
biologisk
mångfald

i skåne 2013
inbjudan till konferens på 
falsterbo kursgård 9-10/11



Under 2010 arrangerades en mycket uppskattad konferens vars upplägg vi nu upprepar. Konferensen 
tar upp aktuell kunskap om situationen för den biologiska mångfalden i Skåne, såväl på land som i 
vatten. Konferensen utgör en mötesplats för alla som är intresserade av dessa frågor och vänder sig 
därmed till både amatörer och yrkesverksamma.

anmälan senast 22 oktober
Konferensen har 140 platser dagtid och 100 för övernattning. Först till kvarn gäller. Anmälan ska gå 
till e-post: 1199@studieframjandet.se 

Anmälan ska innehålla: Namn på samtliga som anmälan avser, e-postadress (-er), vilket av de fem 
alternativen man valt (1-5: se nedan), eventuell organisation som representeras och vem ni vill dela 
dubbelrum med. Glöm inte ange om särskilda önskemål finns om mat (allergier etc.).

Inbetalningen ska gå till: Bankgiro nr 562-3004 (Studiefrämjandet). Vid inbetalning anges namn (ett 
eller flera) och vilket av de fem alternativen man valt (1-5).
 
Frågor kring anmälan ställs till Anette Nilsson Siöland anette.sioland@studieframjandet.se.

kostnad
Det finns fem olika alternativ: se nedan. Kostnaden är subventionerad av Region Skånes miljövårdsfond.

1. Hela paketet: två dagar inklusive två luncher, fikor, trerätters supé, kvällsaktiviteter, enkelrum, frukost.     950 kr

2. Hela paketet: två dagar inklusive två luncher, fikor, trerätters supé, kvällsaktiviteter, dubbelrum, frukost.  750 kr

3. Tvådagarspass: inkluderar INTE rum, supé, frukost.               500 kr

4. Lördagspass: inklusive lunch och två fikor.                350 kr

5. Söndagspass: inklusive lunch och två fikor.                300 kr



vägbeskrivning
Falsterbo kursgård http://www.falsterbokursgard.com/ ligger i 
Höllviken intill väg 100, några hundra meter innan Falsterbokana-
len. Buss 100 stannar vid hållplats Höllviken Höllvikstrand alldeles 
intill kursgården.

utställningar, posters, bokbord
och bokförsäljning

Du är välkommen att ta med material relaterat till biologisk mång-
fald och det finns även möjlighet till försäljning av böcker, skärm-
utställningar och dylikt. Du måste anmäla detta innan, så det finns 
utrymme för alla.

För frågor, önskemål, bokning av utställningsplats med mera: Kon-
takta Magnus Billqvist, magnus.billqvist@naturskyddsforeningen.se, 
046/33 56 51, 0733/204 777.

program lördag 9 november

08.30  Fika och registrering

09.30  Organisatörerna hälsar välkomna och lämnar över till mo- 
 derator Pernilla Olsson, enheten för fiske- och vattenvård,  
 Länsstyrelsen i Skåne. 

pass 1. skånska vatten
09.45  Läget för Östersjöns dykänder. Richard Ottvall.

10.15  Tid för frågor och diskussion

10.30  Målarmusslans återkomst. Ivan Olsson, Länsstyrelsen i Skåne.

11.00  Tid för frågor och diskussion på föregående dragning.

11.15  Skånska ålgräsängar, artrika ängar på havets botten. Per  
 Olsson, marinbiolog, Toxicon AB.

11.45  Tid för frågor och diskussion på föregående dragning.

12.00  Lunch

pass 2. skånska sandmarker
14.00  Sand life, restaurering av sydsvenska sandmarker. Maria  
 Sandell och Gabrielle Rosquist, Länsstyrelsen i Skåne.

14.30 Tid för frågor och diskussion på föregående dragning.

14.45  Växter och fjärilar på skånsk sandstäpp. Pål Axel Olsson,  
 Lunds universitet.

15.15 Tid för frågor och diskussion på föregående dragning.

15.30  Fika och bensträckare

16.00 Skalbaggar i skånska sandmarker: diversitet och miljövård.  
 Mikael Molander.

16.30  Tid för frågor och diskussion på föregående dragning.

16.45 Nyheter från insektsfronten: ny- och återfynd av sand- 



 marksinsekter med bäring på sandmarkernas skötsel. Mikael Sörensson, Lunds universitet.

17.15  Tid för frågor och diskussion på föregående dragning.

17.30 Paus och tid för incheckning på rummen.

18.30 Middag.

20.00 Pubquiz på temat biologisk mångfald och tid för diskussioner på dagens teman.

program söndag 10 november

07.00-09.15  Frukost

Moderator under söndagen är Maria Larsson, miljökonsult på Tyréns.

pass 3. det funktionella landskapet
09.15  Ekosystemtjänster och biologisk mångfald: möjligheter och konflikter. Henrik Smith, Lunds  
 universitet. 
09.45  Tid för frågor och diskussion på föregående dragning.
10.00 Fika och bensträckare
10.30  Från humla till jordgubbe: om pollinerande insekter och deras tjänster. Maj Rundlöf, Lunds  
 universitet.
11.00  Tid för frågor och diskussion på föregående dragning.
11.15  Traktpoolsanalys av Skåne. Gudrun Berlin, Länsstyrelsen i Skåne.
11.45  Tid för frågor och diskussion på föregående dragning.
12.00 Lunch

pass 4. skånska däggdjur
13.45  De större däggdjurens ökning i Skåne de senaste 30 åren. Om varg, vildsvin med flera arter.  
 Nils Carlsson, vilt- och rovdjurshandläggare, Länsstyrelsen i Skåne.
14.15  Tid för frågor och diskussion på föregående dragning.
14.30  Fladdermöss i Skåne. Emelie Nilsson, naturvårdskonsult Ecocom. 
15.00  Tid för frågor och diskussion på föregående dragning.
15.15  Avslutning med sammanfattning.

Konferensen arrangeras som ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen i Skåne, 
Skånes Ornitologiska Förening, Skånes Mykologiska Förening (Puggehatten), Läns-
styrelsen i Skåne, Lunds Entomologiska Sällskap, Studiefrämjandet Skåne-Blekinge och 
Lunds Botaniska Förening med ekonomiskt stöd av Region Skånes miljövårdsfond.

samtliga foton: Magnus Billqvist


