funds%20Programmes/European%20Agricultural%20Fund/Documents/RDP%20201
4-2020/Programme_2014MT06RDNP001_3_1_en.pdf
https://eufunds.gov.mt/en/EU%20Funds%20Programmes/European%20Agricultural%20Fund/Pages/Rural%20Develop
ment%20Programme%20for%20Malta%202007-2013/The-Rural-Development-Programme-for-Malta-2014---2020.aspx
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•

V obrazložitvi je (med drugim)
opredeljeno, da potrebujejo
dejavnosti kmetijstva, kot
enega izmen glavnih dejavnikov vplivov na krajino ter s
tem na habitate in biotsko
raznovrstnost, podporo za
spodbujanje naložb v smislu
razumevanja, prepoznavanja
in ohranjanja ključnih značilnosti krajine. 200

Sprejeta je Vizija trajnostnega
razvoja do l. 2050 (Sustainable
Development Vision for 2050), 201
ki ji bo sledila strategija in akcijski
načrt. Ena izmed tem je tudi
˝Ohranjanje našega okolja˝ (Safeguarding Our Environment), ki
(med drugimi) opredeljuje vizijo:
"Naša vizija za leto 2050 je okrepiti vzdržnost in odpornost skupnosti in ozemelj z okrepljeno zeleno
infrastrukturo; varstvo krajine in
biotske raznovrstnosti; ter varno
in zadostno oskrbo nizkoogljičnih
energetskih in vodnih virov."

200
201

Vir slike: http://www.atrigaconsult.com/43/79/Rural-Development-Programme-2014-2020
Vizija trajnostnega razvoja do l. 2050:
https://meae.gov.mt/en/Public_Consultations/MSDEC/Documents/Malta%27s%20Sustainable%20Development%20Vis
ion%20for%202050.pdf
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10 MADŽARSKA
Madžarska ima sprejeto Nacionalno krajinsko strategijo za obdobje 2017-2026 (National Landscape
Strategy 2017-2026). 202
Shema prikazuje umestitev in vlogo strategije v planskem procesu Madžarske:

Strategija je bila sprejeta kot odgovor na ratifikacijo EKK v l. 2008. Dokument obsega 74 strani strnjenega teksta (celoten dokument je preveden v angleški jezik).
Najobsežnejši je uvodni del (obsega 54 strani). Poda vpogled v obstoječo zakonodajno in politično
stanje, ki je vplivalo ali vpliva na vključevanje krajine v sektorske politike in trenutni zakonodajni
okvir. Poda opis do sedaj opravljenega dela.
Osrednji del strategije obsega 11 strani strnjenega teksta in se deli na dva sklopa – (1) vizija in (2) cilji
z ukrepi.

202

Priloga 18 Nacionalna krajinska strategija, dokument:
http://www.kormany.hu/download/f/8f/11000/Hungarian%20National%20Landscape%20Strategy_20172026_webre.pdf
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Vizija
Vizija strategije je dvojna in se nanaša na vizijo stanja krajine ter na vizijo krajinske politike. Vizija
stanja krajine je izražena v petih stebrih:
•
•
•
•
•

Uporaba okoljskih prvin značilnih za krajino je vzdržna in integrirana.
Vredne tradicionalne rabe prostora so vzdržne. Degradirana območja se sanira/obnovi.
Polnaravna, razvita območja in raba prostora, ki jo določa pridelava, vsebujejo raznolikost in raznovrstnost.
Delež pozidanih območij je majhen, se ne povečuje oziroma le v okviru dejanskih potreb in se
odraža v strnjenih območjih.
Poselitvena območja in dediščinske prvine so harmonično vgrajene v krajino.
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Za dosego vizije stanja krajin je treba zagotoviti 7 sklopov, ki se nanašajo na vizijo krajinske politike:
•
•
•
•
•
•
•

Vlada obravnava krajinsko politiko celovito.
Sistemski nivo upravljanja in spremljanje procesa, ki določa krajino, postane rutina.
Prostorsko načrtovanje se odraža v vzdržni in uravnoteženi rabi prostora.
Vzpostavi se splošno in specifično/natančnejšo varstvo vseh krajin države.
Gospodarske spodbude se v krajini odražajo s pozitivnimi učinki.
Potencial krajine se izkorišča brez ogrožanja njenih vrednosti in značilnosti.
Populacija/državljani vzpostavijo/razvijejo odnos do identitete krajine z vključujočim sodelovanjem.

Obe viziji se odražata v krovni viziji: Raba prostora temelji na značilnostih krajine in njenih vrednostih.
Cilji
Cilji so razdeljeni v 3 sklope:
Krovni cilj (The overall objective): Odgovorna raba prostora, ki je vseobsežna in temelji na značilnostih in vrednostih krajine. Za uresničevanje so zavezani vsi udeleženci (odločevalci, strokovna in laična
javnost), na vseh ravneh načrtovanja in sektorskih področjih z medsebojnim sodelovanjem.
Vzporedna načela (Horizontal principles): Za dosego krovnega cilja je pri izvajanju strategije treba
zagotoviti izvajanje/upoštevanje naslednjih načel:
•
•
•

Splošna zaščita naravnih virov in kulturne dediščine
Modra (pametna) in racionalna raba območij
Ublažitev posledic podnebnih sprememb in prilagajanje nanje

Strateški cilji (Strategic objectives): Za dosego krovnega cilja so postavljeni trije sklopi 12-tih strateških ciljev:
•

Postavitev temeljev za rabo prostora, ki temelji na značilnostih in vrednostih krajine:
1) Vzpostavitev okvirja za rabo prostora (njeno določitev) (izboljšanje/posodobitev prostorskih
podatkov in registra krajinskih elementov).
2) Spremljanje sprememb v rabi prostora.
3) Vključevanje rabe prostora, ki temelji na značilnostih in vrednostih krajine.
4) Vključevanje kompleksnega pristopa do krajine v raziskovalne aktivnosti.

•

Krajina, primerna za življenje / naselja, primerna za življenje / modra raba prostora:
5) Kompaktne, podnebju prilagojena/prijazna naselja, ki ohranjajo vrednosti.
6) Infrastruktura, prilegajoča krajini.
7) Proizvodnje funkcije, ki so vseobsežne in temeljijo na značilnostih in vrednostih krajine.
8) Rekreativne funkcije, ki so vseobsežne in temeljijo na značilnostih in vrednostih krajine.
9) Boljši zakonski in varstveni okvir.

•

Povečana identiteta krajine:
10) Izboljšanje ozaveščenosti in odgovornosti javnosti.
11) Izboljšanje udeležbe javnosti.
12) Razvoj izobraževanja in usposabljanja z vidikov krajine.
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Ukrepi
Za vsak cilj po posameznih področjih so
določeni ukrepi in
raven, ki je zavezana
za njeno uresničitev –
primer ukrepa, ki se
nanaša na izboljšanje
podatkov:
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11 ŠVEDSKA
EKK je bila na Švedskem ratificirana l. 2011. Švedska nima sprejete krajinske politike kot samostojnega dokumenta. So pa vidiki krajine vključeni v posamezne sektorske politike na področju gozdarstva,
kmetijstva, ohranjanja narave, infrastrukture in varstva dediščine. 203 Ni razvito ločeno krajinsko načrtovanje, ampak so vidiki krajine vključeni v prostorsko načrtovanje. Krajina je vključena v sektorskih
zakonih, ki se nanašajo na:
•
•
•
•
•

varstvo okolja,
načrtovanje in gradnjo,
gradnjo cest,
varstvo kulturne dediščine in
gozdarstvo.

Služba, ki bdi nad krajino je Agencija za varstvo okolja (Swedish Environmental Protection Agency). 204
Švedska je razdeljena na 290 lokalnih skupnosti/občin in vsaka izmed njih ima svoj celovit načrt rabe
prostora (översiktsplan / comprehensive land use planning for the municipality). 12 (od 25) regij ima
pripravljeno strategijo za področja krajine, infrastrukture in regionalnega razvoja.
Izvajanje EKK je razvidno iz poročila The work on taking into account the perspective of the Landscape Convention (Riksantikvarieämbetet / Swedish National Heritage Board) iz l. 2017. 205 Poročilo
temelji na anketi iz l. 2016, ki je bila izvedena med državnimi organi, organi okrajnih upravnih odborov, organi razvojnih regij in okrajnih svetov ter različnimi neprofitnimi organizacijami. Anketa se je
večinoma izvajala s pisnimi odgovori na poslana vprašanja in z dodatnimi intervjuji.
Ob implementaciji EKK sta vlada in parlament ocenila, da za njeno izvajanje ni potrebnih generalnih
sprememb v obstoječem zakonodajnem/programskem okviru ter se izvaja brez posebne koordinacije. Bila pa je dana pobuda za prepoznanje vsebin EKK v okviru veljavnih zakonov. L. 2011 je bil izdan
Predlog okvira za izvajanje EKK na Švedskem (Framework for implementation European Landscape
Convention, a proposal). 206
Raziskava kaže, da EKK predstavlja pomembno perspektivo/navdih za delovanje regij in lokalnih skupnosti. Poudarjeno je, da se urejanje krajine razvija in se lahko razvija v okviru procesov, kot so prostorsko načrtovanje, zelena infrastruktura in določanje okoljskih ciljev. Hkrati pa so anketiranci podali
pripombe, da je težko doseči implementacijo EKK brez jasnejše pravne pomoči in dodelitve pristojnosti, ter pripombe, da EKK ni dovolj poznana in da implementaciji manjka podpora in usklajevanje.
Pričakovanja o celovitem urejanju krajine so še vedno visoka, obstajajo različne ocene, kako dobri so
pogoji in kakšne so priložnosti za razvoj delovanja na tem področju oz. implementacije.
Raziskava kaže, da je multidisciplinaren ali medsektorski pristop v številnih kontekstih potreben za
doseganje implementacije EKK. Dialog in vključenost v upravljanje in načrtovanje, ki vplivata na krajino, izpostavlja veliko anketirancev kot pomembnih. Anketa je pokazala, da določeni resorji zagotavljajo dobre pogoje za implementacijo EKK.
203
204
205
206

Sektorski zakoni/politike: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/?doktyp=sfs
Agencija za varstvo okolja: http://www.swedishepa.se
Poročilo: http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/10700
Predlog okvira za izvajanje EKK na Švedskem:
https://www.raa.se/publicerat/framework_for_implementation_of_the_elc.pdf
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12 ZAKLJUČEK
Način varstva, upravljanja in načrtovanje krajine ter priprava krajinske politike/strategije sta v Evropi,
ne glede na to, da sledita EKK, raznolika. Odvisna sta predvsem od administrativne ureditve države,
prostorskonačrtovalske tradicije/prakse ter zakonske regulacije tega področja. V nadaljevanju so
povzete skupne ugotovitve analize tujih primerov krajinskih politik, ki jih je možno s pridom uporabiti
pri nadaljnjem oblikovanju Krajinske politike Slovenije.
Vse informacije zbrane na enem mestu
Večina držav prepoznava pomen dobrih in na enem mestu zbranih informacij v zvezi urejanjem krajine. Kot kakovostni izstopata spleteni strani švicarskega Zveznega urada za okolje in katalonskega
Observatorija za krajino. Večina relevantnih informacij je tudi v angleškem jeziku.
Krajinska politika in/ali krajinska strategija
Uveljavljanje krajinske politike ne zahteva nujno formalnega dokumenta. Anglija, Francija, Katalonija,
Švica in Nemčija (ni podpisnica EKK) uspešno izvajajo krajinsko politiko kot niz raznolikih, a usklajenih
aktivnosti – zavez iz drugih strateških dokumentov, zakonskih obvez, akcijskih načrtov, okvirov delovanja na različnih hierarhičnih (prostorsko)načrtovalskih ravneh, (med)resorskih programov, sporazumov/usklajevanj, javno dostopnih podatkov, raziskav, ciljno usmerjenih projektov in smernic/navodil. Nekatere od teh aktivnosti so pravnoformalno obvezujoče. Nekatere države (Švica, Francija, Katalonija) so ˝krajinsko politiko˝ kot pregled teh aktivnosti objavile na spletu in/ali kot dokument.
Andora, Irska in Madžarska imajo formalno sprejeto nacionalno krajinsko strategijo. Svojevrsten,
strategiji podoben, je švicarski krajinski koncept.
V nadaljevanju projekta bo treba glede priprave politike in/ali strategije še razmisliti. Politika je predvsem okvir/način delovanja, družbeni sporazum. Strategija je bolj konkretna/operativna, vključuje
ukrepe za uresničevanje začrtane politike.
Krajinska politika/strategija kot dolgoročna družbena pogodba
Politike/strategije vedno izražajo dolgoročno zavezo (Francija, Anglija, Nemčija) ali predstavljajo splošno, kontinuirano delovanje in cilje države (Švica), h katerim so zavezani vsi deležniki. Ne predstavljajo namer posamezne vplivne interesne skupine in niso ujete v obdobje mandata posamezne vlade.
Gre za stabilne dokumente, ki trajajo, ohranjajo temeljna vodila, a se vendarle (predvsem na operativni, akcijski ravni) dopolnjujejo/posodabljajo glede na aktualne izzive, s katerimi se sooča sodobna
družba ali so prepoznana z novimi dognanji.
Akcijski načrti
Akcijski načrti so bistvena sestavina delovanja, z njimi se operacionalizira določila politik/strategij.
Akcije imajo določene vsebine kot so: cilji, rezultati, opis, odgovorne institucije, kazalniki uresničitve,
časovnica, finančni okvir.
Spremljanje izvajanja krajinske politike/strategije
Pomembno vlogo pri izvajanju politik/strategij in akcijskih načrtov so javno dostopna poročila o uspešnosti izvedbe zastavljenih ukrepov in izpolnjevanja ciljev.

Varstvo in razvoj slovenske krajine: Izhodišča za oblikovanje krajinske politike
Sklop 2: Analiza tujih primerov krajinskih politik

84

Delovne skupine in pristojni organi
Države so za potrebe izvajanja EKK in pripravo politik/strategij praviloma ustanovile posebne (medresorske) usklajevalne/delovne skupine. Tudi v projekta "Varstvo in razvoj slovenske krajine: Izhodišča
za oblikovanje krajinske politike" je predvidena ustanovitev medresorske fokusne skupine, ki bo projektni skupini zagotovila vpogled v resorne posebnosti upravljanja krajine in bo v procesu priprave
izhodišč prispevala k oblikovanju celovitih in vsestransko sprejemljivih rešitev.
Za krajino so praviloma pristojne službe z zelo širokim področjem delovanja, dokumenti nastajajo s
sodelovanjem različnih deležnikov na področju urejanja krajine. Tovrstne službe sprejemajo strategije
svojega delovanja ter o njem poročajo. Veliko vlogo pri uveljavljanju krajinske politike imajo (pooblaščene) ustanove na področju krajinske arhitekture (inštituti, fundacije, zbornice, društva). Eden ključnih ciljev (priprave) Krajinske politike Slovenije je prav izboljšanje horizontalnega povezovanja.
Zakonski predpisi
Varstvo, upravljanje in načrtovanje krajine običajno ni regulirano s posebnimi predpisi. Obravnava
krajine je samoumevni/integralni del urejanja prostora in s tem povezanih predpisov. Primer Francije,
Katalonije in nekaterih drugih španskih regij, ki imajo sprejet zakon o krajini, je prej izjema.
Videti je, da so pri urejanju krajine relativno uspešnejše države, ki delujejo znotraj stabilnih zakonodajnih okvirov, katerih temelj se ohranja skozi daljše časovno obdobje, spremembe pa so omejene na
dopolnitve in nadgradnje (tudi na podlagi analiz dobre prakse).
Odgovornost in aktivna vloga države
Države hierarhično nižjim administrativnim enotam nalagajo uveljavljanje EKK in nudijo ustrezno
podporo (oblikujejo pristojne ustanove, izdajajo navodila/smernice). Ministrstvo za okolje in prostor
bo moralo v okviru priprave nove generacije prostorskih planov in načrtov na tem področju odigrati
neprimerno bolj odločno vlogo.
Navodila in smernice
Anglosaška praksa ima dobro razvit sistem navodil (guidance), smernic (guidelines) 207 in nasvetov/obvestil (advices), s katerimi učinkovito nadgrajujejo zakonske predpise in ustvarjajo dobro prakso (tudi v smislu poenotenja metodologij, procesov, podobe in vsebine gradiv). Tovrstna orodja se v
slovenski praksi praktično ne uporabljajo. Posamezna gradiva izdelana v tej smeri običajno ostajajo
na ravni raziskovalnih projektov in operativno ne zaživijo ali so omejena na tehnične vsebine. Priložnost je napovedana izdelava priporočil za pripravo krajinske in urbanistične zasnove.
Prenos v prostorsko načrtovanje
Krajinsko načrtovanje je prostorsko načrtovanje. Prepoznanje pomena in vrednot krajine ni dovolj,
odločilno je vključevanje ugotovitev in obvez v prostorske akte na vseh načrtovalnih ravneh – strateški/nacionalni, regionalni/deželni in lokalni/občinski. Kot odločilna raven za uspešno vključenost krajine v prostorski razvoj je prepoznana regionalna raven. Načrtovalni proces se odvija bodisi v smislu
predhodne bodisi vzporedne priprave aktov s področja krajinskega in prostorskega načrtovanja.
Namenska raba prostora ostaja ključno orodje urejanja krajine.

207

Ne smemo jih zamenjevati z našimi smernicami nosilcev urejanja prostora.
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Krajina kot pomembna sestavina družbe in njenega razvoja
Krajina je prepoznana kot pomembna sestavina družbe in njenega razvoja. Vsebine varstva, upravljanja in načrtovanje krajine so sestavni del strateških razvojnih dokumentov. V Sloveniji smo možnost
takšne vključitve zamudili – Strategija razvoja Slovenije 2030 208 iz l. 2017 krajine ne omenja/obravnava!
Vključevanje krajine v resorne politike/programe
Izhodišča EKK in nacionalnih krajinskih politik so praviloma vključena tudi v resorne politike in/ali
razvojne programe, predvsem s področja ohranjanje narave, varstva kulturne dediščine, gozdarstva,
kmetijstva, razvoja infrastrukture in energetike. Veliko pozornost se namenja medsebojnemu usklajevanju teh dokumentov (iskanju sinergij) in njihovemu operativnemu izvajanju v skladu z deklarativno opredeljenimi cilji.
Členitev in tipologija krajine kot osnova delovanja
Osnova delovanja je praviloma členitev na značilna krajinska območja oziroma krajinska tipologija. Pri
tem ne gre le za kartiranje in opise območij/tipov, ampak so sestavni del teh gradiv/baz različne analize/vrednotenja ter priporočila za urejanje, gradiva pa se postopoma posodabljajo/nadgrajujejo.
Predvsem angleški "Landscape Character Assessment" in katalonski "Katalog krajin" nista samo opis
značilnosti, ampak osnova za načrtovanje in odločanje.
Države, ki še nimajo popolne tipologije (Irska) ali ta ni poenotena (Španija) navajajo to kot slabost in
kot manko pomembne/celovite podlage za prostorsko načrtovanje. Izpostavljena je tudi nujnost formalne opredelitve krajinske tipologije (v zakonu, politiki, načrtovalskem okviru) kot pomembne/obvezujoče podlage v odločevalnem in/ali načrtovalskem procesu.
Slovenija je bila ena prvih evropskih držav s pripravljeno krajinsko tipologijo. Regionalna razdelitev
krajinskih tipov v Sloveniji (1998) je temeljno delo na področju urejanja krajine, vrhunsko pripravljeno
gradivo (dobitnik priznanja za posebno vrednost projekta v okviru Nagrade Sveta Evrope za krajino l.
2009), vendar je po 20 letih ostalo v obliki, kot je bilo izdano. Nujna bi bila posodobitev gradiva in
njegovo preoblikovanje v spletno aplikacijo!
Izobraževanja deležnikov
Pozornost je usmerjena v izobraževanje vseh institucionaliziranih deležnikov v procesu odločanja in
načrtovanja ter prostorskih načrtovalcev, s ciljem izboljšanja komunikacije ter bolj usklajenega izvajanja sektorskih politik, kot tudi ozaveščanja o pomembnosti vključevanja krajinskih vidikov v proces
načrtovanja.
Pomen dviga zavesti lokalnega prebivalstva
Vse politike/strategije prepoznavajo veliko vlogo zavedanja lokalnega prebivalstva o pomenu, značilnostih, vrednostih in identiteti njim lastnih, lokalnih krajin, v smislu izhodišča "vsi smo odgovorni za
ohranjanje, varstvo in vzdrževanje kulturnih, dediščinskih in gospodarskih vrednosti krajine, skupaj z
njenimi ekosistemskimi funkcijami". Politike poudarjajo izobraževanje, ozaveščanje, obveščanje in
vključevanje širše javnosti. V praksi sta strokovna in laična javnost vključeni v pripravo dokumentov
(na vseh ravneh) že v zgodnjih fazah priprave, skozi celoten proces in na različen način (izobraževanja, delavnice, izdaja se povzetke/gradiva, razumljiva širši javnosti).
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Ukrepi
Finančne podpore/spodbude, predvsem z naslova kmetijskih politik, se odražajo tudi kot zaveza varstva, vzdrževanja ter celovitega upravljanja določenega območja na način, da se hkrati ohranjajo značilnosti krajine in njenih posameznih prvin (npr. "Environmental Stewardship" v Angliji in
"Landschaftsqualitätsbeiträge" v Švici). Ukrepi so praviloma konkretni in vezani na točno določeno
območje.
Vse krajine štejejo
V vseh politikah je prepoznana pomembnost uresničevanja načela "vse krajine štejejo". Izpostavljen
je pomen ukvarjanja ne samo z izjemnimi/vrednimi krajinami, ampak z vsemi krajinami kot virom,
prostorom, v katerem živimo, ga uporabljamo in sooblikujemo.
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