Välkommen till en diskussion om våtmarkers betydelse för att
minska övergödningen – nu och i framtiden
Hur bra är våtmarker är på att ta bort kväve och fosfor? Vad säger forskningen? Hur ser
framtidens våtmarker ut? Med utgångspunkt från två nya rapporter utgivna av
Jordbruksverket och EviEM vill vi diskutera vilken roll anlagda och restaurerade våtmarker
kan spela i arbetet med att uppnå miljökvalitetsmålet Ingen övergödning.
EviEM och Jordbruksverket bjuder nu in till en dag fylld med föredrag, fältbesök,
diskussioner och möjligheter att ställa frågor. Evenemanget vänder sig till dig som arbetar
med exempelvis planering, projektering, rådgivning, stöd till anläggning eller skötsel av
våtmarker, är problemägare, eller på annat sätt är intresserad av våtmarker.

Tid: 20 april 2016

Foto: Johan Hammar

Plats: Hushållningssällskapet Halland, Lilla Böslid

Program
09:30

Registrering, Kaffe

10:00

Landshövdingen hälsar välkommen

Lena Sommestad

10:30

Presentation av Jordbruksverkets rapport 2015:7

Stefan Weisner,
Karin Johannesson

11:00

Pågående forskning, demonstration av försöksanläggningar

John Strand m fl.

12:15

Lunch

13:15

Presentation av EviEMs rapport SR2

Magnus Land,
Wilhelm Granéli

13:45

Wetlands: hotspots for biodiversity, water quality enhancement
and climate regulation

Jos Verhoeven

14:25

Kaffe och gruppdiskussioner

15:00

Diskussion

16:00

Avslut

Moderator

Anmälan och Information
Anmälan
Anmälan till ”Våtmarkers betydelse för att
minska övergödningen” görs på:
http://www.jordbruksverket.se/kurserochsem
inarier . Vid anmälan kan du ange om du
önskar särskild kost mm. Sista anmälningsdag
är 8 april. Max 100 deltagare.
Kostnad
Deltagande i evenemanget är gratis. Lunch
och kaffe/te ingår.
Plats
Evenemanget äger rum i Hushållnings‐
sällskapets lokaler i Lilla Böslid utanför
Halmstad. Karta
Transport
Busstransport avgår från Halmstad C till Lilla
Böslid klockan 9:20. Efter avslutat evenemang
beräknas busstransport från Lilla Böslid
ankomma till Halmstad C klockan 16:30
Busstransporten är gratis i båda riktningarna.
Praktiskt
Medtag gärna bekväma skor och kläder efter
väder eftersom vi kommer att promenera från

konferenslokalen till försöksanläggningarna.
Promenaden tar 10‐15 minuter enkel väg. Om
ni behöver resa dagen innan för att hinna till
registreringen finns bl.a. följande alternativ:
 Kaptenshamn Hotell & vandrarhem:
http://www.kaptenshamn.com/index.php
 Grand Hotell: http://www.grandhotel.nu/
 Hotell Continental: http://www.continent
al‐halmstad.se/
 Scandic: http://www.scandichotels.se/Ho
tels/Sverige/Halmstad/Scandic‐Hallandia/
#.VrC9Do‐cFWc
 Gullbrannagården: http://gullbrannagarde
n.se/
Mer information
Om du har frågor om evenemanget kan du
kontakta:
magnus.land@eviem.se
tel: 0702‐31 67 63
magnus.bang@jordbruksverket.se
tel: 036‐15 50 17
john.strand@hushallningssallskapet.se
tel: 0708‐43 82 18

