
Det våras för landsbygden!
#landsbygdsvår



Fredag 22 maj 

12.00 Öppning av marknaden och utställningen 
– Naturskyddsföreningen presenterar ”Godbitar från Jämtland” Under hela helgen arrangerar vi en 
marknad med lokala, regionala och nationella producenter och utställare.

12.00-13.00 Lunch

14.30-15.00 Fika

15.00-17.00 Workshops och seminarier
På nästa uppslag hittar du vilka workshops och seminarier det finns att välja mellan.

19.00 Middag

20.00 Bio - Cowspiracy

Lördag 23 maj  

9.30 Välkomna! - med konferencier Carolina Klüft

Det våras för landsbygden!
Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen.
Sara Vikström Olsson, ordförande Fältbiologerna.
Björn Eriksson, regiondirektör, region Jämtland Härjedalen.

Naturreservaten - en tillväxtmotor för landsbygden? 
Peter Fredman, professor vid turismforskningsinstitutet Etour vid Mittuniversitetet och Eva Hellstrand 
(C) politiker region Jämtland Härjedalen.

Vad vill Centern med landsbygden?
Annie Lööf, partiledare Centerpartiet. 

11.00-11.30 Fika

Kor – klimatkatastrof eller landskapsräddare? 
Stefan Edman, biolog och författare och David Bryngelsson, doktor i Energi och Miljö, Chalmers.  

Tål naturen dubbelt så många vindkraftverk?
Martin Green, fågelforskare och Charlotte Unger VD för branschorganisationen Svensk Vindenergi.
 
12.30-13.30 Lunch

Råvarornas många förbannelser
Po Tidholm, journalist och författare till boken Norrland.

Regeringens gröna framtidsarbete
Kristina Persson, framtidsminister (S).

Bensinskatt – höjer värdet på skogen!
Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen. 

14.45-15.15 Fika och dialogtorg med Naturskyddsföreningens styrelse 
Kom och diskutera och påverka.

15.15-17.00 Workshops och seminarier
På nästa sida hittar du vilka workshops och seminarier det finns att välja mellan.

18.00 Festmiddag!

20.00 Konsert med Jon Henrik Fjällgren! 

Dans!

Söndag 24 maj 

8.00 Morgonpromenad längs sjön

9.00 Insikter från gårdagen och inspiration inför dagens program
Med Carolina Klüft, Johanna Sandahl och Christel Gustafsson, landsbygdsstrateg Jordbruksverket.

9.30-10.30 Workshops och seminarier
På nästa uppslag hittar du vilka workshops och seminarier det finns att välja mellan.

10.30-11.00 Fika

Att lyckas tillsammans!
Bengt Wiström, arbetar sedan mer än 15 år som företagscoach och personlig coach, pratar om vikten 
av samarbete och laget i centrum.

Hur ska renskötseln bli hållbar?
Olof T Johansson, renägare och Karin Thomasson, politiker Östersunds kommun (MP) och same.

12.15-13.30 Lunch

13.30-14.30 Det våras för landsbygden! – hur går vi vidare? 
Christel Gustafsson, landsbygdsstrateg Jordbruksverket och Naturskyddsföreningens styrelse.

Program



Workshops 
och föredrag

1. Naturen i planeringen
Är vi i händerna på kommunernas planering eller 
finns det framgångsrika strategier och instrument 
vi bör använda för att skydda naturvärden? Hur 
påverkar vi översiktsplaner, kommunala reservat 
och detaljplaner i grön riktning och hur använ-
der vi Natura 2000-områden och länsstyrelsens 
naturvärdesklassningar? Svante Lundqvist, sak-
kunnig, och Jan Terstad, avdelningschef skog och 
naturvård, Naturskyddsföreningen.

2. Nya landsbygdsprogrammet – hur blev det 
och vad kan Naturskyddsföreningen jobba 
med? (kl 16.00-18.00)
Gun Rudquist, avdelningschef för hav, jordbruk 
och juridik, Naturskyddsföreningen.
Landsbygdsprogrammet kan ge Naturskyddsför-
eningen möjlighet att söka ersättning för ängs- 
och betesskötsel, driva lokala utvecklingsprojekt, 
satsa på naturturism och mycket mer. Worksho-
pen syftar till ökad kunskap om vad landsbygds-
programmet erbjuder samt möjlighet att ta del av 
goda exempel och andras erfarenheter från att ha 
arbetat med tidigare landsbygdsprogram. 

Program:
•	 16.00 – 16.30 Vad är det nya landsbygds-

programmet?  
Eva Engström, Lantbrukskonsulent, närings-
livsenheten, länsstyrelsen Jämtland.

•	 16.30 – 16.50 Att påverka och använda LBP 
lokalt? 
Ulla Kjellander, länsförbundsordförande 
Naturskyddsföreningen Skaraborg; Ulla 
medverkar i den nationella samordnings-
gruppen för lokalt ledd utveckling i Lands-
bygdsprogrammet. Ingela Sörqvist, Tanums-
kretsen; representerar föreningen i arbetet 
med urvalskriterier för lokalt ledd utveckling 
(LLU, f d Leader).

•	 16.50 – 17.10 Hur har vi jobbat med betes-
marksersättningen? 
Boel Lanne, länsförbundsordförande i  
Bohuslän.

•	 17.10 – 18.00 Diskussion om hur Natur-
skyddsföreningen kan arbeta med LBP

3. Varför Natursnokarna gör världen lite mer  
fantastisk för barn och deras vuxna– och ger  
fler aktiva medlemmar på köpet 
Eva Lindberg och Anna Wahlberg, Natursnokarna, 
Naturskyddsföreningen.

4. Miljömålen och planetära gränser 
De svenska miljömålen och de planetära gränser-
na är försök till att definiera och underlätta arbe-
tet med miljön. Vad handlar de om? Hur fungerar 
systemen och vilka problem tas upp? 
Magnus Adolfsson, student Mittuniversitetet och 
styrelseledamot Östersundskretsen.

5. Regionala kanslier
Med start från januari i år etableras 10 regionala 
kanslier runt om i landet som ska stötta länsför-
bund och kretsar i sitt utvecklingsarbete. Kom på 
detta möte för att höra mer om regionala kanslier, 
hur det fungerar, vad som händer och förstås ge 
input på vad du tänker och hoppas på för ditt 
regionala kansli. Hans Brehnfors, enhetschef, 
Ledarskap & Organisation, Naturskyddsföreningen.

6. Kommunikationsworkshop (kl 15.00-19.00)
För dig som vill få snurr på kretsens eller din 
egna opinionsbildning eller som är webbredak-
tör. Sociala medier, sökmotoroptimering, press, 
workshops om bild och text. Kommunikatörerna 
på riks kommer också att berätta hur de jobbar 
med digital kommunikation. Anna Krusic, med-
lemskommunikatör och redaktör Naturkontakt, 
Naturskyddsföreningen.

7. COP21 och föreningens internationella 
engagemang i klimatfrågan
Träffen är öppen för alla som är intresserade av att 
lära mer om och diskutera föreningens internatio-
nella engagemang i klimatfrågan. Anna Axelsson, 
klimatsakkunnig på rikskansliet, inleder med en 
sammanfattning av COP20-mötet i Lima, vägen 
till Paris och de frågor som föreningen engagerar 
sig i tillsammans med samarbetsorganisationer 
i låg- och medelinkomstländer. Därefter följer 
diskussioner om förväntningar på resultatet vid 
COP21 och vilka krav föreningen bör ha på den 

svenska regeringen. Vi diskuterar också hur vi 
kan jobba för att minska utsläppen i Sverige och 
andra höginkomstländer, samt hur låg- och medel-
inkomstländer ska kunna få en högre levnadstan-
dard och anpassa sig till klimatförändringarna 
utan att det bidrar till utsläppsnivåer som bidrar 
till ytterligare allvarliga klimatförändringar. (Ar-
rangör: Naturskyddsföreningens klimatnätverk).

8. Skogsnätverksträff – en mötesplats för 
skogsengagerade! 
Ett tillfälle för medlemmar i skogsnätverket att 
utbyta erfarenheter och kunskap om hur arbetet 
för att bevara skogen pågår i landet. Alla som är 
nyfikna på föreningens skogsarbete eller Skogs-
nätverket är välkomna! (Arrangör: Naturskydds-
föreningens skogsnätverk).

Fredag 22 maj ca kl 15.00-17.00

Söndag 24 maj kl 9.30-10.30

1. Naturskydd och talerätten
Ett föredrag och samtal kring hur föreningen på 
klokaste sätt ska utnyttja vår talerätt. Moderator: 
Jan Terstad, avdelningschef skog och naturvård, 
medverkande: Rebecka Nordenstam, miljöjurist, 
Naturskyddsföreningen. (15.15-16.30).

2. Den nya delandeekonomin 
Ett föredrag om kollaborativ konsumtion (delan-
deekonomi) och arbetet med Naturskyddsfören-
ingens årsbok 2016 som har detta tema samt en 
diskussion med tema den delande staden. Emma 
Schütt, produktansvarig Bra Miljöval butik, och 
Maria Adevall Berglund, redaktör årsboken 2016, 
Naturskyddsföreningen. (15.15-16.30).

3. Ny vår för skogen – föreningens förslag till ny 
skogspolitik
Moderator: Ulf von Sydow, områdeschef Attrak-
tion och livsmiljö, region Jämtland Härjedalen, 
föredragande: Malin Sahlin, sakkunnig skog, 
Naturskyddsföreningen. (15.45-17.00).

4. Sverige får en ny livsmedelsstrategi – vilka 
frågor måste den belysa? 
Gun Rudquist, chef för hav, jordbruk och juridik, 
Naturskyddsföreningen, Pernilla Johnsson, SLU. 
och Eva Alfredsson, senior analytiker, Tillväxt-
analys. (15.45-17.00).

5. Så skapar mathantverk jobb
Eldrimner bjuder på ett seminarium och en smak-
verkstad med deras mathantverk. Mathantverks-
företagen skapar arbete på landsbygden över hela 
landet. De producerar mathantverk med unik 
smak och kvalité. Här vill vi inspirera, ge kunskap 
om och låta deltagarna tillsammans smaka på 
mathantverk. Bodil Cornell, verksamhetschef vid 
Eldrimner leder smakverkstaden och berättar om 
mathantverket och om hur Eldrimner arbetar. Vi 
smakar tillsammans på ett antal traditionella pro-
dukter från olika delar av landet. (15.15-16.30).

Lördag 23 maj kl 15.15-17.00

1. En Naturskyddsförening för alla 
– vad hindrar deltagandet?
Ett föredrag om huruvida vi är en förening för 
alla, samt hur kan vi gå tillväga för att bli en mer 
inkluderande förening för hela Sverige. 
Dena Gevarez, nationell projektledare "Schysst 
sommar och vinter", Naturskyddsföreningen.

2. Så engagerar ni unga
Miljöfestivalen för unga håller workshop för 
medlemmar. Sara Vikström Olsson, ordförande 
Fältbiologerna.

3. Vi växer – hur tar vi vara på engagemanget? 
Workshop om hur vi framgångsrikt värvar och 
engagerar medlemmar att bli aktiva i föreningen. 
Lyssna på inspirerande exempel och dela med dig 
av dina erfarenheter. Per Bengtson, projektledare 
marknadsavdelningen, Marie-Louise Berzén, chef 
telemarketing, face-to-face och door-to-door, och 
Erica Lintrup, door-to-door-koordinator, 
Naturskyddsföreningen.

4. Globala frågor på webb och Facebook – vad 
engagerar dig? 
Det senaste halvåret har Naturskyddsföreningen 
ökat kommunikationen om globala miljö- och 
rättvisefrågor på vår webb och Facebook-sida. 
Kom och ta del av exempel från vår kommuni-
kation och tyck till om hur vi kan bli bättre och 
engagera mer – och fler! Johan Lindahl, digital-
kommunikatör och projektledare global kommu-
nikation, Naturskyddsföreningen.



5. Biosfärområden – en väg framåt för natur-
vården i det 21: a århundradet 
Ett föredrag och samtal om biosfärområden. Staf-
fan Landström ger en introduktionspresentation 
om ”Arbetet med att skapa ett biosfärområde i 
Vindelälvens dalgång”. Moderator: Jan Terstad, 
avdelningschef skog och naturvård, medverkande: 
Staffan Landström, ordförande Naturskyddsför-
eningen Västerbottens län

6. Hur kommunicerar vi för våra budskap?
För dig som vill engagera på temat ”Det vå-
ras för landsbygden”. Anna Krusic, medlems-
kommunikatör och redaktör Naturkontakt.

7. Kom med en idé – gå med en plan! 
Den som deltar ska efteråt kunna skriva en egen 
projektbidragsansökan med sin krets och ha 
större chans att få den beviljad. Hanna Rüdeberg, 
handläggare föreningsavdelningen Naturskydds-
föreningen och Kristina Keyzer anställd på kansli 
Naturskyddsföreningen i Mälardalen.

8. Dialogtorg med Naturskyddsföreningens 
styrelse. 
Förutbestämda ämnen kopplat till lands-
bygdsutveckling som du hittar vid dialogtorget.

Husteater
Under lördagen så är kabarégruppen Sweet Dre-
ams husteater och bjuder konferensdeltagarna på 
ett urval scener ur miljöföreställningen Svårighe-
ten att förhandla med en blåval. Här möter tre djur 
det mänskliga samhället. Och här ställs frågor om 
existensberättigande, gränserna för anpassning 
och människans möjligheter att förändra. 

Konferensen Det våras för landsbygden arran-
geras tillsammans med Naturskyddsföreningen 
Jämtland Härjedalen.

Utflykter

Fredag 22 maj

Utflykt till Fjällbete
Tid: ca kl 13 (ca 3 tim). Kostnad: gratis
Kvällsutflykt - Fågelskådning
Tid: ca 20.30. Kostnad: gratis

Söndag 24 maj

Utflykt - Kajaktur i Dammån
Tid: avfärd från Åre kl. 15:00 och 17.30. 
Kostnad: 330 kr

Måndag 25 maj

Utflykt – Rödkullen
Tid: avfärd från Åre kl. 8.00. Kostnad: 200 kr 

Tisdag 26 maj

Utflykt – Vålådalen
Tid: 8.00. Kostnad: 350 kr

Dialogtorget är öppet lördag och söndag under 
rikskonferensen i samma lokal som marknaden., 
En härlig plats att reflektera, debattera eller bara 
umgås. Förutom att fika så finns här inspiration 
och möjlighet att ge input till medlemmar, riks-
styrelsen, kansliet, politiker och samhället. 

Förslag på ämnen för dialog är: ”Föreningens roll 
och strategi för landsbygden”, ”Demokratiutveck-
ling i föreningen”, ”Aktivera medlemmar”, ”Barn- 
ungdom- vuxen”, ”Goda exempel på inkludering”, 
”Ska vi vara Nej-sägare?” På olika tider finns olika 
inspiratörer närvarande och under söndagen sker 
workshops med riksstyrelsen i dialogtorget.

Varmt välkommen och bidra med dina idéer och 
tankar!

Dialogtorget

Meny

Marknad:  Godbitar från Jämtland

•	 Torsta lantbruksgymnasium
•	 Jämtgärsgård
•	 Miljöpartiet Åre Kommun
•	 Centerpartiet
•	 Vindkraftcentrum
•	 Åredalens Folkhögskola
•	 Smart & Hållbar tillväxt  

(Åre Kommun/Åre Destination)
•	 ISO-Timber
•	 Free spirit/Stich N Stones
•	 Wild spirit bush craft
•	 Ingmos naturprodukter
•	 Made in Åre

•	 Åre Toveri + Anna Cronheden
•	 Åre Fjällhonung
•	 Kålberget
•	 Bra Miljöval
•	 Fältbiologerna
•	 Schysst Sommar & Vinter
•	 Naturskyddsföreningen Västernorrland
•	 Miljövänliga Veckan + Handla Mijövänligt- 

och Jordbruksnätverket
•	 Kabarétgruppen Sweet Dreams
•	 Kemikalienätverket i Östersund
•	 Bihotellet
•	 Klimatmaxa – fotoautomat

Missa inte marknaden Godbitar från Jämtland. 
Roliga, lärorika och gratis aktiviteter. 

Du kan bland annat: bygga bihotell med 
Naturskyddsföreningen, ge gamla saker nytt liv 

med Stitch N Stones och Free Spirit Shaking Soul, 
lära dig göra upp eld med Wildspirit Bushcraft 
och göra egen bivaxsalva med Åre Fjällhonung.

Besök våra vår utställare och låt dem inspirera dig.

Fredag 

Lunch 
Vegetarisk lasagne och svampsoppa.

Middag 
Rostad aubergine med fetaost samt pure på 
kikärtor, sås gjord på basilika och rostad vit-
lök. Serveras med potatisgratäng.

Lördag 

Lunch
Wokad matvete med svamp, zuzzini och 
sparris med rostad broccolicreme och bakad 
tomat samt blomkålssoppa.

Middag 
Förrätt. Löksoppa smaksatt med dragon. 
Serveras med vitlöksbröd.

Varmrätt. Linser och karljohansvamp inlin-
dad i savojkål och kryddad med rökt chili. 
Grillad vårlök och morötter samt en potatis-
terrin med örter och en salsa med krutonger 
och koriander. Rouccolasallad med päron, 
karamelliserad lök och rostade mandlar. 
Couscoussallad med rostade betor och myn-
tayoghurt.

Efterrätt. Cheesecake med lemoncurd och 
maränger.

Söndag 

Lunch
Bönbiffar med ljummen rotfruktssallad, 
glaserade smålökar och tomatsås med basilika.



#landsbygdsvår


