traditionelle frugthaver i europa
I årtier blev de europæiske landskaber karakteristisk formet af de traditionelle frugthaver. I første halvdel af det 20. århundrede var omkring
to millioner hektar af Europa, især i Frankrig og Tyskland, men også i
Schweiz, Østrig, Slovenien, Polen, England, Belgien og Spanien, osv.
dækket med traditionelle frugthaver.
I de sidste 50 år er dette multifunktionelle økologiske system
faldet markant og vi har mistet op til 90% af dens omfang. Mens
moderne dyrkningsmetoder fører til øgede høstudbytter, har
de også medført en betydelig reduktion af kvalitet (f.eks smag),
biodiversitet (f.eks brug af pesticider) og genetiske ressourcer.
I de seneste to årtier er der i nogle europæiske lande NGO‘er, private
initiativer, landmænd, den offentlige sektor og gårdbutikker, som
forsøger hårdt at beskytte og fremme traditionelle frugthaver. Deres
motivation er at bevare de traditionelle frugthaver som levesteder for
landskabsbevaring, naturbeskyttelse og ikke mindst til produktion.
Med deres unikke kulturelle værdi kan traditionelle frugthaver også
tjene rekreative og turistmæssige formål.
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ESTO Projektet „Europæiske Specialister i traditionelle Frugthaver“ er et
projekt finansieret af Leonardo da Vinci programmet for livslang læring.
Det indebærer partnerorganisationer og andre tilknyttede eksperter
inden for traditionel frugtdyrkning, ledelse og uddannelse fra seks europæiske lande - Østrig, Polen, Ungarn, Danmark, Frankrig og Tyskland.

Projektets overordnede mål er at fastholde de traditionelle frugthaver
som en multifunktionel (økologisk og økonomisk) system, der sikrer høj
biodiversitet. Udvikling af nye innovative løsninger til undervisning og
læring bør bidrage til at bevare traditionelle landskaber i det 21. århundredes miljø og landskab.

Gennem årtier har frugtdyrkning i Europa haft en vekslende historie.
Kun få regioner har stadig en landbrugsinfrastruktur der sirker kontinuitet og videreudvikling af disse „hot spots“ for biodiversitet. I de fleste
andre regioner er ændringer i arealanvendelse, manglende marketingaktiviteter og tab af ekspertise en alvorlig trussel deres eksistens.
På trods af manglen på uddannelses muligheder er vores initiativ en
vigtig motivation for at præsentere en omfattende ekspertviden om
forskellige aspekter af traditionel frugthavers pleje og forvaltning.

hvad er en traditional frugthave?
Forbedring af kendskab
Undervisningsplanen vil blive udnyttet inden for det EU-dækkende
netværk og vil øge kendskabet til og viden om traditionelle frugthaver. De „nationale kompetencecentre“, der er etableret i løbet af projektet, vil lette netværksaktiviteter og videnoverførsel blandt fagfolk
og organisationer på nationalt og internationalt plan.

Traditionelle frugthaver er defineret som en gruppe af standard
frugt- og/eller nødde-træer i lav tæthed i græsarealer og afgrøder,
bestemt ved lav intensitet i dyrkning, høj biodiversitet og højt profilerede landskabsæstetik.

Kontiniutet
Ved at gøre uddannelse og kvalifikationer i traditionelle frugthaver
og deres produkter almindeligt tilgængelige, vil projektet fremme
deres udvikling og anvendelse. Således vil frugthaver fortsat være en
kilde til sund regional mad. I landområderne vil der skabes en øget
efterspørgsel efter eksperter.
Kvalifikation
Et af projektets mål er at udvikle en undervisningsplan der bygger på
ECVET kriterier (Europæiske meritoverførselssystem for erhvervsuddannelse). Det vil dække de vigtigste aspekter af den traditionelle frugtdyrkning; f.eks pomologi, drift og pleje, forarbejdning og afsætning af frugt.
Undervisningsplanen vil blive stillet til rådighed for voksne og studerende på erhvervsskoler, universiteter og andre ikke-formelle uddannelsesinstitutioner. Projektets mål er at tilbyde kvalifikationer inden for traditionelle frugthaver på et standardiseret niveau, alment accepteret og aftalt
af europæiske eksperter

Hvorfor er traditionelle frugthaver vigtige?
• Høj biologisk mangfoldighed med mere end 10.000
dyre- og plantearter og mere end 5.000 sorter af frugt.
• Fremragende rentabilitet af systemet (integrere økologiske
aspekter) med samtidig græsproduktion, længere levetid
og økologiske fordele i direkte sammenligning med
intensive plantager.
• Arketype af et bæredygtigt landbrug med lavt pres på
miljøet og høj kvalitet råvarer.

