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Program
9.30 ankomst og morgenkaffe og brød
10.00 - 10.45 - Sune Agersnap og William Brenner Larsen om invasive krebs og eDNA
10.45 - 11.30 - Philip Hahn-Petersen om Biodiversiteten i byer
11.30 - 12.15 - Mia Lindegaard Pedersen om Myrejagten, et Citizen Science projekt
12.15 Frokost
12.45 Indspark fra Biologiforbundet
13.00 Biologifagligt netværk - hvor vil vi hen i 2018? Emner, datoer og steder - medbring din kalender og
gør dig gerne nogle tanker om hvilke emner du er interesseret i.
15.00 Tak for i dag

Oplæg
Sune og William fortalte engageret og levende om eDNA og videre om deres arbejde med at undersøge
vandløb for invasive krebsearter. Vi fik desuden lov til at prøve deres nyudviklede nøgle til ferskvandskrebs
– som de danske toldere skal bruge i fremtiden. Desværre måtte vi arbejde med syltede dyr, da
lovgivningen forbyder transport af levende dyr…. man kan læse mere her;
http://snm.ku.dk/SNMnyheder/alle_nyheder/2017/2017.6/doedslistede-krebs-kan-nu-lettere-overvaages/
Og i naturvejlederforeningens blad december 2017
Mia trådte til, da Philip var forsinket. Hun fortalte om museets projekt myrejagten, hvor Ph.d.-studerende
Julie Koch Sheard får hjælp fra hele Danmarks befolkning til at finde og fange myrer, samtidig er det en
oplagt mulighed for danske familier at prøve at være ”forsker for en dag”. Projektet løber også i 2018, se
mere på www.myrejagten.dk
Og sidst men ikke mindst fortalte Philip om Vild med Vilje og bynær natur, samt om kampen for at
entreprenørerne undlader at så græs ud allevegne. Undervejs kom vi omkring Philips projekt med BaneDK
om plejeplaner for nogle af de danske baneområder. Og vi lærte nye ord som ”Dansk gede union” og den
græsspisende griserace Kunekune. Der var desværre kun kort tid til at debattere efterfølgende, alle havde
gode spørgemål og en god nysgerrighed. Læs mere her; http://www.vildmedvilje.dk/ ,
http://www.habitats.dk/ og http://kunekune.dk/viden.html

De tre oplæg er medsendt som bilag til referatet
Inden vi tog hul på at planlægge næste års program havde Søren Rafn fra Fiskebæk
Naturskole/Biologiforbundet fået 15 minutter til at præsentere et forslag til samarbejde imellem
naturvejlederforeningen og biologiforbundet og at lave målrettede kurser til skolelærere på alle trin.
Hvis man er interesseret i at deltage i dette arbejde kan man læse mere i medsendte oplæg, og meget
gerne skrive til Søren på srafn@me.com

2018 – emner, steder og datoer
Gruppen blev enige om at man fortsat ønsker at fordele mødestederne på tværs af landet, så de –
eventuelt – tre møder fordeles med ét på Sjælland, ét på Fyn og ét i Jylland.
De foreslåede emner var som følger












Planter/urban gardning
Invasive arter
Bynaturens naturvejledning – udviklingspotentiale
Kold formidling – altså den formidling vi laver når det ikke længere er sommer
Geologi – er det mon i dette netværk?
Ferskvandsdyr – herunder krebs, invasive arter, natursyn
Feltbiologiske metoder
Galler og miner
Viden og værdiger (natursyn). Karsten Vad – undersøger ordet natur
Edderkopper

Der ønskes desuden en liste over aktive naturprojekter – Marianne starter på en liste i FB gruppen, så må
alle bidrage.
Som netværk er vi afhængige af aktiv deltagelse fra medlemmerne, deraf følger at de som byder ind, også
blive de som ”bestemmer”. På dagens møde var det muligt at finde med-tovholdere til tre arrangementer i
2018
Torsdag 15. marts byder Helle Marie Taastrøm fra Randers kommune ind på et samarbejde om bynatur og
her med særligt fokus på naturvejledningen, vi ser om der i dette emne også kan komme en botanikvinkel
på – det vil Dorrit Hansen fra Rudersdal Kommune måske kunne finde tid til at hjælpe med.
Mandag den 13. august er vi på Trente Mølle på Fyn, med fokus på feltbiologiske metoder. Dagen efter,
den 14. august holder det lokale naturvejlederkreds edderkoppekursus samme sted og man er velkommen
til at overnatte og deltage i dag to, der vil være særskilt tilmelding og betaling for edderkoppekurset.
Onsdag 3. oktober byder Fiskebæk naturskole ind med et møde med fokus på vanddyr, både fersk og salt,
herunder noget mere om krebs og naturforståelse.
Hvis der er nogen der kunne tænke sig at være med til at planlægge møder om disse emner, hører
tovholder Marianne gerne fra Jer. Hun skal nok hjælpe til og udfylde sin tovholderrolle 
Til de kommende møder, introducere jeg en form for forudbetaling, evt. i form af billetter, og med en stram
deadline. Og der aflyses ved færre end 10 deltagere, evt. aflysninger vil så kunne meldes ud tidligere.

Tak for et godt møde
/Marianne

