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ofte stilles den menneskeskabte by skarpt over for den natur, som mennesker 

ikke har skabt. naturen er udenfor byen og byen udenfor naturen. hvis naturen 

er i byen, så er den klart afgrænset til parker, søer og haver. men, ligesom by og 

landskab blander sig mere og mere således også by og natur. det må forskning 

og praksis forholde sig til. byforskningen og byplanlægningen må forholde sig 

til det bymæssige i naturen og det naturlige i byen: bynaturen. naturens kreds-

løb kan sættes meget mere i arbejde i tætbyen, og naturnetværk og bynetværk 

kan forholdes til hinanden, så der f.eks. kan bygges bæredygtigt i kant- og 

overgangszonerne mellem dem. 

center for strategisk byforskning har siden 2004 udforsket de ændringer af 

vore byer, der viser sig som svækkelse af grænserne mellem byer og landskaber. 

disse ændringer stiller også spørgsmålstegn ved grænsen mellem natur og by.

det er temaet for årets seminar om ’byforskning uden grænser’, som har til 

formål at skabe dialog og udveksling mellem praktikere og forskere. temaet 

belyses gennem

• filosofiske diskussioner af naturbegrebet

• beretninger om forskningsbaseret undervisning om naturforhold i den  

østjyske millionby 

• en kunstbaseret forskningstilgang til landskabet i byen 

• en fortælling fra praksis om, hvordan man kan tænke og praktisere bynatur 

som »procesurbanisme«

• igangværende forskning om by og biodiversitet 

• undersøgelser af kommuners vand- og naturplanlægning

Naturnetværket i østjylland. 
IllustratIon: johanna catarIna eckerdal
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9.30 Registrering og kaffe

10.00 Velkomst og introduktion

	 Ved	forskningsprofessor	Niels	Albertsen,	
Arkitektskolen	Aarhus.

10.10  Eftertankens naturbegreb
 hvad er bynatur egentlig? På baggrund af en 

slags oversigt over, hvad vi overhovedet kan 

forstå ved natur, lægger forelæsningen op til en 

diskussion af dette spørgsmål.

	 Ved	docent	Hans	Fink,	Aarhus	Universitet

10. 50  Refleksion over naturbegrebet
 
11.00  På tværs af fag- og forvaltningsgrænser
 oplægget præsenterer resultaterne af et forsk-

ningsprojekt, som undersøger de kommunale 

erfaringer med bæredygtig planlægning med 

lang tidshorisont. udgangspunktet er de kom-

munale natur- og vandhandleplaner.	

	 Ved	lektor	Anne	Gravsholt	Busck,	Københavns	
Universitet

11.40  Fælles diskussion af de kommunale 
 erfaringer med bæredygtig plan-
 lægning

12.00  Frokostpause

13.00  Den østjyske millionbynatur 
 oplægget præsenterer projektideer fra studio 

urban nature, arkitektskolen aarhus. arki-

tektstuderende har med udgangspunkt i den 

forventede byvækst i den østjyske millionby 

undersøgt, hvordan ny by kan være med til at 

skabe ny natur, nye naturnetværk, forbedre 

biodiversiteten og skabe bedre tilgængelighed 

til landskabet.

	 Ved	lektor	Tom	Nielsen	og	lektor	Boris	Brorman	
Jensen,	Arkitektskolen	Aarhus

Tid
torsdag den 1. marts 2012, kl. 10.00 – 16.15

Sted
konferencen afholdes i auditoriet, arkitektskolen 

aarhus, nørreport 22, 8000 aarhus c.

Pris for deltagelse
675 kr. / studerende 190 kr. 

Tilmelding
tilmelding via www.byplanlab.dk

Tilmeldingsfrist
frist for tilmelding er den 20. februar 2012 

Tilrettelæggelse og konferenceledelse
konferencen arrangeres i samarbejde mellem center 

for strategisk byforskning og dansk byplanlaboratorium. 

eventuelle spørgsmål kan rettes til dansk byplan- 

laboratorium, db@byplanlab.dk, tlf. 33 13 72 81.

  

PROGRAM PRAKTISKE OPLYSNINGER

13.20  Kolindsund. Ny natur
 I foråret 2012 tager studio urban nature afsæt 

i den kommende genetablering af danmarks 

største ferskvandssø: kolindsund. der arbejdes 

bl.a. med dalende biodiversitet, klimaforandrin-

ger og en stigende urbanisering. det undersø-

ges, hvordan landskabsdesign - forstået som 

en proces, der udvikler stedsspecifik viden - kan 

bidrage til udvikling af ny natur i kolindsund. 

oplægget præsenterer det forskningsmæssige 

grundlag for projektforløbet. 

	 Ved	adjunkt	Stefan	Darlan	Boris	og	forsknings-
adjunkt	Thomas	Juel	Clemmensen,		
Arkitektskolen	Aarhus

13.40  Refleksion over, hvordan praksis og 
 undervisning kan spille sammen

13.50  By og Biodiversitet
 efter kommunalreformen står kommunerne 

med det samlede ansvar for såvel natur- som 

byplanlægningen. spørgsmålet er, hvordan 

disse kan samtænkes i en ny konfiguration. 

oplægget anviser mulige veje for en ny kom-

munal planlægning, hvor byudvikling bidrager 

til at skabe øget sammenhæng i naturen og 

forbedrer biodiversiteten.

	 Ved	Ph.d.-studerende	Martin	Odgaard,		
Arkitektskolen	Aarhus

14.10  Det grænseløse landskab
 landskab findes overalt, også inde i byen. 

hvilke metoder og tilgange kan hentes i billed-

kunsten, og hvordan kan de bruges i fremtidens 

by- og landskabsudvikling til at rejse spørgsmål, 

som åbner vores horisont for nye muligheder?

	 Ved	Ph.d.-studerende	Marie	Markman,		
Arkitektskolen	Aarhus

14.30  Udveksling mellem deltagere og 
 medvirkende
 udstilling, virtuel tegnesal og ”mød en 

forsker”. kaffepausen er tilrettelagt, så 

deltagere og oplægsholdere får mulighed for 

at møde hinanden, idéudvikle og erfarings-

udveksle på såvel forskningsprojekter som 

procedurerne i praksis. 
 
15.15:  ByNatur: tænkning og praksis 

	 Ved	professor	Stig	Lennart	Andersson,	SLA		
og	Københavns	Universitet

16.00  Afslutning og afrunding  

	 Ved	professor	Gertrud	Jørgensen	fra	
Københavns	Universitet
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