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Stor	  naturbrukskonferens	  samlar	  deltagare	  från	  hela	  landet	  
	  	  
13	  –	  15	  april	  samlas	  125	  deltagare	  till	  Naturbrukets	  Rikskonferens	  2016.	  Flera	  viktiga	  framtidsfrågor	  
för	  de	  gröna	  näringarna	  i	  Sverige	  står	  på	  agendan.	  Konferensen	  äger	  i	  år	  rum	  i	  Tällberg	  i	  Dalarna,	  och	  
värdar	  för	  arrangemanget	  är	  Stiernhööksgymnasiet	  i	  Rättvik	  och	  Älvdalens	  Utbildningscentrum.	  
	  
Skolledare	  och	  branschfolk	  från	  hela	  landet	  samlas	  13	  -‐	  15	  april	  för	  att	  diskutera	  framtiden	  för	  de	  
gröna	  näringarna	  i	  Sverige.	  I	  år	  ligger	  mycket	  av	  fokus	  på	  kompetensbehov	  och	  Skolverkets	  förslag	  till	  
ändrad	  programstruktur	  inom	  Naturbruksprogrammet,	  ett	  förslag	  som	  riskerar	  att	  underminera	  
utbildningarna	  och	  branscherna.	  	  
	  	  

-‐ Konferensen	  är	  ett	  viktigt	  tillfälle	  för	  alla	  naturbruksskolor	  i	  Sverige	  att	  samlas	  för	  
erfarenhetsutbyte	  och	  diskussion	  i	  aktuella	  frågor,	  säger	  Bo	  Wiberg,	  ordförande	  i	  
Naturbruksskolornas	  förening.	  När	  vi	  nu	  dessutom	  står	  inför	  hotet	  att	  flera	  viktiga	  
naturbruksutbildningar	  inte	  kommer	  att	  finnas	  kvar	  i	  gymnasieskolan	  är	  det	  extra	  viktigt	  att	  vi	  
gemensamt	  får	  tillfälle	  att	  diskutera	  dessa	  frågor	  och	  branschens	  behov	  av	  kompetens.	  
	  

-‐ Naturbruksskolorna	  har	  många	  företagsamma	  naturbrukselever,	  hälsar	  projektledare	  Maria	  
Elinder.	  Under	  torsdagens	  middag	  offentliggörs	  vinnarna	  av	  årets	  Ung-‐Ullbaggestipendium,	  
med	  spännande	  nomineringar	  från	  14	  skolor,	  se	  www.naturbruk.se/ung-‐ullbagge/	  	  

	  	  
Sveriges	  naturbruksskolor	  är	  utbildningsaktörer	  på	  gymnasie-‐	  och	  eftergymnasial	  nivå,	  och	  många	  är	  
regionala	  gröna	  kompetenscentra.	  De	  spelar	  en	  stor	  roll	  för	  utveckling	  av	  ett	  hållbart	  naturbruk	  och	  
samverkan	  stad	  –	  land.	  	  

Naturbrukets	  Rikskonferens	  är	  en	  årligen	  återkommande	  konferens	  där	  de	  55	  medlemsskolorna	  
genomför	  sitt	  årsmöte	  och	  får	  tillfälle	  till	  erfarenhetsutbyte	  och	  inspiration,	  se	  
http://www.naturbruk.se/rikskonferens-‐naturbruk/	  	  

	  
	  
För	  mer	  information	  kontakta:	  
	  
ordförande	  
Bo	  Wiberg	  tel.	  070-‐574	  2646	  
bo.wiberg@edu.nll.se	  	  	  	  
	  

	  
	  
projektledare,	  agronom	  
Maria	  Elinder	  070	  –	  56	  87	  318	  
maria.elinder@naturbruk.se	  	  
	  

	  

	  


