
www.lansstyrelsen.se/varmland

Vi hälsar dig varmt välkommen till slutseminariet av projektet Life Vänern 
5-6 september i Karlstad, Värmland. Projektet har pågått under fem år och 
mycket har hänt sedan starten. Slutseminariet kommer att ta utgångspunkt i 
restaureringsåtgärder och diskussion kring skötsel av naturmiljöer och arter  
kring Vänern. 

Under första dagen får du ta del av projektets resultat och hur andra aktörer arbetar 
med skötsel av liknande miljöer. Dag två tar vi buss och båt till Lurö skärgård där vi 
kommer titta närmare på ett projektområde och de åtgärder som genomförts där.

Seminariet är kostnadsfritt men deltagarna står själva för boende och resa. Vi bjuder 
på lunch och fika båda dagarna och buss till och från Lurö dag två. Reserverade rum 
finns att boka fram till och med 26 juni, se högerspalten. 

På kvällen den 5 september bjuder vi in till mingel hos landshövdingen i Värmland 
Kenneth Johansson på residenset i Karlstad. Efter minglet går vi och äter en 
gemensam middag på en närliggande restaurang. Middagen är frivillig och bekostas 
av deltagaren själv.

Målgrupp: personer från Länsstyrelser och andra myndigheter, kommuner, 
entreprenörer, markägare och ideella föreningar.  

Program: se nästa sida.

Please note that the final seminar will be in Swedish.

Datum och tid 

5-6 september 

Start kl.10.00, avslut kl.17.00

Plats 

Dag 1: Scandic Winn Karlstad,  

Norra strandgatan 9-11.

Dag 2: Lurö skärgård

Avgift 

Ingen avgift. Lunch och kaffe ingår båda 

dagarna. Hotell bokar deltagren själv.

Logi

Reserverade rum finns att boka på 

Scandic Winn eller Scandic Karlstad city 

fram t.o.m. 26 juni.

Tfn: 054-776 4713 

E-post:  

group.karlstad@scandichotels.com 

Ange bokningskod 

”Länsstyrelsen/46546517”. 

Anmälan 

Senast 26 juni via kalendern på 

lansstyrelsen.se/varmland

Direktlänk till anmälan

Mer information 

Frida Olsson, kommunikatör 

010-225 73 89 

frida.j.olsson@lansstyrelsen.se

Gunnar Lagerkvist, projektledare 

010-224 74 79 

gunnar.lagerkvist@lansstyrelsen.se 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGKfK5ATIPrw6RbrtUBI7c3desYXz8v92wbi7AQzl4FcHv5w/viewform?usp=sf_link


www.lansstyrelsen.se/varmland

Program 5-6 september 2018

Dag 1 – onsdag 5 september

09.30 Fika och registrering 

10.00 Välkomna och praktisk info 

10.15 Beskrivning av projektets syfte, omfatt-  
 ning, genomförande och resultat. 
 
10.45 LIFE Vänern: Genomförda åtgärder  

 - resultat och erfarenheter: 

• Röjning av fågelskär
• Anläggning av boplatser för havsörn och fiskgjuse
• Anläggning av häckningsöar
• Betesmarksrestaureringar, öar och stränder
• Naturvårdsbränningar
• Besöksanläggningar
• Trycksaker och skyltar 

12.15 Lunch 

13.15 Erfarenheter från liknande projekt   
 - LIFE Grace, hur gick det sen? 
 (Lisa Karnfält, Länsstyrelsen)  

13.35 Restaurering sandstränder vid Vänern  
 (Catarina Knutsson, Karlstads kommun) 

13.55 Reflektioner kring problemställningar  
 (Kenneth Johansson, Landshövding) 

14.15  Fika  

14.45 Betesentreprenörers erfarenheter av skötsel  
 i skärgård och strandområden 
 (Henrik Nisser och Alfred Akersten) 

15.30 Miljöstöd till svårskötta betesmarker  
 (Ev. Jordbruksverket) 

15.45 Frågestund, sammanfattning och  
 diskussion  
 
16.30  Avslut och praktisk info om kvällen och  
 morgondagen 

18.30  Mingel och fördrink med snacks på  
 Residenset 

19.30 Gemensam middag på lämplig lokal.

Dag 2 – torsdag 6 september

08.00 Avfärd från Karlstad mot Ekenäs 2 tim 

10.00  Fika i Ekenäs inför utfärd med båtar till Vithall 

10.30 Avfärd med båtar mot Vithall 

11.00 Vithall, rundvandring till olika stationer

 Program på Vithall:
 - Info om åtgärder i projektområdet och  
 öarnas historik
 - Rundvandring till 3 stationer med presenta- 
 tioner/diskussioner kring målbilder för land- 
 skap, lösningar för betesdrift m.m.
 - Lunch 45 min

 - Grupparbete /walk and talk

14.30 Hemfärd med båt från Vithall till Ekenäs

15.00 Avfärd med buss från Ekenäs mot Karlstad

17.00  Åter i Karlstad. Bussen stannar på centralsta- 
 tionen för de som ska vidare med tåg.


