Inbjudan till
Våtmarkskonferens
8 – 9 maj, Aspenäs Herrgård, Lerum
Stiftelsen Svensk Våtmarksfond i samarbete med

inbjuder till en våtmarkskonferens på Aspenäs herrgård, Lerum

Medverkande
Miljö- och energidepartementet, Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten,
Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, LRF, Sportfiskarna, Naturskyddsföreningen, Mark
och miljööverdomstolen m.fl.

”Alla goda krafter för fler våtmarker”
Vilka hinder finns på vägen och hur kan vi tillsammans ta oss förbi dem?
Målsättningen med konferensen är att den ska bli en plattform för diskussioner
och genomgång av förutsättningar, problem och möjligheter så att
våtmarksarbetet blir så effektivt som möjligt. Vilka förenklingar i regelverket
skulle underlätta våtmarksarbetet? Hur ser finansieringsmöjligheterna ut? Vad
gäller beträffande samhällets intentioner för fler våtmarker?
Målgruppen för konferensen är anställda hos kommuner, länsstyrelser, centrala
myndigheter och företag. Även ideella organisationer, konsulter, forskare och
privatpersoner med intresse för våtmarksarbetet.
Vid konferensen kommer samtliga berörda myndigheter och ett flertal
organisationer att medverka. Konferensen är öppen för alla med intresse och
engagemang för återskapandet av våtmarker.

Våtmarksfonden har under drygt 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.

Plats
Aspenäs Herrgård, Seatons allé, 443 91 Lerum, 0302-63 00 00

www.aspenasherrgard.se
Tid
Onsdag 8 maj – torsdag 9 maj 2019. Samling och registrering kl.11.30-12.00 den 8
maj. Avslutning den 9 maj med lunch 12.00.
Program
Enligt bilaga.
I programmet ingår en kortare exkursion.
Anmälan
Anmälan via mail på info@vatmarksfonden.se senast den 8 mars.
(Efter anmälan erhålles en faktura.)
Ange namn på deltagare, deltagaralternativ enligt nedan (1, 2,3, 4 eller 5) och
faktureringsadress.
Ange även eventuellt önskemål av alternativ kost

Deltagaravgift per person:
1. Hela konferensen inkl. logi, luncher och middag: 3 500 kr
2. Hela konferensen inkl. luncher och middag exklusive logi: 2 300 kr
3. Enbart dag 1 inkl. lunch och middag: 2 100 kr
4. Enbart dag 1 inkl. lunch, exkl. middag: 1 700 kr
5. Enbart dag 2 inkl. lunch: 1 700 kr
(Konferensavgiften är inklusive moms och inkluderar exkursion
med gemensam transport.)

Kontakt
Våtmarksfondens generalsekreterare Hans von Essen
072-218 75 99 eller info@vatmarksfonden.se

Det finns även möjlighet att ta med infomaterial, posters etc. för våtmarksrelaterade
projekt, forskning m.m. Meddela i så fall gärna om detta i förväg.

”Alla goda krafter för fler våtmarker!”
Vilka hinder finns på vägen och hur kan vi tillsammans ta oss förbi dem?

Konferensprogram
8 – 9 maj 2019
Arrangör: Stiftelsen Svensk Våtmarksfond
Plats: Aspenäs Herrgård, Lerum
Moderator: Henrik Ekman
Dag 1, onsdag den 8 maj
11.30 – 12.00

Ankomst och registrering

12.00

Lunch

13.00

Välkomstanförande
Björn Sprängare, ordförande Våtmarksfonden

13.10

Invigningsanförande
Jakob Granit, GD Havs- och vattenmyndigheten

13.30

Praktisk information
Henrik Ekman, moderator

13.40

Regeringens satsning på våtmarker
Michael Löfroth, Miljö- och energidepartementet

14.00

Våtmarkssatsningen - LONA
Eva Amnéus Mattisson, Naturvårdsverket

14.20

Våtmarkerna i landsbygdsprogrammet efter 2020?
Emma Svensson, Jordbruksverket

14.40

Våtmarksprojektet ”Kilen”
Erfarenheter från ett havsnära våtmarksprojekt
Ola Carlson, Onsala

15.00

Kaffe

15.30

Svensk Våtmarksfond – en presentation
Hans von Essen

15.40

Utdelning av Våtmarksstipendiet

16.30

Exkursion till näraliggande våtmarker

19.00

Middag

Dag 2 torsdag den 9 maj
07.00

Frukost

08.00

Våtmarkernas ekosystemtjänster
Erik Wallentin, länsstyrelsen Halland

08.20

Skogliga våtmarker med fokus på stöden
Maja Ramström, Ingemar Eriksson, Skogsstyrelsen

08.40

Hinder vid våtmarksrestaureringar-hur kommer man vidare?
Nils Ljunggren, Sportfiskarna

09.00

Våtmarkernas juridik
Ingrid Johansson, Mark- och miljööverdomstolen

09.20

”Bonde söker …….hjälp med våtmarksadministration”
Markus Hoffman, LRF

09.40

Entreprenörens önskelista
Tuve Lundström, Naturvårdsingenjörerna

10.00

Kaffe

10.30

”Tid för våtmark”
– Naturskyddsföreningens arbete med våtmarker
Mia Svedäng, Naturskyddsföreningen

10.50

Planering av våtmarksrestaurering med hjälp av GIS
Kristofer Paulsson, länsstyrelsen Jönköpings län

11.10

Grip on Life – ett EU projekt om skogliga våtmarker
Lena Allthin, Skogsstyrelsen

11.30

Diskussion, sammanfattning och avslutning

12.00

Lunch och hemfärd
Information
Hans von Essen, 072 – 218 75 99, info@vatmarksfonden.se
www.vatmarksfonden.se

