TM 16020 – EnviNas Naturårsmøde
Formål:

At få ny viden om det der rører sig på naturområdet og
at opbygge netværk blandt medarbejdere, der arbejder
med pleje og administration af natur.

Indhold:

Naturårsmødet har denne gang særligt fokus på, hvad der
sker med biodiversiteten, når vandet sætter
dagsordenen. Vi vil, igennem dagens oplæg, blive “ført”
fra by til land med de problematikker/løsninger, der kan
være i forhold til de store vandmængder, der kommer
ned fra oven (og op fra neden). Kysterne er ikke
medtaget, da emnet i så fald ville blive for omfattende.
Ekskursionen på 2. dagen tager udgangspunkt i synergi-,
klima- og jordfordelingsprojekter i og omkring Grejs Ådal.
Som noget nyt lægger vi op til en “upoleret”
postersession efter dagens oplæg – overvej om du
kender til et projekt, der kunne præsenteres her.

Målgruppe:

Offentlige og private naturmedarbejdere

Dato:

29. & 30. august 2018

Sted:

Vingsted Centret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten
Se mere på Vingsted Centrets hjemmeside:
http://vingsted.dk/

Tidspunkt:

Ons. d. 29. august kl. 9.30 – tors. d. 30 august kl. 15.00

Program:

Se nedenfor

Arrangører:

Lene Kolind Vilstrup
Ikast-Brande Kommune
Tlf.: 99 60 33 94
E-mail: levil@ikast-brande.dk

Tinne Gaardmand
Kolding Kommune
Tlf.: 79797454
E-mail: tinga@kolding.dk
Bente Søndergaard Andersen
Horsens Kommune
Tlf.: 76292643
E-mail: teba@horsens.dk
Stine Søgaard Lindstrøm
Fredericia Kommune
Tlf.: 20990748
E-mail: stine.s.lindstrom@fredericia.dk
Anne Drøgemüller Lund
Vejle Kommune
Tlf.: 20182115
E-mail: anndh@vejle.dk
Deltagerantal:

Minimum 90 deltagere og maks. 120 deltagere

Antal dage:

2 dage

Pris:

A-medlemmer kr. 3.450,-. B-medlemmer kr. 3.950,-

Tilmelding:

Senest den 15. juni 2018. Tilmeldingen er bindende

OBS:

I programmet har vi afsat tid til en ”upoleret”
postersession lige inden middagen. Med upoleret mener
vi, at alle indlæg om klimaprojekter eller lignende er
velkomne: Færdige og ufærdige projekter, store og små
projekter. Det vigtigste er, at de sætter gang i dialogen.
Hvis du har en poster, du gerne vil udstille på
postersessionen, bedes du informere Bente Søndergaard
Andersen (teba@horsens.dk) fra arrangørgruppen om
dette snarest muligt, så hun kan koordinere. Frist for
dette er også 15. juni.

I øvrigt bliver der i år lejrbål med fællessang onsdag
aften, samt morgenyoga eller mulighed for løbetur
torsdag morgen 

TM 16020 – EnviNas Naturårsmøde
Program for onsdag den 29. august 2018
Kl. 09.30 – 10.00

Ankomst og kaffe/te med brød

Kl. 10.00 – 10.30

Konferencier Philip Hahn-Petersen og Vejles Borgmester: Velkomst
og lidt om Vejle Kommunes klimaudfordringer især i byen.

Kl. 10.30 – 11.00

Louise Grøndahl fra MST klima-rejsehold: Opridsning af hele
problematikken. Hvad sker der i det åbne land, herunder
biodiversiteten, når vandet sætter dagsordenen?

Kl. 11.00 - 11.15

Kort Pause

Kl. 11.15 – 12.00

To eksempler på klimaprojekter fra kommunerne:
Ole Dahlquist Sørensen, Allerød Kommune: Kedelsø-Langesø ådal
Langs Græse Å er der store muligheder og potentiale i at forøge den
naturmæssige og rekreative værdi samtidig med, at der skabes
bufferkapacitet til håndtering af vand fra Lynge og Uggeløse ved
kraftig eller længerevarende nedbør.
Søren Madsen, Næstved Kommune: - Rønnebækken:
Med dette projekt øges biodiversiteten og muligheder for friluftsliv
og naturoplevelser i et tidligere landsbrugsområde markant gennem
etablering af en lang række nye naturtyper. Formålet er blandt andet
at sikre Rønnebækken fra udtørring i årets tørre måneder.

Kl. 12.00 – 12.45

Ole Munch Johansen fra WatsonC: Ådalshydrologi – hvad sker der,
når grundvandet stiger, eller vi “piller” i ådalene?

Kl. 12.45 – 13.00

Vingstedcentret præsenterer stedets faciliteter.

Kl. 13.00 – 14.00

Frokost

Kl. 14.00 – 14.45

Keld Mortensen og Helene Dalgaard Clausen fra Orbicon: Med
ophæng i 3 konkrete projekter beskrives problemstillinger i
forbindelse med projektering af klimatiltag i områder, som
indeholder store naturinteresser både i og uden for Natura 2000.
Oplægget dækker over forskelligartede projekter fra hhv.
Randers, Fredericia og Vejle kommuner.
•
•
•

Gudenåen (Storkeengen) – §3 beskyttet natur, herunder rigkær
Erritsø Bæk - §3 beskyttet natur, herunder rigkær
Grejs Å – Natura 2000, beskyttede naturtyper og arter, rødlistede arter
samt §3 natur

Kl. 14.45 – 15.15

Rikke Krogshave Laursen fra Seges: Hvilke udfordringer i form af
lovgivningsmæssige barrierer m.m. møder landmændene i deres
bidrag til natur og klimaløsninger, og hvordan kan vi gå i dialog og
finde en fælles løsning?

Kl. 15.15 – 15.45

Pause m kaffe/te og kage

Kl. 15.45 – 16.30

Helga Grønnegaard fra Collective Impact: Fortæller om de
multifunktionelle løsninger for anvendelsen af det åbne land, som
Collective Impact arbejder med og har afprøvet i konkrete
jordfordelingsprojekter.

Kl. 16.30 – 17.15

Annette Baattrup-Pedersen fra Institut for Bioscience: Hvordan kan
vi løse klimaproblemerne, uden at det går ud over biodiversiteten /
naturværdierne?

Kl. 17.15 – 17.30

Afslutning og praktiske informationer

Kl. 17.30 – 18.00

Indkvartering og egen-tid

Kl. 18.00 – 19.00

Postersession i foyeren med snacks og bobler

Kl. 19.00 – ?

Middag og underholdning efterfulgt af lejrbål og
fællessang.

Program for torsdag den 30. august 2018
Kl. 07.30 – 08.00

Morgenyoga for de morgenfriske.
Der er også mulighed for at løbe en tur i
skoven.

Kl. 07.30 – 09.00

Morgenmad og udtjekning

Kl. 09.00 – 09.30

Information om dagens program.
Medbring fornuftigt overtøj og fodtøj.
På ekskursionen fortæller Paul Landsfeldt, Henriette
Lang Sørensen, Bo Levesen og Klaus Balleby om de
enkelte projekter. Der vil blive fortalt både i bussen
og ved de enkelte stop.

Kl. 09.30

Afgang fra Vingstedcentret med busser.
OBS: Den ene bus kører direkte til Vejle Station efter
ekskursionen. Hvis du skal med toget – skal du have
din bagage med i bussen.

Kl. 09.45 – 10.30

Sluseanlægget ved omløbsåen, Vejle.

Kl. 10.30 – 10.45

Abelones Plads - Klimaudfordringerne i Vejle By.

Kl. 10.45 – 11.00

Præsentation af problemstillinger og udfordringer i
den bebyggede Grejsdal.

Kl. 11.00 – 11.15

Område ved Vongevej - muligt forsinkelsesområde i
naturområde.

Kl. 11.15 – 11.20

Område ved Fløjlstrup – muligt forsinkelsesområde
på landbrugsjord.

Kl. 11.20 – 12.45

Vådområde og klimaområde i Fløjlstrup Bæk.

Kl. 12.45 – 13.30
Kl. 13.30 – 13.45

Frokost på engen ved Fløjlstrup.
Kørsel gennem Grejs Ådal.

Kl. 13.45 – 14.00

Udsigt over Grejs Ådal fra Rugballevej

Kl. 14.00 – 14.30

Fårup Sø – Kaffe

Kl. 14.30 – 14.45

Busserne kører henholdsvis retur til Vingsted og til
Vejle Station.

Kl. 15.00

Afslutning, farvel og på gensyn.

