SKIEN 2020

Vi tar tak i Skien sentrum!

Strategi for bynært og
urbant landbruk i Telemark.
Fylkesmannen i Telemark etablerte
i 2015 en strategi for arbeidet med
bynært og urbant landbruk. Verden
over registreres i dag en bølge av
grønne initiativ i og rundt byene våre.
Motivene oppstår ofte på grasrota,
og springer i hovedsak ut i fra ønsket
om å bidra til en mer bærekraftig
framtid og gleden ved å dyrke
selv. Aktivitetene kan være private,
offentlige, kommersielle, ideelle,
temporærere eller permanente, og
skaper synergier og verdier på tvers
av sektorer. Fylkesmannen tror på
dette som et verktøy til å innfri FNs
bærekraftsmål.

Arbeidet med Skien 2020 startet
i 2011. Det er et unikt samarbeidsprosjekt hvor aktører i byen og
kommunen står sammen og
jobber mot felles mål.

URBANT
LANDBRUK

Urbant landbruk i Skien
NOEN BEGREPER

Vi vil gjøre byen vår mer spiselig.
Gjennom å ta i bruk gammel og ny
kunnskap, koble sammen matjord,
frø og enkeltmennesker i byen.

>> Andelslandbruk: I løpet av de siste 10 årene har
antall andelslandbruk økt fra et par stykker til over 70
andelslandbruk spredt over hele landet.

ÅRHUS
GÅRD

>> REKO-ring er en helt ny omsetningsform, som er en
direkte kontakt mellom forbruker og bonde.
>> Lokale gårdsutsalg: Her kommer du på gården, møter
bonden og får handle med han som har kunnskapen
om gårdsproduktene.

URBANT LANDBRUK
Urbant landbruk betegner en rekke ulike aktiviteter knyttet
til dyrking og husdyrhold i by og bynære omgivelser. Det
omfatter hele matkjeden fra produksjon og foredling
til distribusjon, salg og forbruk. Urbant landbruk
befinner seg i skjæringspunktet mellom steds- og
samfunnsutvikling, entreprenørskap, matproduksjon,
folkehelse, folkeopplysning og naturvern.
GRØNNE BYER
Holdningen til det å bo i byen har endret seg de siste
årene og selv her til lands bor 80 % av oss i byer og tett
steder. Vi ser at de klimasmarte og kompakte framtids
byene trenger grønne og sosiale møteplasser for at de
skal være gode å leve i. Når vi oppdager hvor mye tid,
omsorg, vann og næring et frø trenger for å ende opp
som en fristende grønnsak på middagstallerkenen, da blir
gartneren og bondens innsats verdsatt.

>> Bondens Marked: I mange av våre større byer har du
Bondens marked, hvor du kan kjøpe direkte fra bonden.
>> Matfestivaler: Her blir vi presentert for nyheter,
innovasjon, tradisjonsmat og mat fra alle
verdenshjørner.
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