SYMPOSIUM
Naturgenopretning i et globalt-lokalt perspektiv
(Aarhus Universitet)
Den 14. juni afholder det danske IPBES-kontor www.ipbes.dk i samarbejde med
Naturstyrelsen og Aage V. Jensen Naturfond et symposium om genopretning af
biodiversitet og økosystemtjenester. Symposiet holdes på Aarhus Universitet og har til
formål at opsamle dansk viden og debattere barrierer og handlemuligheder.
2021-2030 er af FNˈs generalforsamling udnævnt til årtiet for genopretning af
økosystemer med det formål at genoprette ødelagte og/eller forringede økosystemer
på stor skala i kampen mod tab af biodiversitet, klimaændringer, sikring af
vandforsyning af god kvalitet og fødevaresikkerhed.
Ifølge den globale FN rapport fra IPBES underminerer forringelserne af økosystemer på
land og i havet livsgrundlaget for 3,2 milliarder mennesker. En anden pris er tab af 10
procent af BNP i form af tab af økosystemtjenester. En massiv naturgenopretning af fx
3,5 mio. kvadratkilometer på land vil iflg. FN på verdensplan generere et astronomisk
beløb i økosystemtjenester og tage 13-26 Gigatons klimagasser ud af atmosfæren.
Genopretning af naturgrundlaget er fremhævet i konsensusrapporter fra IPBES, som
en handlemulighed til at begrænse tab af biodiversitet og fortsatte forringelser af
økosystemtjenester. EU's biodiversitetsstrategi angav som opfølgning på Aichi målene i
2010, at 15 % af de ødelagte økosystemer i EU skal genoprettes til 2020.
Vi har sammensat et spændende program for symposiet og ser frem til at byde dig
velkommen fredag den 14. juni i Auditorium E på Aarhus Universitet. Arrangementet
har genopretning som gennemgående tema og er finansieret af 15. Juni Fonden.
Der vil som opfølgning på symposiet blive afholdt en ekspertworkshop, hvor bl.a. de
input fremsat til symposiet vil blive behandlet. Mød frisk og vi ser frem til nogle
spændende debatter og præsentationer. For tilmelding se sidst i programmet.
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9:45

Registrering, kaffe og rundstykker

10:20 Velkomst og kort om genopretning

Aarhus Universitet
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Introduktion

Anders Barfod, Lektor, Aarhus
Universitet; Signe Nepper Larsen,
Vicedirektør Naturstyrelsen

Naturgenopretningen i et
Ordstyrer: Signe Nepper-Larsen
internationalt perspektiv
10:30 Dansk naturgenopretning i det globale
Anders Barfod, Lektor, AU
samarbejde. Hvordan skiller Danmark sig Lars Dinesen, Specialrådgiver
ud?
IPBES Styregruppe & Det danske
IPBES-kontor
10:50 Hvad betyder EU samarbejdet for
naturgenopretningen i Danmark?

Jesper Fredshavn, Seniorforsker,
Aarhus Universitet

11:10 Vil værdisætning af økosystemtjenester
fremme naturgenopretning på den
politiske dagsorden?

Jesper Sølver Schou, Institut for
Fødevare Resurse Økonomi (IFRO)
Københavns Universitet

11:30 Paneldebat: Hvordan opnår vi større
implementeringskraft af de
internationale traktater?

Jesper Sølver Schou, IFRO, KU
Anders Barfod, Aarhus Universitet
Lars Dinesen IPBES-kontoret
Henrik Wejdling næstformand
BirdLife Denmark

12:00 Rewilding - det manglende led i
naturgenopretningen?

Jens-Christian Svenning,
Professor, Aarhus Universitet

12:20

Frokost pause

Virkemidler i naurgenopretningen?

Ordstyrer: Anders Barfod
Irene Wiborg,
Afdelingsleder, SEGES

13:20 Multifunktionel jordfordeling – en god ide for
naturen?

Lisbeth Ogstrup, Senior
Rådgiver, Danmarks
Naturfredningsforening

13:40 Barrierer for omkostningseffektiv genopretning
i Danmark –eksempler fra jordfordeling,
skovrejsning og vådområdeprojekter

Rasmus Ejrnæs,
Seniorforsker, Aarhus
Universitet

14:10 Paneldebat: Hvad er koblingen mellem det vi
aftaler, og det vi gør?

Irene Wiborg, SEGES
Lisbeth Ogstrup, DN
Rasmus Ejrnæs, AU

14:30
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13:00 Multifunktionel jordfordeling – en god ide for
landbruget?

Kaffepause
Hvad er erfaringerne fra konkrete
naturgenopretningsprojekter?

14:45 Genopretning i staten – hvad siger
erfaringerne, og hvad siger samfundsborgerne?

Ordstyrer: Eva Roth

15:05 Fra snak til handling: Resultater fra
genopretning af Filsø, Gyldensteen Strand og
Lille Vildmose? Til gavn for samfundet?

Inken Breum Larsen,
Skovrider og projektchef
Naturstyrelsen
Jacob Palsgaard Andersen
Vicedirektør
Aage V. Jensen Naturfond

15:25 Effekterne af genopretning af Skjern Å på natur,
landskab og samfund

Jakob Harrekilde,
Skovrider, Naturstyrelsen

15:40 Paneldebat: Biodiversitet eller
økosystemtjenester? Værdien i et lokalt,
samfundsmæssigt og internationalt perspektiv?

Anders Barfod, AU
Inken Breum Larsen, NST
Jacob P. Andersen, AVJ

16:00 Key-note: Land use on organic soils –
Implications of the Paris Agreement and the
way forward

Hans Joosten, Professor
Greifswald University,
Germany

16:30

Closing remarks

3

Tid og sted: 14. juni 2019, kl. 9:45-16:30 Aarhus Universitet,
Auditorium E (Matematik 1533-103). Tilmelding se nedenfor.
Formål med symposiet
Dette tværfaglige et-dags symposium sigter mod at samle viden og
skabe debat om naturgenopretning. Hvilken betydning skal
naturgenopretning have i Danmark fremover og i hvilken form, og i
hvilket omfang lever vi op til internationale målsætninger?
Dette møde er det første i rækken af IPBES symposier i Danmark. IPBES
er en viden-policy platform, der skal bygge bro mellem
forskningsverdenen og beslutningstagere indenfor biodiversitet og
økosystem-tjenester. Det er vores håb at samle aktører indenfor
naturgenopretning og diskutere handlemuligheder.
Symposiet er for alle, der har en interesse i, at borgere, forskere,
forvaltere, og praktikere samarbejder tættere om naturgenopretning i
Danmark herunder i at fremme opfyldelsen af FNs bæredygtighedsmål.
Logistik
Symposiet afholdes på Aarhus Universitet og gratis at deltage i. Der kan
købes frokost. Morgenmad og te/kaffe er gratis. Sproget på symposiet
vil være dansk. En enkelt præsentation vil foregå på engelsk.
Program
Der vil være præsentationer, paneldiskussioner og tid til netværk.
Tilmelding
Tilmelding er åben for alle. Hurtig tilmelding tilrådes.
Tilmelding: https://forms.gle/utz2gdrtLQaH2rUTA
Tilmelding lukker når alle pladser er fyldt (der er 200 pladser i alt).
Del gerne denne indbydelse blandt kollegaer og i jeres netværk!

