2016-02-12

Våtmarkerna i fokus
Inbjudan till en kurs om våtmarker
Svensk Våtmarksfond - i samarbete med Holmen Skog - anordnar en kurs i anläggande och
restaurering av våtmarker. Syftet med kursen är att öka kunskapen om hur man anlägger/restaurerar
våtmarker för att uppnå största möjliga naturvårdsnytta med särskilt fokus på fågellivet. Kursen
behandlar våtmarker från norr till söder i såväl jordbruks- som skogslandskapet. Teoretiska
genomgångar varvas med exkursioner och gruppövningar.
Tid: Måndag den 4 april kl.11.30 – Onsdag den 6 april kl.15.30
Plats: Svenska Jägareförbundets kursgård Öster Malma, Nyköping
Kursavgift: 6 500 kr + moms (inkl. litteratur, samtliga måltider och logi i enkelrum)
4 000 kr + moms för Holmenanställda
Anmälan: Anmälan senast den 4 mars till info@vatmarksfonden.se
Ange namn på deltagare, kontaktuppgifter och ev. kostalternativ
Kursavgiften inbetalas i samband med anmälan till bankgiro 5989-3289
(Begränsat antal platser)
Program enligt bilaga

Välkommen!
Hans von Essen
Generalsekreterare Våtmarksfonden

David Rönnblom
Verksamhetsutvecklare naturvård Holmen

Stiftelsen Svensk Våtmarksfond bildades 1995. I fonden samarbetar Svenska Jägareförbundet,
Sveriges Ornitologiska Förening, Världsnaturfonden och Lantbrukarnas Riksförbund.
Våtmarksfonden tillhandahåller genom sitt nätverk några av landets främsta kompetenser
på våtmarksområdet samt lämnar visst ekonomiskt bidrag till restaurering av våtmarker.
Svensk Våtmarksfond, Öster Malma 611 91 Nyköping, 072-218 75 99, info@vatmarksfonden.se

www.vatmarksfonden.se

Våtmarkskurs
på
Öster-Malma den 4-6 april 2016.
Kursen anordnas av Svensk Våtmarksfond i samarbete med Holmen Skog
Måndag 4 april
11.30 - 12.30
12.30 - 14.30

Ankomst och lunch.
Våtmarkerna i ett samhällsperspektiv samt vad gör VMF?
Våtmarker i skog och på jordbruksmark.
Markägares olika mål med våtmarker.
Kaffe
Norrlänska våtmarker, historia till nutid. Återskapande till vad?
Middag.
Exkursion till olika typer av våtmarker.

14.30 - 15.00
15.00 - 16.30
17.00 - 18.00
1800 -

Hans GS
Carl
Hans
Carl
Alla

Tisdag 5 april
08.00-12.00

Hur anlägger man en våtmark. Tekniska lösningar, ekonomi
och juridik. Inne och praktiska övningar i fält, inkl. kaffepaus.
Lunch
Våtmarksfåglar och deras krav på miljö.
(Sim- och dykänder, gäss och vadare)
Kaffe
Våtmarksfåglar och deras krav på miljö forts.
Middag.
Exkursion. Våtmarker till vad?

12.00 -13.00
13.00 - 15.00
15.00 - 15.30
15.30 -16.30
17.00 -18.00
1800 -

Hans

Pär

Alla

Onsdag 6 april
08.00-11.00
11.00 -12.00
12.00 -13.00
13.00 -15.00
15.00
Kursledare:
Lärare:

Redovisning gruppövningar inkl. kaffepaus.
Carl, Hans
Restaurering av rinnande vatten . Våtmarker som näringsfällor. Poul-Erik o Johnny
Strandzoner, omgivande mark samt våtmarkers inredning.
Lunch.
Fortsättning restaurering av rinnande vatten.
Avslutning och kaffe
Hans von Essen, Våtmarksfondens generalsekreterare (GS).
Poul-Erik Jenssen, konsult viltförvaltning
Johnny Carlsson, specialist på restaurering av rinnande vatten
Pär Söderquist, forskare vid Högskolan i Kristianstad
Carl von Essen, Våtmarksfondens expertgrupp
Hans von Essen, konsult i våtmarksbyggnation

Personlig utrustning: Kläder för utebruk, kikare, kamera och anteckningsmaterial.
Litteratur och handledningar: Delas ut under kursdagarna.

