Dotační titul agrolesnictví (ALS)
Seznam připomínek od ČSAL
1.
Větší benevolence v počtu dřevin – rozsah (kosterních) počáteční/koncový na ha. V současné
době je nutné vysadit 100 ks, ale proč třeba nemít rozmezí 80-120 ks. Na konci závazku musí být
minimálně 80 životaschopných jedinců.
2.

U lesních druhů bychom připustili i odrostky a poloodrostky.

3.

U ovocných dřevin povolit i polokmeny (nyní pouze vysokokmeny).

4.
Počet dřevin může být vyšší nad rámec limitu, mimo finanční rámec dotačního titulu. Tj.: v pásu s
kosterními dřevinami (příkmenný pás) bude možné pěstovat i další dřeviny (např. keře, zákrsky ovocných
dřevin, výmladkově pěstované dřeviny, apod.).
5.
Podmínka min. 50% lesních dřevin – je to nutné? Stávající podmínka max. 40% jedné dřeviny
zaručuje nedublování s jiným dotačním titulem (extenzivní sad).
6.
Možnost zahrnutí již existujících dřevin, splňující definici kosterních dřevin a, odpovídající
Seznamu do projektu výsadby ALS s pomocí dotačního titulu, tj. nemusí být vykáceny.
7.

Pro ornou půdu povolit také solitéry a skupiny stromů jako je u pastvin???

8.
Vedle systému silvoorebného (v podstatě alley cropping) a silvopastevního zavést 3. schéma:
liniové výsadby/větrolamy na hranicích půdních bloků (30 ha, nyní nově na erozně velmi ohrožených
půdách 10ha). Vysvětlení: část velkých podniků (informace z Agrární komory) je ochotna tyto hranice
osázet dřevinami;
9.
Zabezpečit dostatečnou celkovou finanční alokaci na ALS, neboť dnes nevíme kolik po přesunu
financí do I. pilíře zbyde na ALS opatření; odhad ročního založení ALS je podceněn (v průměru 120 ha
ročně); Myslíme si, že poptávka bude vyšší.
10.
Více podpořit ALS na orné půdě, tj. např. vyšší částkou; jinak to pro zemědělce nebo moc
zajímavé, a vše budou zakládat především na pastvinách. Např. kompenzace za ušlý zisk z orné půdy, nebo
zahrnutí příkmenného pásu do ekoschémat.
11.
Podpora synergie konturování se dřevinami na orné půdě: pásy se dřevinami po vrstevnicích za
vyšší částku, možnost platby v rámci ekoschémat;
12.
Kategorie ALS v LPIS – dosud orná půda a TTP s dotačním příznakem (patrně legislativně
nejjednodušší). Ideálně ALS v LPIS i bez dotačního titulu, jako zvláštní kultura ať se mohou přihlásit i lidé,
kteří nežádají dotace. ALS by tak mohlo být podkategorie současných kategorií ZP (např. orná půda agrolesnictví, TTP - agrolesnictví, Sad - agrolesnictví atd.), vyžaduje relativně jednoduchou aktualizaci
v katastrální vyhlášce; tím bude také možno i stávající ALS, které vznikly v minulosti, vést v této kategorii.
13.
Zařazení příkmenného pásu do ekoschémat jako neprodukční plocha. Vysvětlení: pojistka proti
spekulaci, po skončení 5-ti leté doby nevykácet a nevysadit znovu. Nebo zařadit ALS do podpory VCS
(podobně jako sady apod.), tj. podmínka po 5-ti letech deklarovat udržitelnost.
14.
Zvážit ustavení horní hranice (ha) pro jednoho žadatele a rok v závislosti na celkové alokaci; nebo
omezit limit na jednu žádost finančním limitem.

15.
ALS jako nástroj NAP proti klimatu klíčové téma našeho předsednictví v EU, které prolíná několik
prioritních cílů.

