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I N V I TAT I O N
Invasive arter i byen – et stigende problem
Onsdag den 31. maj 2017 på Skovskolen
Invasive arter er planter og dyr, der spredes til områder, som de ikke selv ville kunne
sprede sig til, og som har en negativ effekt på den oprindelige biodiversitet. Flere og
flere invasive arter trænger ind i vores byer. Dette seminar vil fokusere på de invasive
arter i byen og de udfordringer, der er forbundet med dem – herunder hvilke arter der
giver de største udfordringer nu, men også hvilke potentielle nye invasive arter der kan
blive et problem i fremtiden.
Det er nødvendigt at bekæmpe eller kontrollere udbredelsen af de invasive arter. I dag
foregår bekæmpelsen både med og uden pesticider. På seminaret præsenteres en up
date omkring bekæmpelsespraksis i de danske kommuner både med og uden
pesticider, en uddybning af hvordan den ikke kemiske bekæmpelse kan gøres mere
rationel, samt hvordan man kan arbejde med at reducere pesticidbelastningen.
Tre kommuner vil give eksempler på hvordan de arbejder med bekæmpelse af invasive
arter – herunder hvordan der arbejdes med at inddrage borgerne, hvordan der er

k ø 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 ov i de n s k a b o g n at u r f o rva lt n i n g

brugt pesticider til bekæmpelse af andet end bjørneklo, og
hvordan en kortlægning er brugt i en bekæmpelsesstrategi.
Desuden vil der være et indlæg omkring kortlægning, hvilke
metoder der kan bruge og hvad en kortlægning kan bruges til.
En ny revideret handlingsplan har lige været i høring. Handlingsplanen præsenteres på seminaret, og Miljøstyrelsen vil

desuden fortælle om deres indberetningsværktøj, herunder
hvordan det bruges samt formål.
Sidder du som kommunal ansat, rådgiver, NGO, underviser,
forsker etc., så er seminaret en mulighed for at blive opdateret
på det, der sker omkring invasive arter i byen samt møde
fagfæller og erfaringsudveksle.

PROGRAM
09.30 Kaffe og boller

12.10

Kortlægning af invasive arter
– hvordan og hvad kan vi bruge det til?
Lars Agerskov Christensen og Laurids Rolighed Larsen,
NIRAS

10.00

Velkomst
Anne Mette Dahl Jensen, Københavns Universitet

10.10

Hvilke invasive plantearter ser vi i byen, kendetegn, vækstmåde
Hans Wernberg, Care4Nature

12.35

Diskussion og erfaringsudveksling

12.50

Frokost – sandwich

Bekæmpelse af bjørneklo med pesticider
– muligheder, problematikker og miljøbelastning
herunder præsentation af nyt værktøj til udregning af
miljøbelastningen
Anne Mette Dahl Jensen, Københavns Universitet

13.30

Borgerinddragelse og nytteaktivering i bekæmpelse af invasive arter
Poul Maslen, Københavns Kommune

13.45

Rationel bekæmpelse af invasive arter
Hans Wernberg, Care4Nature

14.05

Naturstyrelsens portal til indberetning af invasive
arter
– formål og hvordan virker den?
Helene Nyegaard Hvid, Miljøstyrelsen

10.25

10.40 Bekæmpelse af glansbladet hæg og pileurt med
pesticider
– en dispensation der i 2017 udvides det til at omfatte
pileurt
Louise Berg Hansen, Herning Kommune
10.55

Diskussion

14.20

Diskussion og erfaringsudveksling

11.15

Pause – frugt og vand

14.35

Pause – kaffe og kage

11.30

Up-date omkring bekæmpelse af bjørneklo i
kommunerne
– præsentation af ny Miljøstyrelse-rapport
Hans Peter Ravn, Københavns Universitet

14.50

Revideret handlingsplan om invasive arter
– hvad er nyt og hvilken indflydelse kan den få på
håndteringen af de invasive arter i byen?
Helene Nyegaard Hvid, Miljøstyrelsen

11.50

Bekæmpelse af invasive arter i Furesø Kommune
– hvad gør vi i dag, og hvad er der sket siden kort
lægningen af gyldenris og andre invasive arter i
2011-2012?
Christina Kastrup Madsen, Furesø Kommune

15.10

Fremtidens udfordring
Hans Peter Ravn, Københavns Universitet

15.30

Diskussion og erfaringsudveksling

15.50

Opsamling og farvel

TID OG STED
Den 31. maj 2017
Københavns Universitet
Skovskolen, Auditorium,
Nødebovej 77A
3480 Fredensborg

PRIS
Deltagelse i seminaret koster 1.500 kr.
for abonnenter på Skov & Landskabs
Videntjeneste. For øvrige 1.850 kr.
Priserne er ekskl. moms. Prisen er inkl.
forplejning. Der er mulighed for at
overnatte på Skovskolen fra d. 30.-31.
maj. Enkeltværelse 470 kr. ekskl. moms
inkl. morgenmad – dobbeltværelse 800
kr. ekskl. moms inkl. morgenmad.

TILMELDING
Tilmeldingsfristen er den 14. maj
2017. Tilmeldingen er bindende.
Ved afmelding inden den 24. maj
2017 debiteres halvdelen af
prisen. Ved senere afmelding
debiteres hele prisen. Maks.
deltagerantal er 100.

Tilmelding på www.ign.ku.dk/
Efteruddannelse og kurser/Åbne
kurser og konferencer
YDERLIGERE OPLYSNINGER
Seniorrådgiver Anne Mette Dahl
Jensen, amdj@ign.ku.dk,
tlf. 35 33 17 07 eller 23 453 826

