SLUTKONFERENS FÖR
STORSLAGEN FJÄLLMILJÖ
23–24 APRIL 2018

FORSKNINGEN FÖR STORSLAGEN FJÄLLMILJÖ FINANSIERAS AV NATURVÅRDSVERKET I SAMVERKAN MED RIKSANTIKVARIEÄMBETET

Måndag, Elite Hotel Marina Tower, 23 april
12.00

Registrering till konferensen i hotellets foajé

13.00

Gemensam lunch i restaurang SQ
Pumpasoute med fröpesto och bakad blomkål.

14.00

Välkommen i lokal Prins Eugene
Marianne Lilliesköld, forskningssekreterare på Naturvårdsverket, Karin Arvastson, forsknings-		
sekreterare på Riksantikvarieämbetet och Sandra Wåger, kommunikatör i Storslagen fjällmiljö.

14.15

Dialogbaserad utveckling och styrkebaserat arbetssätt
Daniel Richardsson och Johan Lilja från SMICE - nätverk för hållbar utveckling.

14.20

Samverkan mellan forskning och praktik: Klimatförändringar som exempel
Ninis Rosqvist, forskare vid Stockholms universitet och föreståndare för Tarfala forskningsstation och
Niila Inga, renskötare och ordförande i Laevas sameby.
Att förena traditionell kunskap med ny forskning - en förutsättning för att förstå effekterna av förändringar i klimat och markanvändning.

14.40

Vad har möjliggjort storslagen samverkan?
Daniel Richardsson och Johan Lilja från SMICE - nätverk för hållbar utveckling.

14.55

Reflektion och fika
Gemensam incheckning (incheckningsbord) för dem som ska bo på hotellet.

15.30

Vägar till mångfunktionella fjällandskap: Forskningsresultat från fas II
Sandra Wall Reinius, forskare vid Mittuniversitetet och Daniel Svensson, forskare vid Chalmers tekniska högskola.
Fokuserar på aktörers användning och uppfattning om södra Jämtlandsfjällen samt vilken roll fjälleder kan ha för samverkan. Resultat kring rörelsearvets betydelse och framtidens finansiering av
fjälleder.

15.55

Praktiska exempel på samverkansprocesser- och plattformar

•

Samverkan i gränsfjällen kring Sylarna
Lennart Adsten, VD på Naboer AB.

•

Besöksstrategi för Fulufjällets nationalparker
Jakob Ebner, projektledare på Länsstyrelsen.

16.30

Omtankar för framtiden och kommande generationer
Daniel Richardsson och Johan Lilja från SMICE - nätverk för hållbar utveckling.

16.55

Avslut och egen tid
Möjlighet att nyttja hotellets spa för reducerat pris (fråga i receptionen).

19.00

Gemensam middag i restaurang SQ
Citronbakad rotselleri, grillad sparris, fylld portabellosvamp och timjanfärskost.
Fudgekaka med brownie, fudgefyllning, salt vaniljcreme och halloncrisp.

Tisdag, Elite Hotel Marina Tower, 24 april
08.00

Gemensam aktivitet (frivillig) med start i hotellets foajé
Elaine Högberg från Stockholmspromenader tar med oss på en morgonvandring i ett industrihistoriskt intressant område med bebyggelse från 1700-talet. Vi startar på hotellet, som ursprungligen var Stockholms första storkvarn, och går längs med strandpromenaden fram till Finnboda som
idag är ett spännande bostadsområde. Vandringen tar 45 minuter och take away-kaffe ingår.

09.00

Välkommen tillbaka i lokal Prins Eugene

09.10

Människa, landskap och hållbara lösningar
Marie Stenseke, forskare vid Göteborgs universitet och en av deltagarna i FN:s multidisciplinära
expertpanel för biologisk mångfald, IPBES.
I landskapet möts hela tiden naturens egna processer och människor med olika intentioner och
behov. Hur kan vi förstå detta samspel för att kunna fatta beslut om hållbara och rättvisa framtidsstrategier?

09.30

Grön infrastruktur och ekosystemtjänster i landskapsplanering
Johan Svensson, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet.
Hur kan natur- och kulturvärden lyftas fram i hållbar landskapsplanering för lokala prioriteringar och
förutsättningar i fjäll- och skogslandskap?

09.50

Bensträckare

09.55

Grön översiktsplanering i fjällen: Forskningsresultat från fas II
Therese Bjärstig, forskare vid Umeå universitet.
Reder ut begreppet grön översiktsplan, vad hållbar markanvändning innebär, samt hur teori omsätts
till praktik. Resultat från ett pilotprojekt i Vilhelmina kommun.

10.20

Reflektion och fika

10.50

Perspektiv på hållbar utveckling i fjällen

•

Christina Fredengren, utredare och FoU-sakkunnig i staben på Riksantikvarieämbetet.

•

Maria Ros Jernberg, vice generalsekreterare och kommunikationschef på Svenska turistföreningen.

•

Tomas Bergström, regional samordnare för miljöövervakningen i landmiljö på Länsstyrelsen.

•

Marita Stinnerbom, ordförande rennäringsnämnden på Sametinget.

•

Per Linder, naturvårdsspecialist på Svenska statens fastighetsverk.

•

Ruona Burman, sakkunnig vid skogs- och naturvårdsavdelningen på Naturskyddsföreningen.

•

Birgitta Isaksson, handläggare och projektledare vid tillväxtavdelningen på Kiruna kommun.

11.10

Rätt förväntningar på forskning? Erfarenheter av ny kunskap om fjällen - då, nu och framtid
Sverker Sörlin, forskare vid Kungliga Tekniska högskolan.

11.35

Insikter att förverkliga
Johan Lilja från SMICE - nätverk för hållbar utveckling.

11.50

Miljömålet Storslagen fjällmiljö - forskning, förvaltning och hållbar utveckling
Björn Risinger, generaldirektör på Naturvårdsverket och Lars Amréus, riksantikvarie på Riksantikvarieämbetet, inleder.
Eva Thörnelöf, senior rådgivare på Naturvårdsverket med lång erfarenhet av bl.a. fjällfrågor, leder sedan samtal med Lars och Björn med inspel från nyckelpersoner som representerar olika förvaltningar.

12.30

Gemensam lunch i restaurang SQ
Linsgryta med pulled vegme, sotad broccoli och tryffelcreme.
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