Inbjudan till seminarium

En svala gör ingen sommar
Jordbruksverkets miljömålseminarium om Ett rikt odlingslandskap 2014

Foto: Knut Per Hasund

När: 10 och 11 november 2014
Var: Scandic Klara, Slöjdgatan 7, Stockholm
Anmäl dig senast den 9 oktober på Jordbruksverkets webbplats,
www.jordbruksverket.se/kurserochseminarier
Seminariet vänder sig till dig som arbetar med landsbygden och odlingslandskap

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.

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

Ny jordbrukspolitik och nya möjligheter
Information från Jordbruksverket och landsbygdsdepartementet.

Lunch
13:30-17

Hur utvecklas förutsättningarna för att nå Ett rikt
odlingslandskap?
Hur ser lönsamheten i det svenska jordbruket ut nu och på sikt?
Vem är bäst på att marknadsföra maten? Hur ser trenderna ut
bland konsumenterna? Hur arbetar landsbygdsnätverket med
betesmarkerna?

Middag
11 november
8:00-11:30

Vattenpasset
En del av miljökvalitetsmålet handlar om att jordbruksmarkens
värde för livsmedelsproduktion ska skyddas. Detta pass ägnas åt
dräneringsfrågan, innovativa åtgärder och samverkan med fokus
på vatten.

Lunch
12:30-15:30

Gott och blandat
Nyheter och projekt som rör odlingslandskapets biologiska
mångfald och kulturmiljöer.

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. Enkelrum kostar 1 406 kronor och dubbelrum 1 674 kronor
(exkl. moms).
Du bokar logi genom att skicka e-post till
carina.heden@scandichotels.com. Vid anmälan ska du ange din egen
faktureringsadress, organisationsnummer och kod JORB141110S.avrop.
Hotellet fakturerar dig för login.
Du måste boka rum senast den 10 oktober.
Jordbruksverket kommer att fakturera för maten enligt nedan:
 10 november, lunch+fika, 400 kronor
 10 november, middag, 300 kronor
 11 november, lunch+fika, 400 kronor

Konferenshotellet ligger på Slöjdgatan 7

Ytterligare frågor?
Frågor om seminariet kan ställas till Lisa Karlsson, 036-15 51 26 eller
Gunilla Ideström, 036-15 57 02 (fornamn.efternamn@jordbruksverket.se)
Anmäl dig här!

