
VELUX FONDEN støtter en række projekter, der bidrager til en bedre balance i det danske havmiljø. 
Vi ønsker at sprede den viden, der bliver skabt i projekterne, så den kan gøre mest mulig gavn i samfundet. Derfor inviterer vi alle 
interesserede til en serie morgenmøder om specifikke havproblematikker. Morgenmøderne er uafhængige af hinanden, og I kan 
vælge at deltage i et eller flere af dem. 

Møderne begynder med kaffe, croissant og oplæg kl. 8.00. Vi overholder naturligvis gældende retningslinjer vedrørende COVID-19.

HVOR? Salen, Kunstforeningen Gl. Strand, Gl. Strand 48, 1202 København 

TILMELDING? Først-til-mølle til cmg@veluxfoundations.dk  Online deltagelse er mulig, men kræver også tilmelding. 
Skriv om du deltager online eller fysisk og tilføj navn, organisation og e-mail for alle deltagere.

SALEN, KUNSTFORENINGEN GL. STRAND
GL. STRAND 48, 1202 KØBENHAVN

VI HÅBER, I HAR LYST TIL AT VÆRE MED!

Hav & morgenmad

10. NOVEMBER 2020, KL. 8.00-9.30

NATURGENOPRETNING 

Hør om hvordan kommuner i et bredt samarbejde 
implementerer en række naturgenoprettende 
tiltag i projekterne ’Sund Vejle Fjord’ og ’Naturpark 
Lillebælt’, og hvordan disse erfaringer kan bruges 
andre steder. Hør også om erfaringerne med 
udplantning af  ålegræs i Ringkøbing Fjord.

TILMELDINGSFRIST: 6. november 2020

24. NOVEMBER 2020, KL. 8.00-9.30

HAVPLAN

Vi sætter fokus på, hvordan havet kan planlægges. 
Hør blandt andet om hvordan en havplan for 
Øresund kunne se ud, og hvorvidt Danmarks 
beskyttede havområder opfylder internationale 
standarder. Hør også om hvordan civilsamfunds-
aktører arbejder for en økosystembaseret havplan.

TILMELDINGSFRIST: 20. november 2020

8. DECEMBER 2020, KL. 8.00-9.30

BLÅT KULSTOF

Mød to projekter, der beskæftiger sig med begrebet 
blåt kulstof, og hvordan det kan operationaliseres i 
Danmark. Hør om udbredelsen af havets skove. 
Og få indblik i hvordan havets skove kan bruges 
som kulstofdræn, og hvilken effekt forvaltningstiltag 
har på mængderne af blåt kulstof.

TILMELDINGSFRIST: 4. december 2020

SALEN, KUNSTFORENINGEN GL. STRAND, GL. STRAND 48, 1202 KØBENHAVN




