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Åben land 
konferencen 2010

Årets konference afholdes i Maribo på Lolland. Gennem lokale eksempler be-
lyses planlægningsmæssige temaer, som også er aktuelle andre steder i landet. 
Vi skal blandt andet høre om, hvilke forskellige redskaber og strategier man i 
Lolland Kommune benytter sig af for at imødekomme de udfordringer, man 
står overfor som udkantskommune.

Der vil være fokus på landskabets – og i særdeleshed landbrugslandskabets – 
forandringer. Regeringens aftale om Grøn Vækst og landbrugets vanskelige 
økonomiske situation er med til at sætte skub i udviklingen og ændringerne i 
erhvervet. Og det kan ikke undgå at påvirke landskabet.

Statens vand- og naturplaner er i offentlig høring og opfølgningen på dem 
fylder meget i kommunernes arbejde med det åbne land. Samspillet mellem 
landbrug og natur er et væsentligt tema, når kommunerne skal lave handlepla-
ner for – og implementere – planerne. På konferencen tages temaet også op i 
forbindelse med diskussionen om naturparker og den rekreative udnyttelse af 
landskabet.

Programmet er bygget op ud fra et ønske om at skabe rum for det faglige 
møde mellem forskning og praksis.
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P R O G R A M

Torsdag den 10. juni

10.30 Kaffe og registrering

11.00 Velkomst og introduktion
 Forskningschef Gertrud Jørgen-

sen, Skov & Landskab, KU

11.05 Introduktion til lokalområdet
 Gert Mortensen (A), Formand for 

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 
Lolland Kommune

 
11.15 Fremtidens landbrug og  

naturen
 Med udgangspunkt i Grøn Vækst 

gives en vision om fremtidens 
landbrug og samtidig et indblik i 
det at drive landbrug i forbindelse 
med en naturpark.

 Fødevareminister Henrik Høegh (V)

11.45 Vand- og naturplaner
 Status efter forhøringerne. 
 Centerdirektør Thorbjørn Fangel, 

Miljøcenter Roskilde

12.05 Vandplaner implementeret
 Eksempler på hvordan vådom-

rådeindsatsen er grebet an i 
Næstved Kommune. 

 Projektleder Lars Malmborg, 
Næstved Kommune

12.25 Debat og spørgsmål til de 
indledende oplæg

12.45 Frokost

13.40 Fremtidens åben land plan-
lægning

 Eksempler på hvordan og hvor-
for kommunerne i stigende grad 
tænker på tværs af eksisterende 
sektorer i åben land planlægnin-
gen.

 Professor Jørgen Primdahl, 
Skov & landskab, KU

13.55 Lokalplanlægning i det åbne 
land
Pig city. Et eksempel på en ny 

form for bæredygtig landbrugs-
produktion, som er baseret på 
en lokal udnyttelse af ressourcer. 
Samtidig er der tale om et jord-
brugsproduktionsanlæg, som 
skal lokalplanlægges.

 Projektleder Karsten Willeberg, 
COWI

14.10 Introduktion til eftermidda-
gens ekskursioner

14.30 TEMAEKSKURSIONER
Eks. 1 Det intensive landbrugsland-

skab og Naturpark Maribo-
søerne

 På Lolland finder man nogle af 
Danmarks største landbrugsbe-
drifter og marker. På den måde 
kan et kig ud over Lolland være 
et kig ud over »fremtidens land-
brugslandskab«.

 Turen starter med et besøg på 
Engestofte Gods, hvor vi vil høre 
om landbrugets udviklingsbehov 
og samspillet med rekreative- og 
naturinteresser. Derefter kom-
mer vi til at opleve Naturpark 
Maribosøerne fra vandsiden. 
Der vil være fokus på de forvalt-
ningsmæssige aspekter omkring 
parken, der er udpeget som 
Ramsar, EF-habitats- og EF-fugle-
beskyttelsesområde.

 Naturvejleder Uffe Nielsen, 
Lolland Kommune og  
seniorforsker Ole H. Caspersen, 
Skov & Landskab, KU

Eks. 2 Naturpark Maribosøerne og 
de små landsbyer 

 Turen starter med en sejltur på 
Maribo sø. Vi vil høre om visio-
nerne og planerne for naturpar-
ken, der er beliggende midt i et 
intensivt udnyttet landbrugsom-
råde. Derefter går turen gennem 
landbrugslandskabet og de små 
landsbyer. På denne del af turen 
vil vi høre om, hvordan Lolland 
Kommune arbejder med plan-

lægning af områder, der er plaget 
af typiske udkantsproblemer som 
affolkning og en overflødiggjort 
boligmasse.

 Projektleder Sille Clausen, bolig-
konsulent Kirsten Wagtberg og 
naturvejleder Uffe Nielsen, Lol-
land Kommune og arkitekt m.a.a. 
Ny W. Øhlenschlæger, Dansk 
Byplan laboratorium

18.30 Middag

20.30 Byvandring i Maribo
 
Fredag den 11. juni

09.00 Danmarks grønne lokomotiv
 Symbioser mellem metropol og 

perifere kommuner bliver de 
næste 10 år den største job-
skaber i Region Sjælland og vil 
fuldstændig ændre vor opfattelse 
af det åbne land! Lolland Kom-
mune er en af dynamoerne i den 
udvikling, fordi kommunen fra 
starten har formået at kombinere 
en erhvervspolitisk satsning på 
grøn energiteknologi med ønsket 
om at skabe vækst, erhvervsliv og 
arbejdspladser i kommunen.

 Projektchef Leo Christensen,  
Lolland Kommune

09.30 WORKSHOPS
Ws. 1 Landskabskaraktermetoden 

lokalt
 I Sønderjylland forsøger seks 

kommuner i fællesskab at tilpasse 
Landskabskaraktermetoden til 
de lokale forhold. Kommunerne 
fortæller om, hvordan de bru-
ger metoden i forbindelse med 
loka lisering af fx biogasanlæg og 
vindmøller.

 Seniorforsker Ole H. Caspersen, 
Skov & Landskab, KU og plan-
læggere fra kommune  sam-
arbejdet i Sønderjylland  
(Haderslev, Vejen, Kolding)

  Ordstyrer: Marie Louise Madsen, KL



P R A K T I S K E  O P L Y S N I N G E R

Deltagerafgift
For institutioner, der giver fuldt tilskud til Dansk Byplanlaboratorium samt for 
abonnenter på Skov & Landskabs Videntjeneste: 5.600 kr. For andre: 7.000 kr. 
Studerende: Ring om prisen. 

OBS: Ved tilmelding inden 19. april gives en rabat på 500 kr. 

I prisen er inkluderet en overnatning i enkeltværelse, fuld forplejning, ekskursion 
og deltagermateriale. Derudover vil der være gratis bus t/r fra Ringsted Station til 
Hotel Maribo Søpark – tilmelding kræves (minimum 20 deltagere).

Tilmelding
Tilmeldingsfristen er den 29. april 2010. Tilmeldingen er bindende. Ved afbud be-
tales et gebyr på 500 kr. Ved afbud senere end den 28. maj betales hele deltager-
afgiften. Elektronisk tilmelding via hjemmesiden www.byplanlab.dk. Bekræftelse 
fremsendes, når vi har modtaget tilmeldingen.

Sted
Hotel Maribo Søpark, Vestergade 29, 4930 Maribo. 

Tilrettelæggelse og konferenceledelse
Konferencen arrangeres i samarbejde mellem Dansk Byplanlaboratorium, KL og 
Skov & Landskab, KU. Nærmere oplysninger hos Ny W. Øhlenschlæger, Dansk 
Byplanlaboratorium, tlf. 3317 7278 eller Ole Hjorth Caspersen, Skov & Landskab, 
tlf. 3533 1835.

Ws. 2 Bosætning som nøgle til ny 
erhvervsudvikling i udkants-
områder 

 At bo og leve tæt på natur i 
små samfund er attraktivt for 
nye typer iværksættere. Denne 
workshop giver idéer til, hvordan 
kommuner og landdistriktsaktø-
rer kan udnytte dette og samar-
bejde med de nye iværksættere i 
udkantsområderne. 

 Seniorrådgiver Hanne Tanvig, 
Skov & Landskab, KU og 
turist- og erhvervsdirektør og 
LAG-koordinator Anne Mette 
Wandsøe, Langeland

  
 Ordstyrer: Ellen Højgaard Jensen, 

Dansk Byplanlaboratorium

Ws. 3 Naturparker – et nyt element 
i landskaber? 

 Der findes i dag enkelte natur-
parker i Danmark. Efter etablerin-
gen af de første nationalparker 
har der været stor interesse for 
idéen om en »lillebror«-ordning 
hvor parkerne i højere grad er 
lokalt forankrede. På denne 
workshop vil vi høre om na-
turparkbegrebet i et lokalt og 
internationalt perspektiv. 

 Professor Jesper Brandt, RUC, 
 planlægger Kitty Sommer,  

Lolland Kommune og
 arkæolog Catharina Oksen,  

Guldborgsund Kommune

 Ordstyrer: Gertrud Jørgensen, 
Skov & Landskab, KU

  
11.00 Kaffe

11.15 Det åbne land og fremtiden
 Forfatter og journalist 

Kjeld Hansen

12.15 Afrunding af konferencen
 Direktør Ellen Højgaard Jensen, 

Dansk Byplanlaboratorium

12.20 Afsluttende frokost
G15-99



Skov & Landskab – Nationalt center 

for forskning, uddannelse og rådgivning  

i skov og skovprodukter, landskabs-

arkitektur og landskabsforvaltning, 

byplanlægning og bydesign.

 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 kon ferencer, 

kurser og projektvirksomhed.

 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
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