Vil du være med til at sikre
en bæredygtig Limfjord i fremtiden?

Limfjorden er Danmarks største fjordsystem, hvor du bl.a. finder nogle af
Danmarks bedste lokaliteter for østers og blåmuslinger, den sorte
hummer, sæler samt nogle af verdens største havørreder. Ud over at
rumme en unik natur med mange arter af dyr og planter finder du i
oplandet nogle af Danmarks væsentligste naturområder som Vejlerne og
Vildsted sø.
Offentlighedens interesse i den marine natur i Limfjorden er øget de
senere år, hvilket har betydet flere aktiviteter og offentlige investeringer i
området. Blandt andet har Limfjordsrådet, der arbejder for at sikre en ren
og bæredygtig Limfjord, senest søsat et naturgenopretningsprojekt med
etableringen af et stort stenrev ved Livø.
Aalborg Universitet ønsker at styrke sine forsknings- og undervisningsaktiviteter i Limfjordsområdet inden for miljø og marinbiologi. Derfor har
Aalborg Universitet taget initiativet til en temadag vedrørende Limfjorden
og oplandsområderne.
På temadagen vil du blive præsenteret for igangværende forskningsaktiviteter i Limfjorden og visionerne for området samt få mulighed for at
indgå i debat om, hvordan fremtidens forskningsaktiviteter bedst muligt
understøtter udviklingen af Limfjordsområdet.

Vil du være med til at sikre en bæredygtig Limfjord i fremtiden?
Så send din tilmelding til nedenstående kontakt – vi glæder os til at se dig!
Tilmelding senest den 19. november 2017 til cakr@bio.aau.dk
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TID:
Den 4. december 2017 kl. 12:30
STED:
Lokale: Auditorium
Aalborg Universitet
Fredrik Bajers Vej 7H
9220 Aalborg
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PROGRAM
12:30

Velkomst v. Dekan Morgens Rysholt Poulsen,
Aalborg Universitet

14:05

Netværksaktiviteter på forskertorvet og
let anretning

12:35

Professor Niels Madsen,
Aalborg Universitet
“Forskning og udvikling i Limfjordsområdet”

14:35

Vicedirektør Jacob Palsgaard Andersen,
Aage V. Jensen Naturfond
“Aage V. Jensens arealer i Limfjordsområdet”

12:45

Projektleder Torben Bramming Jørgensen,
Limfjordsrådet
“Limfjordsrådets aktiviteter”

14:55

Seniorforsker Torben Linding Lauridsen,
Aarhus Universitet
“Søerne i Vejlerne”

13:05

Professor Hans Ulrik Riisgaard,
Syddansk Universitet
”Gopler i Limfjorden”

15:15

Kontorchef Birthe Jordt,
Miljøstyrelsen
“Indsamling af miljødata i Limfjordsområdet”

13:25

Professor Stiig Markager,
Aarhus Universitet
”Limfjordens tilstand”

15:35

Seniorforsker Preben Clausen,
Aarhus Universitet
“Limfjordens betydning for fuglenes verdenskort”

13:45

Professor Jens Kjerulff Petersen,
Danmarks Tekniske Universitet
”Skaldyr i Limfjorden”

15:55

Afsluttende kommentarer og diskussion
– Tak for i dag!

16:15

Mulighed for rundvisning

