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Indgangsbøn: 
Behøver vi at være så bange 
for landskabsforandringer? 







Skræmmebilledet – urban sprawl  



Tema 1:  
Hvilke landskaber vil folk 
gerne have? 



% 

Naturskønne kyster, strande og hav 87 

Andre naturskønne områder 82 

Ro og stilhed 79 

Et særlig dyre- og planteliv 71 

Stærkt lokalt fællesskab 66 

En stærk lokal identitet 65 

Unikke bymiljøer 56 

Lokale sammenslutninger 55 

Historiske bygninger 54 

Tryghed 53 

Kvaliteterne i yderområderne 

Realdania (2012). Agenda Y 



Hvorfor flyttet til et landsogn? Betydning % 
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Naturen 
Lave huspriser 

Fællesskabet 
Arbejdspladser 

At få kortere afstand til familie/forældre 
Udbuddet af skole 

Udbuddet af dagligvarebutik 
Ildsjæle 

Foreningsliv og kulturtilbud 
Udbuddet af børnehave 

Udbuddet af dagpleje/vuggestue 
Mødestederne 

Erhvervslivet 
Gode veje 

Udbuddet af ældreboliger 
Nye udstykninger 

At sognet har en god hjemmeside 

Heike Johansen & Thuesen, Annette Aagaard (2011). Det der betyder noget  for livet på landet. Esbjerg: CLF. 
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Landskabsopfattelser og -adfærd 

Naturorienteret  Emotionel Kulturorienteret 

Vild natur Plejet natur Dyrket og plejet natur 

Realitet  Konstrueret sandhed Videnskab 

Naturoplevelser Afstresning, ro, samvær Kultur og historie 

Natur of naturens skyld Natur for mennesker Natur for økonomi og 
funktion 

Variation, overraskelser, 
skønhed og grimhed 

Storslåethed, plejet 
variation 

Vekslen mellem natur og 
dyrkede arealer 

Færdsel på naturens 
præmisser  

Færdsel på menneskers 
præmisser 

Færdsel på ejerens 
præmisser 

Færdsel til fods, ofte 
uden for stierne 

Færdsel til fods og i bil, 
på stier 

Færdsel til fods og i bil, 
på lovlige arealer 

Bevægelse i naturen Bevægelse og stillesidden Bevægelse, stillesidden 



Tema 2:  
Hvad er vi oppe imod 
globalt, og hvordan griber 
vi nye planchancer? 







Arealhamstring  

 
 



Landmændenes incitamenter 







Gode grunde til, at kommunerne 
planter skov og bearbejder natur 
 

• Forbedrede muligheder for friluftslivet 
• Beskyttelse af grundvandet 
• Skov og landskaber er billigere i drift en 

byparker 
• Positiv indvirkning på ejendomsværdier 
• Bosætningspotentialer 



Skovlovens formål 
 
at bevare de danske skove, 
 
at forbedre skovbrugets stabilitet og produktivitet  
 
at medvirke til at forøge skovarealet 

Fredskovspligten 
Skovbyggelinierne …………. 





Eksklusiv udstykning i Over Hornbæk i første parket til golfbane og skøn natur. Udstykningen er en lille eksklusiv udstykning på i alt 9 grunde. Den er helt speciel i 
forhold til både beliggenhed og størrelse på grundene, som er helt op til 5500 m². Priserne ligger fra 2,5 til 3 mio. kr. + tilslutningsomkostninger, så de hører også til 
i den eksklusive ende. Beliggenheden er i top, og med de store grundstørrelser er her virkelig mulighed for at bygge drømmehuset. Nemt til motorvejsnettet, skole, 
indkøb, mv. og hvis ikke løbeturen kan klares i den skønne natur, som du har lige udenfor døren, er der ikke langt til Fladbroskoven, Gudenåen, mv. Udstykningen 
har været længe undervejs, og der har været set på mange muligheder, inden den færdige plan faldt på plads. Lokalplanen er nu godkendt, og man regner med at 
være færdig med byggemodningen efter sommerferien. Allerede fra starten har der været opmærksomhed omkring denne udstykning, og efterhånden som det er 
rygtes, at her er mulighed for noget helt specielt, er allerede over halvdelen af grundene solgt, men der er stadig 4 tilbage - så kunne det være noget for dig så 
kontakt os for en snak om mulighederne. 



Holing Sø 



Egå Engsø 







Støvring, Randers Kommune 



Forladte landsbyer 



http://www.vejroe.dk/ 

Vejrø – luksusresort efter 20 år som ubeboet 



Tema 3 
Mere konstrueret ”natur”   
– nye trends? 



Forest farming – ”working trees” 



  
http://www.youtube.com/watch?v=ssFQXgGbwTE 

http://www.youtube.com/watch?v=ssFQXgGbwTE�






Symbiotiske mikroorganismer og bakterier 



Multicropping – udnyttelse af mikroorganismer 



Spiselige landskaber. (Propaganda landscaping) 

http://www.ted.com/talks/pam_warhurst_how_we_can_eat_our_landscapes.html 
 

http://www.ted.com/talks/pam_warhurst_how_we_can_eat_our_landscapes.html�
http://www.ted.com/talks/pam_warhurst_how_we_can_eat_our_landscapes.html�


Morgendagens landskaber 
 
Fra evolutionær og økonomisk 
progression til konstrueret betydning? 
 
Eller med andre ord: 
 
Skal vi give folk noget, som de endnu ikke 
ved, at de efterspørger? 
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