Rådgivningsenheten

Välkommen på våtmarkskurs!
Hur utformas våtmarker för bästa växtnäringsrening eller för att gynna biologisk mångfald?
Hur går man från idé till handling? Hur jobbar olika länsstyrelser? Vad kan vi lära av
varandra? Följ med på en tvådagarskurs där vi besöker ett antal våtmarker och får ta del av
det framgångsrika arbetet med våtmarker i Skåne.

När och var?

 23-24 september 2013
 Comfort Hotell, Malmö samt studiebesök
vid närliggande våtmarker
Vi startar med lunch kl 11.30 den 23 september
och avslutar med fika ca kl 15.30 den 24
september.

Vem?

Handläggare, rådgivare och andra personer som jobbar med våtmarker på länsstyrelserna.
I mån av plats finns möjlighet för privata rådgivare och konsulter att delta.
Antalet kursdeltagare är begränsat till ca 50 personer.
Ur innehållet






Teknisk utformning av våtmarker för olika syften
Utvärdering av effekter i anlagda våtmarker
Olika vägar till framgång – erfarenhetsutbyte och goda exempel
Prioriteringar och betalningsvilja

Kostnad

Kursen är kostnadsfri för samtliga deltagare. För personal på länsstyrelserna ersätts
även kostnader för boende och måltider (max 2-3 personer/länsstyrelse).
Anmälan

Anmäl dig senast tisdagen den 20 augusti 2013 på Jordbruksverkets webbplats:
www.jordbruksverket.se/kurserochseminarier
Har ni frågor om kursen, kontakta

Katarina Börling tel: 070-645 93 74 katarina.borling@jordbruksverket.se eller
Emma Svensson tel: 036-15 51 16, emma.svensson@jordbruksverket.se
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Våtmarkskurs
OBS! Preliminärt program
Dag 1

11.30

Lunch på Comfort Hotel Malmö

13.00

Avresa med buss från hotellet till fyra våtmarker
Fika serveras två gånger under eftermiddagen

19.00

Bussen kör oss till en restaurang för middag

21.00

Bussen hämtar oss för transport tillbaka till hotellet
Dag 2

8:00-8:15

Sammanfattning av Dag 1

8:15-8:45

Genomgång av våtmarksläget idag. Hur påverkas arbetet med våtmarker av det
nya Landsbygdsprogrammet? (Emma Svensson)

8:45-9:45

Hur marknadsför man en bra våtmarksidé så att man kan gå från ord till
handling? Hur arbetar vattenråden? (Jonas Johansson)

9:45-10:15

Fika

10.15-11:30 Våtmarksarbetet i Skåne. Hur (sam)arbetar länsstyrelsen, vattenråd och
konsulter? (Anna Wolfhagen m fl)
11:30-12:00 Våtmarker i ett förändrat klimat (Jordbruksverkets vattenenhet)
12:00-13:00 Lunch
13:00-13:45 Hur kan man utforma våtmarker för att uppnå olika syften och kan man uppfylla
flera syften i samma våtmark? (Jens Morin)
13:45-14:15 Utvärdering av våtmarker (Länsstyrelsen Jönköping)

14:15-15:15 Diskussion i grupper kring exempel och frågor som kommit upp under dagarna.
15:15-15:30 Avslut
15:15

Fika och hemresa
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Medverkande

Anna Wolfhagen, Anna Fohrman m fl , Länsstyrelsen Skåne
Emma Svensson, Miljöersättningsenheten, Jordbruksverket
Jens Morin, Naturcentrum
Jonas Johansson, Lunds kommun
Länsstyrelsen, Jönköpings län
Vattenenheten, Jordbruksverket
Katarina Börling, Rådgivningsenheten, Jordbruksverket
Vid frågor ring:

Katarina Börling 070-645 93 74
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