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FOIREANN AN TIONSCADAIL

An Dr Áine Ní Dhubháin, an Coláiste Ollscoile, Baile Átha
Cliath *
An Dr Deirdre O’Connor, an Coláiste Ollscoile, Baile Átha
Cliath
Stefanie Duesberg, an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath

* Ríomhphost: aine.nidhubhain@ucd.ie

LE CRÍOCHNÚ: Meitheamh 2011

CÚLRA

Rinne straitéis foraoise an rialtais, Ag Fás don Todhchaí,
spriocanna foraoisithe de 25,000 ha in aghaidh na bliana
go dtí an bhliain 2000 agus 20,000 ha in aghaidh na bliana
ó sin amach go dtí an bhliain 2030, agus go mbeidh an
cóimheas de chur príobháideach go cur poiblí 70:30 a
leagan amach. Níor baineadh na spriocanna seo amach go
fóill, agus tá laghdú tagtha ar rátaí cuir ó bhí 1996 ann, ag
sroicheadh 6,249 ha in 2008 go díreach. Ó foilsíodh é,
rinneadh roinnt athbhreithnithe ar rath na straitéise agus
tá athrú suntasach tagtha ar an timpeallacht foraoiseachta
ina bhfeidhmíonn foraoiseacht. Téann leasuithe
leanúnacha ar an gComhpholasaí Talmhaíochta (CAP) as
a dtáinig an Scéim Aoníocaíochta, athruithe i bpolasaí
forbartha tuaithe agus bearta athraithe aeráide ar fad i
bhfeidhm ar pholasaí agus chleachtais foraoiseachta. Tá
gá dá bhrí sin le himscrúdú a dhéanamh ar thionchair na
mbeart polasaí seo maidir le foraoiseacht mar aon le gá le
tuiscint níos fearr a fháil ar thimpeallacht cinnteoireachta
feirmeoirí agus go sonrach dul i bhfeidhm uirthi.

CUSPÓIRÍ

• Comparáid ar na fáltais choibhneasta ó fhoraoiseacht
agus líon de chórais éagsúla talmhaíochta i bhfianaise
na Scéime Aoníocaíochta (SPS) a thabhairt isteach agus
anailís a dhéanamh ar an iarmhairt ag leibhéal an
fheirmeora aonair agus an gheilleagair i gcoitinne.

• Scrúdú a dhéanamh ar na himpleachtaí a bhaineann le
bearta a bhaineann le foraoiseachta atá le tabhairt
isteach faoin Rialachán maidir le Forbairt Tuaithe
(RDR) in Éirinn don earnáil í féin (lena n-áirítear
Coillte) agus don gheilleagar i gcoitinne, lena n-
áirítear, i measc nithe eile, an iarmhairt de rátaí
íocaíochta leasuithe maidir le foraoisiú agus d’
íocaíochtaí ‘timpeallacht foraoise’ níos sonraí a
thabhairt isteach.

• Imscrúdú a dhéanamh ar na fachtóirí a théann i gcion
ar chinneadh feirmeora maidir cur ag úsáid teaglaim
de mhodhanna cainníochtúla agus cáilíochtúla
taighde.

• Iarmhairt na leasuithe seo agus dearcaí feirmeoirí ar
infhaighteacht talún d’fhoraoiseacht a dheimhniú.

• Straitéisí a shainaitint le feirmeoirí a spreagadh le dul
i mbun foraoisithe i gcomhthéacs na timpeallachta
polasaí atá ag athrú.

E A C N A M A Í O C H T A G U S P O L A S A Í F O R A O I S E A C H T A

POLFOR
Foraoiseacht i dtimpeallacht polasaí atá ag athrú
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DUL CHUN CINN

Rinneadh réamhchomparáidí eacnamaíocha maidir le
torthaí ó líon de chórais talmhaíochta agus ó fhiontar
foraoiseachta ag cur san áireamh tabhairt isteach na
Scéime Aoníocaíochta (SFP). Léirigh comparáid idir an
glanluach reatha (NVP) le haghaidh tógáil eallaí agus
caorach agus an NVP le haghaidh an sprúis Shitcigh (YC
16, córas glanleagain) go mbíonn an NVP le haghaidh
foraoiseachta níos airde nuair nach nglacann an fheirm
páirt in REPS amháin agus nach bhfuil ach 50% den
talamh feirme foraoisithe (cruachadh an SFP). Déanfar an
obair seo a shíneadh le scrúdú a dhéanamh ar na holl-imill
ó chórais éagsúla talmhaíochta agus ar na sreafaí airgid
thirim ó líon d’fhiontair foraoiseachta agus tabharfaidh sé
cuntas ar athruithe a thiocfaidh as an SPS, an Straitéis
Forbartha Tuaithe agus forbairtí polasaí eile.
Tá athbhreithniú chuimsitheach ar pholasaithe a théann i
bhfeidhm ar úsáid talún, ach go háirithe ar fhoraoiseacht
ag leanúint ar aghaidh. Áiríodh leis seo, go dtí seo, an Clár
um Fhorbairt Tuaithe, an Scéim Aoníocaíochta agus an
Straitéis Náisiúnta um Athrú Aeráide. Leanfaidh sé seo
d’athruithe eacnamaíocha sa tír le déanaí a chur san
áireamh.
Leanadh d’obair ar athbhreithniú litríochta mionsonraithe
um chinnteoireacht maidir le húsáid talún, a dhíríonn go
sonrach ar an gcinneadh faoi thalamh a fhoraoisiú a
tháirg. Dhírigh sé seo ar an dá ghrúpa cinnteoirí: grúpa 1:
úinéirí foraoisí poiblí agus cuideachtaí foraoisí, agus
grúpa 2: úinéirí foraoisí feirme agus úinéirí eastát
príobháideach. Tá sé léirithe san athbhreithniú gur dhócha
gur eagraíochtaí/maorlathais a fheidhmíonn ar bhonn
rogha réasúnaigh, uasmhéadaithe fóntas atá sa chéad
ghrúpa, agus maidir leis an dara grúpa féadann fachtóirí
neamh-eacnamaíocha a bheith tábhachtach le linn an
phróisis chinnteoireachta. Mar sin, maidir le grúpa 1, tá
an tsamhail um rogha réasúnach eacnamaíoch oiriúnach
agus tá fachtóirí cosúil le praghsanna talún, praghsanna
adhmaid, bonneagar, forbairt margaidh agus creat polasaí
tábhachtach.

GNÍOMHAÍOCHTAÍ BEARTAITHE

• Scrúdú a dhéanamh ar phróiseas cinnteoireachta
feirmeoirí. Agus modh cáilíochtúil á úsáid, mar
shampla le haghaidh agallamh leathstruchtúrach
cuirfear ceist ar fheirmeoirí faoi na cúiseanna lena
gcinntí úsáid talún maidir le foraoiseacht. Labhrófar
le feirmeoirí a bhfuil foraoisí acu agus feirmeoirí nach
bhfuil mar aon le feirmeoirí d’fhiontair
feirmeoireachta éagsúla.

• Imscrúdú a dhéanamh ar iarmhairt na bhfachtóirí seo.
Le torthaí na n-agallamh, déanfar ceistneoir a
dhearadh agus a eisiúint chuig feirmeoirí de gach
fiontar feirmeoireachta agus chuig feirmeoirí a bhfuil
foraoisí acu agus feirmeoirí nach bhfuil. Le cuidiú ón
staidéar cainníochtúil seo, is féidir patrúin
struchtúracha is bun le próiseas cinnteoireachta
feirmeoirí a léiriú chomh maith.

• Scrúdú a dhéanamh ar phróiseas cinnteoireachta
comhlachtaí foraoiseachta stáit agus cuideachtaí
foraoiseachta agus na fachtóir a théann i gcion air.
Tionólfar cruinnithe de ghrúpa plé ina mbeidh
trasghearradh de chinnteoirí i gcomhlachtaí stáit agus
i gcuideachtaí.


