
Program Ängs- och hagmarksseminarium på Jämtkrogen 9-10 april

LÖRDAG 9 APRIL

12.00 - 13.00: Lunch

13.00 - 13.05: Länsförbunden SNF, Västernorrland och Jämtland/Härjedalen 
13.05 - 13.20: Johanna Sandahl, SNF ordförande (Vad behöver göras på nationell nivå)

Läget och förslag till åtgärder för några hotade arter i regionen
13.20 - 13.40: Brunkulla - Håkan Lindström, Bengt Pettersson (15 min + frågor 5 min)
13.40 - 14.00: Fältgentiana - Bengt Pettersson (15 min + frågor 5 min)
14.00 - 14.20: Låsbräknar - Thomas Ljung (15 min + frågor 5 min)
14.20 - 14.50: Länsstyrelsernas arbete med värdefulla gräsmarker - Lst Y och Z (20 min + 
frågor 10 min)

14.50 - 15.20: Fika

15.20 - 15.35: Betande mular är mervärden - miljöstöden måste följa med! - Gunilla 
Kjellsson, LRF Västernorrland 
15.35 - 15.50: Mer praktiskt pass från djurhållare om skötsel av värdefulla marker ur deras 
perspektiv 
15.50 - 16.05: Användbara maskiner för skötsel (LRF / Maskinringen)
16.05 - 16.30: Frågor på LRF-passet

16.30 - 17.30: Grupparbeten runt frågor som diskuterats under dagen

18.00: Middag

20.00 - 21.00: Goda exempel - André Dahlin, Fagerdal. Slåtter vid Öjån.

SÖNDAG 10 APRIL

08.15 - 08.35: Norrländska slåttervallar, en underskattad ängsbiotop - Stefan Grundström, 
SBF (15 min + frågor 5 min)
08.35 - 08.55: Betande djurslag, vilka är bäst? - Anna Hessle, SLU (15 min + frågor 5 min)

08.55 - 10.00: Grupparbeten, forts från lördagen, inkl fika
10.00 - 12.00: Redovisning grupparbeten + sammanfattning och planer för vidare arbete

12.00: Lunch och hemfärd

   



INFORMATION OM DELTAGARAVGIFT, BOENDE OCH MAT

Avgift för deltagande, boende och mat: 300 kr för medlemmar i Naturskyddsföreningen 
eller LRF, 550 kr för icke medlemmar och då ingår medlemskap i Naturskyddsföreningen 
om man vill. Betalningen gör du till  Naturskyddsföreningens länsförbund i 
Västernorrlands bankgiro 5039-5896 innan konferensen.

Boende: Del i dubbelrum på Jämtkrogen i Bräcke, alternativt del i 4-bäddsstuga. Några 
enstaka enkelrum finns på Träporten i Borgsjö, 3,5 mil öster om Bräcke. Du anger i 
anmälningsformuläret vilket boende du önskar.

Mat: All mat som serveras är i största möjliga mån tillagad på lokala råvaror, många 
ekologiskt producerade. Du anger i anmälningsformuläret om du har särskilda önskemål 
om maten.

Anmäl dig här! 
h"p://www.studieframjandet.se/Templates/Applica8on/CourseApplica8on.aspx?courseid=491346
&GAcode=UA-6577289-1! ! ! ! ! ! ! ! ! !

VÄLKOMNA!

”Ängsblommor”, foto: Håkan Sundin
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