Invitation til netværksmøde i Biologifagligt netværk –
Naturhistorisk museum Aarhus
Programmet handler om by-natur
Torsdag den 15. marts 2018
9.30 – 10.00 kaffe og rundstykke
10.00 – mødestart
10.15 – 11.15 – Oplæg og diskussion med projektlederne Hanne Lund Steffensen og Susanne Egelund fra
Aarhus kommune som vil fortælle om, hvordan man i Aarhus kommune, Center for Byens Anvendelse,
planlægger og tænker, når man står med et grønt område eller en grøn plet midt i byen. Hvordan tænker
en planlægger egentlig? Og er der hensyn/lovgivning vi som naturvejledere ikke lige overvejer, at
planlæggere skal rette ind efter? Og hvordan kan vi som naturvejledere byde ind med et samarbejde ude i
kommunerne?
11.15 – 12.00 - frokost
12.00 – 12.30 – kaffen og kagen med ud, Lars Brøndum viser lokale eksempler. Husk din egen tumlekop/lille
termokande til kaffen
12.30 – 15.00 – se og tale om formidling
15,00 tak for i dag.
Formålet på dagen er to dele – oplæg om hvordan man som naturvejleder kan komme i spil i sin kommune
og bidrage til at skabe mere biodiversitet i byrummet, hvordan selv små huller i byrummet kan bruges til
biodiversitetsfremme og – formidling.
Om eftermiddagen går vi en tur og ser og hører om lokale Århusianske tiltag – både de gode og de mindre
gode eksempler. Efter denne dag, vil du som deltager, have nogle plug-and-play forslag du kan tage med
hjem i din egen kommune. Bl.a. hvordan man kan udnytte klimasikring i kommunen til biodiversitetsformål.
Det koster 170 kr. (for morgenbrød og frokost) at deltage – billetter kan købes her Biologifaglige billetter–
også hvis du bruger EAN-nummer. Ønsker du at betale på dagen kan det også lade sig gøre, hvis du giver
Marianne besked på marianne@molslab.dk
Sidste frist for tilmelding er 1. marts 2018

Adressen er Naturhistorisk museum Aarhus, Wilhelm Meyers Allé 10, 8000 Aarhus C
Mødelokale har indgang fra Ole Worms Alle – se kort. Kurset starter inden museet åbningstid, det er derfor
IKKE muligt at benytte hovedindgangen.

Bemærk at, der er betalingsparkering på museets område, men fri parkering i resten af universitetsparken,
men der er der til gengæld rift om pladserne.
Af hensyn til koordinering af transport, beder vi folk der har plads eller som ønsker plads i en bil, om at
bruge opslaget på Facebook i gruppen Biologifagligt netværk (hvis du ikke er medlem allerede, så ansøg og
du vil blive lukket ind)
Husk at medbringe tøj og sko til en frisk gåtur –uanset vejret.
Når vi er færdige, er alle velkomne til at hænge ud og se udstillerne på museet – som lukker kl. 16.00

PS; mødet aflyses ved færre end 10 deltagere

På vegne af arbejdsgruppen
Helle Marie Taastrøm og Marianne Graversen (20566212)

