
	  

Svenska	  Föreningen	  för	  Limnologi	  i	  samverkan	  med	  Kristianstad	  kommun	  och	  KRINOVA	  
inbjuder	  till	  

Vattendagarna	  2014	  

	  

25-‐27	  november,	  KRINOVA	  Science	  Park	  i	  Kristianstad	  

Vatten	  och	  samhälle	  –	  möjligheter	  och	  utmaningar!	  
Årets	  vattendagar	  handlar	  om	  hur	  vatten	  förvaltas	  och	  hanteras	  i	  samhällsutvecklingen.	  Vattnets	  
ekosystemtjänster	  blir	  en	  allt	  viktigare	  del	  i	  vårt	  samhällsbyggande.	  Hur	  kan	  vi	  bevara	  och	  utveckla	  
dessa	  i	  en	  tid	  med	  utmaningar	  i	  form	  av	  klimatförändringar,	  minskad	  biologisk	  mångfald	  och	  
vattenförsörjningsproblem?	  Vilka	  medel	  har	  vi	  för	  att	  förvalta	  och	  skydda	  våra	  vatten	  inför	  
kommande	  generationer?	  Dessa	  frågor	  ska	  belysas	  under	  årets	  Vattendagar.	  Vi	  utlovar	  spännande	  
föredrag	  med	  presentationer	  av	  ny	  kunskap	  inom	  dessa	  viktiga	  områden.	  Årets	  tema	  utgår	  från	  
Kristianstad	  vattenrike,	  där	  man	  sedan	  1989	  arbetat	  för	  att	  skydda,	  utveckla	  och	  främja	  ett	  hållbart	  
utnyttjande	  av	  vattenmiljöerna.	  

Svenska	  Föreningen	  för	  Limnologi,	  i	  samverkan	  med	  Kristianstad	  kommun,	  inbjuder	  till	  
Vattendagarna	  2014	  den	  25-‐27	  november	  i	  KRINOVA	  Science	  Park	  i	  Kristianstad.	  Den	  25	  och	  26	  
november	  står	  föredrag	  och	  workshops	  på	  programmet.	  På	  kvällen	  den	  25	  november	  ordnas	  en	  
konferensmiddag.	  Den	  27	  november	  ordnas	  en	  avslutande	  exkursion	  till	  Kristianstads	  Vattenrike	  med	  
bl.a.	  besök	  i	  naturum	  Vattenriket	  

	   	  



Program	  

Dag	  1,	  tisdag	  25	  november	  
9,00	   Registrering	  med	  smörgåsfika	  

10,00	   Välkommen	  till	  Vattendagarna	  2014	   Björn	  Risinger,	  generaldirektör	  Havs-‐	  och	  
Vattenmyndigheten	  

10,15	   Välkommen	  hälsar	  Kristianstad	  kommun	   Carina	  Wettemark,	  Chef	  Biosfärenheten	  
10,25	   Praktisk	  information	   Moderator	  Ola	  Broberg	  

Tema:	  vattnets	  värde	  i	  samhällsperspektiv	  

10,30	   Ekosystemtjänster	  i	  ett	  geografiskt	  
perspektiv	   Magnus	  Tuvendal,	  Stockholm	  Resilience	  Centre	  

11,00	   Synliggöra	  värdet	  av	  ekosystemtjänster	   Louise	  Hård	  af	  Segerstad,	  Albaeco	  

11,30	   Priset	  på	  vatten	   Stefan	  Jendteg,	  miljöekonom	  	  länsstyrelsen	  Skåne	  län	  

12,00	   Lunch	  
12,45	   Välkomna	  till	  SFL:s	  årsmöte	   SFL:s	  styrelse	  

Tema:	  förvaltning	  av	  våra	  vatten	  

13,30	   Vattenförvaltningen:	  ett	  vässat	  verktyg	  för	  att	  förvalta	  våra	  vatten?	  
Mats	  Wallin,	  Vattenmyndigheten	  för	  norra	  Östersjöns	  
vattendistrikt	  

14,00	   Vattenverksamhetsutredningen,	  slutet	  på	  
en	  omodern	  lagstiftning?	   Kristan	  Wennberg,	  Länsstyrelsen	  Skåne	  län	  

14,30	   Fika	  

15,00	   Ostlänken,	  hur	  bedömer	  man	  påverkan	  på	  
MKN	  i	  tidigt	  skede	  av	  projekt	  	   Henrik	  Schreiber,	  Aquabiota	  

15,20	   Biosfärs-‐modellen,	  nationellt	  och	  
internationellt	  

Johanna	  MacTaggert,	  Biosfärsområde	  Vänerskärgården	  
med	  Kinekulle	  

15,40	   Arbetssättet	  i	  Kristianstad	  biosfärsområde	   Jonas	  Dahl,	  Biosfärskontoret	  Kristianstad	  kommun	  

16,00	   Kristianstad:	  en	  testmiljö	  för	  
vatteninnovationer	   Charlotte	  Lorentz	  Hjorth,	  KRINOVA	  

16,20	   Posterpresentationer	  med	  mingel	  och	  snacks	  
19	   Middag	  på	  Teaterbaren,	  Tivoliparken	  

	  

	   	  



Dag	  2,	  onsdag	  26	  november	  
8,30	   Presentation	  av	  nya	  styrelsen	  samt	  praktisk	  info	   SFL	  

	  	   Tema:	  planera	  för	  vatten,	  utmaningar	  och	  verktyg	  
8,40	   Låt	  vattnet	  ta	  plats	  i	  landskapet!	   Lena	  Tranvik,	  ArtDatabanken,	  SLU	  
9,10	   Vad	  finns	  det	  för	  beredskap	  för	  klimatanpassning?	   Göran	  Ewald,	  Malmö	  Högskola	  
9,40	   Vattenförsörjning	  i	  ett	  föränderligt	  klimat	   Linda	  Parkefelt,	  Sydvatten	  

10,10	   Fika	  
10,40	   Brunare	  sjöar:	  orsaker	  och	  utmaningar	  för	  vattenverken	   Stefan	  Köhler,	  SLU	  
11,10	   VA-‐planering	  i	  brett	  perspektiv	   Mats	  Johansson,	  Ecoloop	  
11,40	   Planering	  på	  avrinningsområdesnivå:	  Höje	  å	   Geraldine	  Thiere,	  Höje	  å	  Vattenråd	  
12,00	   Lunch	  

13,00	   Mälaren	  –	  en	  sjö	  för	  miljoner:	  kommunsamarbete	  för	  att	  nå	  
miljökvalitetsnormerna	  för	  vatten.	  

David	  Liderfelt,	  Mälarens	  
Vattenvårdsförbund	  

13,20	   Handlingsplan	  för	  god	  vattenstatus	  –	  grunden	  för	  ett	  operativt	  åtgärdsarbete	  i	  Stockholm.	  
Magnus	  Sannebro,	  Stockholms	  
stad	  

13,40	   Workshops	  inklusive	  fika	  

Teman	  
Att	  jobba	  med	  
ekosystemtjänster	  
i	  praktiken	  

Vattentäta	  skott	  
–	  Vatten-‐	  och	  
avloppsplanering	  

Habitatdirektivet	  –
rapportering,	  läget,	  
trender	  och	  åtgärdsbehov!	  

Samarbete	  inom	  och	  mellan	  
kommuner.	  Vilka	  underlag	  
behövs	  för	  att	  komma	  
framåt?	  

Inspiratörer:	   Magnus	  Tuvendal	   Mats	  Johansson	   Eddie	  von	  Wachenfeldt	  
Ulf	  Bjelke	  

Jonas	  Johansson	  
Geraldine	  Thiere	  

15,00	   Återkoppling	  från	  workshops	   Inspiratörer	  	  
15,30	   Inblick	  i	  vattendagarna	  2015:	  Vattenvård	  i	  stadsmiljö	   Andreas	  Hedrén,	  Växjö	  kommun	  
15,45	   Avslutning	  och	  avtackning	   SFL	  

Dag	  3,	  torsdag	  27	  november,	  exkursion	  
Välkomna	  på	  en	  exkursion	  i	  Kristianstad	  Vattenrike!	  Exkursionstid	  9.00	  till	  14.00.	  	  

Bussen	  hämtar	  och	  lämnar	  gästerna	  utanför	  Rådhuset	  på	  Stora	  Torg,	  Västra	  Storgatan	  12.	  

Få	  platser	  har	  så	  rik	  och	  varierad	  natur	  som	  Kristianstads	  Vattenrike.	  Området	  utsågs	  2005	  till	  
biosfärområde	  av	  Unesco,	  ett	  modellområde	  för	  hållbar	  utveckling,	  något	  det	  hittills	  endast	  finns	  fem	  
av	  i	  Sverige.	  Området	  är	  tre	  gånger	  tre	  mil	  stort	  och	  sträcker	  sig	  över	  nästan	  hela	  Kristianstads	  
kommun.	  Från	  skogarna	  i	  norr	  och	  väster,	  längs	  Helgeåns	  våtmarksområde	  och	  vidare	  ut	  i	  
Hanöbukten.	  Vattenriket	  är	  artrikt,	  har	  ett	  välbevarat	  kulturlandskap	  med	  sandiga	  odlingsmarker	  och	  
våtmarker	  med	  stora	  arealer	  inlandsstrandängar.	  Här	  samarbetar	  biosfärkontoret	  med	  lantbrukare,	  
ekoturismentreprenörer,	  föreningar	  och	  myndigheter	  i	  projekt	  som	  syftar	  till	  att	  både	  bevara	  och	  
utveckla	  landskapet.	  Att	  skapa	  attitydförändringar	  för	  ett	  hållbart	  samhälle	  är	  en	  viktig	  del	  av	  
biosfärarbetet.	  I	  dag	  ses	  områdets	  våtmarker	  inte	  längre	  som	  vattensjuka	  utan	  vattenrika!	  	  

Vi	  åker	  på	  en	  busstur	  i	  Vattenriket	  med	  stopp	  för	  att	  se	  på	  restaurerade	  strandängar,	  invallningar	  
med	  stadsbebyggelse	  som	  ligger	  under	  havsytan,	  malbiotoper,	  sumpskogar	  och	  sjöar	  och	  får	  oss	  till	  
livs	  allt	  vad	  gäller	  historik,	  säkerhetsaspekter	  och	  miljötänk	  runt	  det	  biosfärområde	  som	  Vattenriket	  
är.	  Lättare	  lunch	  ingår	  och	  intas	  vid	  ett	  av	  stoppen.	  	  



Årsmöte	  i	  SFL	  
Kallelse	  till	  årsmöte	  i	  Svenska	  föreningen	  för	  Limnologi	  (SFL)	  

Tid:	  	   25	  november	  2014,	  kl.	  12.45	  
Plats:	  	   Innovatören,	  Krinova	  Science	  Park,	  Stridsvagnsvägen	  14,	  Kristianstad	  

Dagordning	  
1.	  Mötets	  öppnande	  
2.	  Val	  av	  årsmötesordförande,	  sekreterare	  och	  justeringspersoner	  
3.	  Årsmötets	  stadgeenliga	  utlysande	  
4.	  Styrelsens	  verksamhetsberättelse	  
5.	  Revisionsberättelse	  
6.	  Frågan	  om	  ansvarsfrihet	  för	  styrelsen	  
7.	  Val	  av	  styrelse	  för	  kommande	  verksamhetsperiod	  
8.	  Val	  av	  valberedning	  för	  kommande	  verksamhetsperiod	  
9.	  Val	  av	  revisor	  samt	  suppleant	  för	  kommande	  verksamhetsperiod	  
10.	  Fastställande	  av	  medlemsavgift	  för	  kommande	  verksamhetsperiod	  
11.	  Övriga	  frågor	  
12.	  Mötets	  avslutning	  

Praktisk	  information	  

Adress	  till	  konferenslokalen	  
KRINOVA	  Science	  Park,	  Stridsvagnsvägen	  14,	  291	  39	  Kristianstad	  

Hitta	  hit	  	  
Inom	  Kristianstad	  kör	  de	  gröna	  stadsbussarna	  kontinuerligt.	  Tidtabeller	  finner	  du	  på,	  
skanetrafiken.se.	  

Hjärtligt	  välkommen	  till	  Vattendagarna	  2014!	  
	  

Önskar	  SFL-‐styrelsen:	  

Mikael	  Gyllström	  (Ordförande)	  	  
Vattenmyndigheten	  för	  Norra	  Östersjön	  
mikael.gyllstrom@gmail.com	  

Jakob	  Bergengren	  
Havs	  och	  Vattenmyndigheten	  
jakob.bergengren@havochvatten.se	  

Stefan	  Lundberg	  (Sekreterare)	  
Naturhistoriska	  riksmuseet	  
stefan.lundberg@nrm.se	  

Henrik	  Schreiber	  
AquaBiota	  Water	  Research	  
henrik.schreiber@aquabiota.se	  	  

Niclas	  Bäckman	  (Kassör)	  
Länsstyrelsen	  i	  Östergötlands	  län	  
Niclas.Backman@lansstyrelsen.se	  

	  

	  


