
   

 

 

    Stiftelsen Svensk Våtmarksfond bildades 1995. I fonden samarbetar Svenska Jägareförbundet, 

    Sveriges Ornitologiska Förening och Lantbrukarnas Riksförbund. Våtmarksfonden tillhandahåller 

    genom sitt nätverk några av landets främsta kompetenser på våtmarksområdet samt lämnar visst 

    ekonomiskt bidrag till restaurering av våtmarker. 

                                    

Inbjudan till våtmarkskonferens 

29-30 september på Öster Malma, Nyköping 
 
Stiftelsen Svensk Våtmarksfond och Grip on Life IP i samarbete med 

 

                     
 

                 bjuder in till en våtmarkskonferens på Öster Malma, Nyköping 

 

   

                           Medvind i våtmarksarbetet? 
 

Regeringens ambition att under en treårsperiod tillföra arbetet med 

återskapandet av våtmarker med sammanlagt 775 miljoner kronor är en 

historisk satsning i detta sammanhang. Vilken effekt kommer det att få för 

den biologiska mångfalden, våtmarkernas ekosystemtjänster i övrigt, 

Östersjöns välbefinnande samt klimatanpassningen av samhället?  

 

Våtmarksarbetet har genom EU-medel länge varit koncentrerat till 

jordbrukslandskapet. Finns det anledning att tro att nya medel i systemet 

tillsammans med andra aktörer nu kommer att generera fler våtmarker även i 

skogsmiljön?  

 

Strandskydd, miljökonsekvensbeskrivning, egenkontrollprogram – hur kan 

byråkratin i våtmarksarbetet minskas?  

 

Dessa med flera frågeställningar kommer att belysas vid våtmarks-

konferensen. Det blir Grip on Lifes (www.griponlife.se) tredje konferens.  

Den här gången under värdskap av Våtmarksfonden. 

        
  

http://www.griponlife.se/


   

          
  

Medverkande  

Miljödepartementet, Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Skogsstyrelsen, 

Jordbruksverket, LRF, Södra, Sveaskog, Holmen Skog med flera.  
 
Plats 
Öster Malma konferensanläggning, 3 mil norr om Nyköping, 0155-24 62 28 
www.ostermalma.se, reception@ostermalma.se  

Konferensen kommer även att sändas digitalt.  
 
Tid 
Onsdag 29 september – torsdag 30 september 2021. Samling och registrering  
kl. 11.00-12.00 den 29 september. Avslutning med lunch 12.30 den 30 september. 
 
Program 
Enligt bilaga. I programmet ingår en kortare exkursion. 
 
Kostnad 
Konferensen inklusive måltider är avgiftsfri.  

 

Logi bokas och betalas av var och en. Rum är reserverade på Öster Malma, 

reception@ostermalma.se, 0155-24 62 28. Då antalet rum är begränsat är det önskvärt 

att i så stor utsträckning som möjligt dela rum för dem som har möjlighet. 

 

Anmälan      

Anmäl dig via mejl till info@vatmarksfonden.se senast den 10 september.   
 

Förutom namn på deltagare, ange även om deltagandet avser båda dagarna samt 

deltagande i samtliga måltider. Ange även eventuellt önskemål av alternativ kost. 

 

Alternativt anmäl digital medverkan så översänds länk för detta ett par dagar före 

konferensen startar. 

 

Kontakt 

Våtmarksfonden, Hans von Essen 

072-218 75 99 eller info@vatmarksfonden.se  

 

Det finns även möjlighet att ta med infomaterial, posters etc. för våtmarksrelaterade 

projekt, forskning m.m. Meddela i så fall gärna om detta i förväg. 
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