Vet Du att i flertalet vattendrag finns VATTENRÅD?
(kanske hört om det, men undrat vad det är….),
men i dessa råd saknas ofta folk som talar för naturen.
Är du, eller din lokala krets, intresserad av
NATURSKYDD/-VÅRD och VATTENFRÅGOR?
Då är du mycket välkommen till vår endagskurs om
VATTENRÅD och VATTENVÅRD ! ! !
Lördagen den 16 mars samlas vi på Skälby gård
i Kalmar kl. 09.30 – ca 16.30.
Ni träffar ”vattenfolk” från Rikskansliet, Vattenmyndigheten
i Kalmar, Vattenrådssamordnare och Vattenrådsstyrelser.
Arrangemang och mat står Kalmars Länsförbund för,
men resa och ev. logi tänker vi oss att kretsarna betalar.
Klicka här för anmälan, helst före 28/2.
(Deltagare från Kalmar län har visst företräde)
Många plaskiga hälsningar från arrangörerna
Jan Herrmann och Staffan Arvegård

Vattenråd och vattenvård
Kurs för medlemmar i Naturskyddsföreningen i Kalmar län,
men även övriga Region Sydost, dvs Jönköpings, Kronobergs och Östergötlands län.
Tid:
Plats:

Lördagen 16 mars 2019
Skälby gård, Kalmar

09.30 – 10.00

Fika

10.00 – 10.30

Presentation av kursledning och deltagare, vår avsikt med kursen.
Varför är Du med idag / förväntningar / egen erfarenhet av
Vattenrådsarbete? Jan Hn
Filmen om Vattenråd. Staffan A

10.30 – 11.00

Är detta viktigt för oss i Naturskyddsföreningen?
Mia Svedäng, Rikskansliet.

11.00 – 11.30

Vattendirektivet. Irene Bohman, vattenvårdsdirektör
Vattenmyndigheten för Södra Östersjön.

11.30 – 11.50

Vi rör på oss, diskuterar med varandra, inkl. Irene och Mia.

11.50 – 12.30

Presentation av VISS – ett digitalt verktyg för bättre vatten.

12.30 – 13.15

Lunch

13.15 – 14.00

Vad jobbar vattenråden (VR) med? Vilka är med?
Naturskyddsföreningens roll och medverkan. Mia Svedäng och
Renate Foks, Vattenrådssamordnare i Ostkustens vattensamling.

14.00 – 14.30

Goda exempel. Medlemmar som jobbat i vattenråd, t.ex. Jans
och Staffans erfarenheter från Ölands Vattenråd, och andra!

14.30 – 15.15

Gruppdiskussioner med fika. Hur utvecklar vi vår roll i vattenråden.

15.15 – 15.45

Redovisningar och diskussion.

15.45 – 16.15

Hur går vi vidare? Utvärdering och avslutning. Nätverk?

Öland 2019-01-25 / Jan Herrmann och Staffan Arvegård
070 678 19 89
073 398 11 98

Naturskyddsföreningen i Kalmar län (Länsförbundet) står alltså för arrangemanget och
maten, medan vi hoppas respektive kretsar stödjer medlemmarnas resa och eventuell logi.
Tågresenärer: tåg från Emmaboda och Nybro ankommer här 9.35. Tåg åter t. ex. 16.55.
Resande från Vimmerby och söder om ankommer 08.40. Tåg åter går vid 16.36.
För alla: Vi skjutsar från och till stationen ( = 2)! Tåg längre bortifrån övernattar i Kalmar. Tips nedan.
Bilresenärer lämnar motorvägen vid avfart/trafikplats ”Kalmar C”, kör sedan enligt kartan nedan,
parkering strax bortanför det stora vita huset där vi håller till = Skälby gård ( = 1).
Instuderingsmaterial kommer kanske senare…
Hotellförslag
3
Rasta
ca 1000.3.6 / 2.1 km, men motorvägen emellan
4
Scandic
600-800.3.6 / 1.5 km, men motorvägen emellan
5
Brofästet
600-700.2.4 km
6
Hilda
700-900.3.0 km
7
Svanen
600-700.3.6 km, även vandrarhem
samt några, lite dyrare, på Kvarnholmen ( ≈ centrum)
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Söderifrån
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