Increased biodiversity and more comprehensive
Natura 2000 network with EU funds
Host:		
		
		
Time:		
Place:		

NATNET Life+ -project / ELY Centre, 		
Finnish Forest Research Institute, Metsähallitus,
Finnish Forest Centre
Thursday 12.12.2013 9:00-10:30am
Hotel Santa Claus, Room Lohi

NATNET Life+ -project (2012-2016) aims to “Increasing the ecological
connections and coherence of the Natura 2000 network in South-west
Lapland”. The project is funded by the European Commission´s Life+
Nature financial instrument.
The project aims to increase biodiversity and more comprehensive protection area network through voluntary protection agreements with the
private landowners and variable nature management actions. Best possible options for ecological connections are defined with Zonation protection prioritization tool. The most valuable habitats of the project area
are tried to achieve under permanent protection through fieldwork and
common planning with different stakeholders.
The presentations will give an overview of the objectives, actions and
conservation planning tools of the project. Methods and practices of the
Zonation spatial prioritization software and also the requirements, limitations, benefits and risk of the method in different steps of project will be
discussed.
The presentations are held in Hotel Santa Claus on Thursday 12.12.2013
between 9:00-10:30 am.
9:10

NATNET Life+ -project, Project manager Noora Raasakka, 		
Centre for Economic Development, Transport and the
Environment for Lapland / Nature Protection Unit

9:45

Zonation spatial planning software in practical work / NATNET
Lfe+ -project, Ari Nikula, Senior researcher,
Finnish Forest Research Institute

We invite You to participate and learn about the practices on how to
enhance the biodiversity through voluntary protection agreements
and increase the ecological connections between the existing
protection areas. Welcome!

Contacts: Noora.Raasakka(at)ely-keskus.fi

Increased biodiversity and more comprehensive
Natura 2000 network with EU funds
Järjestäjä:
		
Aika: 		
Paikka:

NATNET Life+ -hanke /Lapin ELY-keskus, 		
METLA, Metsähallitus ja Suomen metsäkeskus
Torstai 12.12.2013 klo 9:00-10:30
Hotelli Santa Claus, kokoushuone Lohi

NATNET Life+ -projektin (2012-2016) tavoitteena on lisätä ekologisia
yhteyksiä olemassa olevien suojelualueiden välille Lounais-Lapissa. Hanke
on rahoitettu Euroopan Komission LIFE+ Luonto -rahoituksella.
Projektin tavoitteena on lisätä luonnon monimuotoisuutta ja ekologisia
yhteyksiä olemassa olevien suojelualueiden välille. Projektissa toimitaan
vapaaehtoisilla, maanomistajalähtöisillä suojelusopimuksilla sekä tehdään
luonnonhoitosuunnitelmia ja -toimenpiteitä. Projektissa hyödynnetään
mm. Zonation -ohjelmistoa suojelun suunnittelussa.
Esitykset antavat yleiskatsauksen projektin tavoitteista ja toimenpiteistä
sekä suojelusuunnittelun työkaluista. Tilaisuudessa esitellään maanomistajille veloituksetta projektin puitteissa tarjottavat palvelut ja mahdollisuudet. Lisäksi esitellään Zonation -ohjelmiston menetelmävaihtoehtoja,
käytänteitä sekä ohjelman edellytyksiä, rajoituksia, hyötyjä ja riskejä projektin eri vaiheissa. Esitykset pidetään englanniksi.
9:10 NATNET Life+ -projekti, Projektipäällikkö Noora Raasakka, Lapin
elinkeino, liikenne ja ympäristökeskus / Luonnonsuojeluyksikkö
9:45 Zonation analyysityökalun hyödyntäminen käytännössä /NATNET
Life+ -projekti, Ari Nikula, vanhempi tutkija, METLA
Kutsumme Teidät osallistumaan ja oppimaan kuinka monimuotoisuutta
edistetään vapaaehtosin suojelusopimuksen ja miten ekologisia yhteyksiä luodaan olemassa olevien suojelualueiden välille. Tervetuloa!
Yhteydenotot: Noora.Raasakka(at)ely-keskus.fi

