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Natur- og vandplaner er vigtige elementer i 
dagens forvaltning af danske søer og vand-
løb. På dette kursus får du den nyeste viden 
inden for sø- og vandløbsøkologi, og du får 
indsigt i, hvordan denne viden kan bruges 
til at optimere forvaltningen. Du bliver præ-
senteret for de indeks, der i dag anvendes i 
tilstandsvurderinger, samt for de virkemidler, 
der kan anvendes til at forbedre tilstanden.

FORVALTNING 
AF DANSKE SØER OG VANDLØB



Kursusbeskrivelse
De senere år er der sket store forandrin-
ger i den måde vores vandmiljø forval-
tes på. Der er kommet nye aktører på 
banen og lovgivningen fra EU sætter 
nu i langt højere grad rammer for den 
overvågning og den indsats, der skal til 
for at bevare og forbedre tilstanden i 
vores ferske vandmiljø.

Kurset tager udgangspunkt i den prak-
tiske forvaltning i af vores ferskvands-
miljøer:

  EU’s Vandrammedirektiv og økologisk 
kvalitet: Gennemgang af de indeks, 
der i dag anvendes i søer og vandløb 
til at beskrive den økologiske tilstand. 

  Væsentligste påvirkningsfaktorer og 
virkningen heraf på de økologiske 
indeksværdier.

  Vandløb og virkemidler: Målopfyldel-
se og virkemidler i vandløb herunder 
vejledning i valg af virkemidler.

  Sø- og vandløbsrestaurering: Metoder 
og erfaringer, herunder vejledning i 
forbindelse med restaurering.

  Forvaltningen i fremtiden: Vandom-
rådeplaner, anvendelsen af modeller, 
effekter af klimaforandringer.

Formål
Formålet med kurset er at fremlægge 
den nyeste viden inden for sø- og 
vandløbsøkologi og give indsigt i, 
hvordan denne viden i praksis bruges i 
forvaltningen af vores ferske vandmiljø.

Undervisningsform
Præsentationer af en række emner 
med relation til forvaltning af ferske 
økosystemer; plenum diskussioner af 
centrale problemstillinger; gruppear-
bejde om konkrete ‘cases’. 

Deltagerantal
18-25 deltagere.

Målgruppe
Kurset henvender sig til naturforvaltere 
og ansatte ved kommunale og statslige 
institutioner, konsulent- og miljøvirk-
somheder, formidlingsinstitutioner og 
NGO’er. 

Undervisere
Personer fra sektionerne for Søøkologi 
og Vandløbs- og ådalsøkologi.



Praktiske oplysninger

Tid og sted
Torsdag x 2018 kl. 9-16

Konferencecenteret 
Fredrik Nielsens Vej 4 
8000 Aarhus C

Pris og tilmelding
Kr. 4.000 kr. ekskl. moms

Prisen er inklusiv undervisningsmateriale 
og forplejning.

Tilmeldingsfrist: x 2017

Tilmelding foregår på: 

www.bios.au.dk/efteruddannelse  
og er bindende efter fristens udløb.

Kursusbevis 
Deltagerne får udleveret kursusbevis,  
når kurset er gennemført.

Yderligere informationer
Martin Søndergaard 
Tlf. 87 15 89 95 
E-mail: ms@bios.au.dk 

Kursuskoordinator  
Else Vihlborg Staalsen  
Institut for Bioscience 
Tlf. 87 15 87 51 
E-mail: evs@bios.au.dk

Foreløbigt program

Dag 1

 Kaffe/te med morgenbrød

  Status og gennemgang af indeks til 
vurdering af økologisk tilstand i søer og 
vandløb.

  Præsentation og diskussion af sam-
menhænge mellem indeks og påvirk-
ninger.

  Gennemgang og diskussion af virke-
midler der kan anvendes til at forbedre 
tilstanden i vandløb og søer.

  Præsentation af særlige cases og dis-
kussion i mindre grupper af relevante 
virkemidler i forhold til at forbedre 
tilstanden i vandløb og søer. 

  Restaureringer af søer og vandløb: 
muligheder, effektivitet, varighed og 
omkostninger.
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Kursusudbud 2018

KURSUSTITEL

Adaptiv naturforvaltning

Anvendt statistik

Bananfluers genetik i praksis

Biologiske effekter af miljøfarlige stoffer i havmiljøet

Droner – et nyt værktøj til at overvåge naturen

Dyreforsøgskundskab

Effekter af undervandsstøj i havmiljøet

Effects of underwater noise in the marine environment

Forvaltning af danske søer og vandløb

Genetik i naturforvaltningen

Havets planter – økologi og bioteknologi

Indsamling og artsbestemmelse af planter og dyr i vandløb

Marin fauna – indsamling og artsbestemmelse

Myrer og melorme på menuen – en økologisk bæredygtig fødekilde?

Måling af energistofskiftet

Risikovurdering af miljøfremmede stoffer

Sø- og vandløbsøkologi – inspiration til gymnasielærere


