Jordbruksverkets
Miljömålsseminarium
Stockholm, 20-21 november 2018
Temat för årets konferens är Maten och mångfalden.
Varmt välkomna till dessa två dagar,
med föreläsningar, diskussioner och inspiration.

Foto: Urban Wigert

Anmäl dig senast den 19 oktober på Jordbruksverkets webbplats
Seminariet vänder sig till dig som arbetar med landsbygden och odlingslandskapet

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

Maten och mångfalden
Program 20 november
Information från departement och myndigheter
9:30
10:30

11:30

Fika
Inledning
Välkommen
Information från departement och myndigheter
Inspirationsföreläsning

12:30

Lunch

Biologisk mångfald i landskapet
13:30-17:00 Det pågår mycket arbete för att gynna den biologiska
mångfalden i odlingslandskapet. I det här passet lyfter vi
delar av det framåtsyftande arbetet, men blickar också
bakåt på genomförda projekt.
19:00

Middag

Program 21 november
Åkermarkens bördighet och biologiska mångfald
8:15

Åkermarken måste förvaltas så att livsmedelsproduktionen är
långsiktigt hållbar. I passet ska såväl lantbrukare som forskare
prata om markens bördighet och andra ekosystemtjänster.

10:00

Fika
Natur- och kulturvärden och produktionen av mat

10:30

Åkermarken utgör 85 procent av odlingslandskapet och är
viktig för såväl mat som mångfald. I det här passet fokuserar
vi på frågan om hur produktion av mat ska samverka med en
hög artrikedom och bevarade kulturmiljöer.

12:00

Lunch
Aktuellt inom miljömålsarbetet

13:00

Korta rapporter om aktuella ämnen
Summering och avslutning

15:00

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. Enkelrum kostar 1 384 kronor och dubbelrum
1 473 kronor.
Du bokar logi via hemsidan, https://www.scandichotels.se/klara eller
genom att skicka e-post till klara@scandichotels.com eller via telefon
08-517 517 00. Konferenshotellet ligger på Slöjdgatan 7
Vid anmälan ska du ange din egen faktureringsadress,
organisationsnummer och bokningskoden BJOR061118. Hotellet
fakturerar dig för login.
Du måste boka rum senast den 19 oktober.
Ev. avbokning av rum måste ske senast den 19 november före
kl.18.00.
Deltagaravgift inklusive lunch och fika är 400 kronor per dag.
Jordbruksverket kommer att fakturera för maten enligt nedan
 20 november, lunch och fika, 400 kronor
 20 november, trerättersmiddag inklusive vatten/lättöl, 400
kronor
 21 november, lunch och fika, 400 kronor
Alla ovanstående priser är exklusive moms.
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

