G
Grön infrasttruktur – ettt nytt arbettssätt
ssom bidrar till
t hållbar utveck
u
kling
Sttartmöte om regio
onal hand
dlingsplan för grön
in
nfrastrukttur i Skåne
Läänsstyrelsen Skåne
S
har fått i uppdrag attt ta fram en regional
r
hand
dlingsplan förr grön
inffrastruktur i Skåne.
S
Arbete
et ska vara klaart till hösten 2017 och gen
nomföras i saamverkan med
d
lan
ndskapets akttörer.
Målsättningen är att skapa ett
e nätverk avv natur som se
er till att vi i Skåne
S
har funngerande
v
svampar och djur o ch till männisskors välbefinnande, samt främjar
livvsmiljöer för växter,
ekkosystemtjänsster. Arbetet med
m grön infrrastruktur bid
drar till att Sve
erige kan upp
pfylla sina
intternationella åtaganden och nationella miljö- och friluftsmål.
Mötena ska varra en inspiration till fortsattt dialog mellan olika aktörer och mynd
digheter som är
akktiva i landska
apet om insatser i landskap
pet som bidra
ar till grön inffrastruktur. Innledningsvis
ko
ommer vi att fokusera
f
på några
n
insatsom
mråden men på sikt ska he
ela landskapeet omfattas.
Påå startmötet kommer
k
uppd
draget att preesenteras tillsa
ammans med
d det bakgrunndsmaterial
so
om finns framtaget och förrslag på åtgärrder som kan ingå i handlingsplanen.
M
Målgrupp: Kom
mmuner, marrkägare, ideel la och region
nala organisattioner samt fo
orskare är
n under hösteen 2016.
inbjudna till sexx olika möten

Tiid och pla
ats

27/9

9:30-15:00

Markägarrmöte i Kristia
anstad, Vatten
nrikets Naturuum


28/9

9:30-15:00

Markägarrmöte i Malmö, Länsstyrelssen


30/9

9:30-15:00

Kommunm
möte i Malmö
ö, Länsstyrelsen


1/10

10:00-15:00

Ideella or ganisationer, Kristianstad Vattenrikets
V
N
Naturum


11/10

9:30-15:00

möte i Kristianstad, Vatten
nrikets Naturuum
Kommunm


13/10

9:30-15:00

Regionalaa organisation
ner och forska
are, Malmö, LLänsstyrelsen

Uttöver detta an
nordnar Länssstyrelsen en d
dag för komm
munala planerrare och Skog
gsstyrelsen en
n
daag på temat Grön
G
infrastruktur.
mälan via Län
nsstyrelsens ka
alendarium. Mötena är grratis,
An
nmälan och
h avgift: Anm
men lunch ingå
år inte. På Naturum är maxxantalet medvverkande 40 varför
v
först tilll kvarn gällerr.
An
nmäl dig sena
ast den 19 sep
ptember. Anm
mälan (kopierra adressen och klistra in i webbläsaren):
htttp://www.lansstyrelsen.se//skane/Sv/Kallender/Pagess/default.aspx
x

m:
Preliminärrt program

09.30

Fika


10.00

aget och målssättningar
Inledning med presentatiion av uppdra


10:30

Bakgrundsm
material – föru
utsättningar, värden,
v
hot oc
ch pågående arbete


11:00

Bensträckare
e


11:10

Förslag på in
nsatsområden
n presenterass


11:30

Diskussion om
o insatsomr åden


12:00

Lunch


13:00

och diskussio
ärder inom dee olika insatsområdena – presentation
p
o
on
Insatser/åtgä


14:30

Sammanfattning

