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ALLE ER VELKOMNE, OGSÅ IKKE-MEDLEMMER

19. februar 2019

FortsættesFølg os også på Facebook

Lørdag den 16. marts 2019 kl. 13.00-18.00 
Temadag ’Behøver biodiversiteten kunstigt åndedræt?

Sted:  Matematisk Institut, auditorium D1, bygning 1531, Aarhus Universitet, Ny 
Munkegade 116, 8000 Aarhus C.

Program for dagen:

Kl.: 13.00-13.10: Velkomst
Kl.: 13.10-13.40: Rasmus Ejrnæs: Hvad er biodiversitet?
Kl.: 13.40-14.05: Thor Hjarsen: Dansk naturbeskyttelse – ”røven af 4. division”
Kl.: 14.05-14.30: Trine Johnsen: Genopretning af artsdiversitet i vandløb
Kl.: 14.30-14.50: PAUSE Kaffe/te og kage
Kl.: 14.50-15.15: Peter Wind: Floraforbedring eller floraforfalskning
Kl.: 15.15-15.40: Jan Kjærgaard: Padder og krybdyr – truede dyr, skal vi udsætte eller lade 
dem klare sig selv?
Kl.: 15.40-16.05: Jan Nielsen: Kan udsætning af fisk understøtte Danmarks biodiversitet?
Kl.: 16.05-16.25: PAUSE
Kl.: 16.25-16.50: Egon Østergaard Skal vi (gen)udsætte fuglearter?
Kl.: 16.50-17.15: Niels Kanstrup: Er vildtpleje til gavn for Danmarks biodiversitet?
Kl.: 17.15-17.40: Morten D.D.: Er flytning en god idé?

ca. Kl. 18.00: Buffet for de tilmeldte samt alle de foredragsholdere, der har tilmeldt sig.

Deltagelse i foredragene er gratis, men kræver tilmelding KLIK HER for tilmelding senest 
fredag d. 15.marts kl. 12.00. Sørg for at komme gennem alle 4 punkter i tilmeldingen, så får 
du en bekræftelse på den via e-mail!

Bemærk: Der er et begrænset antal pladser, der vil blive fordelt efter først til mølle 
princippet. Vent derfor ikke for længe med at tilmelde dig!

Som sædvanligt er der mulighed for at tilmelde sig til en efterfølgende fælles spisning med 
buffet. Tilmelding til buffet skal ske senest torsdag d. 07.03.19 til Eva Kullberg på 
mail@evakullberg.dk. 
Prisen (excl. drikkevarer der kan købes på stedet) er kr. 180,- som inden mødet indbetales på 
konto: reg.nr.: 1551, kontonr.: 5261031. Husk at angive navn.
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Biolog og naturfotograf Hans-Erik Jensen fortæller og viser billeder af mange af de 
enestående dyr, insekter og planter på øen Madagaskar i Det indiske Ocean.

Madagaskar er hjemsted for et utal af arter, der ikke findes andre steder i verden. Men 
Madagasker er også et af verdens fattigste lande, hvor naturen er under voldsomt pres og 
forsvinder med stor hast.

Kom med på en foto-rundrejse på øen fra nord til syd, og hør noget om øens geografi og 
hvad der måske kan gøres for at bevare dens biodiversitet.

Besøg også Hans-Erik’s fotogalleri på nettet: www.hejensen.myportfolio.com

Torsdag den 21. februar 2019 kl. 20.00 

Madagaskar – enestående natur der hastigt forsvinder. Foredrag ved biolog Hans Erik Jensen.

Påmindelse: 

Fortsættes

Fotos: Hans-Erik Jensen

http://www.hejensen.myportfolio.com/


Følg os også på Facebook

Afholdte arrangementer

Powerpoint præsentationen fra foredraget om Tasmanien torsdag den 31. januar 2019 kan 
ses som pdf-fil på foreningens hjemmeside: http://jydsknaturhistorisk.dk

Kommende arrangementer – nærmere oplysninger i næste nyhedsbrev

Tirsdag den 26. marts 2019 kl. 19.30. Fuglene i Columbia. Rejseforedrag ved biolog Hans Erik 
Jensen. Foredraget arrangeres i fællesskab med DOF Østjylland. 

Torsdag den 4. april 2019 kl. 19.30. Invasive arter.

Andre arrangementer

Fra Østjysk Biologisk Forening har vi modtaget følgende:

Torsdag den 28. marts 2019 kl. 19.30 i BioX på Naturhistorisk Museum
Sommerfugletur til Azorerne. Foredrag ved Tom Nygaard Kristensen.

Torsdag den 5.9. Island. Foredrag ved Søren Højager. 

Torsdag den 3.10. Grønland. Foredrag ved Jørgen Hammershaimb.

Yderligere oplysninger om Østjysk Biologisk Forenings program kan ses på foreningens 
hjemmeside: www.gejrfuglen.dk

Rejse til Tenerife

Fra Nordvestsjællands Naturhistoriske Forening har vi modtaget en invitation for JFNs
medlemmer om at deltage på deres tur til Tenerife 24. april til 1. maj 2019. Læs mere herom 
på foreningens hjemmeside: http://www.nvnf.dk/
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