
Årets nätverks träff arrangeras tillsammans med Nordiska museet 
och Julita gård, Sveriges lantbruksmuseum, som har genbanker för 

äpplen, päron, humle och rabarber.

Välkommen!
NÄTVERKET PRAKTISKT ARBETE I HISTORISKA LANDSKAP
Nätverket ska fungera som en kontaktyta för människor som arbetar prak-
tiskt med skötseln i kulturreservat eller motsvarande miljöer, med höga kul-
turvärden. Nätverket ska möjliggöra kunskapsutbyte mellan människor som 
verkar i dessa historiska miljöer och vara ett forum för diskussion. Nätverket 
bildades vid en konferens i oktober 2010 och stöds av Riksantikvarieämbetet 
och Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs universitet. 

Läs mer om nätverket och dokumentationen från konferensen 2010 på www.
raa.se och www.craftlab.gu.se

Hitta till Julita gård www.nordiskamuseet.se/julita/

Nätverket praktisk skötsel i historiska landskap

INBJUDAN
till

 årlig konferens 20 - 21 oktober 2011

på Julita gård i Sörmland



PROGRAM
Torsdag 20 oktober  
9:00-10:00  Registrering, praktisk information och kaffe på Julita värdshus
10:00   Presentation av Julita gård, Gustav Olsson 
  Vad har hänt sedan sist med nätverket? Gunnar Almevik och Per Lindqvist   
10:20   Sveriges 39 kulturreservat med exempel från norr till söder. 
  Fabian Mebus och Per Lindqvist, Riksantikvarieämbetet
11:10   Skogs- och naturvård under 100 år. Leif Gren, Riksantikvareiämbetet
12:00  Lunch på Julita värdshus
13:00  Presentation av eftermiddagens exkursioner 
14:00  Exkursion
16:00-17:00 Återsamling och kaffe i värdshuset. Kort presentation av exkursionerna 

19.00   Middag på Julita värdshus

Fredag 21 oktober  
09:00   Samling
  Introduktion till seminariegrupper:
  - Lokal mat och förädling av råvaror. Birgitta Sundin från Eldrimner - 
  nationellt resurscentrum för småskaligt mathantverk 
  - Trä, timmer och byggnadsvård. Stellan Gustavsson, naturvårdsenheten  
  Länsstyrelsen Sörmland och Linda Lindblad, Hantverkslaboratoriet
  - Trädgård och köksväxter. Klara Holmqvist trädgårdsmästare på Julita  
  gård, Pierre Nestlog lektor vid Göteborgs universitet samt medverkande  
  från Linnés Råshult
10:30   Seminarierna börjar på respektive plats
11:45  Lunch på Julita värdshus
12:45-13:45  Sammanfattning och avslutning
14:00-16:00 Specialguidningar på Julita gård. Trädgårdens levande kulturarv 
  presenteras av ansvarig för arbetet med genbanken Else-Marie Strese 
  Jordbrukssamlingarna presenteras av intendent Per Larsson 

ANMÄLAN
Deltagandet i konferensen och de aktiviter som finns i programmet är kostnadsfritt. 
Boende går att boka vid anmälan för 600 kr/person och natt inklusive frukost. 
Kostnaden faktureras efter konferensen. Antalet platser är begränsat så anmäl dig nu!

Välj seminarium
Tänk ut vilket av fredagens tre seminarierna som du vill delta i. Vilket vill du i första 
och andra hand delta i? Ange dessa när du anmäler dig. 
 
Tänk ut frågor till seminarierna
Vill du anlägga en historisk trädgård? Hur kan jag få extra avkastning på min skog?  
Kan jag sälja marmelad från min gård? Tänk gärna ut frågor till seminariet och semiare- 
ledarna. Ta med dig bilder och eventuellt kartor som beskriver det du vill ha råd om.

Övrigt
Det kommer att finns möjlighet att bli hämtad och lämnad i Katrineholm för er som 
kommer med tåg.

Kom ihåg att meddela om du har någon matallergi eller andra önskemål.

Vi vill ha din anmälan senast den 16 september 2011

Anmäl dig via telefon eller e-post till Linda Lindblad.

Tel:  031-786 93 00 
Mobil:  0766-229 300  
E-post:  craftlab@conservation.gu.se

16 september 2011


