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Præsentation af Marianne Graversen – netværkstovholder.



Navne runde med forventninger fra dagens deltagere: Marianne, Finn, Jørn, Morten, Maja,
Leif, Lars b, Anita, Mette, Vibe, Helle Marie, Karina, Mikkel, William,



Baggrund for biologfagligt netværk - en undren over at der ikke var et underudvalg eller
gruppe der havde noget med fagbiologi at gøre... Mariannes løntilskud med tre årlige
faglige møder / workshops ... men hvad er det vi har brug for ? - er det kurser,
diskussionsgrupper, formidling af bio, en politisk gruppe eller ??? Udveksling af tips og
tricks er Mariannes eget ønske...



Marianne skal lave tyve kursusdage om året - 5 til naturvejledere og 15 til andre
målgrupper...læste liste op over kurer hun allerede har planlagt for 2017...



Marianne har også stillet sin billedsamlingen til rådighed for Friluftsraadet - 3000 billeder i
en systematiseret oversigt...

Ønsker til og Brug af netværket:
 Særlige emner som fx er nødvendige at vide noget om i fx den kommunale
beslutningsproces
 Benyttelse - beskyttelse fx endemisk svamp i Kolding...
 Diskussionsforum for aktuelle emner...der fx kan indtænkes i den kommunale kontekst ..
 Vi har hul i vores biologiske viden - vi ved simpelthen for lidt...
 Samspil mellem arter. Spændende emne
 Udfordre de forskellige fordomme der eksisterer indenfor natur...
 Længere ned i biologi fagligheden ...
 Et kig ind i den kommunale planlægning fx indenfor naturpleje, planlægning ...
 Bynatur, conservation Biology, øbiogeografi, hvordan kan naturvejledere tænkes ind og
tænke ind i de tanker mange planlæggere sidder med...
 Kulturlandskabet - mere natur med biologisk mangfoldighed


Statement: En forudsætning for at komme højt op i helikopteren er at man ved hvad der
findes på jorden... naturen har en værdi for sin egen skyld og ikke kun for menneskets skyld
...kæmpe for en fagfaglig vinkel og ikke en menneskelig vinkel, som findes i så mange andre
af foreningens netværk.. hvordan får vi løftet folks forståelse for at naturens fascination ?...
det er ok at få den didaktiske vinkel på..



Finde mennesker der kan der faglige kram fordi det inspirerer os til at finde passionen
indenfor forskellige fagområder... uanset om det er en myreekspert eller en der kan
formidle bynatur på indre Nørrebro...



Det kunne være lækkert hvis man ud fra "Nørde kurser " sammen skabe kursusmateriale
mv som vi kan arbejde fælles om - fx om myrer ..



Didaktikken - husk det...og hvordan får vi det omsat til naturvejledning ....



Forslag: en naturtype hvor man biologisk går i dybden med temaet om formiddagen og
eftermiddag kommer med forslag til didaktikken ... måske to dages kurser kan være
nødvendige for ar fordybe sig...men lad os også være realistiske omkring tid....

Næste møde:
11 sept 2017 på Trente mølle hos Leif. Reserver dato 

Indhold:
Lysåbne biotoper og overdrev som naturtype - hvad kigger man efter og hvordan ??
Sammenligninger mellem naturtyper som en vinkel, det interessante i at man får udfordringen fra
en skole om dette tema, og hvordan kører vi så et formidlingsprojekt ud fra dette ??? Hvad kan vi
som naturvejledere byde ind med ???
Forslag fugletema - didaktik som udfordringen ...
Vi dækker selv disse faglige emner ind:
 Fælder og indsamlingsmetoder tips og tricks - Marianne og Leif
 Er der enkle digitale målemetoder man kan bruge i den appbårne verden ? ...De
teknologiske muligheder vi let kan benytte os af.. Jørn byder ind.
 Historik for lysåbne arealer, plantesamfund, karakterarter, Finn byder ind
 Kig på lorte - Maja byder ind
 Vokshatte - betydning for overdrev - Leif tovholder..
 Environmental dna (E-dna) - William - nutidens metoder  ...
 Søndag aften - evt lyslokning som ekstra ”lokkemiddel”
Leif tjekker om vi kan få tilladelse af Naturstyrelsen generelt
Forslag - mødes søndag kl 17 for de som kan..

Møde 2 2017:
Sjælland 2017 : evt tema bynatur - de forskellige former for naturformidling i storbyområder Karina og Marianne er tovholdere 11/12 2017 er den dato der arbejdes med...
Kommende mødesteder er blevet budt ind:
Mia - zoologisk museum
Tim Krat - Boserup vil også gerne lægge hus til v kommende møde
Super Tilbud fra Leif: Der findes på Sydfyn Bikuben fonden - billegruppe - 4 dage i foråret - kunne
være en sjov måde at komme ind i billeverdenen - tag kontakt til Leif eller Marianne hvis man er
interesseret, prøver nok at skrue et godt mv program sammen specifik 26/5 , billeforeningen
holder deres møde 25-28 maj 2017....der er udsigt til ferskvandstema efter samme model i 2018....
Ide til 2018 - jordbundsøkologi - Karina undersøger om muligheder for 2018 til et sjællandsmøde..

Referent Helle-Marie.

Og efter Helle-Marie var taget hjem, blev vi enige om at vi opretter en lukket Facebook gruppe til
vores fælles kommunikation – det sørger Marianne for.

Og efter gåturen blev der talt om at det kunne være skønt at have et lager af ”naturhistorier” ala
dem Morten DD kan et hav af. Marianne har et lager af Mortens historier som har været
offentliggjort igennem lokale ugeaviser bl.a i Ebeltoft. Morten har givet lov til at disse distribueres i
biologifagligt netværk – det sørger Marianne for.
Tak for et godt første møde
/Marianne

