Landskabet og byerne
– Parasit eller symbiose?
Byer og landskaber har altid været tæt økonomisk forbundne og gensidigt afhængige. Landet leverer fødevarer til byernes befolkning.
Byer er opstået som handelspladser og udskibningshavne for landbrugets produkter tilbage
fra middelalderen.
Industrialiseringen har trukket arbejdskraft til
byerne og i et vist omfang har tømt landdistrikterne for de funktioner, de engang havde. Danmark
er et landbrugsland, hvis vi ser på arealet. Men
nu er det byerne, der skaber de fleste samfundsmæssige værdier. Centralisering af uddannelser
og servicefunktioner medvirker til at vandringen
fra land til by fortsætter i dag.
Forholdet mellem landskab og byer er under
forandring: Flere og flere på landet er uafhængige
af landbrug, og lever en urban livsstil med arbejde i byerne – eller måske fra hjemmet. Landet
urbaniseres og byerne vil bruge landskabet på
nye måder – til rekreation, energiproduktion og
biodiversitetsreserve og som udgangspunkt for en
god byudvikling. Det danske areal bliver stadig
vigtigere – og mere presset – når det skal sikre
forsyningssikkerhed på både fødevarer og energi.
Landdistrikternes befolkning vil også have indflydelse på deres egen fremtid, og nye steder og
nye fællesskaber er under udvikling. Hvad bringer
fremtiden? Sker der ændringer i kølvandet på
pandemi, bredbånd og en ny opmærksomhed på
hjemmearbejde?
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7. November 2022
9.00 – 16.00
Sted: Vartov, Store sal, Farvergade 27,
1463 København K
Tilmelding via www.byplanlab.dk
Pris for deltagelse i seminaret er 1.400 kr.
- 900 kr. for pensionister
- 500 kr. for studenter
Prisen omfatter deltagelse og forplejning:
morgen- og formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe/-te med kage.

Et seminarskrift baseret på dagens oplæg
udgives digitalt i Byplanhistorisk Skriftserie,
som er tilgængelig på byplanlaboratoriets
hjemmeside. Seminarets deltagere vil få
fremsendt et link til skriftet, når det foreligger.
Arrangør
Byplanhistorisk Udvalg under
Dansk Byplanlaboratorium
Rådhusstræde 6, 1. sal, 1466 København K
Tlf.: 33 13 72 81
db@byplanlab.dk / www.byplanlab.dk

PROGRAM
08.30 – 09.00

Ankomst - morgenkaffe

09.00 – 09.15

Velkomst – introduktion til dagen

09.15 – 9.45

Hvor vi kom fra. Landskabsforandringer og landskabsbevaring i det 20. århundrede.
Betydning for dagens landskaber og byer.
Nina Toudal Jessen, Sustainability Science Center, Københavns Universitet.
Kort strække-ben pause

10.00– 11.00

Landdistrikterne og byerne.
Hvad er den aktuelle udvikling i landdistrikterne og i relationen mellem by og land?
Hvad er de strukturelle forandringer og udfordringer? Hvordan er udviklingen i forhold til
de menneskelige ressourcer? Hvad er i spil i kampen om den store fortælling?
Egon Noe, centerleder, Center for Landdistriktsforskning.
Danmarks areal og konkurrencen om det – Hvilke funktioner skal det åbne land rumme? Er multifunktionalitet løsningen? Er der forskel på bynære og landlige landområder?
Hvordan håndterer vi forsyningssikkerhed. Zonelovgivningen – er den som den bør være?
Lone Kristensen, Københavns Universitet.
Debat

11.00 – 11.30

Kaffe

11.30 – 12.30

Hvad vil byerne med de nære landskaber i dag? Landets to største byområder, Århus
og København, ser begge landskabet som et aktiv for byudvikling. Men på forskellige
måder.
Fingerbyens grønne handske – Københavnsegnenes grønne områder, deres planlægning
og begrundelsen for den
Henrik Vejre, Professor, Københavns Universitet.
En offensiv skovrejsnings- og landskabsstrategi, der begrunder sig i grundvand, bymæssige værdier, biodiversitet og klima.
Peter Søgaard, Specialkonsulent Biodiversitet og Skovrejsning, Aarhus kommune
Debat

12.30 – 13.45

Frokost

13.45 – 14.45

Fremtidens landdistrikter – hvad vil beboere og politikere med landdistrikterne?
Place-making på landet. Når beboerne tager sagen i egen hånd og skaber nye rum for
nye fællesskaber.
Gertrud Jørgensen, professor og Anne Tietjen, lektor, Københavns Universitet.
Hjørring kommunes landdistriktsstrategi: Samling & Sammenhold.
Bettina Hedeby Madsen, direktør, Hjørring kommune.
Debat

14.45 – 15.15

Kaffe og kage

15.15 – 15.55

Hvordan vil vi bo og leve fremover? Er nye bolig- og livsformer på vej? Sker der ændringer i kølvandet på pandemi, øgede energipriser, bredbånd og en ny opmærksomhed på
hjemmearbejde? Hvad byder fremtiden på for relationen mellem land og by?
Jesper Ole Jensen, AAU BUILD

15.55 – 16.00

Afslutning - Tak for i dag

