
”Hvordan bidrager 
fysisk planlægning 

til at løse 
interessekonflikter og 

pladsmangel i det 
åbne land?”

De store 
samfundskriser skal 
løses lige nu - og 
løsningerne skal 
række langt ud i 

fremtiden. 

 
19. - 20. april

Fuglsøcentret, Djursland

2023

Oplæg 
Debatter 

Workshops
Udflugter 

09:00 MORGENMAD & TJEK-IND
09:30 Velkomst // Michael Stegger Jensen, 
borgmrster, Syddjurs Kommune.

09:40 - 12:00 
PLANLÆGNINGENS PUSLESPIL 

Oplæg og debat i plenum
Moderator: Boris Brorman Jensen, arkitekt 
MAA og strategisk rådgiver.

09:50 • Fremtidens Danmarkskort - hvad skal 
planlægningen kunne? // Karsten  
Willeberg-Nielsen, landinspektør, Mølbak 
Landinspektører.

10:10 • Lokal landskabspraksis - på jagt 
efter interessefællesskaber // Kasper Kolstrup 
Møller, udvalgsformand & Mette Willaing 
Zeuthen, arkitekt og planlægger, 
Syddurs Kommune.

10:30 • Strategiske partnerskaber som 
drivers i det åbne land // Troels Kærgaard 
Bjerre, projektchef, Vandcenter Syd.

10:50 • PAUSE
11:20 • MODERERET DEBAT 
12:00 • FROKOST & NETVÆRK

08:30 - 09:40  
ENERGILANDSKABER PÅ SPEED

3 korte oplæg og debat i plenum
Moderator: Navn på vej.

• 10 dogmer for fremtidens solcelleanlæg  
// Martin Hedevang Andersen, formand, 
Danske Landskabsarkitekter, landskabsarki-
tekt MDL.

• Kommunen skaber rammerne -    
// Lene Nebel, Teamleder, Plan & Udvikling, 
Aabenraa Kommune.

• Fra NIMBY til PIMBY – hvordan får vi  
borgerne med? // Esben Billeskov, Executive 
Vice President, Better Energy.

10:00 - 13:30 
3 UDFLUGTER

1. Bosætning og livsværdier i landdistrikterne 

2. Plads til det hele? ...arealforbrug i praksis
 

PROGRAM
Onsdag den 19. april

13:00 - 15:00  
BREAK-OUT SESSIONS
A. WORKSHOP • Naturbaserede løsninger 
– vejen til god planlægning // Danske med-
lemmer af ekspertkommissioneer under IUCN 
(International Union for the Conservation of Nature).

B. OPLÆG, INSPIRATION • Solceller uden 
kaos – erfaringer med solcelleplanlægning 
// Christian Anchermann, partner og Emilie 
Sonne Uhlott, landinspektør, Urland.

C. DEBATSESSION • Fremtidens arealan-
vendelse – hvad skal vi bruge plads til i 
fremtiden? // Tage Duer, projektleder på 
Fremtidens Arealanvendelse, Tænketanken 
Concito. 

D. OPLÆG OG DEBATSESSION • Grøn omstil-
ling i det åbne land – virkemidler og ben-
spænd for multifunktionalitet som strategi…  
// Hanne Brendstrup Nielsen, Ekspertise- og 
markedschef, NIRAS. Trine Eide, Kommune-
planlægger, Herning Kommune. 

15:30 • Jordreform: Hvad kræver den grøn-
ne omstilling? // Henrik Vejre, professor, 
Landkabsarkitektur og planlægning, Køben-
havns Universitet.

17:00 • Frivillig guidet tur i Mols Bjerge 
 ved naturvejleder.

19:00 • Middag

PROGRAM
Torsdag den 20. april

14:00 - 15:00 
AFSLUTNING

14:00 • Fremtidsscenarier for landbrugslan-
skaber -  - afsluttende oplæg og debat // 
Nee Rentz-Petersen, Arkitekt MAA Ph.D. 

14:40  Tak for i år // Tina Saaby, direktør, 
Dansk Byplanlaboratorium.

Faglig 
fordybelse, nyeste 
viden, inspiration 

fra praksis og 
masser af 
netværk.

Hvad giver 
værdi og 

hvem betaler 
prisen?

PRAKTISK INFO
Tid 19.- 20. april 2023
Sted: Fuglsøcentret, Dragsmurvej 6, 8420 Knebel
Nærmere info og tilmelding: www.byplanlab.dk

PLANLÆGNING 
ELLER KAOS

I DET ÅBNE LAND

Konference



1. Bosætning og livsværdier i landdistrikterne 
Syddjurs Kommune opbygger i de her år, rigtig meget viden 
og erfaring med forskellige måder at flytte på landet på, bo 
på landet på og ikke mindst de fællesskaber, som mange 
ønsker sig.

Vi besøger Grobund - et bofællesskab-projekt, hvor bebo-
erne køber jord i fællesskab, bygger egne boliger og har et 
mål om at leve off-grid. Vi hører om bl.a. om borgerdrevne 
energifællesskaber og den eksplorative lokalplanproces, 
som projektet har kastet af sig.  

Vi besøger desuden Feldballe Friskole, hvor en ny halmtilbyg-
ning, tegnet af Henning Larsen Architects skal lægge tag til 
så mange solceller som der kan blive plads til i et energifæl-
lesskab ejet af byens borgere… 

BREAK-OUT SESSIONS
Onsdag den 19. april KL. 13:00 - 15:00

A. WORKSHOP • Naturbaserede løsninger 
– vejen til god planlægning // Danske med-
lemmer af ekspertkommissioner under IUCN 
(International Union for the Conservation of Nature).

C. DEBATSESSION • Fremtidens arealanven-
delse – hvad skal vi bruge plads til i fremti-
den? // Tage Duer, projektleder på Fremti-
dens Arealanvendelse, Concito.

D. OPLÆG OG DEBATSESSION • Grøn omstil-
ling i det åbne land – virkemidler og ben-
spænd for multifunktionalitet som strategi…  
// Hanne Brendstrup Nielsen, Ekspertise- og 
markedschef, NIRAS. Trine Eide, Kommune-
planlægger, Herning Kommune

Torsdag den 20. april kl. 10:00 - 13:30

Fremtidsscenarier for landbrugslanskaber 
- afsluttende oplæg og debat // Nee 

Rentz-Petersen, Arkitekt MAA Ph.D. 

Moderator plenumdebat: Boris 
Brorman Jensen, arkitekt MAA og 

strategisk rådgiver.

Fremtidens Danmarkskort - hvad 
skal planlægningen kunne?  
// Karsten Willeberg-Nielsen, 
landinspektør, Mølbak 
Landinspektører.

Lokal landskabspraksis - på jagt efter interessefællesskaber 
// Kasper Kolstrup Møller, udvalgsformand & Mette Willaing 
Zeuthen, arkitekt og planlægger, Syddurs Kommune.

Strategiske partnerskaber som 
drivers i det åbne land 

// Troels Kærgaard Bjerre, 
projektchef, Vandcenter Syd.

Velkomst onsdag • Michael 
Stegger Jensen, borgmester, 
Syddjurs Kommune.

OPLÆGSHOLDERE

OPLÆGSHOLDERE

Jordreform? Hvad kræver den grønne omstilling? 
// Henrik Vejre, professor, Landkabsarkitektur og 

planlægning, Københavns Universitet.

10 dogmer for fremtidens solcelleanlæg 
// Martin Hedevang Andersen, formand, 
Danske Landskabsarkitekter, landskabsar-
kitekt MDL.

Kommunen skaber rammerne  
// Lene Nebel, Teamleder, Plan & 
Udvikling, Aabenraa Kommune.

Onsdag den 19. april

Torsdag den 20. april

B. OPLÆG, INSPIRATION • Solceller uden kaos 
– erfaringer med god solcelleplanlægning 
// Christian Anchermann, partner og Emilie 
Sonne Uhlott, landinspektør, Urland.

2. Plads til det hele? ...arealforbrug i praksis
Vi tager ud og oplever på tæt hold, hvordan diskussionen 
om arealforbrug og -fordeling, tager sig ud i praksis. 
Vi besøger to forskellige steder, som den klassiske kamp om 
arealerne ofte står mellem. Et stort, moderne kvægland-
brug, og et af Djurslands største og mest omdiskuterede 
naturområder, Mols Bjerge. 
 
Omdrejningspunktet er hvordan planlægningens rammer 
forhandles når de bevæger sig væk fra skrivebordet og ud 
i marken. De helhedsorienterede projekter er svære og si-
lotænkningen gør dem ikke nemmere.Spørgsmålet er, hvor-
dan vi kan skubbe på - hvordan man balancerer og forstår 
spændingsfeltet mellem lovgivningen og virkeligheden.

• Naturbaserede løsninger (NbL) anvendes til 
at udvikle natur- og miljømæssige bæredygti-
ge praksisser i politikker og procedurer for fysisk 
planlægning. Men hvordan gør man i praksis? Og 
hvordan undgår man greenwashing? 

På sessionengennemgår vi bl.a. en pixiudgave af 
IUCN’s værktøj og hører om eksempler på NbL. I 
grupper arbejder vi med cases og metoder. Vi le-
der efter muligheder for at anvende den globale 
standard for naturbaserede løsninger i Danmark.

• Kommunernes erfaringer med og vejledninger 
for hvordan man kan planlægge for solenergi-
parker er i dag meget sparsomme. Der mangler 
redskaber og erfaringer at støtte sig op af. 

I denne session inviterer vi jer inden for til fælles er-
faringsudveksling og idéudvikling om den overord-
nede planlægning for solenergiparker i de forskel-
lige danske regioner og kommuner og indpasning 
af solenergiprojekter i lokalområder.

• Der er mange idéer om, hvad vi skal bruge 
landskabet til i fremtiden. Men hvilke krav stiller det 
egentligt, hvis vi skal være klimaneutrale, klimaro-
buste, og i øvrigt sikre en bæredygtig arealanven-
delsen? 

CONCITO præsenterer de forskellige behov til 
fremtidens arealanvendelser, hvilke krav de stiller 
og rejser spørgsmålet om hvordan vi prioriterer og 
realiserer en vision om et klimaneutralt og klimaro-
bust Danmarkskort.

• Planlægning i det åbne land er kompliceret! Der 
er mange interesser i spil, der er berørte borgere 
og erhverv, og der er globale kriser der skal løses. 

På denne session diskuterer vi kommunal plan-
lægning/arealforvaltning ud fra et strategisk og 
multifunktionelt perspektiv. Vi diskuterer, hvordan 
vi kan lykkes og hvilke virkemidler, der skal i spil når 
brikkerne skal på plads.

Foto: Pil Kleinschmidt

Foto: Byplanlab

Fra NIMBY til PIMBY – hvordan får vi 
borgerne med? // Esben Billeskov, 
Executive Vice President, Better 
Energy.

UDFLUGTER


