
Når man skal leve af landskabet
26. - 27. maj i Rønne

ÅBEN LAND KONFERENCE

Konferencen sætter fokus på det åbne lands planlægning. Med inspiration fra Bornholm vil vi diskutere, 
hvordan man med udgangspunkt i det lokale landskab kan arbejde med bl.a. bynære landskaber,  
stedbundne potentialer, bæredygtighed, turisme og lokal produktion af fødevarer.

Mandag den 26. maj

10.30  Velkommen

10.40  Velkommen til Bornholm
 Potentialer og udfordringer på Solskinsøen

 Borgmester Winni Grosbøll

11.20  Bright Green Island
 Det urbane landliv på Bornholm tiltrækker men-

nesker, som ønsker en grøn kreativ legeplads
 Direktør for business Bornholm  

Frederik Romberg

11. 45  Pause

12.00  Oplevelser og regional udvikling 
 Hvad rører sig indenfor regional- og turisme-

forskningen? Hør bl.a. om lokal fødevarepro-
duktion som strategi og hvordan de unge kan 
bruges som ressource for udvikling i yderom-
råderne – også når de ikke længere bor der.

 Direktør Lene Feldthus Andersen og  
seniorforsker Jesper Manniche  
Center for regional- og turismeforskning

12.40  Frokost

13.40  Udflugter

Udflugt 1. Lokal identitet og turisme 
 Nordbornholm byder på steder og projekter, 

hvor der er skabt nye destinationer og oplevelser 
med udgangspunkt i historien og landskabet. 
Vi skal bl.a. besøge Vang granitbrud, det kom-
mende besøgscenter ved Hammershus, Hammer 
havn og det genoprettede bynære naturområde 
ved Sandvig.

PROGRAM
Udflugt 2: Natur og oplevelser
 Bornholm er kendt for at satse på cykeltu-

risme. Vi cykler langs de gamle jernbanespor 
gennem Rutsker højlyng og ser, hvordan man 
arbejder med udviklingen af stier, landskab 
og natur på en måde som skaber mulighed 
for rekreative oplevelser.   

19.00  Middag 

20.30.  Aftentur langs kysten

Tirsdag den 27. maj

8.30  Bornholm som Verdensarv?
 Hvad er mulighederne for at udnytte og 

benytte de stedbunde kvaliteter i nationalt og 
internationalt regi? Om Verdensarv, national- 
og naturparker. 

 Formand for Natur & Samfund,  
Michael Stoltze

9.05  At udnytte stedbundne potentialer
 En Nordvestjysk case 

 Professor Gertrud Jørgensen og adjunkt Anne 
Tietjen, Københavns Universitet 

9.35  Pause

9. 50  Workshops

WS A:  Forbindelser mellem land og by
 Hvordan kan de grønne strukturer forbinde 

land og by – til glæde for mennesker og til 
gavn for biodiversiteten? 

 Specialkonsulent Helga Grønnegård,  
Naturstyrelsen og afdelingsleder Morten Bach 
Jørgensen, Bornholms Regionskommune 

 

WS B: Strategisk udvikling i en projektverden 
 Hvordan lægger man retningen og bevarer 

det strategiske sigte, når man er afhængig af 
ekstern finansiering?

 Professor Gertrud Jørgensen og adjunkt Anne 
Tietjen, Københavns Universitet 

WS C:  Landskabsatlas
 Langeland Kommune og Naturstyrelsen har 

lavet et landskabsatlas for Langeland Kom-
mune. Hvilken type planredskab er der tale 
om og hvordan skal det anvendes? Kan et 
landskabsatlas give værdi i din kommune og 
kan det skabe større ejerskab til landskabet?

 Teknisk chef John Kjær Andersen, Langeland 
Kommune og kontorchef Mikkel Friberg,  
Naturstyrelsen

12.00  Bornholm – det er da noget man løber
 Kim Rasmussen og Lene Møller, Løbsledere,  

Tejn IF

12.25  Tak for denne gang

12.40  Frokost og slut på konferencen

Tid
26. -27. maj 2014

Sted

Radisson Blu Fredensborg  hotel

Strandvejen 116

3700 Rønne, Bornholm

Pris

Ved tilmelding inden 11. april: 

Kr. 4.950 kr. for tilskudsgivere til Dansk  
Byplanlaboratorium/abonnenter på Skov & Land-
skabs Videntjeneste. Kr. 6.450 for andre.

Ved tilmelding efter 11. april:

Kr. 5.450 for tilskudsgivere til Dansk Byplanlabora-
torium/ abonnenter på Skov & Landskabs Videntje-
neste. Kr. 6.950 for andre.

Tilmelding

Tilmelding via www.byplanlab.dk

Tilmeldingsfrist
Frist for tilmelding er 28. april 2014. Efter denne 
dato er tilmeldingen bindende og ved afbud be-
tales et gebyr på 500 kr. Ved afbud efter 12. maj 
betales hele deltagerafgiften.

OBS: Rabat ved tidlig tilmelding.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

ARRANGØRER
Københavns Universitet  
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
www.ign.ku.dk

Dansk Byplanlaboratorium
www.byplanlab.dk

Eventuelle spørgsmål kan rettes til  
Ny W. Øhlenschlæger, Dansk Byplanlaboratorium,
nwo@byplanlab.dk, eller tlf. 3313 7281

i n s t i t u t  f o r  g e ov i d e n s k a b  o g  
n at u r f o rva lt n i n g
kø b e n h av n s  u n i ve r s i t e t


