Inbjudan till
Våtmarkskonferens
25-26 april 2017, Öland
Stiftelsen Svensk Våtmarksfond i samarbete med

inbjuder till en våtmarkskonferens på Ekerum Resort, Öland

Medverkande
Naturvårdsverket, Jordbruksverket, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i
Kalmar län, Borgholms och Mörbylånga kommuner, LRF, Sportfiskarna, SOF
BirdLife, Ölands vattenråd m.fl.

”Fåglarnas och människans våtmarker”
Med konferensen ”Fåglarnas och människans våtmarker” vill Våtmarksfonden
fästa uppmärksamheten på våtmarkernas stora betydelse för såväl människans
behov av vatten som naturvården i allmänhet och fågellivet i synnerhet. Öland är
ett område med ett rikt och våtmarksberoende fågelliv samtidigt som problemet
med vattenbrist varit särskilt tydlig sommaren 2016. Denna situation
exemplifierar ett mycket stort samhällsintresse i att bevara och restaurera
våtmarker. Våtmarkernas förmåga att minska näringsläckaget från
jordbruksmarker har även en stor positiv effekt för miljöproblematiken i
Östersjön.
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 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.

Målgrupp
Konferensen vänder sig till alla som är intresserade av våtmarksfrågor inom
naturvårds- och markägarorganisationer, skogs- och jordbruk samt myndigheter
och politiker med ansvar för våtmarksfrågor.
Plats
Ekerum Resort Öland, 0485-80 000, www.ekerum.com
Tid
Tisdag-onsdag, 25 – 26 april. Samling och registrering kl.11.30-12.00 den 25 april.
Avslutning den 26 april med lunch 12.00.
Program
Enligt bilaga.
I programmet ingår en exkursion.
Anmälan
Anmälan via mail på info@vatmarksfonden.se senast den 24 mars.
(Efter anmälan erhålles en faktura.)
Ange namn på deltagare, deltagaralternativ enligt nedan (1, 2,3, 4 eller 5) och
faktureringsadress samt ev. alternativ mailadress för fakturan.
Ange även eventuellt önskemål av alternativ kost

Deltagaravgift per person:
1. Hela konferensen inkl. logi, luncher och middag: 2 500 kr
2. Hela konferensen inkl. luncher och middag exklusive logi: 1 800 kr
3. Enbart dag 1 inkl. lunch och middag: 1 600 kr
4. Enbart dag 1 inkl. lunch, exkl. middag: 1 300 kr
5. Enbart dag 2 inkl. lunch: 1 300 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 info.material, posters etc. för våtmarksrelaterade
projekt, forskning m.m. Meddela i så fall om detta i förväg.

”Fåglarnas och människans våtmarker”
Program
25 - 26 april 2017
Arrangör: Stiftelsen Svensk Våtmarksfond
Plats: Ekerum Resort, Öland
Moderator: Lena Näslund
Dag 1, tisdag den 25 april
11.30 – 12.00 Ankomst och registrering
12.00
Lunch
13.00
Välkomstanförande
Björn Sprängare, ordförande Våtmarksfonden
13.10

Invigningsanförande
Malin Almqvist, tf. Landshövding

13.30

Praktisk information
Lena Näslund, moderator

13.40

Användning och omfattning av Ölands våtmarker
- förr och nu
Jan-Henrik Fallgren, Arkeolog

14.00

Uppföljning av anlagda våtmarker i Kalmar län - ett
länsstyrelseprojekt som pågår under 2015 - 2019.
Eva Hammarström, Länsstyrelsen Kalmar län

14.20

Vattenvårdsarbete i Borgholms kommun –
Vattenrådsarbete på Öland
Kristin Bertilius, Borgholms kommun/Ölands vattenråd

14.40

Jordbrukets erfarenheter och synpunkter på våtmarker
Jan-Olof Sundby, LRF

15.00

Kaffe

15.30

Vattenbrist och betydelsen av våtmarker samt planerade
projekt för bildande av grundvatten
Mörbylånga kommun

15.45

Utdelning av Våtmarksfondens och Ragn-Sells
Våtmarksstipendium 2017

16.30

Exkursion Mittlandet
Guide, Susanne Forslund

19.00

Middag
---------------------------------------------

Dag 2 onsdag den 26 april
Frivillig fågelexkursion till strandängarna
Guider, Åke Pettersson och Richard Ottvall
07.30

Frukost

08.30

Vattendomar och markavvattningsanläggningar
Jenny Lonnstad, Naturvårdsverket

08.50

Dämma i diket för att öka grundvattenbildningen
Tomas Johansson, Jordbruksverket

09.10

Var gör våtmarker bäst nytta för att bidra till att
uppfylla EU-direktiv?
Ursula Zinko, Havs- och Vattenmyndigheten

09.30

Våtmarksfondens roll i våtmarksarbetet
Hans von Essen, Våtmarksfonden

09.50

Kaffe

10.20

Mer vatten ska gynna hotade strandängsvadare
Richard Ottvall, Naturvårdskonsult

10.40

Rovfiskprojektet - restaurering av öländska våtmarker
Tobias Berger, Sportfiskarna

11.00

Våtmarksprojekt och fågellivet – kunskapsöverföring samt
utvärdering av måluppfyllelse
Adriaan De Jong, Våtmarksfonden

11.20

Diskussion, sammanfattning och avslutning

12.00

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

