NATUR & KULTUR 2017
STED
: FOSSESHOLM – VESTFOSSEN
DATO
: SØNDAG 12. NOVEMBER KL 14.30 – 19.00
Natur & Kultur 2017 følger tradisjonen med spennende foredrag, ny litteratur, musikalsk
innslag og stedet der naturinteresserte mennesker møtes.

Program: Sjekk for mer info på www.naturvernforbundet.no/buskerud/
14.30 – 15.00 Stands: NOF, Naturvernforbundet, Buskerud Botanisk Forening, Forum for
natur og friluftsliv (FNF) Buskerud, Natur og Fritid (NOFs egen fagforretning/bokhandel) og
Forlaget Tom & Tom.
15.00 – 16.00 Bolk I – Miljø & botanikk.
- «Plastforsøpling i havet; Konsekvenser og hva kan vi sjøl gjøre», v/Maren
Esmark generalsekretær Norges Naturvernforbund. Plast er i ferd med å bli et av våre
største miljøproblemer. Hvis vi ikke stanser forsøplingen nå, vil det i 2050 være mer plast i
havet enn det er fisk.
- «Fargerike, frodige Finnmark». Buskerud Botaniske Forening (BBF) arrangerte tur til
Øst-Finnmark i juli 2017, og de opplevde en fantastisk blomsterprakt. Jan Sørensen viser
bilder og forteller fra turen.
16.00 – 16.30 Pause, med godprat over en kaffekopp og litt å bite i. Salg av kaffe/te, kaker,
mat, drikke m.m. Diverse stands.
16.30 - 17.30 Bolk II - Skog og landskapsendring, ny litteratur.
- «Askeskuddsjuken i Norge – kan vi bli uten ask i Eikerbygdene?» v/seniorforsker
Halvor Solheim, NIBIO. Foredraget tar for seg sykdommens årsak, soppens biologi og hva
vi vet om spredningen i Norge.
- Nye bøker, presentert av Tom Schandy: Norske Fugler Levevis – forskning – trusler
– folketro, av Tom Schandy og Pål Hermansen. Buskeruds Beste – natur og kultur, v/Tom
Schandy og Tom Helgesen.
17.45 – 18.45 Bolk III Fugl, miljø, skog og kultur.
- «Mot vinter», et kort billedspill med fugl og landskap v/Merete Wiken Dees
- «Status, arbeidet med Holtefjell», v/Martin Lindal, Naturvernforbundet i Buskerud.
- «Naturen under press. Hva kan vi gjøre?» - også med lokale eksempler, v/Arne Nævra.
- “I Grøllafuruas rike”. Dagfinn Kolberg med bilder/film & skaurock fra Holtefjell.
19.00 Dørene lukkes. NB Merk at oppgitte tider for innslag kan endres noe.

Salg & stand: - Varer for gjennomsyn/kjøp fra Natur og Fritid ved Runar Jåbekk. Se
www.naturogfritid.no e-p: post@naturogfritid.no – tlf. 38 70 67 50. Ta kontakt for å bestille
varer og/eller ønska varer for gjennomsyn. Betaling kan avtales/sender giro.
- Fra Naturvernforbundet: Diverse materiell/bøker. Lagerrydding og noe brukt.
- NOF, BBF og FNF-Buskerud m/diverse materiell.
- NORSKE FUGLER – Kr. 400,- (veil. 448,-) og BUSKERUDS BESTE – Kr. 350,- (veil. 398,-)

Inngang: Kr 100. Barn/ungdom (t.o.m. 20 år) og studenter gratis.
Arrangør: Naturvernforbundet i Buskerud. I samarbeid med Naturvernforbundet i
Eiker, Buskerud Botaniske Forening, FNF-Buskerud, NOF Øvre Eiker lokallag og NOF
avd. Buskerud.

