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»Det åbne land« er et planbegreb, vi bruger om alt det, som ikke er by- eller 
sommerhusområde. Det rummer en stor variation af funktioner, landskabstyper, 
udfordringer og muligheder. Hvad der sker ét sted, er ikke nødvendigvis aktuelt 
et andet sted. Når der skal planlægges for det åbne land, giver det derfor me-
ning at tage udgangspunkt i det helt lokale: Topografien, Jordbundsforholdene, 
befolkningen, historien… 

De mange nye opgaver, som kommunerne fik i forbindelse med kommunalre-
formen giver mulighed for at organisere og koordinere opgaverne på nye og 
mere utraditionelle måder. Der er bl.a. udviklet og afprøvet nye dialogbaserede 
planlægningsmetoder med det formål at få forankret planlægningen i lokal-
samfundet og derved skabe lokalt ejerskab til planløsningerne. Metoderne er 
også blevet mere helhedsorienterede og forholder sig både til de miljømæssige, 
landskabelige og rekreative forhold. Spørgsmålet er, om målet er nået eller om 
der fortsat er behov for yderligere udvikling?

En del af konferencen tager udgangspunkt i forskningsprogrammet DIAPLAN, 
som omfatter fire danske kommuner. På baggrund af resultaterne herfra, vil vi 
på konferencen diskutere både det åbne lands nye og forandrede funktioner og 
de nye metoder, vi kan bruge til planlægningen af det (se www.diaplan.dk). 
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P R O G R A M

Torsdag den 6. juni

10.00 Kaffe og registrering

10.30 Velkommen og introduktion  
til konferencen

 Gertrud Jørgensen, professor,  
Københavns Universitet

10.40 Transformation of the agricultural landscape
 Inspiration from Holland: New forms of rural housing 

and new forms of landscape management. What are 
we going to do with all the agricultural buildings that 
are losing their function? What kind of non-agricultural 
use can be made with a positive social value?  
N.J. Beun, Innovation program Manager, Innovation 
Network, Dutch Ministry of Economic Affairs 

 
11.10 Proces, dialog og inddragelse i det lokale landskab 

I byplanlægningen har man for længst lært at udvikle 
og gennemføre lokale bydelsplaner i tæt dialog med 
lokale aktører, men hvordan gør vi det i det åbne land? 
Med udgangspunkt i erfaringerne fra DIAPLAN præsen-
teres en model for lokale landskabsstrategier. 

 Lone S. Kristensen, lektor, og Jørgen Primdahl,  
professor, Københavns Universitet

11.35 Pause

11.50 Det åbne lands æstetik 
Hvordan placeres de store anlæg i det åbne land  
– ud fra de visuelle hensyn?

 Kræn Ole Birkkjær, arkitekt, Videncentret for landbrug

12.10 »Grøn vækst planlægning«  
i Kommuneplan 13

 Hvordan har kommunerne grebet den sammenhængen-
de landbrugsplanlægning an, og tegner der sig allerede 
nu et billede?

 Karsten L. Willeberg-Nielsen, seniorprojektleder, COWI

12.30 Diskussion i salen 

12.45 Frokost

13.45 EKSKURSIONER

TUR A Sønder Lem Vig og Flyndersø 
 Med afsæt i DIAPLAN besøger vi området mellem 

Skives vestlige byrand og det store vådområde Sønder 
Lem Vig. I 2011-2012 blev der udviklet en strategi for 
områdets fremtid, hvor formidling og udvikling af om-
rådet som et fremtidigt natur-, besøgs- og boligområde 
indgår som vigtige mål. På turen har vi fokus på områ-
dets potentialer som lokal naturpark og vi møder nogle 
af de aktører, der har været med i strategiprocessen.

TUR B Produktionslandskab og kulturlandskab 
 På denne tur har vi fokus på landskabets funktioner, 

og på hvordan synet på landskabet ændrer sig, når 
funktionerne ændrer sig. Vi skal opleve kulturmiljøerne 
omkring Hjarbæk fjord og høre om områdets historie 
og udviklingen fra fiskerilandskab til værdsat kultur-
landskab. Turen går også forbi et af vor tids intensive 
produktionslandskaber med besøg på et moderne 
landbrug. 

TUR C De bynære landskaber
 I Viborg har man lavet en samlet plan for de bynære 

landskaber. Kom med og hør mere om, hvordan det 
indgår i arbejdet med strukturplan og lokalplanlægning 
for en ny bæredygtig bydel, Arnbjerg i Viborg Syd. Vi 
skal opleve det lokale landskab på tætteste hold, når vi 
cykler ud i sommerlandet.

18.00 Middag

20.00 Limfjorden rundt på 40 minutter 
Anders Bloksgaard, Museumsdirektør, Limfjordsmuseet
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P R O G R A M

Fredag den 7. juni

08.30 Godmorgen og introduktion til dagens program
 Ellen Højgaard Jensen, direktør,  

Dansk Byplanlaboratorium

08.40 Når afvikling og affolkning er en kendsgerning 
 Hvordan tackler Skive Kommune afviklingsproblema-

tikken, som den opleves i det åbne land? Og kan en 
aktiv indsats og en klar afviklingspolitik bruges som et 
proaktivt værktøj? 

 Flemming Eskildsen, Borgmester, Skive Kommune

09.05 Natur og landbrug kommissionens forslag til  
planlægning i det åbne land

 Jørgen Primdahl, professor, Københavns Universitet

09.25 Kulturmiljøet i landdistrikterne 
 Mange kommuner har lavet registreringer af kulturmil-

jøer. Hvordan kan de bruges fremadrettet og hvordan 
kan det udmøntes fysisk ude i landskabet?

 Morten Stenak, konsulent, Kultur styrelsen

09.45 Pause

10.00 WORKSHOPS

Ws. 1 Borgerinddragelse og lokale udviklingsstrategier 
 Inddragelse af kulturlandskabet som en udviklingsfaktor 

for lokalsamfundet og udformning af lokale landskabs-
strategier er emnet for denne workshop, der byder 
på korte oplæg og diskussioner baseret på erfaringer 
fra DIAPLAN. Hvad er en landskabsstrategi? Hvordan 
mobiliseres viden og ressourcer omkring landskabets 
fremtidige indretning og forvaltning? Kan følsomme 
spørgsmål omkring adgangsret og den private ejen-
domsret inddrages i lokale planprocesser? 

 Lone S. Kristensen, lektor og Jørgen Primdahl,  
professor, Københavns Universitet

 

Ws. 2 Det lokale landskab – mellem faglighed og politik
 Debat om, hvordan fagfolk og politikere kommunikerer. 

Hvordan kan vi lægge op til en god politisk debat, uden 
at fagligheden går i vasken? Det vil vi diskutere i work-
shoppen, blandt andet på baggrund af konklusionerne 
fra projektet »Innovativ plankultur i kommunerne«. Vi 
skal desuden høre om et konkret eksempel fra Ikast-
Brande Kommune, som har udviklet en »balancelinie«, 
for arealudlæg i det åbne land. Balancelinien dannede 
udgangspunkt for diskussionen mellem planlæggere og 
politikere i forbindelse med Planstrategien. 

 Karina Sehested, seniorforsker, Københavns Universitet
 Lillian Ebbesen, planlægger, Ikast-Brande Kommune

Ws. 3 Tekniske anlæg i det åbne land
 Inspiration til, hvordan man griber det an, når der 

skal planlægges store tekniske anlæg i det åbne land. 
Hvordan sikrer man fx samspillet med landskabet og 
sammenhængen med infrastrukturen, herunder borger-
reaktioner og proces? Input fra Naturstyrelsens biogas-
rejsehold og BIO-Center Gudenå.

 Niels Bjørkbom, kontorchef, Naturstyrelsen
 Frede Hansen, sekretær, BIO-Center Gudenå

 12.00 Det lokale landskab: Nye funktioner i gamle  
rammer

 I 2007 flyttede familien Brodersen ind på Gram Slot 
med en drøm om at åbne for nye aktiviteter og gen-
skabe Gram Slot som et kulturelt og erhvervsmæssigst 
fyrtårn. 

 Svend Brodersen, slotsejer, Gram Slot

12.30 Opsamling og afslutning

12.40 Frokost

13.40 Konferencen er slut
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Institut for Geovidenskab og Natur-

forvaltning, Københavns Universitet  

Forskning, undervisning og formidling 

om geologi, geografi og geoinformatik, 

skov, natur og biomasse samt landskabs-

arkitektur og planlægning.

 www.ign.ku.dk

Dansk Byplanlaboratorium 

En uafhængig institution, der arbejder 

målrettet med at udvikle og formidle 

dansk planlægning – både i en national 

og international sammenhæng. Det sker 

bl.a. gennem afholdelse af kon ferencer, 

kurser og projektvirksomhed.

 www.byplanlab.dk

Kommunernes Landsforening (KL)  

Interesse- og medlemsorganisation for 

de 98 kommuner i Danmark. Alle danske 

kommuner er medlemmer af KL.

 www.kl.dk

P R A K T I S K E  O P L Y S N I N G E R
Deltagerafgift
For institutioner, der giver tilskud til Dansk Byplanlaboratorium samt for abon-
nenter på Skov & Landskabs Videntjeneste: 5.450 kr. For andre: 6.850 kr. 
Studerende: Ring om prisen. 

I prisen er inkluderet en overnatning i enkeltværelse, fuld forplejning, ekskursion 
og deltagermateriale.

Tilmelding
Elektronisk tilmelding på www.byplanlab.dk. Tilmeldingsfristen er den 23. april 
2013. Tilmeldingen er bindende. Ved afbud betales et gebyr på 1500 kr. Ved 
afbud senere end den 23. maj betales hele deltagerafgiften. 

Sted
BEST WESTERN Golf Hotel Viborg og Golf Salonen, Randersvej 2, 8800 Viborg. 

Tilrettelæggelse og konferenceledelse
Konferencen arrangeres i samarbejde mellem Dansk Byplanlaboratorium, KL  
og Institur for Geovidenskab og Naturforvaltning, KU. Nærmere oplysninger hos 
Ny W. Øhlenschlæger, Dansk Byplan laboratorium, nwo@byplanlab.dk,  
tlf. 3317 7278 eller Kamilla Hansen Møller, Københavns Universitet,  
kahm@life.ku.dk, tlf. 3533 1630.


