
Välkommen till en mötesplats där 
vi djupdyker i frågan om hur lokalt 
engagemang kan leda till hållbar utveckling.
 
Här kan du inspireras av vad andra har 
gjort inom områden som cirkulär ekonomi, 
distribution av lokal mat och fossilfria 
energilösningar. Du kommer också att 
få diskutera utmaningar och möjligheter 
som kompetensförsörjning i de gröna 
näringarna, hur digitalisering kan bidra till 
utveckling och vilka finansieringsverktyg 
som finns för att genomföra idéer. 

Konferensen riktar sig till dig som är 
företagare eller boende på landsbygden 
och som vill vara med och bygga ett 
hållbart samhälle. Du kan också vara 
engagerad i lokal utveckling på andra 
sätt, inom näringslivet, den offentliga 
sektorn eller civilsamhället. 

Konferensen är kostnadsfri och görs i 
samarbete med Önnestadsgymnasiet. 
Du kommer att få ta del av elevernas 
tankar om hållbar utveckling och hur de 
vill se framtidens landsbygd.

Se nästa sida för program och anmälan till konferensen

Framtidens landsbygd
Så kan landsbygden driva utvecklingen mot ett hållbart Skåne

21 november  Önnestad



PROGRAM FÖR DAGEN

Moderator: Ewa Marie Rellman, LRF Skåne.

Eftermiddagspass

12.30 Ankomst och registrering

13.00 Välkomna och inledning
 Sven Fajersson, VD, Hushållningssällskapet Skåne.
 Matz Hammarström, landsbygdsdirektör, Länsstyrelsen Skåne.
 Nils Lagerroth, samordnare, Landsbygdsnätverket, Jordbruksverket.
 Daniel Kronmann, enhetschef, avd. för regional utveckling, Region Skåne.
 Maria Hofvendahl-Svensson, vice ordförande, LRF Skåne.
 Kerstin Hallenborg, verksamhetsledare, LEADER Skånes Ess.
 Malin Wildt-Persson, utvecklingsledare, Skåne Nordost.

13:25 Agenda 2030 – så lite tid, så mycket att göra
 Erik Westholm, professor emeritus, SLU och regeringens vetenskapliga råd för hållbar utveckling.

14:00 Kunskapsbristen kring miljö, klimat och livsmedelsproduktion - Väckte landsbygdsentreprenören!
 Jens Thulin, bonde och rådgivare cirkulär affärsutveckling, Vismarlövsgården och Godsinlösen Nordic AB.

14:30	 Hur	kan	idéer	bli	till	verklighet?	-	Stöd	och	finansiering	för	landsbygdsutveckling
	 Vilka	möjligheter	finns	till	stöd	genom	landsbygdsprogrammet,	Klimatklivet,	struktur-	och	regionalfonder	och
 LEADER?
 Kerstin Rietz och Mia Davidsson, Länsstyrelsen Skåne.
 Ulrika Melander, Region Skåne.
 Kerstin Hallenborg, LEADER Skånes Ess.

14:50 Fika
	 Ekologisk	och	närodlad	fika.	Förflyttning	till	parallella	seminarier.

15:15  Seminariepass 1
 Välj ett av nedanstående seminarier. Ingen föranmälan krävs. 

Framtidens arbetsmarknad 
 
Jobben finns i maten – men hur ska 
vi hitta arbetskraften? 

Jan Andersson, Arbetsförmedlingen. 

Grön arbetsförmedling - Erfarenheter 
och utmaningar med att matcha  
nyanlända till jobb i Gröna näringen. 

Christer Yrjas, Hushållningssällskapet 
Skåne.

Hållbar konsumtion och  
byutveckling 
 
Byn som äger - om lokal, social och  
finansiell mobilisering i Röstånga.

Nils Phillips, Röstånga Tillsammans. 

Det Goda Livet - projekt för hållbara  
familjer i en hållbar framtid.

Lisa Necksten, Hållbar Utveckling Skåne 
Familjen Lottsfeldt, Ludvigsborg.

Landsbygden levererar  
fossilfritt 
 
Fossilfri växthusodling av Österlento-
mater – miljövänligt och ekonomiskt 
lönsamt.

John Orelind, Orelunds gård. 

Simris – ett fossilfritt och självförsörjande 
lokalt energisystem.

Pauline Ahlgren, Eon.

Programmet fortsätter på nästa sida



Kvällspass

16.00 Paus med förfriskningar och tilltugg
 Här har du som inte kan delta under eftermiddagen möjlighet att 
 ansluta till konferensen.

16.30 Landsbygdens roll i klimatomställningen
 Martin Hedberg, meteorolog på Polyfuture Institute SWC.  
 Tidigare meteorolog på SVT och i Försvarsmakten.

17.30  Seminariepass 2 
 Välj ett av nedanstående seminarier. Ingen föranmälan krävs.

18:15 – 19.00 Avslutande mingel

  Avsluta dagen med fortsatta samtal och träffa nya kontakter under trevliga former. 

Digitalisering för hållbarhet

Digitalisering för hållbar  
landsbygdsutveckling.

Claes Magnusson, Malmö  
Yrkeshögskola. 

Veberöd, Sveriges första Smarta by 
för landsbygdsutveckling.

Jan Malmgren, Byutveckling AB.

Smart och lokal mat 
 
Från utfiskade hav till levande landsbygd 
- Gårdsfisk ger möjlighet till en ny  
livsmedelsgren.

Johan	Ljungquist,	Gårdsfisk. 

Lokal mat utan mellanhänder.

Albin Ponnert, Local Food Nodes.

Framtidens	kollektivtrafik	på 
landsbygden 
 
Utveckling av kollektivtrafik på Skånes 
landsbygd.

Skånetrafiken	(tbc). 

Självkörande bussar – och andra  
lösningar för landsbygdstrafik i  
Sjöbo och Tomelilla. 

Frida Tiberini, Sjöbo kommun. 

Kollektivtrafik ”on demand”.

Fredrik Pettersson, K2 och Lunds  
universitet.

Martin Hedberg, meteorolog

Se nästa sida för praktisk information och anmälan



PRAKTISK INFORMATION

Datum och tid

Onsdagen den 21 november 2018, kl 13.00-19.00 (registrering från kl 12.30).

Plats

Aulan på Önnestadsgymnasiet, Skolgatan 37 i Önnestad. Önnestadsgymnasiet ligger bara några minuters 
promenad från Önnestads station. Hit tar du dig enkelt med Pågatåget från Kristianstad eller Hässleholm. 
Se karta och Skånetrafikens reseplanerare.

Anmälan: 

Anmälan görs genom Länsstyrelsen Skånes webbplats senast den 14 november.  
Har du inte möjlighet att delta på hela konferensen? Du kan välja att enbart delta under eftermiddag 
respektive kväll. Ange detta vid anmälan. 

Konferensen	är	kostnadsfri	och	vi	bjuder	på	fika	och	förfriskningar	med	tilltugg.

Frågor? 

Kontakta Tommy Persson, Länsstyrelsen Skåne, tommy.persson@lansstyrelsen.se, 010-224 15 84.

Anmäl dig senast den 14 november!

Välkommen!

https://goo.gl/maps/Ka1FPPFQThN2
https://www.skanetrafiken.se/
https://www.lansstyrelsen.se/skane/kalenderhandelser---skane/2018-10-26-framtidens-landsbygd-sa-kan-landsbygden-driva-utvecklingen-mot-ett-hallbart-skane.html

