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Europæiske partnere hjælper med at beskytte traditionelle frugthaver 

Bevarelse traditionelle frugthaver i Europa er det ambitiøse mål om et nyt projekt. Partnere 
fra seks europæiske lande samler ekspertise i den mest traditionelle metode med frugtavl 
og præsenterer moderne strategier til markedsføring af regionale fødevarer. Projektet vil 
introducere et undervisningsmateriale, der skal stilles til rådighed for erhvervsskoler, 
universiteter og i voksenuddannelse. 

Tusindvis af upåagtede traditionelle frugthaver har formet de europæiske landskaber: Mere end 80 
procent af alle traditionelle frugthaver og frugtplantager er forsvundet inden for de seneste 60 år. 
ESTO - Projektet "European Specialist i traditionelle Orchards" vil skride ind mod yderligere 
forminskelse. Projektet er forankret i Leonardo da Vinci-programmet for livslang læring. Projektet 
omfatter tolv partnerorganisationer og eksperter på området for traditionel frugtdyrkning, ledelse og 
uddannelse fra seks europæiske lande - Østrig, Polen, Ungarn, Danmark, Frankrig og Tyskland. 

Omfattende materiale om forskellige aspekter af frugtdyrkning, samt markedsføring og pleje, er 
endnu ikke tilgængelig. ESTO deltager med udvikling af nye og innovative metoder til undervisning 
og læring for at bevare de traditionelle frugthaver som et bæredygtigt system og leverandøren af 
biodiversitet, overvejer økonomiske og økologiske aspekter. Frugthaver skal også forme landska-
berne i det 21. århundrede. 

Fra 2012 til 2014 vil projektets formål være udvikling af en undervisningsplan baseret på ECVET-
værktøj (europæisk meritoverførselssystem for erhvervsuddannelse), som dækker udvalgte 
aspekter af viden om traditionel frugtdyrkning (pomologi, drift og pleje, forarbejdning og afsætning) 
til interesserede voksne, elever på erhvervsskolerne og på universiteter. I projektet arbejdes med 
at lave undervisningsmateriale. 

Undervisningsplanen vil blive brugt indenfor det EU-dækkende partner-netværk til fremme af 
kendskabet til og viden om de traditionelle frugthaver. De nationale kompetencecentre, der er eta-
bleret i løbet af projektet, sikrer overførsel af viden om de traditionelle frugthaver mellem fagfolk, 
nationale netværk af relevante myndigheder, institutioner og organisationer, der udfører traditionel 
frugtdyrkning, ikke kun inden for projektet. 

Blomstergården ved Viborg er Danmark’s deltager. 

Mere information: 
www.esto-project.eu 

Europæisk kontakt: 
Lenka Kovacova 
Thüringer Ökoherz e.V.; Schlachthofstrasse 8 - 10; 99423 Weimar  
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