Starta verksamhet med SV i höst!
Ägande- och brukanderätt i fokus 2016
Studieförbundet Vuxenskolan och LRF vill gärna tipsa om aktuella studiematerial. LRF har förstärkt
arbetet med ägande- och brukanderätt och SV erbjuder därför många möjligheter för dig som vill
delta i studiecirkel eller annat arrangemang med fokus på just ägande och brukande.
Vill du veta mer eller få hjälp att starta en aktivitet för er avdelning eller kommungrupp,
kontakta din lokala SV-avdelning! Mer information finner du på www.sv.se/lrf

Skogens Vatten
Landets fyra skogsägarföreningar
och SV har tagit fram Skogens
vatten för att användas i studie
cirklar om vattenhänsyn i
skogen. Skogsägare roas, lär nytt
och stimuleras till att utforma
en bra vattenhänsyn. Studie
cirkeln kompletteras med inspirationsträffar, fält
vandringar, filmer och lokala demoslingor, där ni i
fält kan studera olika förutsättningar och åtgärder.
Nu finns Skogens Vatten även som kurs på nätet!
www.skogensvatten.se

Maten och moralen

Mat och livsmedel står i centrum
för samhällsdebatten, inte
sällan utifrån matens etiska
aspekter. Hur vill vi att maten
ska p
 roduceras för att det ska
kännas bra i magen?
LRF Mjölk släpper nu en
debattbok med s
 kribenter som LRFs
förbundsordförande H
 elena Jonsson. Ett antal
samhällsaktörer som Åke B
 onnier, Stefan
Edman, Leif Denneberg och Johanna Sandahl
svarar på frågan utifrån sin horisont. Politiker
som Sven-Erik Bucht, Annie Lööf, Ulf Berg,
Isabella Lövin, Jens Holm och Lars Tysklind
ger även sin syn på saken.

När andra vill ta över din mark
Studiecirkel om markägarens
rättigheter och skyldigheter i
samarbete med LRF. Varje markäga
re berörs av lagar och regler som rör
den egna fastigheten. I stort sett all
verksamhet inom jord- och skogs
bruk är också beroende av miljölagarna.
Boken Fastighetsjuridik för skogs- och mark
ägare finns att beställa från Distributionsservice
info@distributionsservice.se 08-55094980.
Studiehandledning finns att ladda ner kostnads
fritt som pdf på www.sv.se/lrf
Dikningshandboken
Materialet Äga och förvalta diken
och andra vattenanläggningar i
jordbrukslandskapet är vägled
ning, uppslagsbok och underlag för
studiecirkel för dig som vill veta
mer om jordbrukslandskapets
vattenanläggningar. Den beskriver
varför vattenhushållning i jordbrukslandskapet
behövs, hur anläggningarna fungerar och vad
som är viktigt att veta för att bevara dem. Sagt om
handboken: ”Den är ju superbra och genomtänkt!
Verkligen på tiden med en sådan bok. Utmärkt!
Grundligt, tydligt och lättillgängligt.”

Perfekt för en SV arena eller
debattsamtal om maten i förskolan…
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Var god vänd

SV Arena
SV Arena är SVs koncept för dialogmöten kring
aktuella samhällsfrågor. Metoden har samta
let och dialogen i fokus. En eller två personer
inleder SV Arenan och introducerar det aktu
ella ämnet. Dialogen leds sedan av en samtals
ledare.
Tips på ämnen:
• Ridleder, ridstigar och allemansrätten
• Prata vind
• Framtidens energi
• Vildsvin
Foto: Nicklas Bengtsson

Fler material från
Studieförbundet Vuxenskolan
Motorsågskörkortet och
Röjsågkörkortet
Den offentliga måltiden
Hitta Historien i din hembygd
Miljöhusesyn
I förening praktiskt föreningsarbete
Valberedning
Kreativa &
demokratiska möten
Effektiv kommunikation
Energiföretagaren
Växtskyddet och vattnet

Vill du veta mer om studiematerialen?
Kontakta din lokala SV-avdelning.
Du hittar den på www.sv.se/lrf
Kontakt SV-avdelningen:

Kalmar
Maria Strömberg tfn 0481-76 60 70
Blekinge
Benny Jonasson tfn 0454 - 30 61 56
Kronoberg
Johanna Hjärtfors tfn 0474-120 15

Du vet väl om att SV även ordnar cirklar och kurser inom andra områden än de
gröna näringarna? Det kan handla om allt från språk till hantverk och dans.
På alla dessa kurser har du som LRF-medlem 10 procent rabatt på kursavgiften.
Sep 2016

