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Inbjudan med program till rikskonferens Naturbruk i Piteå 2023  
 

 
Tid:   Tisdag 14 mars 2023 kl. 12.00 till torsdag 16 mars kl. 12.00 
Plats:   Piteå Havsbad samt besök på Grans Naturbruksgymnasium 
 
 
Naturbruksgymnasiernas skolledare och huvudmän hälsas varmt välkomna till Rikskonferens 
Naturbruk 2023 som går av stapeln under tre dagar i Piteå. Som värd står Grans 
Naturbruksgymnasium, Piteå Kommun. Konferensen är förlagd till Piteå Havsbad 
https://pitehavsbad.se/ .  
 
Det händer mycket i världen just nu och inte minst i Norrland. Den gröna omställningen går 
med rekordfart med både positiva som negativa följder. Hur gör vi som utbildningsaktörer i de 
gröna näringarna för att hänga med i utvecklingen? På vilket sätt kan de gröna näringarna vara 
hotade av den framväxande industrin, och på vilket sätt kan vi bidra med naturbruks-
utbildningar med hållbarhet i fokus? Det är några av de frågor som vi har haft i bakhuvudet när 
vi valt innehåll i konferensen.  
 
2023 års konferens kommer att vara annorlunda på det viset att delar av programmet 
genomförs tillsammans med det europeiska NB-skolnätverket EUROPEA:s vårkonferens. 
Härmed ges möjlighet för alla deltagande skolor att öka sitt internationella nätverk och få ökad 
kunskap om EUROPEA:s värdefulla arbete. För den som vill finns möjlighet att delta i 
Europeas möte tisdag förmiddag och torsdag eftermiddag, utöver den tid som redan nu är 
planerad som gemensam. Då tillkommer kostnad för ev. fler boendenätter och måltider.   
 
I det mer vardagliga arbetet står vi närmast inför en utmaning i och med de kommande 
ämnesbetygen. Vi har därför också valt att avsätta tid för dialog både med Skolverket och med 
varandra kring ämnesbetygsreformen.   
 
 
1. Gör din konferensanmälan senast 10/2 via  
Pris för konferensen är 3900 kr inkl. moms. Priset inkluderar föreläsare, luncher, middagar, 
studiebesök, transport till/från flyg/tåg. Anmälan är bindande efter den 10/2, men det går att 
ändra namn till annan deltagare. Anmäl via https://forms.gle/5Ehzu1EVUyjzmaXe7  
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2. Gör din hotellbokning direkt till Piteå Havsbad senast 14/2 via e-post till  
elin.johansson@pitehavsbad.se och uppge att det gäller NB – konferensen, (senaste 
kostnadsfria avbokning är 14/2 om du bokar för vårt förhandlade konferenspris). Pris 980 kr 
för enkel- respektive 1108 kr för dubbelrum per natt, inkl. frukost och inkl. moms.  
Du betalar alltså boendekostnaden direkt till hotellet, detta ingår inte i konferensavgiften. 
Info om hotellet:  https://pitehavsbad.se/boende/hotell/  
 
3. Boka resa till Piteå:  
Flyg till Luleå- Kallax eller tåg till Älvsbyn eller Luleå.  
Vi ombesörjer transport till och från flyg/tåg.  

Ev. frågor om konferensprogrammet: kontakta Naturbruksskolornas Förening,  
kanslichef agr. Maria Elinder maria.elinder@naturbruk.se tel. 070 – 56 87 318  

Frågor om övrigt som rör det lokala värdskapet: kontakta Grans Naturbruksgymnasium Mimmi 
Andersson, mimmi.andersson@pitea.se  tel. 0911 - 69 78 03  

 
Ur programmet vid Rikskonferens Naturbruk 2023 
 
Po Tidholm, journalist och författare med fokus på landsbygdsfrågor 
Karin Bodin, VD Polarbröd  
Per Fermvik, Skolverket 
UHR med tips om ansökningar för internationella lärar- och elevutbyten 
Galamiddag med Ung-Ullbagge-prisutdelning 
 
Rundtur i Piteå med omnejd: 
Grans Naturbruksgymnasium 
Sveaskogs Ekopark 
Besök hos den renskötande familjen Parfa Koskinen 
 
Gemensam workshop med EUROPEA-konferensens deltagare: dela information om pågående 
projekt samt att föreslå nya projekt.  
 
m.m.  
 
 


