Samverka för miljö och konkurrenskraft på landsbygden!
Välkommen till workshop på Naturvårdsverket i Stockholm den 9 april
Jordbrukets miljöarbete kan bli effektivare genom samverkan mellan myndigheter, företag och
föreningar. Samverkan kan också hjälpa företag inom den gröna sektorn att hitta nya marknader.
Konkurrenskraftiga landsbygdsföretag behövs för miljön! Men hur gör vi för att samverka?
Mål och målgrupp
I genomförandet av det nya landsbygdsprogrammet ska samverkan få en tydlig plats i lokala
strategier och regionala handlingsplaner. Workshopen ska vara ett stöd för dig som deltar i detta
arbete. Workshopen vänder sig också till dig som på andra sätt arbetar med landsbygdsutveckling
eller miljöprojekt på lokal och regional nivå.
Program
10.00–10.15 Introduktion
10.15–10.45 Presentation av Miljöåtgärder i samverkan och Framgångsfaktorer för samverkan
Hur har östgötarna lyckats skapa ett varumärke kring sitt eklandskap? På vilket sätt samarbetar
producenter och konsumenter i Jämtland och varför är butiker i Bergslagen bra på att sälja mat från
lokala gårdar?
10.45–12.15 Framtidslandskapet i Göinge, Fjällbete i Åre och Lokal mat i Svartådalen
Personliga möten med goda exempel!
12.15–13.15 Lunch
13.15–15.30 Hur kan din organisation bidra till effektivare miljöarbete och bättre konkurrenskraft?
Med hjälp av Magnus Ljung som är en erfaren processledare översätter vi förmiddagens insikter till
det lokala och regionala genomförandet av landsbygdsprogrammet och vår egen verksamhet.
Medverkande
Magnus Ljung, statskonsulent vid SLU och författare till ”Miljöåtgärder i samverkan”, Pär Extor,
Hushållningssällskapet i Halland och författare till ”Framgångsfaktorer i samverkansprojekt”,
Catharina Hellström Engström, Länsstyrelsen i Skåne och ordförande för Landsbygdsnätverkets
arbetsgrupp för sammanhängande landskapsområden, Ingrid Persson, Nedanbäck gård och deltagare
i Framtidslandskapet, Erik Danielsson, delägare i Fjällbete Ekonomiska Förening och Lisa Hallin,
projektledare för Lokal mat i Svartådalen.
Anmälan och kontakt
Anmäl dig senast den 31 mars på www.jordbruksverket.se/kurserochseminarier. Vi svarar på frågor:
Karin Skantze, Naturvårdsverket, 010-698 15 01; David Ståhlberg, Jordbruksverket, 036-15 60 32; Nils
Lagerroth, Landsbygdsnätverket, 036 15 62 15; Emma Svensson, Baltic Compact, 036-15 51 16.
Övrigt
Kaffe serveras från kl. 09.30 och under eftermiddagen. Lunch bekostas av deltagarna, i övrigt är
workshopen avgiftsfri. Vi kommer filma presentationerna under förmiddagen. Naturvårdsverket
ligger på Valhallavägen 195 i Stockholm.

