
Det våras för landsbygden!
Välkommen till vår konferens i Åre 22-24 maj! 

Det blir en helg helt vigd åt landsbygden då vi ska prata om allt från klimat och natur-
reservat till kor och vindkraftverk. Detta med en massa intressanta gäster och föreläsare – 
Annie Lööf bland andra. Konferencier är Carolina Klüft. Förutom seminarier och work-
shops blir det utflykter, underhållning, dans, festmiddag, naturupplevelser, en miljöfestival 
för unga samt musik med Melodifestivalaktuelle Jon Henrik Fjällgren. 

På nästa sida hittar du programmet och här går du in och anmäler dig: 
www.naturskyddsforeningen.se/rikskonferens.

Hoppas vi ses!

Johanna Sandahl
Ordförande, Naturskyddsföreningen



Program
Fredag 22 maj 

Utflykt till Fjällbete – ett gott exempel på hur lantbrukare och befolkning gått ihop för att gynna 
lokal produktion 

Workshops och seminarier
•	 Naturen i planeringen
•	 Nya landsbygdsprogrammet – hur blev det och vad kan Naturskyddsföreningen jobba med? 
•	 Varför Natursnokarna gör världen lite mer fantastisk för barn och deras vuxna
•	 Miljömålen och planetära gränser
•	 Naturskyddsföreningens regionala kanslier 
•	 Kommunikationsworkshop 
•	 COP21 och föreningens internationella engagemang i klimatfrågan
•	 Skogsnätverket – en mötesplats för skogsengagerade!

Bio/filmvisning – natur- och miljöfilmer 

Kvällsutflykt: Fågelskådning 
Länsförbundet Jämtland Härjedalen & Årekretsen

Lördag 23 maj  
    
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? 
Finska Naturvårdsverket visar på goda exempel 

Vad vill Centern med landsbygden?
Annie Lööf, partiledare Centerpartiet 

Kor - klimatkatastrof eller landskapsräddare? 
Stefan Edman, biolog och författare  

Vindkraftverken – blåser liv i landsbygden!? 
Martin Green, fågelforskare och Charlotte Unger VD för branschorganisationen Svensk Vindenergi 

Bensinskatt – höjer värdet på skogen!
Svante Axelsson, generalsekreterare 

Vad vill regeringen med landsbygden?
Kristina Persson, framtidsminister (S) 

Påverkanstorg med Naturskyddsföreningens styrelse
Kom och diskutera och påverka



Workshops och seminarier
•	 Naturskydd och talerätten 
•	 Den nya delningsekonomin
•	 Ny vår för skogen – föreningens förslag till ny skogspolitik 
•	 Sverige ska få en ny livsmedelsstrategi – vilka frågor måste den belysa?  

Festmiddag!

Konsert med Jon Henrik Fjällgren! 

Dans!

Söndag 24 maj 

Workshops och seminarier
•	 En Naturskyddsförening för alla? -Vad hindrar deltagandet” 
•	 Så engagerar du unga- miljöfestivalens workshop för medlemmar 
•	 Vi växer – hur tar vi vara på engagemanget?
•	 Hur kommunicerar vi för våra budskap? 
•	 Kom med en idé – gå med en plan! 
•	 Globala frågor på webb och Facebook – vad engagerar dig?
•	 Biosfärområden – en väg framåt för naturvården i den 21: a århundradet

Reflektioner från helgen - med Naturskyddsföreningens styrelse

Avslutning

Marknad och utställning - Naturskyddsföreningen presenterar ”Smaka och upplev Jämtland”
Under hela helgen arrangerar vi en marknad med lokala, regionala och nationella producenter och 
utställare

”Ta makten!” - Naturskyddsföreningens Miljöfestival för unga som vill påverka (-25 år)
På fredagen drar vi även igång miljöfestivalen för unga. Den kommer att pågå hela helgen och mer 
information kan du hitta här www.tamakten.com 

 

 


