kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t

i n s t i t u t f o r g e o v i d e n s k a b o g n at u r f o rva lt n i n g

Aktiviteter på GREEN SQUARE
Green Square er udgangspunkt for en række aktiviteter, som Institut for Geovidenskab og
Naturforvaltning (IGN) ved Københavns Universitet står for. Vores skov- og naturteknikerelever
fra Skovskolen vil sørge for, at der løbende er brænde på bålet og aktivitet på pladsen. Du kan
møde forskere og høre om deres forskning. Eller høre om, hvordan du kan uddanne dig til at
tage sig af fremtidens natur.

PROGRAM

TORSDAG
15.00

Når skolen flytter udendørs
Kom, hør og stil spørgsmål til den nyeste forskning i udeskole. Videncenter for Friluftsliv og
Naturformidling ved IGN deltager i store forsknings- og udviklingsprojekter om hvordan
naturen og udemiljøet kan bringes i spil i skolernes hverdag. Se mere her: www.teachout.ku.dk

16.30- Naturen – hvad kan den gøre for udsatte
18.15 grupper
(foregår i Sømandskirken, Skagerakvej 2)
Faglige indspark fra forskere, praktikere og fonde,
der i en række projekter bringer naturen i spil i
forhold til f.eks. udsatte unge, krigsveteraner,
etniske minoriteter og stressramte. Der bliver tid
til spørgsmål og debat, men vi vil også bringe
dine egne ideer og erfaringer i spil.
Niels Ejbye-Ernst, Niels Blok, Sandra Gentin

Camilla Roed Otte, Erik Mygind, Niels Ejbye-Ernst
16.00- Evidensbaseret skov- og naturforvaltning
18.00 • En række forskere giver smagsprøver på deres
		 forskning – stil spørgsmål og prøv vores
		 stereolupper. Emnerne er bl.a. vildheste, kvæg
		 eller bisoner – hvad giver den bedste natur		pleje?
• Kulstoflagring i byen – har det nogen betyd		ning?
• Forvaltning gennem tiden
• Insekter i naturplejen – en overset gruppe
• Vildtinteresser og naturpleje
• Assisteret spredning i nye skove
Per Gundersen, Jonas Morsing, Rita Buttenschøn,
Lasse Gottlieb, David Bille Byriel, Inger Kappel
Schmidt

FREDAG
10.00- En skov af muligheder – skovekskursion
12.00 med fokus på naturforvaltning
(mødested ved Nordsøen Oceanarium)
Kom med på en gåtur i skoven og oplev skovens
mangfoldige liv. Vi snakker beskyttelse af natur
samt forskellige metoder til at fremme biodiversi
teten i skovene. På turen kan du møde en række
forskere fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet.
Per Gundersen, Jonas Morsing, Rita Buttenschøn,
Lasse Gottlieb, David Bille Byriel, Inger Kappel
Schmidt, Jane Kongstad Nielsen
>>

11.00

Krigsveteraner og Friluftsliv – et udviklingsprojekt
Hør nærmere om hvordan aktiviteter i naturen
skal bringe krigsveteraner videre.
Niels Blok

12.00

Dine naturoplevelser – borgerinddragelse i
kortlægning af natur og friluftsliv
Brugerdreven kortlægning bliver mere og mere
almindelig i både planlægning og forskning. Kom
forbi og se hvordan vi arbejder med brugerdreven kortlægning i friluftsforskningen på IGN.
Prøv værktøjet – deltag selv i kortlægning af de
bedste steder og oplevelser til naturmødet.

LØRDAG
10.00- Evidensbaseret skov- og naturforvaltning
12.00 • En række forskere giver smagsprøver på deres
		 forskning – stil spørgsmål og prøv vores
		 stereolupper. Emnerne er bl.a. vildheste, kvæg
		 eller bisoner – hvad giver den bedste natur		pleje?
• Kulstoflagring i byen – har det nogen betyd		ning?
• Forvaltning gennem tiden
• Insekter i naturplejen – en overset gruppe
• Vildtinteresser og naturpleje
• Assisteret spredning i nye skove
Per Gundersen, Jonas Morsing, Rita Buttenschøn,
Lasse Gottlieb, David Bille Byriel, Inger Kappel
Schmidt

Søren Præstholm
13.00

Evidensbaseret skov- og naturforvaltning
• En række forskere giver smagsprøver på deres
		 forskning – stil spørgsmål og prøv vores
		 stereolupper. Emnerne er bl.a. vildheste, kvæg
		 eller bisoner – hvad giver den bedste natur		pleje?
• Kulstoflagring i byen – har det nogen betyd		ning?
• Forvaltning gennem tiden
• Insekter i naturplejen – en overset gruppe
• Vildtinteresser og naturpleje
• Assisteret spredning i nye skove

11.00

Per Gundersen, Jonas Morsing, Rita Buttenschøn,
Lasse Gottlieb, David Bille Byriel, Inger Kappel
Schmidt
15.00- Naturvenner – om integration gennem natur
16.00 og friluftsliv
Dansk Flygtningehjælp og Videncenter for
Friluftsliv og Naturformidling gennemfører
sammen med 5 lokalområder et projekt, der skal
bringe naturinteresserede danskere sammen med
flygtninge om aktiviteter i naturen.
Sandra Gentin, Søren Præstholm

Sammen om fremtidens natur – vil du være
med?
Debat og workshop om hvordan vi kan være
sammen om udvikling og pleje af fremtidens
natur. Vi bringer erfaringer fra samarbejdsdrevne
projekter, hvor aktører i fællesskab har været
involveret genopretning og pleje af natur. På
eventen vil du møde et panel af lodsejere,
politikere, forskere og kommunale forvaltere, som
deler ud af deres erfaringer med sådanne
naturprojekter. Efter en debat om disse konkrete
projekters successer og udfordringer, bliver der
mulighed for, at tilhørerne kan diskutere deres
egne ideer med panelet.
Lone Kristensen, Jørgen Primdahl

12.45

Farvel og tak for i år

