Danske landskaber
mellem fortid og fremtid
Heldagskonference
og åbning af udstilling
Torsdag 31. maj 2018, Faaborg

Konferencen sætter tidligere tiders indretning af landskaber på dagsordenen og i sammenhæng med den aktuelle planlægning af fremtidens landskaber. Konferencen markerer samtidig åbning af udstillingen Danske landskaber mellem fortid og fremtid, som både oplyser om danske landskabers historiske baggrunde og giver konkrete eksempler på, hvordan
fremtidens landskaber kan indrettes og hvordan planlægningen kan gennemføres, så den
bliver mere involverende og integrerende end den planlægning vi kender i dag.
På mange områder står vi foran en række valg, der er afgørende for, hvordan vi bringer de
danske landskaber ind i fremtiden. Forvaltningen og planlægning af vores landskaber skal
levere løsninger på bl.a. klimaforandringer, tab af biologisk mangfoldighed og værdifulde
habitater, tilbud til friluftsliv og turisme, beskyttelse af kulturværdier, fortsat forsyning med
rent drikkevand og produktion af kvalitetsfødevarer til en voksende verdensbefolkning. I et
lille land med begrænsede arealressourcer ligger en vigtig nøgle i fremsynet og involverende planlægning, der håndterer forskellige behov og interesser, så de understøtter hinanden
bedre.
Det er imidlertid ikke første gang, der er behov for at finde nye løsninger for indretningen af
landskaberne. Da der i forbindelse med landboreformerne for mere end 200 år siden blev sat
mål for et mere effektivt og frit landbrug blev vore landskaber grundlæggende omdannet og
skellettet til det landskab, vi har i dag, blev skabt.
Med dette udgangspunkt inviterer Øhavsmuseet Faaborg i samarbejdet med Institut of Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet og Collective Impact forskere, formidlere, planlæggere, forvaltere, politikkere, ildsjæle og andre der interesserer sig for landskabshistorie og landskabets fremtid til heldagskonference.

Øhavsmuseet

FAABORG

Danske landskaber mellem fortid og fremtid
HELDAGSKONFERENCE OG ÅBNING AF UDSTILLING

PROGRAM
09.00

Ankomst og kaffe
Mulighed for at se udstillingen Danske
landskaber mellem fortid og fremtid

10.00

Velkommen til Faaborg
Hans Stavnsager, borgmester, 		
Faaborg-Midtfyn Kommune

10.10

Introduktion til dagen og dagens program
Niels Elers Koch, direktør, Trap Danmark

10.20

Landskabsreformer og historiske forandringer i fortid og fremtid
– en introduktion
Peter Thor Andersen, direktør, Øhavsmuseet
Faaborg

10.30

10.50

Ekskursion D:
Svanninge Bjerge - drift og planer
Ekskursion E:
10.000 år på halvanden time - tur i
Svanninge Bakkers fortid og fremtid
13.45

Fremtidens landskaber i den aktuelle
planlægning
Lone Kristensen, lektor, Københavns
Universitet

14.05

Fremtidens landskab på Nordmors
Arne Kirk, direktør, Morsø kommune

14.20

Borgerinddragelse – hvad skal vi
bruge den til?
Jørgen Saaby, lokal ildsjæl, Mors

14.30

Nordfjends, Midtjylland – et eksempel på
planlægning for et Limfjordslandskab
Jørgen Primdahl, professor, Københavns
Universitet

14.45

Pause

15.05

Odderbækmodellen – om landskabsforandringer gennem 15 år skabt gennem lokalt
samarbejde
Niels Clemmensen, gårdejer, Odderbækkens
Vandløbslaug

15.20

Spørgsmål til eftermiddagens oplæg

15.35

Opsamling
Niels Elers Koch, direktør, Trap Danmark

15.45

Landskabet før, nu og i fremtiden – kort
fortalt i ord og lyd
Pede B, freestyle rapper

Ekskursion B:
Pipstorn Skov fra stenaldergravplads til
multifunktionalitet

16.00

Udstillingen Danske landskaber mellem
fortid og fremtid er åben
Kig forbi til en snak og et glas vin

Ekskursion C:
Bevaring, udvikling og planlægning
- muligheder og begrænsninger i en
købstad fra middelalderen

17.00

Tak i dag. Udstillingen lukker

Brahetrolleborg - et sydfynsk landskab
med en spændende landskabshistorie
Tissel Lund-Jacobsen, museumsinspektør,
Øhavsmuseet Faaborg
Mellem fortid og fremtid – landskabet set
gennem kunst og litteratur
Johs Nørregaard Frandsen, professor,
Syddansk Universitet

11.10

Det åbne land som dobbeltressource
– om Collective Impact og multifunktionel
jordfordeling
Søren Møller, fmd. for DGI og Collective
Impact

11.30

Spørgsmål til formiddagens oplæg

11.45

Frokost og ekskursioner
Vælg mellem følgende ekskursioner:
Ekskursion A:
Kulturlandskabet på Sydfyn

TID OG STED
Torsdag 31. maj 2018
Helios Teatret
Banegårdspladsen 7, 5600 Faaborg

PRIS OG TILMELDING
Deltagelse koster 450 kr. ekskl. moms.
Tilmeldingsfrist: 14. maj 2018.
Tilmelding via følgende link: tilmelding
eller via www.fremtidenslandskaber.dk

YDERLIGERE OPLYSNINGER
Tissel Lund-Jacobsen
Øhavsmuseet Faaborg
mail: tlj@ohavsmuseet.dk

