
  

Seminar: Fuglsøcentret, Mols Bjerge, 10. & 11. November, 2008

Program

Mandag d. 10. Nov.

9.00 – 10.00: Ankomst, indskrivning og kaffe

10.00 – 12.00: Formiddagssession
Nationale naturplejeforpligtigelser
Naturplejebehovet og prioritering af indsatsen
Naturpleje, set fra kødproducentens synspunkt
Naturpleje på Skov- & Naturstyrelsens arealer

12.00 – 13.00: Frokost

13.00 – 14.45: Eftermiddagssession 1
Utraditionelle naturplejeinitiativer
Sandmarksdrift
Genudsætning af Sortplettet blåfugl.

Erfaringer fra Tysk/Svensk LIFE projekter

14.45 – 15.15: Kaffepause

15.15 – 17.00: Eftermiddagssession 2
Resultater/Erfaringer fra de forskellige 
projektområder i Overdrevsprojektet

19.00 – :  Middag og aftenhygge

Tirsdag d. 11. Nov.

8.00-9.00:  Morgenmad

9.15-9.45: Introduktion til ekskursionen

10.00-15.00: Ekskursion i Mols Bjerge
Transport under ekskursionen foregår med bus

15.00-16.00: Opsummering og afsked

www.overdrevsprojektet.dk

”Genopretning og drift af overdrev i Danmark”

Jydelejet, Møns Klint

Dollerup Bakker, Hald Sø

Svanninge Bakker

Skov- & Naturstyrelsen inviterer hermed til 
seminar vedrørende genopretning og 
drift af overdrev. Seminaret markerer 
afslutningen på det landsdækkende 
Overdrevsprojekt.

Baggrund
Med støtte fra EU’s LIFE ordning startede 
Skov- og Naturstyrelsen i samarbejde med 
tre af de tidligere amter i 2004 et 4½-årigt 
projekt med det formål at genoprette 
tidligere overdrevsarealer, og forbedre 
eksisterende overdrev ved bl.a. at 
iværksætte plantagerydninger, fjerne 
tilgroning og uønsket opvækst og etablere 
passende afgræsningsregimer.

Formål
Formålet med seminaret er at udveksle 
erfaringer om genopretning og drift af 
overdrev, samt drøfte mulighederne, 
udfordringer og barrierer, for en langsigtet 
kontinuerlig drift af Natura 2000 områder, 
med særlig fokus på overdrev.

Målgruppe:
Seminaret retter sig mod naturforvaltere, 
administratorer og NGO’er, med interesse 
for pleje og drift af overdrev, og andre 
lignende lysåbne naturtyper.

Pris og Tilmelding:
Deltagerbetaling udgør 1.200/1.500 kr. 
(dobbelt/enkeltværelse) hvilket dækker 
ophold, fuld forplejning mm. Det er muligt 
kun at deltage i ekskursionen tirsdag, så er 
prisen 100 kr. Se tilmeldingsskemaet på 
sidste side.
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Tilmelding

Deltager kun i ekskursionen tirsdag d. 11. Nov. (100 kr.): Sæt kryds

Tilmelding kan ske ved at indsende nedenstående oplysninger, enten pr. brev til:
Skov- & Naturstyrelsen, Kronjylland, Vasevej 7, Fussingø, 8920 Randers NV
eller  pr. email
kronjylland@sns.dk - skriv venligst Overdrevsseminar i emnefeltet.
Skov- & Naturstyrelsen, Kronjylland fremsender faktura umiddelbart efter tilmelding

Tilmeldingsfristen er fredag den 24. oktober.
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