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     1. De mange spørgsmål
          • Hvad har vi et landskab for ?
          • Hvorfor er der så stor forskel på vores adfærd i forhold til natur- og kulturlandskab ?
          • Er kulturlandskabet blot en parentes i vores udvikling ?
          • Er byen det egentlige ’slutmål’ ?
          • Eller har kulturlandskabet en selvstændig fremtid ?
          • Og har mødet mellem by og land en særlig mening ?
          • Eller er landskaber noget, som i lyset af globaliseringen skal opleves andre steder ?
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2.  De  nye muligheder
 Fra   • Deling af styringen af det åbne land med ofte usammenhængende reguleringer af stat, amter og kommuner
                   • Stor faglighed
                   • Store private interesser
                   • Svagt demokratisk grundlag (rettigheder og regler i højsædet)
                   • Et kulturlandskab i opløsning
           Til    • Større lokalt engagement  
                   • Et fortidigt natursyn
                   • Et moderne natursyn
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3.  Hvordan fastlægger byen sit møde med landskabet
     • Forsiden
     • Bagsiden
     • Landskabet “midt” imellem
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4.  Redskaberne
     • De uoverstigelige grænser som den ’sikre’ løsning - kyst, skove, vådområder, fredninger osv.
     • Planlægning / strategier for det bynære landskab ?
     • Et nyt idégrundlag for mødet by / land - en meningsfuld brug af kulturlandskabet
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5.  Idégrundlag - et nyt landskabssyn er nødvendigt
     • Det nyttige produktionslandskab
     • Det rekreative landskab
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6.  Perspektiver
     • Behov for at rette op på en lang periodes ’omsorgssvigt’ for det ’almindelige’ landskab
     • Spændende (og stor) ny kommunal opgave
     • Fagligheden findes
     • Sammenhæng og helhed mangler
     • Folkeligt og politisk engagement mangler (næsten totalt)
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