
Grøn vækst 
KonseKvenser for planlægningen – og 
landsKabet
Regeringens aftale om Grøn vækst kommer til at få stor betydning for den 
måde vi planlægger og betragter det åbne land. På seminaret tager vi de 
første skridt for at afdække, hvad det er for en udvikling den åbner op for. 
Hvilke konkrete, fysiske ændringer vil vi kunne se ude i landskabet? Og ikke 
mindst - hvordan kommer det til at påvirke planlægningen? Hvilke punkter 
er det, man skal være særligt opmærksom på som planlægger? 

den 26. OktObeR kl. 14.00 – 16.45
Middelfartsalen, kulturøen, Havnegade 6, 5500 Middelfart

Arrangeres i samarbejde med Videnscenter for planlægning i det åbne land.

tilmelding på www.byplanlab.dk/kurser,

Foto: Mads Fjeldsø Christensen



14.00 - 14.05 velkommen og introduktion til eftermiddagen

14.05 – 14.15 Landskabet og landbruget
landbrugets udvikling og konsekvenserne for landskabet. 
ved seniorforsker ole Hjorth Caspersen, KU, life  

14.15 – 15.00 Grøn vækst
 – aftalen og dens konsekvenser for planlægningen. 
ved afdelingsleder Mai-britt Helle Jensen, faaborg-Midtfyn Kommune.

15.00 - 15.15 Plenumdiskussion
Hvad er det som fylder i hverdagen? og hvad kommer til at have de største 
konsekvenser? 

15.15 – 15.35 kaffe 

15.35 – 15.55 Biogasanlæg 
nye anlæg i det åbne land? Hvad fylder de og hvor skal de placeres af hensyn til 
landskabet - og af hensyn til driften? 
ved planlægger lisbet Mærsk-Møller, esbjerg Kommune

15.55 – 16.15 scenarier for strukturudviklingen i landbruget 
Hvor bevæger branchen sig hen? Hvad er det landmændene vil stå i kø for at ansøge 
om, så snart landbrugsloven ændres? 
ved seniorrådgiver Henning otte Hansen, KU, fødevareøkonomisk institut 

16.15 – 16.45 På vej mod en helhedsorienteret jordbrugsplanlægning
Hvilke redskaber er der behov for? Hvad efterspørges af planlæggerne? Hvad 
mangler vi? Hvordan kommer vi videre?
opsamling ved ole Hjort Caspersen og Mai-britt Helle Jensen.

pris: 150 kr. 

tilmelding på www.byplanlab.dk/kurser, senest den 15. oktober 2009.
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