
Vljudno vas vabimo na Forum o Alpskih tleh – priložnost za seznanitev z
dobrimi praksami upravljanja s tlemi, ki so ključnega pomena za trajnostni
razvoj in zagotavljanje ekosistemskih storitev tal. Prav tako bomo pregledali
rezultate projekta Links4Soils. 

14. oktober EKSKURZIJA

15. oktober KONFERENCA Trajnostno upravljanje s tlemi usmerjeno v prihodnost

16. oktober KONFERENCA Avstrijski forum o tleh - izmenjava informacij

Udeležba je brezplačna.  
Prosimo vas, da se za dogodek registrirate najkasneje do  
30. septembra 2019 via klimabuendnis.typeform.com/to/Xe31CY 

Kontaktna oseba:
Klimabündnis Tirol 

Maria Legner
+43 512 58 35 58 23

maria.legner@klimabuendnis.at

www.alpine-space.eu/links4soils
www.alpinesoils.eu

Naš cilj je organizirati dogodek po kriterijih Zelenih srečanj - to je   
upoštevanje vplivov na okolje (Austrian Ecolabel for Green Meetings).

Lokacija dogodka je dostopna z javnim prevozom:
10 minut od glavne železniške postaje v Innsbrucku  (www.oebb.at)  
in 5 minut od lokalnega avtobusnega postajališča Triumphpforte  
(www.ivb.at): linija 3, STB, F, H, R, 501, 502, 505, 590.
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Trajnostno upravljanje s  
tlemi usmerjeno v prihodnost

14. - 16. Oktober 2019 
Innsbruck, Landhaus 1 

(Eduard-Wallnöfer-Platz 3)

F O R U M  
za ALPSKA 

TLA

Forum za alpska tla je skupni dogodek projekta Links4Soils, Avstrijskega foruma za tla in Avstrijskega znanstvenega 
združenja za tla.

Projekt financiran: 

Links4Soils projektni partnerji: 

Dogodek podpira: 

https://klimabuendnis.typeform.com/to/Xe31CY%20
https://www.alpine-space.eu/projects/links4soils/en/home
https://alpinesoils.eu/events/alpine-soil-forum/
www.ivb.at
https://meetings.umweltzeichen.at/index.php
https://www.alpine-space.eu/projects/links4soils/en/home
https://www.ages.at/themen/umwelt/boden/
https://www.bmnt.gv.at/service/publikationen/land/bodenklima.html
https://www.umweltbundesamt.at/umweltsituation/boden/
https://www.bodeninfo.net/termine/bodenforum-oesterreich/
https://tirol.klimabuendnis.at/
https://www.tirol.gv.at/
https://www.oebg.org/
https://www.uibk.ac.at/geographie/bola/
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EKSKURZIJA: V tleh so naše korenine  
– Upravljanje s tlemi (na lokacijah)
Ob štirih različnih talnih profilih bomo govorili o rabi  
zemljišč in o izzivih upravljanja in varovanja tal.
Razprave na lokacijah: območje šotnega barja,  
stanovanjsko naselje, golf igrišče, gozd, kmetijsko  
zemljišče, smučišče.

ZAKLJUČNA KONFERENCA LINKS4SOILS:  
Trajnostno upravljanje s tlemi usmerjeno v prihodnost
08:30 Registracija udeležencev & jutranja kava 

09:00 Dobrodošlica & uradna otvoritev
 Ingrid Felipe (Vice guvernerka Tirolske), Borut Vrščaj (vodja projekta Links4Soils)

09:15 »Pod našimi nogami je življenje!« - Kvalitete in izzivi tal v alpskem prostoru 
 Elena Havlicek (Švicarski zvezni urad za okolje)

09:45 Novice o tleh v Alpski konvenciji 
 Wolfger Mayrhofer (Stalni sekretariat Alpske konvencije)

10:00 Povezanost: Alpsko partnerstvo za tla 
 Andreas Baumgarten (Avstrijski zvezni urad za varnost hrane),  
 Helena Matoz (Ministrstvo za okolje in prostor), Thomas Peham (Urad tirolske vlade)

10:45 Odmor za kavo

11:15 Različni pristopi upravljanja s tlemi v Alpskem prostoru 
 Partnerji v projektu Links4Soils: predstavniki Avstrije, Francije, Nemčije, Italije in Slovenije

12:15 Uvod v razstavo posterjev & izmenjava novih idej

12:30 Odmor za kosilo in razstava posterjev

14:00 Razprava: Koraki k trajnostnemu upravljanju s tlemi
Hermann Glettler (tirolski škof), Chantal Trèves (Avtonomna regija Valle d‘Aosta),  
Alenka Smerkolj (generalna sekretarka Alpske konvencije – še ni potrjeno), Borut Vrščaj (Links4Soils)

Kavarna: Razprava o tleh

15:00 Ideje in diskusija o:

•	 smernicah za prijazno upravljanje s tlemi na 
področju gozdarstva, turizma, prostorskega 
načrtovanja in kmetijstva;

•	 »Uporabnikom« (user friendly) namenjene 
uporabne in praktične informacije o tleh

•	 možnosti	za	sodelovanje	in	povezovanje

16:40 Zaključek
17:00 Odmor za druženje
19:30 SKUPNA VEČERJA
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 Velika dvorana/Großer Saal*

  Povezovanje: Dorothea Palenberg (blue!) 

 Simultano tolmačenje v angleški, nemški,, 
 italijanski in slovenski jezik

Izbrani modul – aktualne okoljske dejavnosti v občinah 

15:00 Upravljanje krajine v prihodnosti
 Erich Tasser (EURAC Bozen/Bolzano)
16:00  Rešitve za prihodnost -  tla v času podnebnih sprememb-  
	 Intervju	z	Manfredom	Menhardom	(župan	občine  
 Scheuring) in Ludwigom Pertlom (gozdar iz občine  
 Kaufering – partner v projektu Links4Soils)

    Festsaal*    nemški jezik

 Povezovanje: Maria Legner (Climate Alliance Tyrol)

NACIONALNA KONFERENCA: Avstrijski forum o tleh - izmenjava informacij             Velika dvorana *     nemški jezik

SREČANJE: Generalna skupščina avstrijskega pedološkega društva Velika dvorana      Velika dvorana *     nemški jezik

*Landhaus 1 (Eduard-Wallnöfer-Platz 3, Innsbruck)

  Okolica Innsbrucka (Vill, Igls) 
 Zbirno mesto: 14:00, Landhaus 2 Atrium  
 (Heiliggeiststraße 7-9, Innsbruck)

  Lokalni strokovnjaki in partnerji projekta Links4Soils

 Omogočen prevod v angleški in nemški jezik

14. Oktober 2019 14:00 – 18:00

15. Oktober 2019 17:30 – 19:00

16. Oktober 2019  9:00 – 12:30

15. Oktober 2019 9:00 – 17:00


