Studietur til England 16.-20.
juni 2019

Søndag 16. juni
18.00: Afgang fra Billund Lufthavn
18.55. Ankomst til Heathrow
Kørsel til hotel i Sevenoaks, Maidenstone
Fælles intro til turens program og præsentation af deltagere.

Mandag den 17. juni
Tema: Rewilding
Sted: Knepp Estate
09.00-13.00: Rewilding er blevet et varmt
emne i naturforvaltningen - Knepp Estate
er foregangseksemplet, som alle taler om.
Vi skal møde godsejer Charles Burrell, som
vil vise os rundt på godsets naturarealer og
fortælle om overgangen fra traditionel landbrugsdrift til ekstensivt drevet naturpark
med fokus på turisme og salg af naturkød.

15.00-16.30: Workshop på en nærliggende
pub, hvor vi diskuterer perspektiver for rewilding i Danmark.
Baggrundsinfo:
Læs mere om rewilding på Knepp Estate
her: https://www.kneppsafaris.co.uk/
Overnatning i Sevenoaks, Maidstone.

Tirsdag den 18. juni
Tema: Forvaltning af værdifuld natur
Sted: Ranscombe Farm Reserve
09.00-11.00: Møde med repræsentant fra Natural England. Samarbejde mellem myndigheder og naturplejere, erfaringer med miljøordninger mm. Nærmere detaljer følger.
13.00-17.00: Ranscombe Farm Nature Reserve, som ejes
af NGO’en Plantlife, er en af Englands mest diverse plantelokaliteter. På reservatet skal vi møde Richard Moyse fra
Plantlife og Elizabeth Cooke, som er repræsentant for det
ambitiøse, nationale conservation-projekt ’Back from the
Brink’. De vil fortælle om deres arbejde med at bevare
værdifuld flora på en af Englands mest diverse plantelokaliteter, herunder at finde balancen mellem traditionel landbrugsdrift og et blomsterrigt landskab.
Baggrundsinfo:
• Læs mere om Ranscombe Farm Nature reserve her: https://www.plantlife.org.uk/uk/nature-reserves-important-plant-areas/discover-ranscombe
• Forvaltningsplan for Ranscombe Farm: Se vedhæftet
• Læs mere om Back From the Brink her: https://naturebftb.co.uk/
Overnatning nær Dungeness

Onsdag den 19. juni
Tema: Forvaltning af vilde bestøvere
Sted: Dungeness Nature Reserve

Hele dagen: Møde med den berømte biforsker Dave Goulson, som vil fortælle os
om sin forskning og om, hvordan man kan
tilgodese bestøverne i både naturforvaltningen og landbrugsdriften. Vi skal også møde
Nikki Gammans fra NGO’en Bumblebee
Conservation, som sammen med Dave vil
vise os The Short-haired Bumblebee Reintroduction Project, hvor man i forbindelse
med genudsætning af en sjælden humlebiart arbejder på at genskabe et bestøvervenligt landskab.
Hvis der er tid til overs, går vi på opdagelse i den spændende natur i Dungeness Nature
Reserve.
Baggrundsinfo:
• Læs mere om The Short-haired Bumblebee Reintroduction project her:
https://www.bumblebeeconservation.org/short-haired-bumblebee-reintroduction-project/
• Læs mere om Dungeness Nature Reserve her: https://explorekent.org/activities/dungeness-national-nature-reserve/
Overnatning nær Dungeness

Torsdag den 20. juni
Tema: Forvaltning af vilde bestøvere
Sted: Detaljer følger
09.00-12 .00: NGO’en BugLife arbejder indgående med forvaltning af insekter – herunder de
vilde bestøvere. Vi skal møde deres bestøverspecialist Dr. Catherine Jones og deres landbrugs-specialist Laurie Jackson, som vil fortælle
os om deres erfaringer med samarbejde med
landmænd, lodsejere og frivillige om forvaltning
af bier, sommerfugle og andre insekter.
Baggrundsinfo:
• Læs mere om BugLife her: https://www.buglife.org.uk/
12.30-13.30: Frokost på lokal pub
14.00: Afgang mod London
18.25: Fly afgang fra Heathrow
21.10: Fly ankomst til Billund

Praktiske detaljer
•
•
•
•
•

Estimeret pris: 7-8.000 DKK (endelig pris annonceres senere)
Overnatning sker som udgangspunkt på 2-personers værelser. Hvis du ønsker et enkeltværelse skal du informere om dette når du bestiller plads på turen. Din endelige
pris bliver så beregnet ud fra ekstra prisen for enkeltværelse.
Bindende tilmelding til bhr@seges.dk senest 30.04.19, så længe pladser haves
For mere info kontakt Anne Eskildsen, anee@seges.dk
Bemærk at rundvisningerne i Knepp, Ranscombe og Dungeness vil foregå til fods.

