
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  
interesserede medarbejdere og ledere i ministerier, regioner og kommuner 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. 

HVOR? Salen, Kunstforeningen Gl. Strand, Gl. Strand 48, 1202 København    TILMELDING? Først-til-mølle til cmg@veluxfoundations.dk (skriv navn, organisation og e-mail for hver deltager)

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

VI HÅBER, I HAR LYST TIL AT VÆRE MED!

Hav & morgenmad

25. FEBRUAR 2020, KL. 8.00-9.30 
PLASTIK I HAVMILJØET  

Omdrejningspunktet er plastik i havmiljøet. Tre pro- 
jekter, der udvikler ny viden i dansk sammenhæng,  
vil holde oplæg om blandt andet marint affald i  
Nordsøen og mikroplastiks skæbne. Marine-Plastic 
 – det danske center for forskning i marin plastik- 
forurening vil præsentere de første erfaringer.

TILMELDINGSFRIST: 21. februar 2020

17. MARTS 2020, KL. 8.00-9.30 
NÆRINGSSTOFFER

Hør oplæg fra tre projekter, der udvikler aktuel viden  
om næringsstoffer i havet. Få fx indblik i, hvilken  
påvirkning næringsstofferne har på havets pH- 
balance, hvordan forvaltningstiltag i vandløb  
kan optimere vandkvaliteten, og hvordan tang kan 
anvendes som virkemiddel for et bedre havmiljø.

TILMELDINGSFRIST: 13. marts 2020

30. MARTS 2020, KL. 8.00-9.30 
KORTLÆGNING AF DATA

Vi sætter fokus på, hvordan kortlægning af data kan 
give nye indsigter og overblik. Hør om erfaringerne 
med at bruge eDNA til at give et øjebliksbillede af  
den kystnære biodiversitet, om at bruge satellitfotos  
til kortlægning og om nye datalag der kan bidrage til 
en økosystembaseret forvaltning af havet.

TILMELDINGSFRIST: 26. marts 2020

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


