
DET ÅBNE LAND - I STRATEGI OG KOMMUNEPLAN
Seminar på Esbjerg Højskole 
Mandag den 25. oktober 2010
Arbejdet med kommuneplan 2013 er i gang. I 
den første generation af kommuneplaner efter 
Kommunalreformen valgte mange kommuner at 
overføre amtets retningslinjer for det åbne land. 
Spørgsmålet er, hvordan man i forbindelse med 
de nye strategier og planer kan tage fat på arbej-
det med landskabet på en kvalificeret og effektiv 
måde, uden at knække halsen på det? 

Deltagerne vil på seminaret blive opdateret på 
den nyeste lovgivning for det åbne land og få et 
overblik over, hvordan diverse lovændringer vil få 
betydning for den konkrete planlægning af især 
landbrugets aktiviteter. Gennem konkrete eksem-
pler vil deltagerne få idéer og inputs til, hvordan 
arbejdet med det åbne land kan gribes an på 
strategisk niveau – både hvad angår indholdet i 
planstrategien og processen med at udarbejde 
den. Desuden vil der være mere redskabsorien-
terede oplæg, som giver inspiration til, hvordan 
man allerede nu kan begynde at forberede kom-
muneplanarbejdet. 

Seminaret arrangeres i samarbejde med Danske 
Landskabsarkitekter.



Registrering og kaffe

Introduktion til dagen

Landbrugsplanlægning og lovændringer
Overblik over de nye og bebudede lovændringer af bl.a. landbrugs-
loven og planloven, som får betydning for planlægningen af det 
åbne land. En af konsekvenserne af disse lovændringer er, at der 
fremover skal planlægges for landbruget - hvordan kan det gøres 
og hvilke erfaringer er der med landbrugsplanlægning i Danmark 
og i Holland, som kan inspirere hertil? 
Ved landinspektør Karsten L. Willeberg-Nielsen, Cowi

Temaer og koblinger
Inspiration til, hvordan man kan koble forskellige emner til det åbne 
land i planstrategien. Fx 
• Friluftsliv 
• Kulturarv.
• Klima og bæredygtighed
Ved landskabsarkitekt Dan Hasløv, Hasløv og Kjærsgaard

Hvad rører sig? 
Hvilke emner er på dagsordenen i deltagernes kommuner? 
Plenum

Frokost

Processer og tilgange 
To konkrete eksempler fra kommuner, hvor det åbne land har en 
fremtrædende rolle i den kommende planstrategi. Hvordan er 
arbejdet med planstrategien grebet an? Hvordan er strategien byg-
get op og hvordan tænker man det åbne land i de to kommuner? 

Esbjerg Kommune 
I en kommune hvor havnen, industrien, væksten og udviklingen 
er en vigtig del af selvforståelsen ligger landskabet som under-
liggende tema og berøres i alle dele af planstrategien. 
Ved Kommuneplanlægger Monica Stoye

Guldborgund Kommune 
Landdistrikterne og det åbne land som formuleret, overordnet 
tema. Om at få italesat landskabet og se mobilisering af ressourcer 
i landdistrikterne som en del af planlægningen og målet med den. 
Ved planchef Peter Vergo

Kaffe og erfaringsudveksling

Metoder og planer i landskabet 
Når de gode intentioner og det store overblik i planstrategien skal 
omsættes til planer og beslutninger ude i landskabet. Hvordan 
træffer man de rette beslutninger? Esbjerg Kommunes erfaringer 
med landskabskaraktermetoden. 
Ved planlægger Lisbet Mærsk-Møller, Esbjerg Kommune

Opsamling og afslutning
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PROGRAM

Praktiske oplysninger
Kurset afholdes på Esbjerg Højskole, 
Stormgade 200
6700 Esbjerg
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Deltagerafgift
For institutioner, der giver tilskud til 
Dansk Byplanlaboratorium i 2010, 
kr. 2.175. For andre kr. 2.900. 

Tilmelding
På www.byplanlab.dk senest 4. okto-
ber. Ved afbud efter tilmeldingsfristen 
betales et gebyr på kr. 500. Ved afbud 
efter 15. oktober betales hele afgiften.

Tilrettelæggelse
Ny W. Øhlenschlæger, Dansk 
Byplanlaboratorium i samarbejde 
med Danske Landskabsarkitekter 
og de medvirkende.


