Fredag, den 25. oktober 2019
Kl. 14 -17.30
Hotel Præstekilde

TEMADAG MØN UNESCO BIOSFÆRE
FN´s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling

Hvad betyder verdensmålene i praksis? Hvordan kan de være med til at udvikle turismen på Møn
bæredygtigt?

17 Verdensmål for bæredygtig udvikling har FN sat op som fælles mål og værktøjer til at løse mange af klodens problemer
inden 2030. På Møn Biosfæres temadag vil vi give en grundig introduktion til verdensmålene og samtidig zoome ind på
hvordan vi lokalt kan arbejde med verdensmålene og hvad de kan komme til at betyde for os i praksis.
Temadagen afholdes i samarbejde med Møn-Sydsjælland Turistforeningen. Vi vil gerne bruge dagen som startskud for en
bæredygtig turismestrategi for Møn Biosfæreområde, og vil give deltagere praktiske tips til, hvordan verdensmålene kan
bruges helt lokalt til udvikling af virksomheder, oplevelser og lokalsamfundet i samspil med naturen.
Vi er meget glad for at Katrine Ohm Dietrich har givet tilsagn til at være dagens oplægsholder. Katrine er bosat på Møn og
arbejder til dagligt for organisationen Globalt Fokus, der er en samlende platform for danske foreninger og folkelige
organisationer, engageret i internationale udviklings-, miljø- og humanitære aktiviteter.

Program for temadagen om verdensmålene
14.00

Velkomst v/Annette Tenberg, koordinator for Møn Biosfære og
Nils Natorp, formand for Møn-Sydsjælland Turistforening

14.10

17 Verdensmål til en bæredygtig fremtid, globalt og lokalt,
v/ Katrine Dietrich Ohm, specialist for verdensmålene

15.00

Kaffepause

15.30

Workshops
W1: Verdensmål i samspil med naturen. Hvordan kan vi udvikle den mønske
turisme, så den er med til at passe på naturen?
W2: Verdensmål i min virksomhed. Hvordan kan verdensmålene understøtte mig i
udviklingen af min virksomhed?
W3: Verdensmål som oplevelse Hvilke oplevelser, som understøtter den bæredygtige
udvikling af Møn, vil fremtidens turist opsøge?
W4: Verdensmål og lokalsamfund Hvordan kan vi udvikle turismen til at styrke
lokalsamfundet?

16.30

Opsamling fra arbejdsgrupperne, og hvordan går vi videre herfra?

17.30

Tak for i dag ved Else Marie Langballe Sørensen,
formand for udvalget for klima og miljø i Vordingborg Kommune.

Tilmelding til anrg@vordingborg.dk Husk at skrive hvilken workshop du ønsker at deltage i.
Vel mødt.
Annette Tenberg
Biosfære Møn

og

Nils Natorp
Møn-Sydsjælland Turistforening

