
 
 

Inbjudan till 
Våtmarksfondens Jubileumskonferens 
19-20 maj 2015, Christinehofs Ekopark 

 
Stiftelsen Svensk Våtmarksfond i samarbete med 

 

                                 
 

                           inbjuder till en våtmarkskonferens med anledning av 

                                         Våtmarksfondens 20-årsjubileum 

 

 
Medverkande  

Miljö- och energidepartementet, Naturvårdsverket, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen         

Havs- och vattenmyndigheten,  LRF, Sportfiskarna, Länsstyrelsen i Skåne m.fl. 

 

Vattenlandskap i praktiken 

Historiska perspektiv och framtidsblickar 

Enorma arealer våtmarker har dränerats under de senaste 150 åren. Hela 

vattenlandskap har försvunnit vilket lett till stora negativa ekologiska 

konsekvenser. Den biologiska mångfalden i allmänhet och kanske fågellivet i 

synnerhet har påverkats på ett märkbart sätt.  

Stiftelsen Svensk Våtmarksfond har under 20 års tid engagerat sig för att 

restaurera och skapa goda våtmarksmiljöer över hela landet. Fondens verksamhet 

har lett till att c:a 650 våtmarker om sammanlagt c:a 7 000 ha har kunnat 

återskapas. Detta är i många fall bara fläckar i stora avrinningsområden. För att 

återskapa hela vattenlandskap krävs allt större insatser och inte minst en 

utvecklad samverkan mellan såväl markägare som olika våtmarksaktörer.  

Med särskilt fokus på fågellivet kommer Våtmarksfonden även fortsättningsvis 

att spela en aktiv roll i det nationella våtmarksarbetet. Med denna 

Jubileumskonferens vill Våtmarksfonden skapa möjligheter till reflektioner över 

de gångna 20 årens verksamhet och samtidigt rikta blickarna in i framtiden. 

 

            

           



 Deltagare 

Konferensen vänder sig till alla som är intresserade av våtmarksfrågor inom 

naturvårds- och markägarorganisationer, skogs- och jordbruket samt myndigheter  

och politiker med ansvar för våtmarksfrågor. 

 

Plats 

Christinehofs Ekopark, Brösarp i Skåne. www.christinehofsekopark.se 

 

            Tid 

Tisdag-onsdag, 19-20 maj 2015. Samling och registrering kl.10-11 den 19 maj på 

Christinehofs slott. Avslutning på samma plats den 20 maj ca klockan 16.00. 

 

Program 

Enligt bilaga. 

 

I programmet (den 20 maj) ingår en exkursion till projekt Fyleån www.ucforlife.se 

och projekt Tullstorpsån www.tullstorpsan.se 

 

Anmälan      

Anmälan via mail på info@vatmarksfonden.se senast den 24 april 2015.  

 

Ange namn på deltagare, deltagaralternativ enligt nedan (1, 2,3, 4 eller 5) och 

faktureringsadress samt mailadress för fakturan.  

 

Ange även eventuellt önskemål av alternativ kost 

 

(Det finns även möjlighet att ta med info.material, posters etc. för våtmarksrelaterade 

projekt, forskning m.m. Meddela i så fall om detta i förväg.) 

 

Deltagaravgift per person: 

1. Hela konferensen inkl. lunch och middag: 2 500 kr 

2. Hela konferensen inkl. lunch, exkl. middag: 2 100 kr 

3. Enbart dag 1 inkl. lunch och middag: 1 800 kr 

4. Enbart dag 1 inkl. lunch, exkl. middag: 1 400 kr 

5. Enbart dag 2 inkl. lunch: 1 500 kr 

(Konferensavgiften är inklusive moms och inkluderar dokumentation och exkursion 

             med gemensam transport.) 

   
Din anmälan gäller först när betalning har skett! 

 

Kontakt 

Våtmarksfondens generalsekreterare Hans von Essen 

072-218 75 99 eller info@vatmarksfonden.se 

 

          Resa och logi att bokas av deltagarna på egen hand 

I Christinehofs närområde finns det flera övernattningsmöjligheter.  

Här några tips att leta vidare på. 

www.talldungen.se, www.gladanvraken.se, www.kuskahusen.se, 

www.brosarpsgastgifveri.se, www.kivikshotell.se, www.drakamollan.se, 

www.ahusgastis.se, Vandrarhem Skåne och Ådala, www.storahotellet.nu (Tomelilla) 

  

 

       Varmt välkommen till vår Jubileumskonferens! 

http://www.christinehofsekopark.se/
http://www.ucforlife.se/
http://www.tullstorpsan.se/
mailto:info@vatmarksfonden.se
mailto:info@vatmarksfonden.se
http://www.talldungen.se/
http://www.gladanvraken.se/
http://www.kuskahusen.se/
http://www.brosarpsgastgifveri.se/
http://www.kivikshotell.se/
http://www.drakamollan.se/
http://www.ahusgastis.se/
http://www.storahotellet.nu/


                       Svensk Våtmarksfond 
 

 

Program                

Våtmarksfondens Jubileumskonferens  

19-20 maj 2015 

 
Arrangör: Stiftelsen Svensk Våtmarksfond 

Plats: Christinehofs Ekopark, Brösarp i Skåne 

Moderator: Henrik Ekman 

 

 

Dag 1, tisdag den 19 maj 

 

10.00 – 11.00   Ankomst, kaffe och registrering  

 

11.00 Välkommen till Christinehof 

   Carl Piper  

 

11.05 Invigningsanförande  

                Landshövding Margareta Pålsson 

 

11.20 Välkommen till Tomelilla kommun 

 

11.30 Öppnande av konferensen 

                 Lars Ingelmark, ordförande Svensk Våtmarksfond 
 
11.40 Hur hanteras våtmarksfrågorna inom regeringskansliet?

 Michael Löfroth, Miljö- och energidepartementet 
  

12.00 Lunch 

13.15 Praktisk information, moderator Henrik Ekman  

13.20 Våtmarksfonden – en bred plattform med betydelse för det 
nationella våtmarksarbetet 

Hans von Essen, Våtmarksfonden 
 
13.35 Lantbrukets erfarenheter av att anlägga våtmarker 

                 Markus Hoffman, Lantbrukarnas Riksförbund 
 
13.55 Vattendirektivet och våtmarker  

                 Daniel Isaksson, Havs- och vattenmyndigheten  



14.15 Naturvårdsverkets arbete med våtmarker 

                Jenny Lonnstad, Naturvårdsverket 
 

14.35 Landsbygdsprogrammets möjligheter till en bättre 
                vattenvård i landskapet 

                Emma Svensson, Jordbruksverket    

  
15.00 Kaffe 

 
15.40 Drivkrafter för god naturvård       

                 Monika Stridsman, Skogsstyrelsen 

 
16.00 Tala med bönder på bönders vis  

                 Lennart Henriksson, Natur och Människa AB 
   
16.20 Att tala om sumphål utan att gå ner sig i träsket 

                 Eva Götbrink, Kråkfot Natur AB 
 
 16.40 Våtmarkernas ekosystemtjänster  

                John Strand, Hushållningssällskapet Halland 
 

17.00 Diskussion och sammanfattning av dagen, Henrik Ekman 
 
17.20 Våtmarksfondens och Ragn-Sells Våtmarksstipendium 2015 

 

18.00 Jubileumsmiddag 

 
19.30 Kvällsexkursion 

--------------------------------------------- 

Dag 2 onsdag den 20 maj 

 
08.30 Fågelinventeringar i våtmarker  

                Åke Pettersson, Sveriges Ornitologiska Förening - BirdLife Sverige 
 
08.50 Sportfiskarnas gäddfabriker – optimala fågelbiotoper 

                Micael Söderman, Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund 
 
09.10 Våtmarksarbetet i Skåne – framgångsfaktorer 

                Anna Ejserholm, Länsstyrelsen i Skåne 
 

09.30 Avfärd till Fyledalen och Tullstorpsån 

 Kaffe och lunch i terrängen samt  

                kort sammanfattning av dagen. 
 
15.00 Avfärd till Christinehof 

 
16.00 Ankomst till Christinehof och hemfärd 

Information 

Våtmarksfondens generalsekreterare Hans von Essen 

Mobil: 072 – 218 75 99, info@vatmarksfonden.se, www.vatmarksfonden.se  

mailto:info@vatmarksfonden.se
http://www.vatmarksfonden.se/

