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11.00 - 12.00: Er Mettes makrelmad bæredygtig?

H14 - SKONNERTEN FREIA

ARRANGØR: MSC

DELTAGERE:

HELLE CHRISTENSEN, MARINEBIOLOG OG FISKERI ANSVARLIG HOS MSC

KENNETH NIELSEN: NATURVEJLEDER PÅ NATURBORNHOLM (ØSTERSØAKVARIET)

30. januar 2021 lagde statsminister Mette Frederiksen et billede på Instagram af en
makrelmad med teksten: ” Der er ting, der ikke forandrer sig så meget. Jeg kan stadig li’
en rugbrød med makrel, mayo og agurk.” Hun slutter af med: ”Og til dem, der om lidt
kritiserer mig for at spise makrel i tomat. Jeg har spist det siden, jeg fik det med i
madkassen. Og mon ikke jeg bliver ved med det” Men er makrellen overhovedet
bæredygtig? Kan Mette blive ved med at spise den? Og hvordan med silden, torsken og de
andre fisk, som danskerne holder mest af? Vi får et par haveksperter til at fortælle lidt om
de mest spiste fisk i Danmark, og kigger på hvad et bæredygtigt fiskeri af dem egentlig
afhænger af. Det bliver en snak, der både kommer forbi fiskebestande, økosystemer og
vigtigheden af internationalt samarbejde for at sikre bæredygtig udnyttelse af de fælles,
internationale havressourcer. For hvad betyder Ruslands invasion af Ukraine for
bæredygtigt fiskeri?

12.00 - 13.00: Forvaltning af sæler og skarver

DELTAGERE:  

SARA KÖNIGSON SLU, INSTITUT FOR AKVATISKE RESURSER I SVERIGE,  FORSKER PRIMÆRT

INDENFOR INTERAKTIONER IMELLEM HAVPATTEDYR OG FISKERI

KAARE MANNICHE EBERT, FISKEBIOLOG, DANMARKS SPORTSFISKERFORBUNDS

Hvordan skal vi forholde os når en dyreart udgør en direkte trussel imod en anden dyreart
eller mod fiskerierhvervet? Bestandene af sæler og skarver er vokset støt siden de blev
fredet. Der er tale om en ubetinget forvaltningsmæssig succes. Og noget vi kan være
stolte af er lykkedes. Men har fredningerne være for succesfulde? Og forsømmer både
lovgivning og forvaltning at anerkende skarver og sælers negative påvirkning af andre dyr,
balancerne i økosystemerne og ikke mindst fiskerierhvervet? I fremtiden skal vores
forvaltning af havet baseres på økosystembaserede principper. Er det overhovedet i tråd
med den økosystembaserede forvaltning at fastlægge en så streng beskyttelse som vi har
på sæler og skarver i dag? Vi vil diskutere, om vi overhovedet bør have en forvaltning, der
er mere helhedsorienteret, hvis det betyder mere regulering af fredede arter. Og hvad det
betyder for vores natur hvis vi ikke reagere på de åbenlyse konflikter der er, og hvad der
forhindrer en mere aktiv forvaltning af vores natur. 

ARRANGØR: FSK-PO -  MODERATOR: HANNE LYNG WINTER -  FSK-PO
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13.30 - 14.15: Havet i fokus - Ivandet

ARRANGØR: VELUX FONDEN

Det danske havmiljø er presset fra flere kanter, og der er behov for ambitiøse indsatser for
at vende udviklingen. Dyk med ned under havoverfladen, når Ivandet fortæller om, hvordan
de arbejder med at udbrede kendskabet til det kystnære havmiljø omkring Bornholm
igennem indsamling af viden om havet og bringe den viden tæt på befolkningen. Projektet
holder til på Tejn Havn på Bornholm og ønsker at åbne folks øjne og sind for den skjulte
verden under overfladen. Gennem mere viden om den ukendte kyst- og havnatur omkring
Bornholm og med udgangspunkt heri gennemfører projektet konkrete miljøforbedrende
tiltag.

DELTAGERE:  

EMILIE HEJLESENS, FORMIDLINGSANSVARLIG HOS IVANDET
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H14 - SKONNERTEN FREIA

15.00 - 16.00: Benyttelse eller beskyttelse af havet?

DELTAGERE:  

RASMUS ERRBOE: REGIONSDIREKTØR FOR KONTINENTALEUROPA HOS ØRSTED

BO ØKSNEBJERG: GENERALSEKRETÆR HOS WWF VERDENSNATURFONDEN

KENN SKAU FISCHER: ADM. DIREKTØR I DANMARKS FISKERIFORENING PRODUCENT

ORGANISATION.

Hvordan finder vi balancen for en marin bæredygtig fremtid? Havet omkring Danmark er
historisk presset. I årtier har vi udnyttet havet, og dets bæreevne er i dag langt
overskredet. Vi har en tilbagegang i natur og arter til havs, som vi aldrig har set før. Det
har konsekvenser for havnaturen, men også for fiskerne, som oplever tomme net og mindre
fiskekvoter. Desværre ender diskussionerne af, hvordan vi ændrer det, ofte i et
sammenstød mellem, hvad der anses som hensyn til havnaturen versus hensyn til erhvervet.
Fiskeri og naturbeskyttelse bliver altså ofte kridtet op som hinandens modsætninger. Men
er dette hensigtsmæssigt, når det også er fiskens vigtige levesteder, som skal beskyttes?
WWF Verdensnaturfonden vil sammen med kerneaktører på området debattere emnet i
håbet om sammen at finde grundlag for sameksistens til havs, der gavner fremtidens
Danmark.

ARRANGØR: WWF VERDENSNATURFONDEN - MODERATOR: KENNETH AGERHOLM 
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16.30 - 17.30: Hvad vil og skal vi med havet?

Hvordan rammer Danmarks første Havplan balancen mellem forskellige erhverv og natur? 
Ambitionen med Danmarks første Havplan er at indføre en helhedsorienteret planlægning
af det samlede danske havareal, der tager hensyn til både naturbeskyttelse og
erhvervsmæssig og rekreativ anvendelse af vores havområder. Men Danmark har endnu
ikke opnået målene om god tilstand og gunstig bevaringsstatus i havmiljøet, som vi er
forpligtet til gennem en række EU-direktiver. Det bliver derfor vigtigt, at der tages hensyn
til havets biodiversitet i den kommende udbygning, og at brugen af havet for fremtiden
sker på et bæredygtigt grundlag. I denne paneldebat drøfter vi den svære og helt
afgørende balance mellem anvendelse og beskyttelse af havmiljøet – også med fokus på
sameksistens erhvervene imellem.

ARRANGØR: TÆNKETANKEN HAV -  MODERATOR: LISELOTTE HOHWY STOKHOLM: ADM.

DIREKTØR, TÆNKETANKEN HAV

19.30 - 21.30: Mingle event - havet til debat
ARRANGØR: DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING, WWF VERDENSNATURFONDEN, 

FSK PO, VELUX FONDEN, MSC, THE FISHERIES SECRATARIAT, PLASTIC CHANGE, 

OCEANA, TÆNKETANKEN HAV

Mingle event på skonnerten Freya for alle med interesse i havet og dets udfordringer og
glæder. 
Havet er unikt. Det er en afgørende proteinkilde for over tre milliarder mennesker, det
bidrager til at sikre balance i vores globale klimasystem og meget, meget mere. Kort sagt;
der er meget at passe på og god grund til samspil på tværs af brancher og politiske
ståsteder. Vi trakterer med ganegodt, vin/øl/vand, live musik og din bedste mulighed for
at møde en skare af engagerede mennesker - Naturligvis alle med interesse for havet

Bemærk: fortrinsvins for inviterede

DELTAGERE:  

BO ØKSNEBJERG, GENERALSEKRETÆR, WWF VERDENSNATURFONDEN

FLEMMING TORP, NÆSTFORMAND I FRILUFTSRÅDET

KAARE MANNICHE EBERT:  FISKEBIOLOG OG MILJØKONSULENT I DANMARKS SPORTSFISKER

FORBUND

NIMA TISDALL:  GRUNDLÆGGER AF BLUE LOBSTER

PEDER ANDERSEN, PROFESSOR, SEKTION FOR MILJØ OG NATURRESSOURCER, KØBENHAVNS

UNIVERSITET

SIGNE FRESE,  CSR-CHEF I COOP DANMARK  
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H14 - SKONNERTEN FREIA

09.15 - 10.00: Havet i fokus – Marine Plastic

DELTAGERE:  

SOPHIE HÆSTORP ANDERSEN, OVERBORGMESTER, KØBENHAVN

MAJA ROSENSTOCK, CSR CHEF,  DANSKE RESTAURANTER OG CAFÉER

NAJA ANDERSEN, SENIOR POLICY ADVISOR, PLASTICS,  OCEANA 

Havplastikforurening er et af vor tids hurtigst voksende miljøproblemer. Mellem 60 og 80
% af nutidens globale havaffald består af plastik, og mere end 300 millioner tons frigives
årligt til havmiljøet. MarinePlastic er et tværfagligt center for banebrydende forskning i
havplastikforurening og undersøger de miljømæssige konsekvenser af havforurening
forårsaget af alle størrelser af plastmaterialer lige fra makro- til nanoplast. Vær med, når
Marine Plastic fortæller om, hvordan de arbejder med at forbedre havmiljøet inden for
plasticforurening og bringe denne viden i spil ved at foreslå samfundsmæssige løsninger
til vores politikere.

ARRANGØR: VELUX FONDEN
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10.30 - 11.30: Kan pant på take-away løse
plastikkrisen?

I Danmark er take-away lig med engangsemballage, og det flyder med plastikkrus,
pizzabakker og andet take-away-affald i de danske byer, i naturen og i havet. I København
har overborgmester Sophie Hæstorp sat sig for at etablere et genbrugs-pantsystem for al
take-away emballage, som skal reducere de enorme mængder af engangsplastik i byen. Et
ambitiøst og visionært projekt? Eller komplet umuligt? Kan København blive international
foregangsby for vask og genbrug af emballage? Kom til debat med Københavns
overborgmester, NGO’er og erhvervslivet om et nyt pantsystem til to-go mad og drikke.

ARRANGØR: OCEANA OG PLASTIC CHANGE  -  MODERATOR: LOUISE LERCHE-GREDAL,

PLASTIC CHANGE

12.00 - 13.00: Er Energiøen en god investering for
både klima og afkast?

ARRANGØR: ØRSTED

Kan man opføre en energiø, uden det sker på bekostning af naturen – og som er en god
investering?
Alt hvad der er grønt, er ikke nødvendigvis guld. Er det muligt at opføre en energiø i
Nordsøen, hvor man både tager hensyn til naturen, bundlinjen og afkastet til pensionerne
og samtidig bidrager til, at Danmark bliver forgangslang for den grønne omstilling? Du er
inviteret med på Skonnerten Freia, hvor vi sætter Ørsted, ATP og WWF i stævne for at
drøfte de overvejelser og interesser, der er på spil, når man er virksomhed, investor og
NGO, der alle - med hver deres indfaldsvinkel - har blikket rettet mod en bæredygtig
fremtid. 

DELTAGERE:  

RASMUS ERRBOE, SENIOR VICE PRESIDENT, ØRSTED

MARTIN PRÆSTEGAARD, VICEADMINISTRERENDE DIREKTØR, ATP 

BO ØKSNEBJERG, GENERALSEKRETÆR, WWF VERDENSNATURFONDEN

DELTAGERE:  

KRISTIAN SYBERG, ASSOCIATE PROFESSOR PÅ RUC

JES VOLLERTSEN, PROFESSOR PÅ AALBORG UNIVERSITET
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H14 - SKONNERTEN FREIA

13.30 - 14.30: Plastikemballage forhindrer madspild
– sandt eller falsk?

DELTAGERE:  

SELINA JUUL,  BESTYRELSESFORMAND OG STIFTER AF STOP SPILD AF MAD 

ANNE AITTOMAKI,  STRATEGISK DIREKTØR I PLASTIC CHANGE 

CHRISTINA BUSK, MILJØPOLITISK CHEF I PLASTINDUSTRIEN 

MICHAEL MINTER, PROGRAMCHEF FOR FREMTIDENS FØDEVARER I CONCITO

JONAS SCHRØDER, KOMMUNIKATIONSCHEF, REMA1000 

Hensynet til madspild er et udbredt argument for brug af emballage. Men er der virkelig
ikke nogen vej udenom at pakke vores fødevarer ind i plastik? Er det stigende
emballageforbrug og ditto madspild et tegn på, at vi forsøger at lappe på et
fødevaresystem, der er i stykker, eller er mademballage et nødvendigt onde, hvis vi skal
undgå at smide mad ud? Kan reduktion af både madspild og emballage gå hånd i hånd? 
Plastic Change inviterer til debat på Skonnerten Freia i Allinge Havn, hvor vi udfordrer
gængse myter om madspild og emballage og vender blikket mod fremtidens
fødevaresystem i et klima- og miljøperspektiv.

ARRANGØR: PLASTIC CHANGE -  MODERATOR: KAREN LORENTZEN, DIREKTØR I OPERATE OG

NÆSTFORKVINDE FOR PLASTIC CHANGE.
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14.50 - 15.50: Kan mærkningsordninger forandre
verden?

Fairtrade, MSC, Svanemærket, Økologi og ASC. Produkterne på supermarkedernes hylder
og kølediske flyder over med mærker, der fortæller forbrugeren at fisken er bæredygtig, at
kaffen er produceret under ordentlige forhold at sæben er fri for skadelig kemi, samt
meget andet. Mærkerne giver forbrugerne god samvittighed når du køber ind, men deres
formål er også at skabe reel forandring i den måde vores varer produceres og handles.
Men har den enkelte forbrugers valg i køledisken virkelig betydning? Og hvordan arbejder
detailhandlen med mærkningsordninger og hvem har egentlig ansvaret for at vores
produkter er bæredygtige og produceret under ordentlige forhold? Og kan
mærkningsordningerne løse alle problemerne i den måde vores varer bliver produceret? 

Kom forbi skonnerten Freja i Allinge havn og hør mere om mærkningsordninger.

ARRANGØR: MSC

DELTAGERE:  

JONAS SCHRØDER, KOMMUNIKATIONSCHEF I REMA 1000

CAMILLA ERIKA LERBERG, DIREKTØR FAIRTRADE DANMARK

MATHILDE HØJRUP, KONSULENT, TÆNKETANKEN HAV

MORTEN FRISTRUP, MARKEDSANSVARLIG FOR MSC MÆRKET

16.00 - 16.40: Hvordan skaber vi fremtidens havvind?

ARRANGØR: WWF VERDENSNATURFONDEN - MODERATOR: KENNETH AGERHOLM 

Indsatser mod klimaforandringer hænger uløseligt sammen med indsatser for
biodiversiteten. Også til havs. Her er der i stigende grad brug for, at vi etablerer havvind,
så Danmark kan nå sine klimamål og i højere grad kan blive selvforsynende med
vedvarende energi. Samtidig er der i stigende grad behov for, at vi passer på havnaturen,
der er historisk presset efter årtiers udnyttelse uden omtanke for livet under
havoverfladen. 
Så hvordan får vi enderne til at mødes, når vi snakker klimatiltag og naturtiltag til havs? Er
det muligt at gøre begge dele? Og hvordan skal Danmarks klima- og havnaturpolitik i så
fald se ud i fremtiden? 

Kom til en politisk debat med WWF Verdensnaturfonden og kerneaktører, hvor vi
diskuterer klima og havnatur, og hvor fremtidens politik på området skal tage os hen, for
at sikre sameksistens. 

DELTAGERE:  

BO ØKSNEBJERG: GENERALSEKRETÆR I WWF VERDENSNATURFONDEN

MARTIN LIDEGAARD: RADIKALE VENSTRE

RASMUS ERRBOE: REGIONSDIREKTØR FOR KONTINENTALEUROPA HOS ØRSTED

JON JOHNSEN, CEO I PKA

RENÉ CHRISTENSEN, MILJØORDFØRER M.M. I  DANSK FOLKEPARTI 
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16.45 - 17.15: Den mystiske ål

Ålen er på mange måder et fantastisk dyr. Vi ved fra fossilfund, at den har eksisteret i
mindst 40 millioner år, og alligevel er dele af dens livscyklus stadig omgærdet af mystik.
Vi ved dog, at ålen er gået fra at være en af de mest almindelige fisk i Danmark og resten
af Europa til at være kritisk truet på blot få årtier. Kom og hør spændende et oplæg om
den mystiske ål v. forsker Sune Riis Sørensen (DTU Aqua), og bliv klogere på ålen og alle
de mange farer og forhindringer, den møder i løbet af sin vilde livscyklus på vej til og fra
Sargassohavet, ved Europas kyster, og i Danmarks hav, åer, søer og vandløb.

ARRANGØR: DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING

DELTAGERE:  

SUNE RIIS SØRENSEN: PHD. STUD. DTU AQUA 

17.30 - 18.15: Havet i fokus – Rent Øresund

ARRANGØR: VELUX FONDEN

Hvert år udledes der hundrede millioner liter urenset spildevand direkte fra kloakkerne og
ud i Øresund. Det skaber en konkret sundhedsfare for mennesker, der bruger havet. Et hav,
der så af og til bliver mærket med røde flag. Derudover har udledningen en række større
konsekvenser for vores havmiljø. Der er ikke nok opmærksomhed på, at der udledes store
mængder spildevand. Rent Øresund vil skabe opmærksomhed og sætte udledning af
spildevand på dagsordenen.

DELTAGERE:  

HEINE BIRK HANSEN: NÆSTFORMAND I RENT ØRESUND

18.30 - 19.30: Åben skonnert

ARRANGØR: WWF VERDENSNATURFONDEN, FSK PO, MSC, PLASTIC CHANGE, OCEANA, VELUX

FONDEN, TÆNKETANKEN HAV, DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING, THE FISHERIES

SECRETARIAT

Åben skonnert for alle. Kom ombord og få en kop kaffe og en uformel snak med
organisationerne bag havskibet og de mange debatter ved dette års Folkemøde.

19.30 - 20.30: Foreningsdanmak - hvordan kommer vi
op i gear?
ARRANGØR: FREIAS VENNER

Hvordan får vi de helt centrale kræfter i det danske foreningsliv kørt op i et
ambitionsniveau, der rækker ud og i langt højere grad får ungdommens vildskab inviteret
ind, så alle hjørner af civilsamfundet bliver en del af de mange løsninger, der skal tænkes
og handles på. Hvis mange flere foreninger i langt højere grad rækker ud over sig selv,
tænker større end eget formål, kan vi så frigøre kræfter til at løse udfordringer som klima,
folkesundhed, ensomhed og mening i livet? Vi præsentere og diskuterer ni centrale
elementer, der kan hjælpe foreningerne på vej.

DELTAGERE:  HENRIK OLSEN, FORMAND FOR FREIAS VENNER, BO MATHIESEN

BESTYRELSESFORMAND FREIAS VENNER, MONA HVID, KONSULENT HOS LANDLIV OG

FOREDRAGSHOLDER OM LANDISTRIKSUDVIKLING
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10.00 - 11.00: Greenwashing eller grøn
forretningsudvikling hvor er grænsen?

H14 - SKONNERTEN FREIA

ARRANGØR: PLASTIC CHANGE  -  MODERATOR NYNNE BJERRE CHRISTENSEN

DELTAGERE:

UFFE RABE KRAG, POLITISK CHEF,  FORBRUGERRÅDET

LOUISE LERCHE-GREDAL, ADM. DIREKTØR,  PLASTIC CHANGE

CHRISTIAN FROMBERG, AKTIVIST,  DEN GRØNNE UNGDOMSBEVÆGELSE

LOUISE BÜNEMANN, FAGLEDER FOR EU MILJØPOLITIK,  DANSK INDUSTRI

Findes der bæredygtig fast fashion? Kan man lave løbesko af havplast? Kan komposterbare
kaffekopper overhovedet komposteres af den almene forbruger, og er det rimeligt at
angive, at fødevareemballager er genanvendelige, hvis der ikke findes dokumentation for
at genanvendelsen rent faktisk sker? 

Forbrugerne køber i stigende grad ind på den grønne fortælling, men hvor går grænsen
mellem grøn forretningsudvikling og varm luft? Mercedes-Benz’s ”certificeret miljøvenlige”
biler, Danish Crowns ”klimakontrollerede” gris og Arlas ”CO2-neutrale” mejeriprodukter. I
flere tilfælde har miljøorganisationer spillet en aktiv rolle som grønne vagthunde og anlagt
retssager mod virksomheder for overtrædelse af markedsføringsloven. Er det en ny trend,
og er det godt eller skidt for den grønne omstilling? 

Plastic Change inviterer repræsentanter fra begge sider til debat om grænsen mellem grøn
forretningsudvikling og rendyrket greenwashing. 

11.30 - 13.00: Nedgangen i Østersøens torskebestand

DELTAGERE:  

IRENE KINGMA, INTERNATIONAL CAMPAIGN COORDINATOR, THE FISHERIES SECRETARIAT 

KAARE MANNICHE EBERT, FISKEBIOLOG, DANMARKS SPORTSFISKERFORBUND 

Del 1: Torsken var engang en af de vigtigste fiskearter i Europa – både for fiskerierhvervet
og som rovfisk. Sådan er det ikke mere. I hele Europa er bestandene presset i bund og det
er ikke lykkedes at vende udviklingen trods det, at der findes lovgivning, der skal beskyttet
torsken. Hvad er der mon sket, og hvad kan vi lære af eksempler fra andre steder? Denne
præsentation vil foregå på engelsk. 

Del 2: Årtier med overudnyttelse, menneskeskabt forurening og pres på vigtige habitater
har ført til en dramatisk nedgang i Østersøens to primære torskebestande. Men det er ikke
for sent at sikre bedring i bestandene. Det kræver dog målrettet handling, der beskytter
fiskene såvel som det økosystem, de er afhængige af for at trives. Sådan lyder det i en ny
rapport fra The Fisheries Secretariat om nedgangen i torskebestandene i Østersøen.
Rapporten bliver præsenteret sammen med Danmarks Sportsfiskerforbund, og der vil være
mulighed for spørgsmål efterfølgende.

ARRANGØR: THE FISHERIES SECRETARIAT 
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13.45 - 14.45: Fiskeriet i en fremtid med færre fisk
ARRANGØR: FSK PO

Hvordan omstiller vi fiskeriet til at gavne flest og påvirke mindst? 

Havet er under pres. Årsagerne er mange. Men resultatet er, at der er færre fisk. Særligt
ved kysterne. Derfor bliver fiskernes kvoter mindre. Panelets debatøre vil tage livtag med
det helt store spørgsmål: Hvordan skal fremtidens fiskeri se ud når kvoterne er knappe og
kravet om bæredygtighed øges? Skal omstilling til skånsomt fiskeri spille en langt større
rolle i vores bestræbelser på få flere fisk og mere værdi ud af havet? Og hvis svaret er ja,
hvad kan vi gøre i dag for at sikre det skånsomme fiskeri for fremtiden?

DELTAGERE:

RASMUS PREHN, MINISTER FOR FØDEVARER, FISKERI OG LANDBRUG

LISELOTTE HOHWY STOKHOLM, ADM. DIREKTØR I TÆNKETANKEN HAV

JENS PEDER JEPPESEN, AKVARIE- OG MUSEUMSCHEF ØRESUNDSAKVARIET KU

SØREN JACOBSEN, FORMAND I FORENINGEN FOR SKÅNSOMT KYSTFISKERI PO

HENRIKE SEMMLER LE,  SENIOR ADVISOR, OCEANS AND FISHERIES WWF

VERDENSNATURFONDEN
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15.00 - 16.00: Regenerativ havdyrkning

Vores have er under ekstremt pres, men vi har brug for også i fremtiden at have et hav at
spise af. Spørgsmålet er, hvordan frembringelse af fødevarer kan gå hånd i hånd med at
bringe livet tilbage til havet. Svaret er regenerativ havdyrkning. Danmark er i gang med at
vise en ny vej på dette område, som inspirerer verden omkring os, men hvad indebærer
regenerativ havdyrkning egentlig? Hvordan fungerer det? Og hvad er det, der foregår i DK,
der har sat os på verdenskortet i forhold et nyt paradigme, der kombinerer frembringelse
af sunde, lækre og lettilgængelige fødevarer med øget biodiversitet, en indsats for klima
og miljø, blå fællesskaber og måske endda nye lokale arbejdspladser langs kysterne. 

Havhøst inviterer ombord på skonnerten Freia til en østers, et glas og fortællingen om en
ny bevægelse af folkedrevne maritime nyttehaver, der i disse år viser vejen frem og
præsenterer en positiv historie om fremtidens mad fra havet. Arrangementet kræver
invitation.

ARRANGØR: HAVHØST  (DELTAGELSE KRÆVER INVITATION)
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16.30- 17.00: Livet under overfladen: Danmarks
fantastiske havbund
ARRANGØR: DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING

For de fleste af os er vores kendskab til havet i bogstavelig forstand overfladisk. Vi elsker
at svømme, sejle og fiske i havet. Vi henter fødevarer og råstoffer i havet. Og vi betages
af havets vildskab og stilhed. Dykker vi under havoverfladen, åbenbarer der sig en ny, vild
og vidunderlig verden: Men hvilket liv gemmer der sig dernede på den danske havbund?
Seniorforsker Jørgen L.S. Hansen fra Aarhus Universitet tager os med under havoverfladen,
når han fortæller om livet på bunden af vores allesammens hav. 

DELTAGERE:

POLITIKERE,  NGO’ER OG EN BLANDET SKARE AF HAVAKTØRER.

DELTAGERE:

JØRGEN L.S .  HANSEN, SENIORFORSKER VED AARHUS UNIVERSITET,  MED SPECIALE I  HAVETS

BUNDFAUNA

17.30 - 18.30: Foreningsdanmak - hvordan kommer vi
op i gear?
ARRANGØR: FREIAS VENNER

Hvordan får vi de helt centrale kræfter i det danske foreningsliv kørt op i et
ambitionsniveau, der rækker ud og i langt højere grad får ungdommens vildskab inviteret
ind, så alle hjørner af civilsamfundet bliver en del af de mange løsninger, der skal tænkes
og handles på. Hvis mange flere foreninger i langt højere grad rækker ud over sig selv,
tænker større end eget formål, kan vi så frigøre kræfter til at løse udfordringer som klima,
folkesundhed, ensomhed og mening i livet? Vi præsentere og diskuterer ni centrale
elementer, der kan hjælpe foreningerne på vej.

DELTAGERE:  

HENRIK OLSEN, FORMAND FOR FREIAS VENNER

BO MATHIESEN BESTYRELSESFORMAND FREIAS VENNER

MONA HVID, KONSULENT HOS LANDLIV OG FOREDRAGSHOLDER OM

LANDISTRIKSUDVIKLING

19.00- 20.00: ÅBEN SKONNERT
ARRANGØR: 

DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING, WWF VERDENSNATURFONDEN, 

FSK PO, VELUX FONDEN, MSC, THE FISHERIES SECRATARIAT, PLASTIC CHANGE, 

OCEANA, TÆNKETANKEN HAV

Kom forbi den smukke skonnert Freia og få en uformel snak med arrangørerne af
havdebatterne, kig dig omkring og læs og hør mere om havet og skonnerten. 
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09.00- 10.30: ÅBEN SKONNERT

ARRANGØR: 

DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING, WWF VERDENSNATURFONDEN, 

FSK PO, VELUX FONDEN, MSC, THE FISHERIES SECRATARIAT, PLASTIC CHANGE, 

OCEANA, TÆNKETANKEN HAV

Kom forbi den smukke skonnert Freia og få en uformel snak med arrangørerne af
havdebatterne, kig dig omkring og læs og hør mere om havet og skonnerten. 

TAK FOR I ÅR


