Naturårsmøde 2019
Nyborg 21.-22. august 2019
På årets naturårsmøde skal vi prøve at forberede os på de opgaver, der står og venter i de kommende år – på
vejen mod rewilding og selvforvaltende natur.
Først tager vi fat om multifunktionel jordfordeling, som man godt kan få indtrykket af skal løse alle vores
problemer i det åbne land. Hvordan kan vi sikre os, at biodiversiteten bliver tilgodeset eller ligefrem kan
blive formålet? Det skal vi have nogle bud på.
Assisteret spredning er og bliver tit nævnt med et skævt smil, når vi snakker om den rige botanik i
feltbotanikeres haver. Men hvad med assisteret spredning som et aktivt redskab? Vi skal høre forskellige
vinkler på emnet og så skal vi drøfte muligheder og faldgruber, hvis vi begynder at bruge assisteret
spredning i forvaltningen. Det skal nok give lidt debat…
Førstedagen slutter vi af med en gang projektdating, hvor alle har mulighed for at komme med en poster
med en projektidé og forsøge at finde ligesindede partnere – forhåbentligt kan vi få nye projekter og
samarbejder sat i søen.

Program dag 1:
Tid

Oplæg

Oplægsholder

Organisation

9:00

Ankomst – Kaffe/the og brød

9:30

Velkomst og intro til dagen

9:45

Jordfordeling – hvordan sikrer vi biodiversiteten?

Tema

Hvordan kan vi sikre, at biodiversiteten ikke bliver overset, når der skal jordfordeles og hvordan kan vi
ligefrem bruge jordfordeling til at løfte biodiversiteten?

Michael Stoltze

Vi beder organisationerne præsentere deres tanker om multifunktionel jordfordeling og svare på:
1) Hvad er jeres hovedfokus i en multifunktionel jordfordeling? Hvad vil I gerne have ud af det?
2) Hvordan kan I forestille jer at tænke biodiversitet ind i en multifunktionel jordfordeling?
3) Kom med et bud på et projekt, hvor biodiversitet er formålet og multifunktionel jordfordeling er
redskabet.
9:50

Danmarks Naturfredningsforening

Lisbet Ogstrup

DN

10:05

Landbrug og Fødevarer

Marie Juul Rohde

Landbrug og Fødevarer

10:20

Forskning

Rasmus Ejrnæs

AU

10:35

Politisk

Lars Kaalund

KL

10:50

Paneldebat

11:20

Pause

11:30

Rewilding Oostvaardersplassen
 Presentation of the project
 Pro and contra for
rewilding.
Frokost

Hans-Erik Kuypers

Boswachter Staatsbosbeheer

12:45
13:45
Tema

Assisteret spredning- skal/skal ikke?
Hvordan og hvornår kan vi bruge assisteret spredning i naturforvaltning – og skal vi gøre det? Hvad er
faldgruberne?

13:50

Hvad siger forskningen?

Hans Henrik Bruun

KU

14:10

Set fra et kommunalt perspektiv

Carsten Horup

Vordingborg Kommune

14:30

Reintroduktion af elritse og
Tykskallet malermusling i Susåen

Sofia Mulla Kølmel

Næstved Kommune

14:50

Set fra Udenlandske perspektiv

Detlef Kolligs

Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein

Michael Kavin

Entomologisk Forening (Fagudvalg),

Thomas Berg

Dansk Pattedyrsforening

Henrik Wejdling

DOF

Therese Nissen

DN

Hans Henrik Bruun

KU

Carsten Horup

Vordingborg Kommune

Sandra Arvidson

Nordfyns Kommune

Presentation LIFE-aurinia – Pro
and contra for reintroductions
15:50

Pause

16:00

Paneldebat med korte
introduktioner

17:00

Introduktion til dag 2

17:15

Projektdating med bobler og snacks – Mulighed for at danne nye projektsamarbejder (kom med en poster
el.lign. med dine projektideer, hvor du mangler samarbejdspartnere)

19:00

Festmiddag

Program dag 2: Besigtigelse Gyldensteen Strand, Gyldensteensvej, 5400 Bogense
Gyldensteen Strand er Fyns største naturgenopretning. Det 616 ha store område var tidligere dæmmet ind. I
det inddæmmede område var der marker og landbrugsjord, men nu er digerne væk fra kysten, og vandet er
kommet tilbage. Det er den store danske fond Aage V. Jensen Naturfond, der har købt området og har
genskabt en lavvandet kystlagune, ferskvandssø og en rørskov.
Naturårsmødet slutter ved Gyldensteen Strand. Ved tilmelding vil vi bede dig angive, om du vil med bus
frem og tilbage mellem Nyborg og Gyldensteen Strand, eller om du kører i bil med mulighed for at køre
direkte hjem fra Gyldensteen Strand.
8:30: Afgang fra Sinatur Nyborg
9:45 (ca.): Ankomst Gyldensteen Strand
14:15: Afgang fra Gyldensteen Strand
15:30: Ankomst Sinatur Nyborg – Tak for i år

