
Mennesket i landskabet – landskabet i mennesket 
Temadag i slipstrømmen af landbrugspakke, naturpakke, vækstpakke, planlovændringer m.fl.

kø b e n h av n s  u n i ve r s i t e t
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

Formål
Inden for den seneste tid har anvendelsen af det danske 

landskab været højt placeret på den politiske agenda og i den 

offentlige debat. Forhandlingerne om bl.a. landbrugspakken, 

det politiske fokus på Udkantsdanmark og reformarbejdet med 

planloven har gjort det tydeligt, at der langt fra er enighed om, 

hvordan og af hvem landskabet skal bruges. På temadagen vil 

vi løfte blikket og sætte fokus på nye teoretiske og praktiske 

strømninger i spændingsfeltet mellem kultur, økonomi og 

natur. De strømninger peger på en ny udviklingsdagsorden, 

hvor bæredygtig bosætning, erhverv og friluftsliv kan ske i 

pagt med naturen. Dagen er bygget op om faglige indlæg og 

workshops med spændende oplægsholdere og eksempler 

samt rig mulighed for drøftelser og erfaringsudveksling. F.eks. 

er der spot på Gram Slot, Strynø Frugthave, Naturpark Åmosen 

og Camønoen – i med- og modgang.   

Deltagere: Alle interesserede. Arrangementet forudsætter et 

vist antal deltagere

Tid: 7. oktober 2016

Sted: Roberthus Udviklingspark, Thybovej 2, 6040 Egtved

Tilmeding: Senest d. 26. september 2016 til Hanne Tanvig, 

hwt@ign.ku.dk. Ved tilmelding oplyses navn, arbejdssted, 

email og faktureringsoplysninger. Tilmelding er bindende. 

Pris: 940 kr. inkl. forplejning.

Arrangører: Masteruddannelsen landskab og planlægning, 

Københavns Universitet i samarbejde med Landdistrikternes 

Fællesråd. 

Landdistriktsudvikling

Friluftsliv

Naturbaseret terapi og sundhedsfremme

Master i landskab og planlægning

Landskabsforvaltning

Naturbaseret terapi og sundhedsfremme



 PROGRAM

09.30 Ankomst og kaffe

10.00 Velkomst og introduktion til huset og 
temaet

10.10 Mennesket i landskabet – plads til alle?
 Professor Finn Arler, Aalborg Universitet  

10.55 Gram Slot
 Når hensyn til kultur, økonomi og landskab skal 

gå op i en højere enhed – potentialer og 
udfordringer.

 Direktør Svend Brodersen, Gram Slot    

11.40 Stedbundne faktorer som jokere i en 
globalt betinget udvikling

 Seniorrådgiver Hanne Tanvig, IGN, Københavns 
Universitet  

12.20 Frokost

13.15 Workshops: 
 Grænsebrydende eksempler – muligheder og 

udfordringer. Læring og anbefalinger

 a. Strynø Frugthave med kvalitet i højsædet og 
betydningen af beliggenheden på en lille ø.  
Oplæg ved indehaver Mette Meldgaard  

  
 b. Naturpark Åmosen – ideen om en naturpark 

af stor betydning og realiteternes verden. 
Oplæg ved Ole Rasmussen, Naturpark 
Åmosen  

 c. Camønoen – Danmarks venligste vandrerute 
– en flyvsk ide fik stor betydning for egnens 
udvikling. 

  Oplæg ved projektleder Jette Stauner, 
Vordingborg Kommune 

 Man får mulighed for at deltage i to forskellige 
workshops. Hver workshop skal munde ud i tre 
centrale læringspunkter og anbefalinger.

15.00 Præsentation og drøftelser af læringspunk-
ter og anbefalinger til kommende politik og 
forvaltning  

15.30 Kaffe og afslutning

Master i landskab og planlægning

Om de grænsebrydende eksempler
Strynø Frugthave ligger underskønt i et godt frugtklima og er 

drevet af en kompetent kvinde med holdninger. Mettes 

økologiske produkter, f.eks. gourmetmoste, hører til i den 

bedste klasse og serveres på fornemme restauranter. Beliggen-

heden på Strynø giver både fordele og ulemper og kan være 

op ad bakke. 

Se mere: www.strynoefrugthave.dk

Naturpark Åmosen som omdrejningspunkt for udvikling i en 

stor del af Vestsjælland har været en kongstanke, som mange 

har arbejdet på i mange år. Noget er lykkedes og ’Naturpark 

Åmosen’ eksisterer, men fra forestilling til en virkelighed med 

mange interessekonflikter kan der være langt, og det kræver 

tålmodighed, tæft og snilde. 

Se mere: www.naturparkaamosen.dk

’Camønoen’ lanceres som ’’Danmarks venligste vandrerute’’. 

Vandreruten skal både bidrage til mere friluftsliv og til egnens 

udvikling. Som i så mange andre af sådanne projekter har et 

stort tværgående samarbejde gjort sig gældende, her mellem 

lokale ildsjæle, Museum Sydøstdanmark og Vordingborg 

Kommune. Realdanias kampagne ”Stedet Tæller” har gjort det 

hele muligt. 

Se mere: www.camoenoen.dk

YDERLIGERE OPLYSNINGER
Hanne Tanvig, hwt@ign.ku.dk eller 3058 9820


