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1. NAUJA ALTERFOR BAIGIAMOSIOS KONFERENCIJOS
AUGSBURGE, VOKIETIJA, DATA
Baigiamoji ALTERFOR konferencija „Medynas, kraštovaizdis, žemynas – įvairiapusė
Europos miškų nauda įvairiais lygiais“ buvo planuota surengti 2020-ųjų metų balandžio
6-8 dienomis, Augsburge, Vokietijoje. Tačiau Europos masto apribojimai, susiję su
COVID-19, privertė šią konferenciją atidėti. Organizacinis komitetas su malonumu
praneša naują renginio datą – 2020-ųjų metų rugsėjo 10-12 dienomis (Augsburge).
Konferencijos tikslas yra pristatyti ir aptarti pagrindinius projekto rezultatus, susijusius
su nauju požiūriu į miškininkavimą Europoje. Konferencija bus puiki vieta miškininkams
profesionalams susitikti su mokslininkais iš 10-ies tyrimų vietovių Europoje ir aptarti
miškininkavimo sprendimus esant įvairiems klimato kaitos ir miško produktų paklausos
scenarijams. Per pusės dienos trukmės išvyką į demonstracinį objektą „Augsburgo
vakariniai miškai“ bus sudaryta unikali galimybė susipažinti su miškininkavimo
alternatyvų galimybėmis ir iššūkiais, naudojant Bavarijos pavyzdį.
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2. ALTERFOR KELRODIS: KAIP PRITAIKYTI MIŠKUS ATEIČIAI
Gamtos ir socialinių mokslų atstovai bendradarbiauja kurdami rekomendacijas, kuriose bus
nurodyta kaip alternatyviai miškininkauti įvairiu teritoriniu lygiu, siekiant atsakyti į ateities
iššūkius. Vadovaudamiesi ALTERFOR pastebėjimais, į sprendimus orientuotas kelrodis
bus pradinis taškas projekte dalyvaujančioms šalims veikti. Jis skirtas įvairiai auditorijai –
mokslininkams, miškininkavimo planuotojams ir praktikams, taip pat viešajam administravimui.
Kelrodis bus pateiktas projekto svetainėje 2020-ųjų metų liepą:
https://alterfor-project.eu/deliverables-and-milestones.html

3. ATASKAITA APIE PARAMĄ VIETINIAMS IR NACIONALINIAMS
TINKLAMS SIEKIANT MIŠKININKAVIMO MODELIŲ ALTERNATYVŲ
Nesenai paskelbtoje ataskaitoje D4.2 ALTERFOR mokslininkai
giliau pažvelgė į įvairiose tyrimų vietovėse projekto metu
atliktas sukauptų žinių perdavimo veiklas. Ataskaitoje
nagrinėjamas vietinių ir šalies lygmens suinteresuotų asmenų
ir jų tinklų pajėgumas suteikti politinę paramą siekiant įdiegti
miškininkavimo alternatyvas. Darbui tiesiogiai vadovavo
Giotingeno Georg-August universiteto mokslininkai, atsakingi už
ALTERFOR 4-ą darbinį paketą (įdiegimo pajėgumai).
Ataskaitoje, vadovaujantis patikimais empiriniais duomenimis,
tokiais, kaip dvidešimties suinteresuotų asmenų seminarų,
kuriuose dalyvavo 706 dalyviai, ir ekspertų apklausų medžiaga, aptariami tokie klausimai:
•
•
•

Kurie suinteresuoti asmenys galėtų suteikti informaciją ALTERFOR konkrečioje tyrimų vietovėje?
Kuriuos suinteresuotus asmenis ALTERFOR galėtų sudominti konkrečioje tyrimų vietovėje?
Kokias suinteresuotų asmenų veiklas konkrečioje tyrimų vietovėje sąlygojo ALTERFOR?

Ataskaitoje pateikiamos išsamios įžvalgos apie šiuo metu ALTERFOR projekto vykdomo žinių
integravimo ir panaudojimo etapo įgyvendinimą (cf. RIU modelis1) ir daromos išvados apie
pajėgumų kūrimo galimybes. Vienas iš svarbiausių atradimų yra tai, kad ALTERFOR pasiūlė rinkinį
įvairių valdymo instrumentų, kurie naudojami konkrečių suinteresuotų asmenų ar jų tinklų.
Detalesnė informacija pateikta pilnoje ataskaitos versijoje. Dokumento ieškokite ALTERFOR
svetainėje: https://www.alterfor-project.eu/deliverables-and-milestones.html

1

2

Boecher ir Krott 2014, 2016; Stevanov et al. 2013.
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4. ALTERFOR SEMINARAS BRIUSELYJE
ALTERFOR planuoja seminarą Briuselyje, kuriame dalyvautų atstovai iš įvairių miškais
suinteresuotų organizacijų bei oficialūs asmenys iš Europos Komisijos. Renginio tikslas yra
paskatinti diskusiją apie galimą alternatyvių miškininkystės metodų diegimą. Moksliniai tyrimai
tyrimų vietovėse bei pasauliniai ir šalies lygio scenarijai sudaro mokslinių žinių bazę šioms
implikacijoms įvertinti.
Pagrindiniai seminaro (planuojamas 2020-ųjų rugsėjį) klausimai yra:
•
•
•

Kokį kelią turėtų pasirinkti Europos miškininkystė, siekdama susidoroti su netikrumais 		
švelninant klimato kaitą?
Ar šis kelias užtikrins sąžiningą pusiausvyrą tarp medienos gamybos ir kitų
ekosisteminių paslaugų?
Kaip surasti priemones, kuriomis įtikintume miško savininkus siekti
inovatyvių alternatyvų?

Detalesnė informacija netrukus: www.alterfor-project.eu

5. NAUJAUSIOS ALTERFOR TYRIMŲ REZULTATAIS GRINDŽIAMOS PUBLIKACIJOS
Marques, M.; Juerges, N.; Borges, J.G. (2020); Appraisal framework for actor interest and power analysis in
forest management - Insights from Northern Portugal. Forest Policy and Economics, Volume 111, 102049.
Schwaiger, F.; Poschenrieder; W., Biber, P.; & Pretzsch, H. (2019); Ecosystem service trade-offs for adaptive
forest management Ecosystem Services, 39, 100993.

Daugiau ALTERFOR publikacijų yra pateikta projekto svetainėje:
www.alterfor-project.eu/publications.html
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