Strategiplan for bynært og urbant landbruk i Telemark – Kapittel 6 og 7

Handlingsplan 2017
Versjon pr. 1. mai 2017
Nr

Oppgaver

1

Attraksjonskraft for byene

1.1.
Planlegging
1.1.1. Verktøy: – Motivere kommunene til utarbeiding av bedre strategisk overordnet planverktøy –
enkelttiltak inn i større kontekst
1.2.
Implementering
1.2.1 Orientere hovedutvalgene i Skien om strategier og muligheter. Møter våren 2017
1.2.2 Kontakt landbrukskontor: - Etablere kontakt med fagansvarlige «urbant landbruk» på
landbrukskontoret i Grenland, diskutere mulig samhandling.
1.2.2 Fylkeskommunen: - Videreføre dialogen med fylkeskommunen om mulighetene
1.4.
Takhager
1.4.1 Takhagen Skagerak Arena: – Synliggjøre verdier og muligheter knyttet til satsingen
1.5.
Nyttevekster og offentlig anlegg
1.5.1 Nyttevekst-bed: - Oppmuntre kommunen til å drøfte muligheten i Skien sentrum
1.6.
Parsellhager og nærmiljøhager
1.6.1 Parsellhager / borettslagshager / fruktskog: – Ta kontakt med Skien Boligbyggerlag og
kartlegge interessen og eventuelle muligheter. Eks. www.beaconfoodforrest.org
1.7.
1.7.1

Kunst og kultur
Kunstfestivalen: Om mulig bidra til fokus på økologi og kretsløpstankegangen under
Greenlightdistrict.no

2

Omdømmebygging for landbruket

2.1.
2.1.1

Landbruksnæringa
Dialogmøte: - Invitere til et møte med Gjerpen Bondelag, Bygdekvinnelaga, Inn på Tunet og
øvrige interesserte utøvere, hvor planen presenteres og strategier /muligheter diskuteres.
Andelsgårdene
Dialogmøte: -Invitere til et 1. dialogmøte med andelsgårene og besøksgårder i Grenland
Faglig utvikling: - Bistå med videre faglig utvikling av dyrkings- / gartnerkompetansen
Åpne Gårder i Grenland
Se 2.2.1.
Bier
Mentorordning: – Kartlegge behovet og muligheten for å etablere en mentorordning for nye
birøktere, samt spre informasjon om verdien av bier og birøkt
Kulturlandskap
Urbane kulturlandskap: - Delta i FM sin plangruppe for etablering av urbane kulturlandskap.
Kartlegge muligheten for rekreasjon, læring og div opplevelse / næring.

2.2.
2.2.1
2.2.2
2.4.
2.4.1
2.6.
2.6.1
2.7.
2.7.1

3

Klima

3.1.
3.1.1

Matproduksjon
ØKO-UKA: - Samarbeide med ØKO-UKA om ulike arrangement Telemark 2017, om en aktør
tar eieransvaret for selve uka.

1

3.3.
3.3.1
3.3.2

Visningshager:
Århus Gård: – Bidra til etableringen av visnings-hagen «Mine 2000 kvadratmeter»
Felleshagen i Seljord: - Følge med på etableringen / være dialogpartner til etableringen av
«Felleshagen» i Seljord

4

Rekruttering, lærelyst og arbeidslyst

4.1.
4.1.1
4.2.
4.2.1.
4.3 4.4.
4.4.1

Kartlegging av dyrking i skole og barnehage
Kartlegging: - Starte arbeidet med kartlegging av ulike dyrkingsinitiativ i Grenland / Telemark
Pilotskolehage
Pilothage: - Kartlegge behov og kriterier for en eventuell pilotskolehage i Telemark
Fagdager

4.5.
4.5.1

Dyrkingskurs for barnehager, skoler m.m.: - Samarbeide med Norges skolehagelag og
Porsgrunn andelsgård om et dyrkingskurs 1. mars

4.6.
4.6.1

Nye Skien vgs på Klosterøya: - Følge opp planleggingen av nytt grøntområde på Klosterøya
ref. initiativ i fra Grenland Landbrukskontor.
Nettverk og faglig inspirasjon / oppfølging
Dyrkingsnettverk for skole / barnehage:
-Kartlegge mulige interesserte og invitere til et første møte, gjerne som en befaring /
markvandring i hagene.

5

Innovasjon

5.2.
Fagnettverk
5.2.1. Gartnernettverk: - Følge opp dialogen mellom Telemark Gartnerlag og andelsgårdene om
mulighet for rekruttering av gartnere.

6

Folkehelse

6.4.
6.4.1

Fruktskog og involvering
Kartlegging: - Fortsette dialogen med kommunen, ulike bomiljøer (SBB) eventuelt andre med
å kartlegge mulighetene for å etablere en åpen «fruktskog» i sentrum. Se strategiområde 1.
Se ellers andre punkt som også er folkehelsetiltak

7

Grønn møteplass og samhandling

7.1.
7.1.1

Grønn møteplass og samhandling
Nettverk: - Invitere ulike initiativ til en møteplass / et nettverk for å løfte fram ideer rundt
Bynært og urbant landbruk med tanke på mer forpliktende samarbeid.
Informasjon
Facebook: - Vurdere etablering av egen side
Inspirasjonssentre
Urbane inspirasjonssentre: - Følge med på utviklingen av diverse sentre, nasjonalt som
internasjonalt Gartneriet på Bygdøy + +
Nettverk urbane landbrukssentre: - Delta i det nasjonale nettverket for urbane landbruksSentre bl.a. på Gartneriet, Bygdøy 13.2.

7.2.
7.2.1
7.4.
7.4.1
7.4.2

8

Beredskap - Nytt strategiområde i fra 2017

8.1.

Kunnskap og formidling

2

8.1.1. Formidle kunnskap: - Samle inn og formidle kunnskap om private hagers verdi / potensial
med tanke på matforsyning og beredskap.
Nr
Oppgaver
8.1.2. Datja: - Følger med på utviklingen av pioner-prosjektet og beredskapshagen / nettsted
www.datja.no

9

Generelt / diverse

9.1.

Oppfølging: - Generelt følge opp prosesser som er i gang, samt fange opp nye, relevante
initiativ.
 Følgje opp statlige strategier bl.a. via den nye Landbruks- og mat-melding
 Deltatt i FM sitt nasjonale nettverk for bynært og urbant landbruk.
Evaluering og videreføring: - Oppsummere og evaluere 2017, samt beslutte handlingsplan for
2018.

9.2

3

