Levande laxälvar
Nationell vattenkonferens i Umeå 18-20 augusti 2015

Program

H.M. Konung Carl XVI Gustaf medverkar

Välkommen till Nationell
vattenkonferens i Umeå
18-20 augusti

H

järtligt välkommen till Umeå på en nationell
konferens med inriktning mot restaurering av
vattenmiljöer och förvaltning av fisk i våra
vattendrag.
Vi på Länsstyrelsen i Västerbottens län vill med denna
konferens lyfta de positiva effekterna av åtgärderna vid
en restaurering. Men också vilka problem och utmaningar
som vi står inför om vi ska klara av att leva upp till nationella och internationella åttaganden.
Konferensen kommer att innehålla både föreläsningar
(dag 1 den 18:e), fältexkursioner vid restaurerade
vatten (dag 2 den 19:e) och en workshop (dag 3 den
20:e). Det kommer vara möjligt att delta på hela eller
delar av konferensen.

Fokus för konferensen är större vattendrag och våra
norrländska skogsälvar. För anmälan och mer detaljerad
information om restaurering och förvaltning se nedan.
Hans Majestät Konungen öppnar konferensen och kommer att medverka under dag ett och två.
Återigen varmt välkommen till Västerbotten i
augusti.
Med vänlig hälsning,

Magdalena Andersson
Landshövding Västerbotten

Vattenkonferens Umeå
18-20 augusti 2015
Dag 1: seminarier
09:00 – 10:00

Registrering och fika

13:40

Bra exempel på storskalig restaurering,
Johanna Gardeström, Projektledare, Vindel river Life

14:05

ReMiBar Life: Förutsättningar skapas när
vandringshinder tas bort, Niklas Kemi, Trafikverket

14:30

Fika

15:15

Framtidens förvaltning av fiskbestånden i
Östersjön, Thomas Dahlman, Näringsdepartementet

10:00

Introduktion av moderator Anders Esselin

10:10

Hans Majestät Konungen öppnar konferensen 		
och redogör för sin vision för framtidens vatten

10:20

Landshövding Magdalena Andersson hälsar oss 		
välkommen

10:30

Regeringens prioriterade vattenfrågor under 		
kommande mandatperiod,
Representant från Miljödepartementet

15:40

11:00

Ekosystembaserad restaurering och förvaltning - 		
ett helhetsgrepp, Ingemar Berglund, avdelnings-		
chef, stf GD Havs- och vattenmyndigheten

Älvsvisa förvaltningsplaner skapar nya
möjligheter, Stefan Larsson, Fiskekolog,
Länsstyrelsen Västerbotten

16.05

11:45

Moderatorn sammanfattar och leder kort frågestund

Managing Rivers for the future, Marc Yaggi,
Executive Director, WaterKeeper Alliance and
Thomas Johansson Östersjölaxälvar i samverkan

12:00

Lunch

16:35

13:15

Levande vattendrag – förverkligande av politiska 		
beslut, Roger Vallin, Biolog, Länsstyrelsen 		
Västerbotten

Moderator sammanfattar med frågestund samt 		
info om middag och morgondag

17:15

Presskonferens

19:00

Middag (www.rexbar.com)
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Dag 2: exkursion

Dag 3: workshop

V

U

älkommen till en exkursionsdag längs
Lögdeälven.

Under denna dag färdas vi med buss längs Lögdeälven med olika stopp där vi belyser både
restaurering av flottleder och förvaltning av lax
och öring.
Vi kommer få se pågående restaurering med
grävmaskin i Lögdeälvens huvudfåra, beskåda en
räknare för lekvandrande laxar, diskutera lax- och
havsöringsfiske, leta flodpärlmussla och njuta av en
god älggryta på Älgens hus i Balsjö.
För mer detaljer kring fältdagen, gå in på:

www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/Sv/kalender/2015/Pages/levande-laxalvar.aspx

nder konferensen sista dag arrangeras ett
workshopcafé. Deltagarna delas in i grupper med
två olika teman, restaurering och förvaltning.
Dessa grupper roteras under dagen. Dagen avslutas med
en summering och sammanfattning av vad som har sagt
från respektive bordsamtal för bägge temana (restaurering
och förvaltning).
Syftet med workshopen är att lyfta upp problembaserade
frågeställningar som förhoppningsvis driver utvecklingen
framåt vad gäller restaurering och förvaltning av våra
laxförande vattendrag i landet.
Under dagen kommer vi behandla frågor som t.ex.
• Ekosystemsbaserad restaurering - olika restaureringsstrategier i olika delar av ett avrinningsområde?
• Framtidens förvaltning av fiskbestånden i Östersjön.
• Död ved – mer än bara död ved?
• Älvsvisa förvaltningsplaner skapar nya möjligheter.

Anmälan
Sista dag för anmälan är 15 juli
Priset för tre dagars konferens exkl. konferensmiddag
är 1495 kr (exkl. moms). Betalning sker mot faktura.
Mer information och anmälan på:

http://LevandeLaxalvar2015.axaco.se
Vid frågor gällande anmälan, resa, hotell eller andra
praktiska funderingar kontakta:
Åsa Williams
asa.williams@foretagsresor.se
090-70 29 80

Vid frågor angående programmet och övriga frågor
kontakta:
Roger Vallin
roger.vallin@lansstyrelsen.se
010-225 43 65
Torleif Eriksson
torleif.eriksson@lansstyrelsen.se
010-225 44 25
Magnus Lindberg
magnus.lindberg@lansstyrelsen.se
010-225 43 67
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