National konference om fremtidens randzoner – de nye
bufferzoner
Tid: 30. november 2018 – 09.30-14.30
Sted: Det Bio- og Naturvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, Festauditoriet på
Bülowsvej 17, 1870 Frederiksberg

Ved en målrettet etablering og korrekt pleje vil nye bufferzoner kunne give store effekter for både miljø, natur
og klima. Vi vil til denne konference gerne fremvise vores resultater og diskutere den fremtidige anvendelse
af bufferzoner. BufferTech er et 5-årigt forskningsprojekt støttet af Innovationsfonden og i projektet har vi
undersøgt værdien af en målrettet etablering af bufferzoner mellem vandløb og de omgivende marker.

Mødeprogrammet

09.30-10:00

Ankomst og kaffe

10.00-10.15

Velkomst og indledning – Brian Kronvang, Bioscience, AU og Irene Wiborg, SEGES

Blok 1: Randzoner, biomasse og biodiversitet
10.15-10.25

Biodiversitet i randzoner – betydning af afhøstning – Annette Baattrup-Pedersen, Bioscience,
AU

10.25-10.35

Høst og anvendelse af biomasse fra randzoner – Gitte Rubæk, Agroøkologi, AU
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10.35-10.45

Randzoner og afhøstning – betydning for vandafledning i vandløbene - Annette BaattrupPedersen, Bioscience, AU

10.45-11.00

Diskussion

Blok 2: Bedre udnyttelse af randzoner med intelligente løsninger
11.00-11.15

Kan vi i dag lave en målrettet udpegning af, hvor randzoner skal være i landskabet? – Goswin
Heckrath, Agroøkologi, AU

11.15-11.35

Nye muligheder for anvendelse af randzoner – de multifunktionelle ’Intelligente’ Bufferzoner
(IBZ) - Brian Kronvang, Bioscience, AU og Henning Jensen, SDU

11.35-11.45

Sådan ser en IBZ ud og sådan laves den i virkeligheden - en videoserie af Frank Bondgaard,
SEGES

11.45-12:00

Diskussion

12.00-13:00

Frokost, kaffe og kage

Blok 3: Randzoner i reguleringen og samfundet
13.00-13.05

Hvordan kommer randzoner i spil i reguleringen - hvorhenne og hvornår?
MVFM/Miljøstyrelsen, NN

13.05-13.15

Hvad mener befolkningen og kan det betale sig med de nye bufferzoner – Søren Bøye Olsen,
IFRO, KU

Paneldebat
13.15-14.00

Paneldebat med:
•
•
•
•
•
•

14.00-14.30

Erik Jørgensen L&F
Søren Christensen, formand i Vestjysk Landboforening
Søren Søndergaard, planteavlskonsulent i Vestjysk Landboforening
Thyge Nygaard, Danmarks Naturfredningsforening
MVFM/Miljøstyrelsen, NN
Brian Kronvang, Bioscience, AU

Diskussion og opsamling på dagen – herunder en prøveafstemning om anvendelse af

randzoner via mobiltelefonen

Tilmeld dig på www.buffertech.dk - der er tilmeldingsfrist den 23. november 2018 (bemærk, at du ikke
modtager en bekræftelse i din e-mail, så husk at skrive i din kalender, at du har tilmeldt dig)
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