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INDBYDELSE TIL
KONFERENCE OM
DET ÅBNE LANDS
PLANLÆGNING OG
FORVALTNING
2 9. - 3 0. M A J 2 0 1 2
KLARSKOVGÅRD
KORSØR

Landbruget og landskabet i
kommuneplanen
Årets konference har fokus på den kommende kommuneplan og dens mulighed
for at sætte rammer for landbrug og landskab. Den nye kommuneplan er den
anden i rækken efter kommunalreformen. Hvor den første i mange kommuner
videreførte amternes regionplaner, bliver der nu revideret og sat nye mål og
visioner for udviklingen i det åbne land. I den forbindelse spiller landbruget og
landskabet en betydelig rolle. På årets Åben land konference vil vi diskutere,
hvilke muligheder der er for at opstille en ramme for landbrugets udvikling, og  
hvordan vi gennem kommuneplanen kan påvirke udviklingen i det åbne land i
bredere forstand. Er det muligt at tilgodese både landbrugs-, natur- og rekreative interesser?
Åben land konferencen 2012 foregår på Klarskovgaard, som ligger naturskønt
ved Korsør lige ud til Storbælt. I forbindelse med konferencen afholdes to tematiske ekskursioner. Den ene går til Sprogø, hvor vi vil kigge nærmere på den
naturgenopretning, der har fundet sted på øen. Samtidig vil vi høre om bevaring
og formidling af den lange kulturhistorie, som er forbundet med stedet.
Den anden ekskursion tager afsæt i Slagelse Kommunes strategi og tager os
rundt i udvalgte områder i kommunen. Vi vil blandt andet få indblik i, hvordan
kommunen anvender landskabskaraktermetoden i forbindelse med forvaltningen
af det åbne land. Turen vil også bringe os forbi nogle af de gamle og velbevarede herregårde og noret – steder, som rummer et stort rekreativt potentiale. På
Borreby får vi et indtryk af fremtidens herregård, hvor vi skal høre om, hvordan
man kombinerer landbrug og turisme.

ARRANGØRER
Skov & Landskab, KU
Dansk Byplanlaboratorium
Kommunernes Landsforening
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PROGRAM
Tirsdag den 29. maj
9.30

Kaffe og registrering

Ordstyrer: Professor Henrik Vejre,
Skov & Landskab, KU
10.00 Velkommen og introduktion
til konferencen
Seniorforsker Ole Hjorth
Caspersen, Skov & Landskab, KU
10.05 Det åbne land i planstrategi
og kommuneplan
Slagelse Kommune har et sammensat landskab med både store
rekreative muligheder og mange  
landbrugsbedrifter og -arealer.  
Kommunen har netop gennemført en landskabskarakteranalyse,
som nu overføres til retningslinjer
for den fremtidige udvikling.
Borgmester Lis Tribler,
Slagelse Kommune

12.00 Det åbne land i 2030?
Diskussion og refleksion blandt
deltagerne
12.20 Natur- og landbrugskommissionen
Natur- og landbrugskommissionen skal udarbejde forslag til løsning af landbrugets strukturelle
og økonomiske og miljømæssige
udfordringer, herunder forslag til
hvordan landbrugserhvervet kan
bidrage til klimaindsatsen og til
miljø- og naturindsatsen. Med
udgangspunkt i kommissoriet får
vi her et indtryk af den opgave,
som skal løses.
Kommissionsformand Jørn
Jespersen / Professor Jørgen
Primdahl, Skov & Landskab, KU

20.00 Gåtur i skov og på strand
med guide

Onsdag den 30. maj
Ordstyrer: Direktør Ellen Højgaard
Jensen, Dansk byplanlaboratorium
9.00

Inspiration til helhedsorien
teret landbrugsplanlægning
Orientering fra Naturstyrelsen,
NaturErhvervstyrelsen og KL
Helga Grønnegaard,
Naturstyrelsen

9.25

Natur og landbrug
NaturErhvervstyrelsens tanker
omkring naturindholdet i landskabet. Hvad er landbrugets behov
og interesser?
Mikkel Overvad, NaturErhvervstyrelsen, Center for Jordbrug

9.45

WORKSHOPS

12.45 Frokost
13.45 EKSKURSIONER

11.10 Pause

Eks. 1 Det nye Sprogø
Sprogø er som en anden verden
og dog en meget central del af
Danmark. På denne ekskursion
er kulturhistore og naturgenopretning  i centrum. Anlægget
af den faste forbindelse over
Storebælt omfattede betydelige
arbejder på og omkring Sprogø.
Bl.a. en inddæmning, som
firedoblede øens areal. Der er
etableret ny natur i området og
stedet præges nu af et sjældent
og mangeartet plante og dyreliv.

11.25 Landbruget og kommuneplanlægningen
Hvilke krav kan kommunerne stille
til landbruget gennem planlægningen? Hvad kan man med
Kommuneplanen – og hvad kan
man ad andre veje? Hvordan skaber man sammenhæng mellem
kommuneplanlægningen og den
øvrige regulering af landbruget
nu og i fremtiden?
Professor Helle Tegner Anker,
Fødevareøkonomisk Institut, KU

Eks. 2 Landskabskvaliteter og
landbrugsinteresser
Turen går til Herregårdlandskaberne langs kysten, og til herregården Borreby, som besøges.
Hvilke muligheder og begrænsninger findes for udvikling af
landbruget parallelt med udvikling af de rekreative kulturlandskaber og turisme? Vi ser også
på, hvordan Slagelse omsætter
og implementerer deres landskabskarakterkortlægning.

10.35 Strukturudvikling i landbruget
Med udgangspunkt i forskningsprojektet »Ejendomsændringer
i det agrare landskab« belyses, hvordan de seneste årtiers
strukturudvikling i landbruget kan
aflæses ude i landskabet. Hvis
man fremskriver denne udvikling,
hvilket landbrugslandskab tegner
sig så i 2030?
Forsker, PhD Esben Munk Sørensen, Aalborg Universitet

18.00 Middag

Ws. A Ny natur
Diskussion om natur og landskab.
I planlægningsmæssig sammenhæng bliver naturen ofte behandlet som et fænomen i kontrast til
byen og det kultiverede landskab.
På denne workshop vil vi diskutere, hvilke muligheder der åbner
sig, når naturen tænkes som et
integreret element i designet af
et landskab. En tilgang som lægger op til at tale om naturudvikling frem for naturgenopretning.
Diskussionen tager udgangspunkt i et aktuelt studieforløb
fra Arkitektskolen Aarhus, hvor
der arbejdes med naturudvikling
i relation til genetableringen af
Kolindsund.
Stefan Darlan Boris og Thomas
Clemmensen, Arkitektskolen
Aarhus
Ordstyrer: Marie Louise
Madsen, KL

Ws. B Landbruget, kommuneplanen
og sagsbehandlingen i det
åbne land
Praksisrelateret workshop, hvor
vi diskuterer barrierer og muligheder for at skabe sammenhæng
mellem planlægningen og sagsbehandlingen af bl.a. landbrugsbyggeri i det åbne land. Hvordan
inddrager man landskabet i
forbindelse med enkeltsagsbehandlingen, og hvilke krav kan
man stille?
Gitte Kisbye, Vejen Kommune
og Trine Eide, Videncenter for
landbrug
Ordstyrer: Ole H. Caspersen
Skov & Landskab, KU
Ws. C Fremtidens kommuneplan for
det åbne land
Fremtidsværksted, hvor vi i fællesskab vil forsøge at tegne et
billede af fremtidens kommuneplan for det åbne land. Hvad
er de største udfordringer for
planlægningen af det åbne land
i 2030? Hvilke temaer bliver de
vigtigste i fremtiden? Handler
det om klima, om ældre, om
infrastruktur eller om noget helt
andet? Hvordan forbereder vi os
på disse udfordringer?
Lone Kristensen, Skov & Landskab, KU og Keld Agerbo,
Jammerbugt Kommune
Ordstyrer: Vibeke Meyling,
Dansk Byplanlaboratorium

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Deltagerafgift
For institutioner, der giver tilskud til Dansk Byplanlaboratorium samt for abonnenter på Skov & Landskabs Videntjeneste: 5.700 kr. For andre: 7.200 kr.
Studerende: Ring om prisen.
OBS: Ved tilmelding inden den 16. marts gives en rabat på 500 kr.
I prisen er inkluderet en overnatning i enkeltværelse, fuld forplejning, ekskursion
og deltagermateriale.
Tilmelding
Tilmeldingsfristen er den 29. marts 2012. Tilmeldingen er bindende. Ved afbud
betales et gebyr på 500 kr. Ved afbud senere end den 15. maj betales hele deltagerafgiften. Elektronisk tilmelding via www.byplanlab.dk. Bekræftelse fremsendes,
når vi har modtaget tilmeldingen.
Sted
Comwell Klarskovgaard, Korsør Lystskov 30, 4220 Korsør.
Tilrettelæggelse og konferenceledelse
Konferencen arrangeres i samarbejde mellem Dansk Byplanlaboratorium, KL og
Skov & Landskab, KU. Nærmere oplysninger hos Vibeke Meyling, Dansk Byplan
laboratorium, vm@byplanlab.dk, tlf. 3317 7280 eller Ole Hjorth Caspersen, Skov
& Landskab, ohc@life.ku.dk, tlf. 3533 1835.

12.15 Kommuneplanen i 2030
Et bud på fremtidens kommuneplan. Indtryk fra konferencen og
resultater af fremtidsværkstedet.
Ellen Højgaard Jensen,
Dansk Byplanlaboratorium
12.45 Frokost
13.45 Konferencen er slut
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www.sl.life.ku.dk
Dansk Byplanlaboratorium er en
uafhængig institution, der arbejder
målrettet med at udvikle og formidle
dansk planlægning – både i en national
og international sammenhæng. Det sker
bl.a. gennem afholdelse af konferencer,
kurser og projektvirksomhed.

LAYOUT: JETTE ALSING • TRYK: PRINFOAALBORG

Skov & Landskab – Nationalt center
for forskning, uddannelse og rådgivning
i skov og skovprodukter, landskabs
arkitektur og landskabsforvaltning,
byplanlægning og bydesign.

www.byplanlab.dk
Kommunernes Landsforening (KL)
er en interesse- og medlemsorganisation
for de 98 kommuner i Danmark. Alle
danske kommuner er medlemmer af KL.
www.kl.dk

FOTO: OLE HJOR TH CASPERSEN

