Idé og oppstartsmøte

Bioveier i byen
ØKOUKA – 30. september 2015 – biolog Erik Brenna
Idé- og oppstartsmøte for et mulig prosjekt der man bruker blomster og matplanter til å
lage “motorveier”/biokorridorer gjennom byen for pollinerende insekter. Vil du bli med på
samarbeid eller dugnad?

Dagsorden og mål for idé- og oppstartsmøtet:
1) Informere om ideen
2) Presentasjonsrunde rundt bordet
3) Informere om muligheter så langt
4) Samarbeidsmuligheter og flere potensielle samarbeidspartnere
5) Dugnad eller prosjektmidler?
6) Begynne med prosjekter allerede i 2016?
7) Avtale nytt møte for interesserte

Foreløpig idéskisse for Bioveier i byen.
Ikke noe budsjett eller detaljer enda, men litt å se nærmere på under møtet:
Hovedmål:
Bedre kår i byen for pollinerende insekter, stedegent biologisk mangfold og
urban matproduksjon, samt folkeopplysning.
Delmål:
- Benytte matplanter
- Benytte lokale blomsterarter (krevende - innhøsting av frø etc.)
- Ikke benytte hageplanter/fremmede arter som har spredningsfare
- Økt kunnskap og oppmerksomhet om pollinerende insekter, urban
økologisk matproduksjon og lokale arter/fremmede arter
- Lokal medvirkning
- Bevaring av allerede eksisterende grøntområder, blomsterenger
- Fornuftig kantklipping langs stier og veier. Tidspunkt er avgjørende.
Mer om måloppnåelse senere.

Innspill fra potensielle samarbeidspartnere:
Bydel i bruk (Daniel Stephanek)
Har god kontakt og får mange tips fra Daniel Stephanek som er blant
initiativtakerne til Bydel i bruk i Oslo, et lignende prosjekt. Kommet tilbake
til detaljerte tips.
La Humla Suse:
Erfaringer og ideer fra "Humlegata på Tøyen" i år. De er også i snakk med
Bydel i Bruk som er en de som står bak BIOkorridoren i Oslo.
Bieffekten:
Har vært endel i kontakt med miljøenheten, bydrift og statens vegvesen
tidligere ift. valg av frø, blomsterplanter og trær for insekter som lever av
pollen og nektar. Vi snakket også litt om en prøveetablering av
blomstereng.
Trondheim kommune:
God dialog og mange tips og kontaktpersoner.

Kort presentasjonsrunde

Måloppnåelse:
- Muligheter, begrensninger og aktive bidrag fra kommunen
- Oversiktskart (evt. www.polli.no, mer info senere)
- Steg for steg, ikke gape for høyt
- Samarbeid med organisasjoner, ildsjeler (med grønne fingre),
velforeninger, borettslag, bydeler, bønder, Kneiken felleshage osv.
- Skilting: Hvem som har overordnet ansvar, hvem som har utført arbeidet
og vedlikeholder, hvor bioveien går, hvordan få være med å høste/plukke
matplanter
- Koordinering
- Oppfølging/kontroll (sjekke og rapportere om det spirer og gror)
- Kompetanse/botanikere/entomologer/agronomer
- Verktøy og innkjøp
- Økonomi; prosjekter, sponsing, lønnet koordinering?
- Avtaleinngåelser
- Sosialt

Siste nytt fra Trondheim kommune:
Etableringen av en nettside tilsvarende www.polli.no for Trondheim er
aktuelt, og viktig for å komme i gang med bioveier her. Det kan hende det
er noe penger til dette, men ikke mye. Om det kommer på statsbudsjettet
2016 kan vi søke på midler på en post som heter Miljøvern nær folk.
Kommunen ønsker møte over høstferien for å se på drifting av en slik side.
Bieffekten og La Humla Suse vil kanskje være med?

Flere mulige samarbeidspartnere og inspirasjonskilder:

Veivesenet - berit.lied@vegvesen.no; eva.solvi@vegvesen.no (kantklipping etc.)

Kart, polli.no, agnes@bybi.no

Vibekke Vange på Ringve (blomstereng og insekthotell) vibekke.vange@ntnu.no

Kristina Bjureke, Botanisk hage på Tøyen, Oslo

FMST: Beate Sundgård (bsu@fmst.no), Terje Dumås
(terje.domaas@fylkesmannen.no)

SABIMA; Samarbeidsrådet for biologisk mangfold

Sondre Dahle NINA og LHS

Frode Ødegaard, NINA

Tor Bollingmo, Humleskolen

Skjetlein grønt kompetansesenter

Bakklandet og en til barnehage (bier på taket)

Steinerskolen Rotvoll humlehotell

Parsellkameratene

Smedstua

Stig Larssæther, Oikos, andelslandbruk, NTNU - eksperter i team prosjekt

Klemetsaunet kolonihage, styret@klemetsaunekolonihage.no

Bondelaget - Ordførerens potetåker, ga en pall poteter og jord til alle ordførere i
fylket; http://www.nearadio.no/ordforer-fikk-potetaker/

Samarbeidspartnere og ideer innen Trondheim kommune og SørTrøndelag (Fylkesmannen):

Urban dyrking (prosjekter)

Kommunalteknikk (landskapsarkitekter),
kommunalteknikk.postmottak@trondheim.kommune.no

Grønlia slåttemark ved Lade skole FMST/kommunen

Lian slåttemark FMST

Lavollen slåttemark FMST

Tunga slåttemark FMST

Bynært kulturlandskap KONTAKT

Grønn barneby KONTAKT

Bydrift sommerblomster

Festningen, egnede skråninger for blomstereng e.l., mulig i
samarbeid med lokal barnehage

Krydderplanter på små arealer, inkl. balkongkasser o.l.

Tips fra Stephanek:
- Kontakte eiere av arealer (november)
- Samtaler (januar)
- Innkjøp og ressurskartlegging (februar)
- Vanning og klipping (2-3 gg per sesong)
- Lettere året etter (skjøtsel, nyplanting)
- Så frø om høsten
- 5 timer og kr 4000 totalt per standard delprosjekt
- 10% stilling fram til sesongstart
- Samarbeid med lokale krever mer tid, men gir eierskap
- Utvalg gode sponsorer

http://www.naturdugnad.no/

