1(2)

2018-03-19

Miljöanalysenheten
Anna Nordberg

Inbjudan till kurs om
INVENTERING AV ÄNGS- OCH BETESMARKER
Jordbruksverket anordnar en kurs för länsstyrelsernas inventerare inom ängs- och
betesmarksinventeringen den 29 maj – 31 maj 2018. Kursen vänder sig till både
nya och erfarna inventerare och är obligatorisk för alla som inte gick kursen i fjol
eller 2016. Platserna på kursen är därför reserverade för personer som ska arbeta
med inventeringen i år. Då metodiken delvis justerats fr.o.m. fältsäsongen 2016
och vi har nya IT-stöd är det angeläget att även erfarna inventerare deltar alla
kursdagar om de inte deltagit de senaste två åren.
Kursmomenten om inventeringsmetodik samt fältdagen hålls av Kill Persson,
(MiNa natur AB) och Hans Gardfjell och Åsa Hagner (SLU). Jordbruksverket
håller i kursmomenten om IT-stöden.
SYFTET MED KURSEN
Kursen ska ge kunskap om inventeringsmetodiken, hur bedömningar ska göras i
fält och hur man arbetar med IT-stöden (fältapplikationen i Falken och
uppdragssystemet Hagen). Ett viktigt syfte är att bidra till att bedömningar görs
så lika som möjligt inom och mellan olika län, och att utbyta erfarenheter.
TID OCH PLATS
Den 29 maj – 31 maj i Jönköping med omnejd (jfr preliminärt program nedan).
Jordbruksverkets kursgård är belägen på Vallgatan 6 vid Jordbruksverket i
centrala Jönköping.
John Bauer hotell ligger i centrala Jönköping på gångavstånd från
Jordbruksverket.
KURSKOSTNAD
Vi tar inte ut någon kursavgift men vid avbokning senare än den 22 maj tar vi ut
en avgift på 1000 kr.
MEDTAG
Plattor ska tas med till kursen, den senaste versionen av fältapplikationen Tuva i
Falken ska vara installerad. Information om vilka modeller på plattor som
används i inventeringen finns på inventerarnas webbplats på Ladan Ladan.sjv.se.
Information om fältapplikationen kommer att uppdateras på inventerarnas
webbplats inför fältsäsongen 2018. Kursdeltagarna ska ha sökt behörighet för
ängs- och betesmarksinventeringens IT-system innan kursen. Information om
detta kommer att gå ut i samband med kallelsen. Om du ska delta på IT-dagen
behöver du även ha med en bärbar dator.
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ANMÄLAN
Anmäl dig senast den 25 april via Jordbruksverkets webbplats
www.jordbruksverket.se/kurserochseminarier under Kurser och seminarier.
LOGI
Kursdeltagarna bokar och betalar själva boende. Fram till den 27 april 2018
håller Jordbruksverket dock ett antal rum preliminärbokade på John Bauer hotell.
Kostnaden för logi med frukost på John Bauer hotell är för enkelrum 800 kr/natt
inkl. moms. Uppge att det gäller kurs med Jordbruksverket och bokningsnummer
G.596834 om du bokar in dig på John Bauer hotell (tfn 036-34 90 00, e-post:
hotellet@johnbauer.se )
FRÅGOR
Har du frågor om kursen, kontakta Anna Nordberg på tfn 036-15 61 38 eller epost anna.nordberg@jordbruksverket.se. Frågor om praktiska arrangemang kan
också ställas till Jeanette Ericsson på tfn 036-15 51 53 eller e-post
jeanette.ericsson@jordbruksverket.se.
PRELIMINÄRT PROGRAM
Tisdagen den 29 maj
09.30 Kaffe i Jordbruksverkets kursgård
10.00 - 16.30 Kort om ängs- och betesmarksinventeringen. Inventeringsmetodik
samt fältapplikationen i plattan. Plats: Jordbruksverkets kursgård
17.30 Middag
19:00 – 21.00 Kvällsföreläsning i Jordbruksverkets kursgård
Onsdagen den 30 maj
08.00-17.00 Fältdag i Jönköpings omnejd
Torsdagen den 31 maj
08.30 – 15.00 Teori och övningar avseende IT-stöden. Överföring av data från
Falken till Hagen, arbete i Hagen samt digitalisering av kartytor i Falken och
Hagen. Plats: Jordbruksverkets kursgård
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