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Nghiên cứu đã thực hiện điều tra 5 cộng đồng được giao đất, giao rừng bằng
phương pháp phỏng vấn trực tiếp 219 hộ. Qua nghiên cứu cho thấy, tỉnh Hòa
Bình đã rất quan tâm đến công tác quản lý, sử dụng đất rừng dựa vào cộng
đồng, đã thực hiện giao đất, giao rừng cho các cộng đồng quản lý, sử dụng.
Các cộng đồng đã được hưởng lợi trực tiếp từ rừng như khai thác gỗ và lâm
sản ngoài gỗ. Tuy nhiên, nguồn hưởng lợi này còn rất hạn chế, giá trị không
cao do thị trường bấp bênh. Bên cạnh đó việc cộng đồng hưởng lợi từ dịch vụ
môi trường rừng đã tạo nguồn thu ổn định cho cộng đồng, nhưng nguồn thu
này cũng không nhiều do giá trị chi trả còn thấp. Ngoài ra, một số cộng đồng
còn được hưởng lợi từ các dự án phát triển rừng, tuy nhiên mức hỗ trợ thấp,
khó khăn trong việc tự bảo vệ và phát triển rừng. Để nâng cao giá trị hưởng
lợi từ diện tích đất rừng cộng đồng được giao quản lý, sử dụng cần phải có sự
kết hợp của một số giải pháp như: hỗ trợ thị trường lâm sản ngoài gỗ phát
triển, nâng cao giá trị các sản phẩm khai thác trực tiếp từ rừng; hoàn thiện
chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng; bên cạnh đó cần có cơ chế thúc
đẩy người dân tham gia các hoạt động dịch vụ khác như du lịch sinh thái, giải
trí, hấp thu và lưu giữ các bon….Có kế hoạch bảo vệ, phát triển rừng để khi
hết các dự án cộng đồng sẽ tự tạo được nguồn thu ổn định từ diện tích đất
rừng được giao.
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