TM 16030 – Temadag om naturpolitikker

Formål:

Deltagerne på temadagen vil få
- mere viden om mulighederne, når der skal laves
naturpolitik.
- inspiration til tiltag som kan laves for at fremme målene
i en naturpolitik.

Målgruppe:

Kommunale medarbejdere indenfor natur og plan, der
skal i gang med at udarbejde en naturpolitik eller
medarbejdere fra kommuner der allerede har en
naturpolitik, men ønsker inspiration til indsatser.

Sted:

Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart

Tidspunkt:

10. september 2020

Arrangører:

Louise Berg Hansen, Herning Kommune
Inger Hejlesen, Lemvig Kommune
Inge Lise Møller Jensen, Vejen Kommune

Deltagerantal:

Minimum 20 deltagere og maks. 50 deltagere

Pris:

EARLY BIRD
A-medlemmer kr. 1.175,- ekskl. moms.
B-medlemmer kr. 1.675,- ekskl. moms.
NORMALPRIS
Tilmelding efter den 26. juli 2020.
A-medlemmer kr. 1.475,- ekskl. moms.
B-medlemmer kr. 1.975,- ekskl. moms.

Tilmelding:

Senest den 9. august 2020. Tilmeldingen er bindende

TM 16030 – Temadag om Naturpolitik
Program for torsdag den 10. september 2020
Kl. 09.30 – 10.00

Ankomst og kaffe/the med rundstykker

Kl. 10.00 – 10.05

Velkomst v/Inge Lise Møller Jensen, Vejen Kommune

Kl. 10.05 – 11.00

DN – Hvad er den gode naturpolitik?
v/Tine Skafte Nielsen, DN
Hvorfor lave en naturpolitik? Hvad indebærer det? DNs
projekt Naturkommuner bygger på konkrete erfaringer
fra en række kommuner og internationale erfaringer.
Få inspiration om visioner, smarte mål, planer og
konkrete indsatser. Der er udarbejdet
inspirationsmateriale til kommunerne.

Kl. 11.00 – 11.20

En politikers vinkel, v/Preben Friis-Hauge (V), Formand
for Udvalget for Plan og Teknik i Varde Kommune.
Hvorfor går man ind i arbejdet med en naturpolitik?
Hvad får kommunen ud af det og hvad får naturen ud
af det? Hvordan kan andre politikere gøres
interesserede i at lave en naturpolitik?

Kl. 11.20 – 11.30

Kort "strækkeben" pause

11.30 – 12.15

”Rig Natur” og ”Under Åben Himmel” –
Biodiversitetsstrategi og Natur, park og udelivspolitik
v/ Catrine Jensen, Alborg Kommune
Efter flere år i opstartsfasen begynder kommunens
strategiske arbejde nu at efterlade åbenlyse spor i
kommunen. Retning og mål i strategier og planer
implementeres i praksis i de fleste niveauer, men
endnu ikke alle steder.
Få et lille indblik i kommunens arbejde med processen
omkring udarbejdelsen af naturpolitikken og de spæde
erfaringer omkring implementeringen af politikken i
praksis. Hvad er lykkedes, hvad er ikke lykkedes og
hvad vil vi arbejde endnu hårdere for?

Kl. 12.15 – 13.15

Frokost

Kl. 13.15 – 13.45

Biodiversitetspolitik og strategi v/Anders Horsten,
Mariager Fjord Kommune
Mariagerfjord Kommunes arbejde med biodiversitet er i
høj grad lagt an på en omfattende inddragelse af
borgere, foreninger, institutioner og virksomheder. Men
hvordan sikrer man, at der holdes fokus på
biodiversiteten i lokale projekter? Hvilke fordele er der
ved at inddrage bredt, og hvilke udfordringer giver
det? Og hvad har en golfbane, et vandselskab, en skole
og en gipsfabrik egentlig med biodiversitet at gøre?

Kl. 13.45 – 14.00

Opsamling og årlig afrapportering
v/Louise Berg Hansen, Herning Kommune
Herning Kommune har haft en naturpolitik siden 2008.
Hvert år er der blevet lavet en opsamling, som er
blevet præsenteret for politikerne i Teknik og
Miljøudvalget. Opsamlingen fungerer samtidig som en
del af kommunens grønne regnskab. Louise vil komme
ind på hvad sådan en årlig opsamling betyder for
politikere, ledere og embedsmænd.

Kl. 14.00 - 14.40

Walk & Talk eller gruppesnak med Kaffe/the med
brød undervejs

Kl. 14.30 – 15.30

Hvordan kommer man ud over stepperne? v. Jens
Pedersen, Hjørring Kommune
Oplægget handler om, hvordan vi kommer udover
rampen og om Hjørring Kommunes tilgang til
samarbejde med borgerne. Hvordan vi opfatter os selv
som myndighed. Vores tilgang er vigtig for at forstå
vores naturpolitik og arbejdet med tiltag i forhold til
naturpolitikken – f.eks. Naturkommunen blomstrer
vildt og Naturmødet. Bonderøven Frank Eriksen
kommer også forbi og fortæller om sit samarbejde med
Naturkommunen.

Kl. 15.30 – 15.35

Opsamling og afrunding v. Inger Hejlesen, Lemvig
Kommune

