Landskapsforum 2016
Samarbetsnätverk i landskapet – möjligheter och utmaningar
Tid

Torsdag 7 april–fredag 8 april 2016 (registrering och kaffe från kl. 09.00)

Plats

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm
Vänligen observera att antalet platser är begränsat.

Anmälan

Senast den 18 mars via denna länk.

Avgift

Avgiften, 1500 kr inkl. moms, betalas vid anmälan. OBS – endast kortbetalning.
Vid avbokning senast 18 mars återbetalas 1200 kr. Ingen återbetalning efter 18 mars,
men platsen kan överlåtas till annan deltagare.

Frågor

Innehåll och anmälan av speed-presentation + poster:
Anders Esselin, anders@mannature.se, tel. 070-273 09 45
Anmälan: Gun Askerö, gun.askero@ksla.se, tel. 08-54 54 77 12

Webb

Seminariet sänds via länk på www.ksla.se
Detta seminarium genomförs i samverkan med Boverket, Havs- och vattenmyndigheten,
Jordbruksverket, Jönköpings kommun, Naturvårdsverket, Naturhistoriska riksmuseet,
Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen.

Landskapet är vår gemensamma resurs och vårt gemensamma ansvar. Landskapet erbjuder
helhetsperspektiv där natur och kultur samverkar. Dessutom har landskapet en avgörande betydelse för
människors välbefinnande och hälsa. De senaste decennierna har landskapet också förts fram som en god
plattform för demokratiska processer och delaktighet – en arena för dialog och samarbete för att nå ett
långsiktigt hållbart mångbruk av och i landskapet.
I Sverige finns många samarbetsnätverk i landskapet. Det handlar om projekt, liksom mer långsiktiga
initiativ, som arbetar på olika geografiska nivåer och i olika samverkansformer. Modellskogar,
biosfärområden, världsarv, fiskeområden och vattenråd är exempel på sådana levande och lovande lokala
och regionala samarbetsnätverk. Det som förenar dem är att de är framtidsinriktade modellområden, det vill
säga områden där människor tillsammans söker nya verktyg för att värna helheten.
På detta seminarium, som arrangeras av Landskapsnoden vid KSLA i samarbete med flera myndigheter, vill
vi diskutera möjligheter och utmaningar när det gäller olika former av lokal och regional samverkan i
landskapet. Hur organiserar sig dessa samarbetsnätverk? På vilken organisationsnivå fattas vilka beslut?
Vilka modeller och strategier använder de för att nå sina mål? Och hur får dessa projekt och initiativ plats i
övrig samhällsplanering?
Seminariets syfte är att göra lokala och regional samarbetsnätverk kända, att dela kunskap och erfarenheter,
och att bygga broar mellan olika aktörer. Seminariet riktar sig till alla intresserade, men särskilt till personer
som är engagerade i lokala och regionala samarbetsnätverk i landskapet samt till politiker, forskare,
representanter för nationella och regionala myndigheter, kommuner, företag och intresseorganisationer.
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Program torsdag 7 april 2016
Landskapsforum 2016
Samarbetsnätverk i landskapet – möjligheter och utmaningar
Facilitator Anders Esselin, Man & Nature
09.00

Samling, registrering, kaffe

10.00

Välkomna
Margareta Ihse, KSLA/Stockholms universitet

10.15

Praktikaliteter
Anders Esselin, Man & Nature

10.30

Lokala lösningar på globala utmaningar
Johanna MacTaggart, Sveriges ledamot i International Co-ordinating Council of the Man and
the Biosphere Programme
Johan Svensson, ledamot i International Model Forest Networks internationella kommitté

11.10

Bensträckare

11.20

Framgångsfaktorer och fallgropar för samverkan i landskapet
Lisen Schultz, Stockholm Resilience Centre

12.00

Lunch

13.10

Helge å – ett nytt Model Forest område i syd
Jan Lannér, Skogsstyrelsen.

13.30

Kävlingeåns vattenråd – gränsöverskridande samarbete med gemensamt mål
Cecilia Backe, Lunds kommun

13.50

Utmaningar: 3 parallella gruppdiskussioner (inklusive kaffe)
Diskussionsledare: Ann Norderhaug (Bioforsk/KSLA), Birgitta Johansen (Länsmuseet i Örebro)
och Anders Esselin.

15.40

Mulens marker
Tore Hagman, Naturfotograf

16.00

Speed-presentationer och posterutställning/frågetorg med mingel
LIFEscape, Integrerad landskapskaraktäranalys, LAB 190, Sigtunaprojektet, Bergslagen Model
Forest, Lilla Attsjön, Vindelälvens biosfärskandidatur, Grön Infrastruktur, Projekt Mångfaldig
Samverkan, Laponia/Laponiatjuottjudus, Stockholms nationalstadspark och Tullstorpsåprojektet
m fl
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Program fredag 8 april 2016
Landskapsforum 2016
Samarbetsnätverk i landskapet – möjligheter och utmaningar
Facilitator Anders Esselin, Man & Nature

08.40

Internationell utblick: Collaborations for sustainable development in Scottish landscapes
Duncan Bryden, konsult i landsbygdsutveckling, f.d. ordförande Cairngorms National Park

09.20

Kaffe

10.00

Paneldiskussion: Hur kan nationella myndigheter stödja lokala och regionala
samarbetsnätverk i landskapet?
Lars Amréus (Riksantikvarieämbetet), Jan Olov Westerberg (Naturhistoriska riksmuseet), Björn
Risinger (Naturvårdsverket), Johan Bergkvist (Trafikverket), Björn Sjöberg, (Havs- och
vattenmyndigheten) Dan Rydberg, (Skogsstyrelsen) och Olof Johansson (Jordbruksverket)

11.00

Bensträckare

11.10

Bråbygden – där vinden vände
Jimmy Svensson, Bråbygdens intresseförening

11.30

Biosfärområde Östra Vätterbranterna: sprint och maraton
Simon Jonegård, Jönköpings kommun

11.50

Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap – människans lyckade samspel med naturen
Emma Rydnér, Mörbylånga kommun

12.10

Lunch

13.10

Utmaningar: 3 parallella gruppdiskussioner
Diskussionsledare: Anders Hedlund (Riksantikvarieämbetet), Marie Stenseke (Göteborgs
universitet/KSLA) och Tuija Hilding-Rydevik (Centrum för biologisk mångfald, SLU)

14.20

Redovisning av gruppdiskussioner i plenum
Ansvariga för parallella gruppdiskussioner

14.50

Avslutande reflektioner
Åke Clason, ordförande KSLA:s allmänna avdelning

15.00

Slut och kaffe
Med reservation för ev. programändringar
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