Inbjudan och program

Många bäckar små…
Jordbruksverkets miljömålseminarium om Ett rikt odlingslandskap 2017

Foto: Urban Wigert

När: 7 och 8 november 2017
Var: Scandic Klara, Slöjdgatan 7, Stockholm
Anmäl dig senast den 5 oktober på Jordbruksverkets webbplats

Seminariet vänder sig till dig som arbetar med landsbygden och odlingslandskapet

Välkommen!
Ett rikt odlingslandskap: Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk
produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska
mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.

Miljömålseminarium- Många bäckar små…

Program
7 november
Fika och samling
10:30-12:30

Aktuell politik från departementen
Information från miljö- och näringsdepartementet om aktuella frågor som
livsmedelsstrategin, agenda 2030, CAP efter 2020 och satsningar på miljöfrågor.

Fredrik Sjöberg och naturvården
Fredrik Sjöberg är författare och biolog.

Lunch
13:30-17

Strategiskt arbete i landskapet
Föreläsningar om miljömålsrådets samverkansprojekt om Strategi för
odlingslandskapets biologiska mångfald, Regionala handlingsplaner för grön
infrastruktur och om hur man kan använda LEIF i praktiken, där LEIF är en
förkortning av Levande Ekosystem i Framtiden.

Branschens arbete för ett rikare odlingslandskap
Svenskmärkning AB och Jämtlandsfåret berättar om sitt arbete och
framtidsvisioner.

19

Middag

8 november
8-12

Att styra på ett smart sätt
Vi behöver en mångfald av styrmedel för att nå Ett rikt odlingslandskap.
Resultat- och värdebaserade ersättningar, praktisk tillämpning av lagstiftning,
planering är exempel som lyfts fram i detta pass.

Natur- och kulturvård på åkermark
Skalbaggsåsar, buskridåer, lärkrutor, kantzoner, ängsvallar och annat, hur gör vi
för att gynna biologisk mångfald på åkermark?

Lunch
13-15:30

Naturbetesmarkerna är en resurs
Nyheter och projekt som framförallt handlar om naturbetesmarker och
restaurering av dessa.

Fika
Ett detaljerat program kommer att finnas på Jordbruksverkets webbplats i september.

Övrig information
Jordbruksverket har förbokat ett antal rum på Scandic Klara. Du måste själv boka logi.
Rum kostar 1 385 kronor och dubbelrum 1 486 kronor (exkl. moms).
Du bokar logi via hemsidan, www.scandichotels.se/klara eller genom att skicka e-post
till klara@scandichotels.com eller via telefon 08-517 517 00.
Vid anmälan ska du ange din egen faktureringsadress, organisationsnummer och
bokningskoden BJOR061117. Hotellet fakturerar dig för login.
Du måste boka rum senast den 5 oktober.
Ev. avbokning av rum måste ske senast 6 november före kl.18.00.
Deltagaravgift inklusive lunch och fika är 400 kr/dagJ(exkl. moms). Jordbruksverket
kommer att fakturera för maten enligt nedan


7 november, lunch och fika, 400 kronor



7 november, middag, 400 kronor (vin och öl går att köpa separat vid middagen)



8 november, lunch och fika, 400 kronor

Konferenshotellet ligger på Slöjdgatan 7
Ytterligare frågor?
Frågor om seminariet kan ställas till Jeanette Ericsson, 036-15 51 53, eller Susanne
Lindh, 036-15 51 64 (fornamn.efternamn@jordbruksverket.se)
Anmäl dig här

