Inbjudan och program

Tillsammans når vi längre
Jordbruksverkets miljömålseminarium om Ett rikt odlingslandskap 2015

Foto: Knut Per Hasund

När: 16 och 17 november 2015
Var: Scandic Klara, Slöjdgatan 7, Stockholm
Anmäl dig senast den 11 september på Jordbruksverkets webbplats
Observera att det är kort anmälningstid!
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.

Program
Måndag den 16 november
10:00-10:30

Fika

10:30-12:30

Samverkan lokalt, regionalt och nationellt

Samverkan lyfts ofta fram som en möjlighet för att stärka miljömålsarbetet. Till exempel så har
Miljömålsrådet som huvuduppgift att stärka samverkan mellan myndigheter för att nå
miljömålen. Hur kan vi bli bättre på samverkan lokalt, regionalt och nationellt? Vilka
möjligheter och hinder till samverkan finns och hur kan det praktiska arbetet se ut?


Välkommen!
Olof Johansson, Jordbruksverket



Miljömålsrådet – med fokus på samverkan myndigheter emellan
Leif Denneberg, Jordbruksverket



Miljöåtgärder i samverkan
David Ståhlberg, Jordbruksverket



Samarbetsåtgärder i nya landsbygdsprogrammet
Emma Svensson, Jordbruksverket



Samverkan för helhetslösningar över sektorsgränser, landskapliga naturbruksplaner
Lars Johansson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Lunch
13:30-17

Odlingslandskapet möter skogen

Landskapet förändras. Igenväxning är ett påtagligt hot mot den biologiska mångfalden i såväl
skogen som i odlingslandskapet. Hur kan vi få till ett öppnare landskap och mjukare övergångar
där jordbruk och skog möts och vem ansvarar för arbetet?


Ett öppnare landskap, där jordbruk och skog möts
Urban Emanuelsson, Högskolan Kristianstad



Rödlistan, igenväxning ett problem i både skogen och odlingslandskapet
Anders Jacobsson, Artdatabanken



Ser vi inte skogen för alla träd? Vilka möjligheter finns med alternativa betesdjur?
Carl-Gustaf Thulin, Sveriges Lantbruksuniversitet

Fika


Öppnare skogar och mjukare övergångar mellan skog och jordbruksmark – vad görs,
vad är möjligt att göra?
Skogsstyrelsen



Öppnare skogar, vad gör näringen?
Stefan Bleckert, Sveaskog

Diskussion

Tisdag 17 november
8:10-11:15

Kulturmiljöer och kulturlandskap

I Jordbruksverkets fördjupade utvärdering lyfts kulturmiljöerna fram som en av de stora
utmaningarna för att nå miljökvalitetsmålet. Situationen har försämrats i och med
förändringarna i det nuvarande landsbygdsprogrammet. Förändringar av biotopskyddet har
också skapat en viss oro. Hur kommer förändringarna att påverka kulturmiljöerna och hur är
tillståndet för kulturmiljöer och gräsmarker?


Hur kan vi arbeta med kulturmiljöerna efter förändringar i landsbygdsprogrammet?
Michael Frisk, Riksantikvarieämbetet



Arbetet med kulturmiljöer på regional nivå
Lena Landström, Länsstyrelsen i Gävleborg



Kulturlandskapet – en resurs för gårdens utveckling
Ingemar och Margareta Zachrisson, Mysten i Västra Götalands län

Fika


Småbiotoper och gräsmarker i den regionala miljöövervakningen
Anders Glimskär, Sveriges Lantbruksuniversitet



Dispens från biotopskyddet, när och var är det tänkt att ges?
Torben Söderberg, Jordbruksverket



Natur- och kulturvärden på webben – Samlad fastighetsspecifik information
Linda Hassel, Länsstyrelsen i Jönköpings län

11:15-15:30

Information och forskning

Nyheter och projekt som rör odlingslandskapets biologiska mångfald och kulturmiljöer.


Information från RUS och EviEM

Lunch


EU-kommissionens översyn av habitatdirektivet och fågeldirektivet
Anna Lindhagen, Naturvårdsverket



Färre och större – om strukturomvandlingen i odlingslandskapet
Jerker Moström, Statistiska centralbyrån



Miljöersättningarna kopplar till biologisk mångfald
Matthew Hiron, Uppsala universitet

Fika


Grannsamverkan för bättre naturvård! Fjärilarna visar vägen till landskapsbaserade
ersättningar
Karl-Olof Bergman, Linköpings universitet

Diskussion, summering, avslutning. Seminariet avslutas klockan 15:30

Övrig information
Jordbruksverket har förbokat ett antal rum på Scandic Klara. Du måste själv boka logi. Rum
kostar 1 406 kronor och dubbelrum 1 674 kronor (exkl. moms).
Du bokar logi genom att skicka e-post till klara@scandichotels.com
Vid anmälan ska du ange din egen faktureringsadress, organisationsnummer och kod
JOR021115. Hotellet fakturerar dig för login.
Du måste boka rum senast den 15 oktober.
Ev. avbokning av rum måste ske senast 15 november före kl.18.00.
Jordbruksverket kommer att fakturera för maten enligt nedan:





16 november, lunch och fika, 400 kronor
16 november, middag, 400 kronor (inklusive ett glas vin eller öl)
17 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 Johan Wallander,
036-15 57 19 (fornamn.efternamn@jordbruksverket.se)
Anmäl dig här

