
Inbjudan till gratis vattenkonferens i Degeberga 

Den tidigare utlovade vattenkonferensen den 4 mars blir alltså av. Konferensen 

genomförs i Degeberga hembygdspark och tiderna är 10-ca 15. Vi kommer att 

lyssna på föreläsningar om för- och nackdelar med uppdämda vattendrag och 

om EU: s vattendirektiv. Vi kommer också att diskutera och försöka hitta 

lösningar på hur viktiga kulturmiljöer kan räddas.  

Alla medlemsföreningarna i Skånes hembygdsförbund är mycket välkomna 

att delta den här dagen. Max 50 deltagare.  

Anmälan till konferensen görs senast torsdagen den 27 februari till: 

Sven.jensen@skaneshembygdsforbund.se eller 0708-42 12 31 

 

Fika och lunch 

Man kan köpa lunch i hembygdsgården och inkl. fika är priset 100 kronor. 

Lunchen måste beställas vid anmälningstillfället, eftersom det handlar om 

catering. Ange om du har speciella önskemål och allergier. Minst 15 personer 

måste beställa annars får vi hitta annan lösning på matfrågan. 

 

Transport 

Det finns bra bilparkering alldeles intill hembygdsparken.  

Det går också bra att åka buss Skåneexpressen 3 med avstigningsplats ”Skolan” 

i Degeberga. Därifrån har man va 10 minuters promenad till hembygdsparken. 

 

Länk för att hitta till Degeberga hembygdspark: 

https://www.google.se/maps/place/G%C3%A4rds+H%C3%A4rads+Hembygdsf%C3%B6ren

ing/@55.8228012,14.0792172,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xf7972cc2521b3541!8m2!3d55.8

228012!4d14.0792172 

 

Välkommen! 

Sven Jensén, ordförande Skånes hembygdsförbund 
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Preliminärt program  

09.30-10 Kaffe/te och fralla 

10.00-10.15  Inledning och presentation av dagen   Sven Jensén 

10.15-10.45  Funderingar kring vattenförvaltningen Michael Lehorst  

10.40-11.10  Kulturmiljöer utifrån perspektivet  Britta Roos & Karl-

Kunskapsbehov- Kunskapsunderlag Oskar Erlandsson 

11.10-11.25  Fruktpaus     

11.25-11.45  Hur ser lantbruket på den framtida  Glenn Oredsson 
vattenförvaltningen 

11.45-12.05  Småskalig vattenkraft  Gunnar Olsson 

12.05-12.50  Lunch 

12.50-13.20  Åtgärder för fria vandringsvägar Lukas Österling 

13.20-13.40  Ej rubriksatt   Jakob Marktorp 

13.40-14.30 Diskussioner i grupper  Alla deltagare 

14.30-15.15 Prestation av grupparbeten och sammanfattning av dagen 

 

OBS! Tiderna inkluderar tid för frågor 

 

Medverkande: 

Michel Lehorst  Sveriges hembygdsförbund 

Britta Roos   Länsstyrelsen i Skåne 

Karl-Oskar Erlandsson Länsstyrelsen i Blekinge 

Glenn Oredsson   Skea gård och LRF 

Gunnar Olsson   Vramsåns vänner 

Lukas Österling  Länsstyrelsen i Skåne 

Jakob Marktorp  Länsstyrelsen i Skåne 

Anders Olsson   Degeberga hembygdsförening  

Sven Jensén  Skånes hembygdsförbund 

 


