
 
 

 

Udvikling i kystområder 
 

Seminar om nye vilkår for udvikling og omstilling i kystområderne 
 
 
Arrangører:  Center for Regional Udvikling (CRU) i samarbejde med Tourism Research Unit (TRU), 

og forskningsgruppen Urban and Regional Planning (URP), alle Aalborg Universitet. 
 
Tid:  14. december 2017 kl. 9.30-15.00 
 
Sted:  Strandhotellet Blokhus – Sønder i By 2 – 9492 Blokhus 
 
Tilmelding: Det koster ikke noget at deltage. Send email til Dorte Baymler, db@business.aau.dk, 

senest mandag 4. december. 
 
Udvikling i kystområder er et højaktuelt emne, både politisk og forskningsmæssigt. I øjeblikket er der 
især fokus på kystturisme og nye typer af oplevelser, men også på bosætningsmuligheder og en 
bredere vifte af erhvervsaktiviteter i disse områder. Dertil har kommunerne i efteråret 2017 indleveret 
ønsker til staten om udviklingsområder indenfor kystnærhedszonen. Det er et nyt statsligt initiativ, 
som ser ud til at bryde med årtiers mere restriktiv praksis for udvikling i kystområder. 
 
Forandringerne kan ses i lyset af, at forudsætningerne for lokaludvikling har ændret sig markant de 
sidste par årtier. Det giver ikke længere mening at betragte steder som lukkede om sig selv. En by, stor 
som lille, eller et lokalsamfund har ikke længere et fast opland for arbejdskraft, handel, service, osv. 
Tværtimod lever vi i stigende grad i en relationel geografi – et samfund defineret af mobilitet og 
tilgængelighed samt af evnen til at danne relationer mellem steder. Nøglen til lokaludvikling synes at 
være at kunne skabe og genskabe attraktivitet og reorganisere aktiviteter, så de har appel langt ud 
over lokalområdet. Denne omstilling opleves især i kystområderne. 
 
Der er således nye vilkår for at diskutere udvikling i kystområder, og vi ønsker med dette seminar at 
belyse dette fra forskellige faglige og praktiske perspektiver. Hensigten er at bidrage konstruktivt til 
både en forståelse af udviklingstendenserne og til dannelse af strategier for fremtidens udvikling af 
kystområderne. 

 

Program 
 
9.00-9.30: Ankomst og morgenkaffe og brød 
 
9.30-9.45: Velkommen og kort introduktion / Henrik Halkier og Carsten Jahn Hansen, AAU 
 
9.45-10.15: ”Lokale udviklingsplaner i kystområder – norske eksempler” / Knut Bjørn Stokke,  
 Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) 
 
10.15-10.45: ”Kystnære fødevarefestivaller – oplevelser og afledte effekter”, Anette Therkelsen, 

Henrik Halkier og Laura James, AAU 
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10.45-11.00: Pause – kaffe og the 
 
 
11.00-11.30: “Rethinking tourism experiences through sounds and metaphors” / Ana Maria  
 Munar, Copenhagen Business School 
 
11.30-12.00: ”Har kysterne køn?” Indblik fra EDGE projektet / Helene Pristed Nielsen, AAU 
 
 
12.00-12.45:  Frokost – en dejlig 2-retters menu fra Strandhotellets køkken 
 
 
12.45-13.15: ”Udviklingsplanlægning og udpegning af nye kystnære udviklingsområder i 

Jammerbugt kommune” / Kell Agerbo, Jammerbugt kommune 
 
13.15-13.45: ”Planlægning for ferie- og fritidsanlæg, forsøgsordning for kyst- og naturturisme og 

nye udviklingsområder – baggrund, forventninger og udfordringer” / Helle Witt, 
Erhvervsministeriet 

 
 
13.45-14.00: Pause – kaffe, the og eftermiddagskage fra hotellets konditori 
 
 
14.00-14.30: ”Vækst i kystturismen - udfordringer og forudsætninger for konkurrencedygtig 

destinationsudvikling”, Jakob R. Kirkegaard Larsen, Dansk Kyst og Naturturisme 
 
14.30-15.00: Afsluttende diskussion mellem oplægsholderne og deltagerne 
 
 
 
 
Vi glæder os til at se jer! 
 
 
Mvh 
 
Henrik Halkier og Carsten Jahn Hansen 


