Inbjudan

Våtmarksfondens och
Ragn-Sells Våtmarksstipendium 2012

Vy över Limsjön som restaurerats till ett paradis för fåglar, fiskar och människor.
Foto Staffan Müller.

Välkommen till natursköna Leksand
och årets utdelning av Våtmarksfondens och
Ragn-Sells Våtmarksstipendium.
Nu är det dags för 2012 års Våtmarksstipendium, som går till Staffan
Müller som är en av Sveriges ledande när det gäller att restaurera
och underhålla våtmarker. Som exempel kan nämnas medverkan i
Hornborgasjön och Tåkern. Brånsjön, Umedeltat och Husebymaden
är andra projekt som han varit inblandad i. Staffan Müller får priset
för sitt engagemang och sina stora insatser för våtmarker runt om i
landet, där Limsjön i Leksand ligger honom varmt om hjärtat.
Staffan, som är naturvårdförvaltare på Leksands kommun, har återskapat den tidigare torrlagda och trädbevuxna Limsjön till ett vattenparadis för bland annat fåglar och fiskar. Från de fyra fågeltornen kan
man under året observera ca 200 fågelarter, och under vattnet trivs
bland annat gädda och abborre.

Prisutdelning och presentation av Limsjön
2012 års stipendium delas ut tisdagen den 12 juni klockan 13.30
av Ragn-Sells styrelseordförande och koncernchef Erik Sellberg
tillsammans med Svensk Våtmarksfonds ordförande Lars Ingelmark.
Platsen är Limsjön, Norsbro fågeltorn (under tak).
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Varför behöver vi våtmarker?

A

ntalet våtmarker minskade
snabbt vid utdikning under 1800-talet då man ville
skapa mer betes- och odlingsbar
mark. Idag inser allt fler hur viktiga våtmarkerna är för att bevara
den biologiska mångfalden.
Varje år utses en person eller
organisation, som gjort betydande insatser för att återskapa
våtmarker av hög kvalitet, att
ta emot Våtmarksfondens och
Ragn-Sells Våtmarksstipendium,
som började delas ut 2002.

I samband med prisutdelningen informerar Leksands kommun om
hur turism och fritidsliv utvecklats tack vare våtmarken, samt inte
minst dess funktion som värdefull kunskapskälla för utbildning.
Tillfälle ges även till exkursion med fördjupad presentation av
Limsjön och dess historia.

		

Sommartårta till dalamusik

Efter prisutdelningen bjuder vi på härlig sommartårta och kaffe
från Siljans konditori – till ackompanjemang av spelmän från
Leksand.

Varmt välkomna!

Det blir en minnesrik naturupplevelse i sommarsköna Dalarna.
Bjud gärna med en intresserad kollega.
Vägbeskrivning: Från Leksands centrum mot Sågmyra/Falun,
200 meter efter järnvägsövergång, skylt ”Fågeltorn”.
Frågor? Svensk Våtmarksfond: cve@swipnet.se
Ragn-Sells: folke.jackson@ragnsells.se
www.leksand.se, www.dofnet.se, http://fagelklubben.leksand.nu,
www.ragnsells.se, ww.vatmarksfonden.se

”

Erik Sellberg, Styrelseordförande Ragn-Sells:
”Arbetet inom Ragn-Sells har genom åren av naturliga
skäl alltid präglats av ett stort miljöansvar. Något som i
sin tur föranlett oss att på olika sätt stödja de goda krafter
i samhället som också verkar för en god miljö.
En del i denna strävan är att dela ut det Våtmarksstipendium som vi instiftade 2002. Stipendiet har tidigare
belönat såväl enskilda pionjärinsatser som initiativrika
bysamfälligheter”

Stiftelsen Svensk Våtmarksfond: I Våtmarksfonden, som
bildades 1995, samarbetar
Svenska Jägareförbundet,
Sveriges Ornitologiska Förening (SOF), Världsnaturfonden
(WWF) och företag från näringslivet. Stiftelsen har till uppgift
att samla in medel, sprida
kunskap och arbeta för fler
våtmarker. Sedan starten har
fonden medverkat till att över
600 våtmarker har återskapats
på sammanlagt 600 hektar.

