Du bjuds härmed in att delta i en

Uppstart av svenska IENE
– samverkansgrupp för frågor kring
infrastruktur och biologisk mångfald
på CBM Uppsala 26 maj 2009

Det europeiska nätverket Infra Eco Network Europe (IENE)
samlade för ett tiotal år sedan praktiker och forskare från hela
Europa med intresse för frågor kring infrastruktur och
landskapsfragmentering. Nätverket har vilat på lagrarna under
några år, efter det stora COST-projektet med en europeisk
kunskapsöversikt och handbok för åtgärder.
Men nu återstartar IENE, med utökat internationellt
kunskapsutbyte och nya projekt som mål. Ett internationellt
IENE-sekretariat har etablerats (i Sverige, på CBM), och
nätverkets första formella årsmöte efter återstarten blir i Évora
i Portugal nu i april. (Läs mer på www.iene.info).

Centrum för Biologisk Mångfald och Vägverket initierar nu
tillsammans ett nationellt nätverk för frågor om effekter av
transportinfrastruktur på landskap och biologisk mångfald.
I Sverige saknas idag ett forum för att lyfta problem och brister,
och för att gemensamt driva utveckling och uppföljning.
Samverkan mellan olika myndigheter är svag och dåligt
strukturerad, och detsamma gäller kontakten mellan myndigheter
och kunskapscentra. Detta har inneburit att Sverige bl a saknar
gemensamma nationella planeringsunderlag, konkreta
målsättningar, samt accepterade indikatorer och tröskelvärden,
som utvecklas och utvecklats inom flera europeiska länder. Vi tror
det är en av anledningarna till att Sverige halkar allt längre efter
andra europeiska länder vad gäller regelverk och åtgärder för att
mildra negativa effekter av infrastruktur på natur och kulturmiljö.
Vi hoppas och tror att ett svenskt nätverk för att skapa kontakter,
erfarenhetsutbyte och projektsamverkan kan bli en viktig kraft för
att bryta denna utveckling.
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Det nationella nätverket grundfinansieras av Vägverket och
koordineras av CBM. Inför starten finns ett antal frågor att
diskutera, och vi vill bjuda in dig att delta i denna diskussion:
• Vad vill vi åstadkomma tillsammans?
• Hur skapar vi dialog och samverkan mellan olika intressen och
olika sektorer?
• Vilka fora är lämpliga:
o Hemsida? Vilka funktioner ska den ha? Vilket
material ska finnas tillgängligt?
o Möten? Mötesformer? Seminarieupplägg?
Lokalisering?
o Konferenser? Fortsättning på ”serien” av nordiska
konferenser?
• Projektidéer?
• Skandinavisk (norsk-svensk) samverkan? Skandinaviskt IENE?
Avsikten med mötet är att dra upp riktlinjer för verksamhet, utifrån
behov och efterfrågan. Vi strävar efter ett arbetsmöte med ett
begränsat antal deltagare, vilka ändå tillsammans representerar
en bredd av intressen, sektorer, myndigheter, konsulter och
forskare. Om du inte själv har möjlighet att delta kan du gärna
fråga någon annan lämplig person inom din organisation.
Startmötet är på CBM i Uppsala (på Ultuna campus), den 26 maj
kl 10.30-14.30. Kaffe finns från kl 10, vi står för lunchen. Anmäl
ditt deltagande senast 20 maj till j-o.helldin@cbm.slu.se (ange ev.
specialkost).
Välkommen!

Med bästa hälsningar
J-O Helldin och Andreas Seiler, CBM och IENE-sekretariatet
Anders Sjölund, Vägverket
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