Småbiotoper, gräsmarker och våtmarker
Presentation av resultat från regional miljöövervakning 2009-2014
Start för ny miljöövervakningsperiod 2015-2020
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Rosersbergs slott , 31 augusti - 1 september 2015
Måndag 31 augusti
09.30 Kaffe
10:00 Våtmarker – resultat och fortsatt arbete
11.30 Lunch
13.00 Gräsmarker – resultat och fortsatt arbete
15:00 Kaffe
15.30 Småbiotoper – resultat och fortsatt arbete
16.45 Samanalyser av småbiotopsdata och fågeldata från Svensk fågeltaxering
17.30 Kvällsaktivitet
19.00 Middag
Tisdag 1 september
08.00 Gräsmarker och småbiotoper i fält (fältfika)
12.30 Lunch för dem som önskar nära kommunikationer
Praktisk information, se nästa sida!
Mötet riktar sig i första hand till länsstyrelser som deltagit och som kommer att delta i den
regionala miljöövervakningen av småbiotoper, gräsmarker och våtmarker, miljömålsansvariga
m.fl. från centrala myndigheter, representanter från RUS, forskare m.fl. intresserade.

Praktisk information
Tid och plats
Måndag 31 augusti till tisdag 1 september på Rosersbergs slottshotell (för tider, se första
sidan) www.rosersbergsslott.se . Rosersberg ligger ca 30 min promenad från Rosersbergs
pendeltågstation.
Kostnader
•
Kostnad för övernattning med helpension lunch till fm-kaffe: 1695 kr
•
Kostnad för att endast delta måndag 31 augusti : 700 kr inkl. middag och 275 kr utan
middag.

Efter att ni gjort er anmälan till Länsstyrelsen Örebro , se nedan, så bokar vi med hotellet.
Fakturan kommer att gå direkt från hotellet till er. Priser enligt statligt ramavtal.
Transporter
Vi ordnar med transporter under exkursionen och kan då även lämna vid lämplig tid och
tågstation etc. efter exkursionen. Mer info om detta framöver.
Guidning
Möjlighet att delta i guidning av slottet på kvällen måndag 31 augusti. Se vidare i anmälan.
Anmälan
Senast måndag 6 juli. Anmäl dig här! OBS! Begränsat antal platser för övernattning.
Frågor
Ev. frågor kan ställas till Helena Rygne, tel. Helena Rygne 010-2248764
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