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Izboljšati vire informacij in znanja za upravljanje tal v Alpah:
Izboljšati znanje za trajnostno upravljanje tal v Alpah • Odkriti vrzeli v védenju o
tleh in okolju • Preizkusiti in predstaviti metode obdelave podatkov ter pripraviti
čezmejne informacije in karte o alpskih tleh • Zagotoviti končnim uporabnikom
trajno dostopnost podatkov in informacij o alpskih tleh

PROJEKTNI PARTNERJI
SI

Kmetijski inštitut Slovenije –
vodilni partner

IT

Regione autonoma Valle d´Aosta

Zajema predvsem upoštevanje trajnostnega pri prostorskem načrtovanju, ohranjanje
živih tal v gozdarstvu in rodovitnih tal v kmetijstvu ter pri upravljanju s prostorom in
vodo • Vsebuje preizkus primerov dobrih praks ter integracijo uspešnih rešitev v sektorska načrtovanja upravljanja s tlemi na lokalni in regionalni ravni • Pospešuje razvoj
lokalnih in regionalnih načrtov za trajnostno upravljanje s prostorom in zaščito tal

DE

LAND-PLAN Büro für
landschaftsökologische
Gutachten und Planung

AT

Klimabündnis Tirol

Vzpostavitev Partnerstva za tla v Alpah:

AT

Universität Innsbruck,
Institut für Geographie

DE

Markt Kaufering

FR

Institut national de recherche
en sciences et technologies pour
l'environnement et l'agriculture,
Grenoble

AT

Amt der Tiroler Landesregierung

SI

Zavod za gozdove Slovenije

IT

Università degli Studi di Torino,
DISAFA

Uveljavljanje dobrih praks trajnostne rabe ter varovanja
ekosistemskih storitev tal:

Partnerstvo se kot prostovoljno združenje zavzema za boljše varovanje in upravljanje tal v Alpah ter za uveljavitev Protokola o varovanju tal Alpske konvencije.
Partnerstvo za tla v Alpah povezuje strokovnjake s področja tal, predstavnike lokalnih skupnosti in regionalnih vlad, interesnih skupin, pripadnike mednarodnih
in nevladnih organizacij ter posameznike v skupnostih, ki se zavzemajo in uveljavljajo trajnostno rabo ter varovanje tal v Alpah.

Platforma www.AlpineSoils.eu – krepitev in prenos
znanja za trajnostno rabo tal v Alpah:
Spletna platforma o alpskih tleh vključuje informacije o tleh, namenjene končnim
uporabnikom in presojevalcem • V projektu pripravljamo orodja, ki bodo olajšala
uporabo informacij o ekosistemskih storitvah tal pri vsakodnevnem upravljanju s
tlemi in varovanju ekosistemskih storitev v okviru različnih sektorjev • Platforma
pospešuje prenos znanja in primerov dobrih praks trajnostnega upravljanja s
tlemi v Alpah • Predstavlja zbirke podatkov, orodja in odgovore na pogosta
vprašanja o upravljanju s tlemi • Uvaja spletno svetovalnico o upravljanju s tlemi
• Povezuje interesne skupine, spodbuja sodelovanje ter mednarodno izmenjavo
informacij lokalnih oblasti in strokovnjakov s področja tal

Evropski sklad za regionalni razvoj
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