REYKJAVÍK 9.-13. SEPTEMBER 2018
ENDURHEIMT VISTKERFA (vistheimt) er á meðal
helstu
viðfangsefna
í
umhverfismálum
samtímans. Á Íslandi er unnið mikilvægt og
fjölbreytt starf á þessu sviði.
Ráðstefna Evrópudeildar alþjóðlegu vistheimtarsamtakanna SER (Society for Ecological Restoration)
verður haldin í fyrsta skiptið á Íslandi haustið 2018,
á Hilton Reykjavik Nordica.
Á ráðstefnum samtakanna kemur saman breiður
hópur sem fæst við endurheimt vistkerfa á öllum
stigum, s.s. hönnuðir, framkvæmdaraðilar, ráðgjafar,
vísindafólk, landeigendur og stefnumótunaraðilar.

ELLEFTA ÞING EVRÓPUDEILDAR SER ER SKIPULAGT AF:

OPIÐ ER FYRIR INNSENDINGU
ÁGRIPA Á HEIMASÍÐUNNI
Kallað er eftir kynningum á vistheimtarverkefnum eða rannsóknum sem tengjast
endurheimt vistkerfa
- á veggspjöldum eða í fyrirlestrum MIKILVÆGAR DAGSETNINGAR
Lokadagur skila á ágripum 13. apríl 2018
Lokadagur skráninga fyrirlesara (og með veggspjöld) 5. júní 2018
Sjá frekari upplýsingar á www.sere2018.org

ÞEMA: ENDURHEIMT VISTKERFA Á TÍMUM LOFTSLAGSBREYTINGA

SKIPULAG RÁÐSTEFNUNNAR:

MEÐAL EFNIS: Virkni vistkerfa, endurheimt votlendis,
skógar og vistheimt, vistheimt í þéttbýli, endurheimt
lífvera, líffræðileg fjölbreytni, framvinda, lífræn
jarðvegsskán, vistheimt og umhverfissamningar,
lagaumhverfi, þátttökunálganir o.fl.

•

Þrír dagar með fyrirlestrum og veggspjaldskynningum

•

Erindi verða samtímis í mörgum sölum

•

YFIRLITSERINDI alþjóðlegra viðurkenndra sérfræðinga,
sem fjalla m.a. um ýmsar áskoranir og álitamál í
vistheimt, samspil vistheimtar, loftslagsbreytinga og
líffræðilegrar fjölbreytni; efnahagslega hvata vistheimtar, þýðingu vistheimtar fyrir ferðaþjónustu á
norðurslóðum og mismunandi leiðir til að vekja
athygli á vistheimt og öðrum umhverfismálum.
Flytjendur yfirlitserinda eru Barron Orr, Beatrice
Dossah, Erik Gomez-Baggethun, Dagmar Hagen, Don
Falk, Hafdís Hanna Ægisdóttir og Hans Joosten

21 málstofa og 8 vinnustofur hafa þegar verið
samþykktar

•

Sérstakir tímar fyrir kynningar á veggspjöldum

•

Miðvikudaginn 12. sept. verða skoðunarferðir
þar sem fjallað verður um hnignun og endurheimt vistkerfa

•

Eftir ráðstefnuna er boðið upp á þriggja daga
ferð um Suðurland þar sem kynnt verða ýmis
vistheimtarverkefni og fjallað um áskoranir
vegna hnignaðra vistkerfa
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