
 

 

TM 16033 – EnviNas Naturårsmøde 2022  
Slip processerne fri - fra frimærkeforvaltning til rewilding  

 

 

Formål: At få ny viden om det der rører sig på naturområdet og 

mulighed for at opbygge netværk blandt medarbejdere, 

der arbejder med naturpleje og administration af natur.  

  

 

Målgruppe: Offentlige og private naturmedarbejdere. 

 
 

Sted: Konventum, Højstrupgård, Erling Jensensvej 1, 3000 

Helsingør. Se mere på Konventums hjemmeside: 

http://konventum.dk 

 

 

Tidspunkt: Mandag den 5/9 kl. 9.30 – tirsdag den 6/9 kl. 16.00 

 

 

Program: Naturårsmødet har denne gang fokus på de praktiske 

erfaringer med at sikre biodiversiteten. Hvordan vi slipper 

processerne fri, hvor det kan lade sig gøre. Fra 
frimærkeforvaltning til rewilding, uden at give tab på de 

små arealer og sjældne arter. Hvilke forberedende 

processer der skal iværksættes for at lykkes med at 

etablere et varieret naturindhold på naturgenoprettede 

eller nye naturarealer.  

 

Et paradigmeskifte i naturplejen, som afføder mange 

debatter og stærke følelser om tab af friluftsliv, etiske 

dilemmaer om ”vilde dyr” bag hegn og assisteret 

spredning med udsåning af vilde frø og udsætning af 

”sjældne” eller ikon arter.  

 

Ekskursionen på 2. dagen går til Hellebæk Kohave med 
helårsgræssende kreaturer, Heatherhill med fokus på 

sommerfugle forvaltning og konvertering af 

landbrugsarealer ved Kappelhøj. 

 

 

Arrangører: Lotte Rye Vind, Fredensborg Kommune, tlf.72565941,  

e-mail: lorv@fredensborg.dk 
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Mark Therkildsen, Fredensborg Kommune, tlf. 72565306,  

e-mail: markt@fredensborg.dk 

 

Helle Utoft Rasmussen, Fredensborg Kommune,  

tlf. 72565943, e-mail: heur@fredensborg.dk 

 

Jakob Christian Lausen, Halsnæs Kommune,  

tlf. 47784491, e-mail jacl@halsnaes.dk 

 
 Mette Thornholm, Halsnæs Kommune, tlf. 47784478,  

e-mail metho@halsnaes.dk 

 

 

Deltagerantal: Minimum 80 deltagere og maksimum 120 deltagere 

 

 

Antal dage:  2 dage 

 

 

Pris: EARLY BIRD 

A-medlemmer kr. 3.350,- ekskl. moms 
B-medlemmer kr. 3.850,- ekskl. moms 

NORMALPRIS 

Tilmelding efter den 15. juni 2022 

A-medlemmer kr. 3.650,- ekskl. moms 

B-medlemmer kr. 4.150,- ekskl. moms 

 

 

Tilmelding: Senest den 29. juni 2022. 

Tilmeldingen er bindende 
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TM 16033 – EnviNas Naturårsmøde 2022 

 

 

Program for mandag den 5. september 2022 
 

Kl. 09.30 – 10.00      Ankomst og kaffe/the med rundstykker 

 

Kl. 10.00 – 10.05      Velkomst ved arrangørerne og moderator Anders 

                               Michaelsen fra Natur360  

 

Tema frimærkeforvaltning og sjældne arter 

 

Kl. 10.05 – 10.40      Erfaringer fra Allindelille Fredskov med bevarelse af 

                               flueblomst mm.  
                               v/ Frederik Møller (Danmarks Naturfond)  

 

Kl. 10.40 – 11.05         Københavns ZOO’s bevarende arbejde for den 

                               vilde danske natur med opdræt og udsætning af bl.a.  

                               padder og insekter.  

                               v/ Lene Vestergren Rasmussen (København ZOO) 

 

Kl. 11.05 – 11.20      Kort pause  

 

Tema forberedende processer til vild skov og natur  

 

Kl. 11.20 – 11.45      Erfaringer med afbrænding som naturpleje mm.  
        v/ Anders Michaelsen (Natur360). 

 

Kl. 11.45 – 12.20      Erfaring med naturgenopretning i en bykommune bl.a. 

                               helårsgræsning af mindre arealer i bynære omgivelser.  

                               v/ Ayla Nurkan Gretoft og Anders Adams (Gladsaxe 

                               Kommune). 

 

Kl. 12.20 – 13.30 Frokost 

 

Tema rewilding 

 

Kl. 13.30 – 14.05 En privat lodsejers erfaringer med genopretning af 

Kragelund Mose, en tilgroet, artsrig hedemose. 
Indhegning af 60 ha med rewilding med Galloway kvæg, 

Exmoor-ponyer, vandbøfler og ungarnske uldgrise.         

 v/ Martin Sandager (lodsejer).  

 

 



 

 

Kl. 14.05 – 14.40 Erfaringer fra Life Clima Bombina projektet. 

Naturgenopretning af Knudshoved Odde med etablering 

af nye vandhuller til padder, etablering af nye overdrev 

og helårsgræsning med Galloway kvæg og Exmoor-

ponyer. 

 v/ Peer Ravn (Ravn Nature) og Carsten Horup 

(Vordingborg Kommune). 

 

Kl. 14.40 – 15.10  Kaffe/the pause med brød  
 

Tema fake news, shitstorm og etik 

 

Kl. 15.10 – 15.45 Erfaringer fra håndtering af shitstorm, anmeldelser mm 

på Mols Laboratorium. 

v/ Bo Skaarup (Mols Laboratorium/Naturhistorisk 

Museum) 

 

Kl. 15.45 – 16.45 123 Dyr konkurrence 

  

Kl. 16.45 – 17.20 Etikken bag udsætning af store græsser i naturprojekter. 

Der har i den seneste tid været voldsom debat om 
dyrevelfærd i forbindelse med en lovændring som følge af 

de kommende naturnationalparker. Er det 

dyrevelfærdsmæssigt forsvarligt at sætte husdyr ud i 

naturen? Dette kobles sammen med de mange forskellige 

natursyn der findes i befolkningen. 

v/Bengt Holst (Formand Danmarks Naturfond og 

Dyreetisk Råd). 

 

Kl. 17.20 – 17.30      Praktisk info 

 

Kl. 17.30 – 17.45 Indtjekning i værelser 

 

Kl. 17.45 - 18.45    Til egen disposition 
 

Kl. 18.45 – 20.15 Middag 

 

Kl. 20.15   Bar og netværk. Drinkskort og egen regning 

 

 

 
 
 

 
 



 

 

Program for tirsdag den 6. september 2022 
 

 

Kl. 8.00 - 9.00 Morgenmad og udtjekning fra værelser.   

 

Kl. 9.00 Afgang med bussen  

 

Kl. 9.15 – 11.00 Rundvisning i Hellebæk Kohave 

v/ Thor Hjarsen  

 

Kl. 11.00-11.30 Bus til Heatherhill 
 

Kl. 11.30-13.00 Rundvisning på Heatherhill og frokost 

 v/ Hans Lassen, Linda Bruun og Emil Bjerregård 

 

Kl. 13.00-13.30 Bus til Kappelhøj  

 

Kl. 13.30-15.00 Rundvisning på Kappelhøj og kaffe/kagepause 

 v/ Jakob Lausen og Mette Thornholm 

 

Kl. 15.00-16.00 Bus til Helsingør 


