EUROPA-KOMMISSIONEN
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Invitation til en dag om biodiversitet på Fynsk jordbrug
Kom og hver med til en spændende dag, hvor vi skal nørde natur og biodiversitet, landbrug og vilde
bestøvere!
Sæt kryds i kalenderen lørdag d. 21. maj, hvor Teknologirådet i samarbejde med bl.a. Danmarks
Naturfredningsforening holder arrangement om bestøvende insekter som vilde bier, svirrefluer og
sommerfugle, hos plantageejer Henning Bæk Hansen på det økologiske jordbrug Allesø Frugt og Bær.
Det sker i forbindelse med at EU Kommissionen lige nu satser stort på at vende kurven for de truede vilde
bier og andre bestøvende insekter i Europa. Bestøvning er en forudsætning for rigtig mange af vores
fødevarer, og derfor er det en fælles udfordring, ikke kun for eksperter og politikere, men også landmænd
og helt normale borgere. Derfor ønsker vi at invitere til en åben dialog og læringsdag om udfordringen med
hvordan vi finder gode løsninger for biodiversiteten og bestøverne, og vi vil gerne høre jeres forslag hertil.
Dagen kommer til at forløbe sig således at vi først skal rundt og se på gården, og lære om gode habitater for
bestøvende insekter, landbrugspraksisser osv. Så får vi frokost ude på gårdspladsen, og herefter er der
oplæg, debat og idéudvikling i grupper. Dagen slutter med kage og fælles udveksling og forhåbentligt er vi
blevet klogere på problematikken, og måske endda fået blod på tanden til selv at involvere os.
Det kræver intet kendskab på forhånd, blot en interesse for dit lokalområde!
-

Hvornår: lørdag d. 21. maj kl. 10-15
Hvor: Søhusvej 194, 5270 Odense
Hvem: Alle interesserede borgere. Max deltagerantal ca. 30 personer
SU.: Senest d. 16. maj til skh@tekno.dk
Gratis – og med frokost!

Program for dagen:

•
•

•
•
•
•

•

Velkommen og introduktion
Tur rundt på bedriften. Vi deler os op i 3 hold, og kommer skiftevis
forbi 3 forskellige poster med en aktivitet, hvor vi lærer om
biodiversitet, vilde bestøvere og gårdens produktion.
Frokost
Gruppearbejde hvor vi diskuterer forskellige aspekter af
problemstillingen med tabet af de vilde bestøvere.
Pause med kaffe og kage
I nye grupper, pba. en af de identificerede problemstillinger, udvikles
forslag til strategier og mulige løsninger, med fokus på det civile
engagement og/eller løsninger der dækker lokalområdet i bredere
betydning.
Vi evaluerer løsningerne i plenum, og opsummerer om der er
muligheder for at arbejde videre med nogle af forslagene.

