Mere natur på landbrugsjord
i Nationalpark Kongernes Nordsjælland
Nationalparken holder fyraftensmøde i samarbejde med Lille Lyngby Galloway

Torsdag den 9. juni 2022 kl. 16-21
Målgruppe: Alle ejere og forpagtere af landbrugsjord i nationalparken med interesse i at fremme
biodiversitet.
Vil du have mere natur på din landejendom? Vil du vide mere om, hvordan du kan fremme
biodiversitet med målrettet græsning, konvertering af landbrugsjord til natur og andet med
biodiversitet for øje? Vil du have flere sommerfugle og blomster i stedet for kornmarker og
græsørkener? Og er du nysgerrig på tilskudsordninger til mere natur og græsning?
Så kom til en spændende inspirationsaften på Præstegården i Lille Lyngby i hjertet af
nationalparken.
Sted: Præstegården i Lille Lyngby, Præstehøjvej 1, Lille Lyngby, 3320 Skævinge.
.
Parkering: På gårdspladsen, på vejen eller på p-pladsen ved Lille Lyngby Kirke
Tilmelding til nationalparken senest 1. juni 2022 (knsj@danmarksnationalparker.dk)
Der er plads til 40 deltagere efter først til mølle….
Praktisk: HUSK praktisk tøj. Oplæggene foregår i laden, som ikke er opvarmet, og gåturen kræver
passende tøj og fodtøj.
Om Præstegården: Gårdens 30 ha ligger i nationalparken ud til Arresø. Jorden har i over 20 år
været drevet målrettet for at fremme biodiversiteten med konvertering af dyrkede arealer
(omdriftsjord) til permanent græsning, etablering af vandhuller, søer mv. Gården har en mindre
besætning af Galloway kreaturer.

Program:
16.00-16.30

Ankomst kaffe/te og kringle

16.30-16.35

Velkomst ved nationalparken

16.35-16.50

Kort om gårdens drift - oplæg til gåtur v. ejer Karen Tommerup

16.50-18.50

Gåtur på markerne - naturpleje og understøtning af eksisterende
natur.
Naturfremme i praksis v. biolog og praktisk naturforvalter Anna
Bodil Hald, ejer Karen Tommerup og tidl. ejer og naturmedarbejder
Jakob Lausen

18.50-19.30

Sandwiches og drikkevarer

19.30-20.00

Fremme af natur på landbrugsejendomme ved ophør af omdrift,
ændret græsning og udlæg af naturområder v. Anna Bodil Hald og
Karen Tommerup.

20.00-20.30

Relevante tilskudsordninger v. Andreas Höll, landbrugskonsulent
Agrovi

20.30-21.00

Opsamling, erfaringsudveksling og diskussion

