ECONAT verkefnið
Markmið Verkefnisins:
Fjölþjóðlegt samstarf ECONAT verkefnisins, í gegnum

1.

Flytja nýja getu til að komast inn á vinnumarkaðinn með

gagnkvæma samvinnu, stefnir að því að flytja og dreifa

þarfir um stjórnun evrópskra náttúrusvæði og Natura 2000

niðurstöðum "NATURA-net" verkefnisins þannig að þær geta

netinu,

verið drifkrafturinn fyrir líkan af byggðaþróun sem hægt

verkefnisins (þróað innan Leonardo da Vinci áætluninnar.

með

því

að

nota

niðurstöður

"Natura-Net"

verður að notast við.
2.

Aðlaga innihald verkfæra til að flytja að þörfum og kröfum
verkefnahópa.

Á hinn bóginn, hlúir verkefnið að þjálfun sem leyfir hæfni,
fagmannleika og aðgang að atvinnu að mestu fyrir
minnihluta

hópa

í

dreifbýli,

um

sjálfbæra

stjórnun

náttúrusvæðia og Natura 2000 netinu. Á þennan hátt, stuðlar

3.

Stuðla að samþættingu nýs náms og vinnu aðferða.

4.

Bera út að flutning til nýrra félags-menningar og tungumála

það að leysa vandamál á því sviði og til að bæta stöðu

þátta.

skorts á fagmannleika og aðgang að atvinnu meðal
verkefnishópa í þeim löndum þar sem flytja munu eiga sér

5.

Auka þátttöku allra þeirra sem starfa að umhverfismálum
(þjálfun miðstöðvar, óformlegri menntun, sveitarfélaga

stað.

hópa aðgerða, opinber og einkafyrirtæki ...) í þróun
"Ef þú vilt vita meira um verkefnið er hægt að finna frekari

verkefnisins.

upplýsingaar á: www.econat.info
6.

Efla jafnrétti á vinnustöðum.
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Starfsemi sem fram hefur farið

Samstarfsheimsókn:

Fjölþjóðlegt félag

Gullfoss and Geysir

Þegar við byrjuðum á verkefninu, hefur mismunandi

Eftir fundinn á fyrsta degi var farið með samstarfsaðila í

starfsemi verið framkvæmd af

námsferð til helstu náttúrulegu staða í umhverfinu: Gullfoss og

aðilum

í

mismunandi

umhverfum og einnig innan samtakanna.

Geysir.
Á öðrum degi fundarins, fóru samstarfsaðilar í námsferð til

Samstarfið hefur verið leitt af verkefnisstjória (Espazo
Ensina SL) frá upphafi. Meðlimir hafa unnið í samvinnu við
undirbúningi á mismunandi efni í tengslum við verkefnið.

Þingvellia. The Golden Circle er vinsæl ferðamannaleið á
Suðurlandi, sem er um 300 km lykkja frá Reykjavík til Mið
Íslands og til baka.
Þrír aðalstaðirnir á leiðinni eru Þjóðgarðurinn Þingvellir, Fossinn
Gullfoss

(sem

þýðir

"Golden

Falls"),

og

jarðhitasvæðið

Haukadalur, sem inniheldur hverina Geysi og Strokk.

II Fjölþjóðlegi fundurinn:

Laugarás-Reykjavik 2012
Annar fjölþjóðlegi fundurinn var haldinn í júní í suðvestur hluta Íslands.
5. og 6. Júní var mismunandi markmiðum um framkvæmd verkefnisins fullnægt, eins og það birtist í helstu
dagskráratriðunum:


kynna innihald og skipulag á Fréttabréfi, samþykktir um hönnun á fréttabréfi sem nota á einnig fyrir önnur fréttabréf
verkefnisins



kynna heimasíðu verkefnisins www.econat.info og samþykkja innihald og þróun heimsíðunnar.



Framsetning upplýsinga um verkefnið á Adam gagnagrunninum.



Skýrslur um framfarir á undirritun viðloðun bréf, skipulag kynningar og miðlun verkefnisins.



Umfjöllun um fjárhagsáætlunarbreytingar, prufuaðgerðir, og þessar tvennar leiðbeiningar

verða útfærðar og

niðurstöðum fylgt eftir.


Samstarfsaðilar voru upplýstir um tímalínu vinnu og fresti verkefnisins.
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Dreifingu starfseminnar:

ECONAT on project fair in Spain:

ECONAT verkefnið kynning í Bláskógarbyggð.

Evrópsk miðlun

Þann 6 júní, fór fram framsetning verkefnisins á hverjum

Þann 22. mars 2012 var ECONAT verkefni dreift á ESB

stað með því að kalla til fundar almennings og helstu

verkefnamiðlunar ráðstefnu og verkefnisins Fair í Bilbao á

markhópa sveitarfélagsins.

Spáni.

Gestgjafinn útskýrði verkefnið gagnvart sveitarfélaginu.

Allir þátttakendur á ráðstefnunni fengu stutta kynningu um

Fólkið á fundinum sýndi verkefninu áhuga og tilhlökkun til að

verkefnið sem voru dreifðar á jafnt á ráðstefnunni, skipulögð

sjá endanlegar niðurstaður þess. Gestgjafinn mun vera í

af

samstarfi við sveitarfélagið á næstunni og verður að halda

verkefnisinssamstarfsins, dreifði eistneski samstarfsaðilinn

þeim upplýstum um framvindu verkefnisins.

Siksali Development Centre verkefnis fylgiseðilum og

Fondo

Formacion

Euskadi.

Fyrir

hönd

ECONAT

útskýrði verkefnið til þeirra sem höfðu áhuga á.
Áhugaverðar umræður voru á milli mismunandi þátttakenda
um ferðaþjónustumöguleika á náttúrusvæðinu og þörf á að

Bæklingur Verkefnisins

varðveita það.

Bæklingi verkefnisins hefur nú verið lokið og það er gagnlegt
efni fyrir alla samstarfsaðila til að dreifa verkefninu á eigin
tungumáli í eigin landi. Það er í boði á ensku sem og
viðkomandi tungumáli þeiira landa sem starfa saman í
verkefninu: Spænsku, búlgörsku, rúmensku, eistnesku og
íslensku.

Vefsíða Verkefnisins www.econat.info
Vefsíða verkefnisins www.econat.info hefur verið hleypt af
stað, sem veitir upplýsingar um verkefnið, samvinnu og
starfsemi. Þar koma fram verkefna niðurstöður, en þær

ADAM gagnagrunnur www.adam-europe.eu

verða hlaðnar inn á heimasíðu. Þessi síða er í boði í öllum
samstarfsaðila á öllum tungumálum auk ensku.

Upplýsingar um ECONAT verkefni er einnig hægt að finna á
Adam gagnagrunni - verkefnið og vara vefgátt fyrir Leonardo
da Vinci.
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Áhugaverðar fréttir

Fréttir
Umhverfisráðherra Eistlands fyrir hönd Eistlands á þingi náttúruverndar
Umhverfisráðherrann Keit Pentus-Rosimannus fulltrúi Eistlands á þingi náttúruverndar sem tók stað í
Suður-Kóreu. Þetta er þing af stærstu umhverfis-og náttúruverndar stofnunum heims sem fer fram einu
sinni á fjögurra ára fresti. Helstu atriðin á ráðstefnunni eru um tengls náttúru og umhverfi fólks í daglegu
starfi þess.
Eftir þennan atburð, mun umhverfisráðherra Pentus-Rosimannus
skila opnun framsetningu umræðu á tveimur dögum. 9.September
mun eistneski umhverfisráðherrann skila kynningu á pallborð sem
mun fjalla um samræmi á milli hagvaxtar og náttúru-vingjarnlegrar
þróunnar. Þriðjudaginn 11. september mun umhverfisráðherrann
skila

kynningu

í

pallborð

um

landamæri

vinnu

náttúruverndaráætlunnar.
Önnur mikilvæg efni á ráðstefnunni eru varðveisla og endurreisn búsvæða, eco þjónustu kerfi og þægindi
og málefni sjóverndunnar.
Alþjóðlegt samstarf um verndun náttúrunnar og auðlinda hennar (IUCN) er stærsta eðli heimsins og
umhverfisvernd stofnun sem mótar andlit náttúruvernda heimsins og ákveður mikilvægustu vandamál. Í
samvinnu vísindamanna og sérfræðinga, sambandið stuðlar einnig að þróunnaraðgerðum til að leysa þau.
Sambandið samanstendur af fleiri en þúsund meðlimum. Lýðveldið Eistland hefur verið meðlimur
Alþjóðasambandsins um varðveislu náttúrunnar og auðlinda hennar síðan 2007. Að auki eistneska
náttúruvendarsjóðurinn tilheyrir einnig sambandinu.
Eðli náttúruverndar í heiminum eru samningar sem hafa vaxið úr IUCN, td samningar um líffræðilega
fjölbreytni, viðskipti í útrýmingarhættu, og votlendi. Einn af heilbrigður-þekktur starfsemi sambandsins er
án efa útgáfa rauðu bóka Alþjóðasambandsins um verndun náttúrunnar og auðlinda, endurnýjaðar á
hverju ári.
Eistneska sendinefndin einnig Hanno Zingel, ráðgjafi á náttúruverndaráætlun, Taimo Aasma,
forstöðumaður Náttúruverndar deild, og Annikky lampi, ráðgjafi ráðherra.
08.09.2012
http://www.envir.ee/1189371
Source: website: Ministry of the Environment
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Fólkið í landinu telur umhverfisstöðuna í Eistlandi vera góða
Umhverfisráðuneytið kynnti könnun á umhverfisvitund meðal eistneska íbúa. 85 prósent þjóðarinnar hefur
veitt gott eða mjög gott mat á stöðu umhverfismála í Eistlandi.
Nýjustu rannsóknir sýndu hvernig fólk er að meta umhverfi Eistlands hvaða vandamál sér það, og hverjar
áherslur þeirra eru á sviði orku.
Hæsta matið var veitt fyrir möguleikunum til að kanna náttúruna bæði á lögum náttúrunnar og sjálfstætt.
Framboð á hreinu drykkjarvatni, meðhöndlun úrgangs og umhirðu náttúrulegra gilda voru einnig talin
fremur góð.
Samkvæmt

umhverfisráðherranum

Keit

Pentus,

getur

náttúruvernd oft verið á móti slíkum skoðunum, samkvæmt
viðbrögðum þátttakenda í könnuninni um það sem þeir töldu
nauðsynlegt

í

náttúruvernd.

98%

svarenda

fannst

að

náttúruvernd sé jákvæð, en 77% alveg eða frekar sammála um
að ræða tvo valkosti - Varðveislu náttúru eða þróun
efnahagslegrar arðbærar starfsemi - náttúrulegu umhverfi ætti
ekki að vera fórnað. "Þetta sannar að þótt Eistar hafa verið
taldir mjög raunsæir, eru ákveðin gildi og varðveisla þeirra enn
mikilvægari fyrir okkur.
Það er einnig athyglisvert að fyrir flest fólk er náttúruvernd ekki eitthvað titekið afl. 81% voru sammála um
að staða umhverfismála er í beinum tengslum við lífsgæði fólks sagði umhverfisráðherrann Keit Pentus.
Eistneska þjóðin hefur mestar áhyggjur af iðnaðarmengun, hreinleika hafsins og skipulagningu nýrra
svæða. Í þessu tölublaði er skýr munur á milli mismunandi svæða í Eistlandi. ÍbúumTallinn skiptir mestu
máli hreinleiki lofts og sjávar, en fólkið í Ida-Viru fylkinu hafa áhyggjur af hreinu drykkjarvatni og gæði lofts.
Könnunin sýndi að Eistneska þjóðin telji sig almennt umhverfisvæn. Samanborið könnunina frá árinu
2010, hefur umhverfisvitund í samfélaginu aukist. Möguleikar íþróttastarfsemis í náttúrunni vegna göngu
og hlaupastíga eru enn vinsælir. Meira en helmingur svarenda (61%) hafa heimsótt mismunandi
göngustíga á síðustu 12 mánuðum.
Framboð upplýsinga um umhverfismál í Eistlandi hefur stöðugt batnað - 64% íbúa fannst framboðið til
staðar. Aðeins 3% hið gagnstæða.
Könnunin var gerð meðal fólks á aldrinum 15-74 ára. Fjöldi svarenda var 1005 og niðurstöðurnar geta
verið framlengdar til viðkomandi íbúa Eistlands. Könnuninni var gerð á vegum umhverfisráðuneytisins og
gerð af Turu-uuringute AS.
02.08.2012
http://www.envir.ee/1188164
Source: website: Ministry of the Environment
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Áætlun um þróun náttúruverndar var samþykkt eftir langan aðdraganda í
Eistlandi
Í lok júlí, samþykkti ríkisstjórnin áætlun um þróun náttúruverndar til ársins 2020 sem var lagt fram af
umhverfisráðherranum Keit Pentus sem skilgreinir helstu línur þróunnar á sviði sem tengjast náttúruvernd.
Á næstu árum, mikilvægustu þættir á sviði umhverfismála verða umhverfismenntun, verndun líffræðilegrar
fjölbreytni og fleiri sjálfbærar nýtingar náttúruauðlinda.
"Sviðið í eistneskri náttúruvernd þar sem eini möguleiki fyrir náttúruvernd og stjórnun var að skipuleggja
reitinn með innlendum pöntunum og takmörkunum og stofnun strangra svæða í náttúruvernd, mun brátt
heyra sögunni til. Núna er tæplega fimmtungur af yfirráðasvæði Eistlands háð ýmsum sviðum verndunnar
og við frekari stofnun þeirra munum við einbeita okkur í því að tryggja að þessum svæðum verði vel
stjórnað. Viðhorf um að náttúruna ætti að vernda ekki einungis á náttúruverndarsvæðum, heldur einnig
utan landamæra eins vel og hægt er - það er nauðsynlegt, "útskýrði umhverfisráðherrann Keit Pentus.
"Náttúra okkar er mjög rík, þ.mt vel varðveittar mýrar, skógar og strendur með einkennandi tegundir þeirra,
sem hafa orðið mjög sjaldgæfar annars staðar," bætti hún við.
Samkvæmt orðum ráðherra, einbeitir nútíma náttúruvernd sér að fyrir utan hefðbundið eðli stjórnunnar
einnig að kynningu á umhverfisvitund fólks og sjálfbærar nýtingar náttúruauðlinda. "Umhverfismenntun
gegnir mikilvægu hlutverki hér, því að við getum stjórnað og verndað náttúru betur ef við þekkjum hana,"
sagði Pentus
Loka áætlun þróunnar náttúruverndar er stefnumótandi skjal, með það markmið að tryggja kerfisbundna
skipulagningu innlendra náttúruverndar starfsemi, rólegrar nýtingu auðlinda og varðveislu tegunda og
búsvæða. Áætlunin inniheldur klassíska náttúruvernd ásamt öðrum sviðum sem tengjast verndun
náttúrunnar. Þróunin mun leggja fyrir skipulagningu fjármagns og skapa grundvöll til að bæta í skipulagi
þjóðarumhverfisi Eistlands 2007-2013.
Nokkur dæmi um starfsemi þróunnar áætlunnar er að auka umhverfisvitund fólks í gegnum
umhverfismenntun á öllum stigum þróunnar menntunnur náttúruverndaráætlun rannsóknir, skipulagningu
sjálfbærs umhverfis ferðaþjónustu, tryggja hagstætt ástand tegunda og búsvæða og fjölhæfni af
náttúrulegu landslagi , skipulag

verndun á náttúrulegum hlutum, endurgjald af náttúruverndar

takmörkunum og styðja náttúruverndarstarfsemi. Nauðsynleg starfsemi á sviði nýtingar náttúruauðlinda
eru, til dæmis, að taka mið af verðmæti þjónustu vistkerfa í notkun í umhverfinu, draga úr fjölhæfni, draga
úr áhrifum námuvinnslu og stjórnun endurnýjanlegra orkugjafa, að tryggja líffræðilegt öryggi og draga úr
neikvæðum flutningaáhrifum.
Til dæmis, árið 2020, munu svæði og vistkerfi strandsvæða skógi og engja hafa aukist um tæplega fimmtíu
prósent. Menningarsamfélög hefðu mikil áhrif sem eru mjög dýrmæt fyrir varðveislu fjölbreytileika tegunda
og landslags. Lögun mýra og fenja er einnig fyrirhuguð að aukist um allt að 10.000 ha. Ráðstafanir
auðvelda bætta umhverfismenntun og vitund verður víðtækari, notkun tölvulausna (eins og hagnýtum iforrit fyrir smartphones) auðveldari og aukning á möguleikum útirannsókna.
26.07.2012

http://www.envir.ee/1188164

Source: website: Ministry of the Environment
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"Starfsþjálfun, hæfi og atvinnu sköpun um sjálfbæra stjórnun á Natura 2000
netinu"
Nature guides’ training course
Vorið 2012 skipulögði frjálsu félagasamtökin Lahemaa Ecotourism og Tartu University námskeið fyrir
leiðbeiningar náttúru, styrkt af félagslega sjóði Evrópusambandsins. 13 manns útskrifuðust af námskeiðinu
og 10 þeirra urðu staðfest sveitarfélags fylgjar, sem gerir þeim kleift eftir ár að sækja um hæfni á landsvísu
fylgja. Nú er nýtt námskeið, sem skipulagt er af Tartu University að byrja, en það er fyrir aldraða (50 - 74ára) og unga atvinnulausa (16-24 ára). Námskeiðið er skipulagt sem viðbót þjálfunnar með samtals 14
þjálfunnar dögum, og í viðbót við þetta próf (160 klst samtals). Efnið sem tekið verður fyrir er eftirfarandi:
•

Túlkun Náttúrunnar

•

Þjónusta ferðamanna

•

Sjálfbærni í náttúrunni

•

Leiðbeiningar um Siðferði náttúrunnar

•

Samband náttúru og manna

•

Öryggi í gönguferðum (fyrsta hjálp)

•

Stjórnunarkerfi fyrir vistuð landsvæði

•

Skipulagni gönguferða

Námskeiðið verður ekki beint að kennslu um eðli, heldur um mismunandi aðferðir við eðli og arfleifð
Landslagstúlkun og umhverfisvitund hækkar meðal þátttakenda.
Frekari upplýsingar er hægt að fá hjá: kristina.gudinas @ ut.ee

Mat og áhrif

ECONAT Verkefnisins
Mismunandi aðgerðir samstarfsaðila hafa hingað til verið:
1. Undirritanir viðloðunarbréfa frá mismunandi opinberum aðilum.
2. Kynningar í skólum, samtökum, sveitarfélagum og hjá fleiri hagsmunaaðilum..
3. Gerð heimasíðu verkefnisins og dreifing hennar.
4. Útfærsla bæklings verkefnisins.
5. Tenglar á heimasíðu verkefnisins á vefsíður samstarfsaðila og öfugt.
6. Upplýsingar um verkefnið á Adam gagnagrunninum fyrir LLP áætlunina
7. Senda fréttabréf verkefnisins til hagsmunaaðila, þar á meðal á netinu.
8. Miðlun á innlendum og alþjóðlegum ráðstefnum og viðburðum..
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9.

Upplýsingar um ECONAT verkefnið er á fylgiseðli verkefnisins sem er dreift á mismunandi innlendum og
alþjóðlegum atburðum..

10. Útfærsla á kynningarefni og aðgerðum.
11. Byrjun á aðlögun nýrrar námskrár Hönnunar og vinnu-tengdrar æfingarbæklingium og General Good
Practice Guide Natura 2000 netinu.

Eftir mat á innra starfi þeirra fjölþjóðlegu funda, eru niðurstöður jákvæðar og hvetjandi. Samstarfsaðilar eru
sammála um að við munum vera fær um að ná settum markmiðum og skila samþykktum árangri.
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