Temadag: Multifunktionelle landskaber
Onsdag 14. maj 2014
Det er med stor glæde, at vi kan byde velkommen til den første temadag i Fremtidens Landskaber.
På denne temadag sættes der fokus på multifunktionelle landskaber som begreb. Forholdet
mellem landskabets fysiske strukturer og den faktiske funktionalitet har de fleste steder ændret
sig betydeligt de seneste årtier med deraf følgende udfordringer for planlæggere og forvaltere.
Multifunktionelle landskaber er et centralt begreb i arbejdet med det åbne land, og mange
planlæggere og landskabsforvaltere anvender begrebet. Men hvad dækker begrebet egentlig over,
og har vi en fælles forståelse af begrebet? Og hvordan er forholdet mellem landskabets funktioner
og det faktiske fysiske landskab? Hvordan kan vi kortlægge og værdisætte funktionerne?
Vi vil på temadagen belyse disse spørgsmål med henblik på at skabe en fælles forståelse af
begrebet samt inspirere til anvendelse af begrebet i de enkelte projekter, der indgår i Fremtidens
Landskaber. Yderligere er det håbet, at temadagen kan være med til at udbrede begrebet på tværs
af faggrupper, således at begrebet i højere grad kan vinde indpas i det tværfaglige arbejdsmiljø i
forbindelse med landskabsplaner og helhedsplaner.
Program
9.30 Kaffe og registrering
9.45 Velkomst og formål med dagen
v/Casper Lindemann, Friluftsrådet
9.55 Intro: Multifunktionalitet og det åbne lands planlægning
v/Jørgen Primdahl, Københavns Universitet
10.15 Multifunktionalitet: Begreber, tilgange og praksis
v/ Henrik Vejre, Københavns Universitet og Bo Larsen, Københavns Universitet
10.55 Pause
11.15. Multifunktionalitet: Kortlægning og værdisætning
v/ Peter Stubkjær, Københavns Universitet
11.40 Spørgsmål og debat
12.00 Frokost
13.00 Gruppediskussion af forskellige landskabers multifunktionalitet
Identifikation og kvalificering landskabets forskellige funktioner – aktuelt og i fremtiden.
14.20 Kaffepause
14.40 Fremlæggelser

15.10 Multifunktionalitet i et historisk perspektiv
v/ Bo Fritzbøger, Københavns Universitet
15.40 Spørgsmål og debat
16.00. Opsamling
16.15 Tak for i dag - Temadagen er slut
Friluftsrådet har ydet økonomisk støtte til temadagen, da temaet multifunktionelle landskaber er
et aktuelt og relevant element i Friluftsrådets strategi 2013-2020. Friluftsrådet finder det vigtigt, at
der udvikles nye lokale planprocesser og samarbejdsrelationer mellem kommunernes
forvaltninger og lokalsamfund. Det er Friluftsrådets opfattelse, at der er behov for udvikling af
planprocesser, der kan sikre et lokalt engagement i og et lokal ejerskab til den fysiske planlægning.
I denne forbindelse er multifunktionelle landskaber et centralt begreb, der kan bidrage til
forståelsen af, hvordan vi kan sikre balancen mellem de forskellige funktioner i lokalområdet og
øge samspillet i mellem dem. Friluftsrådet har derfor udtrykt ønske om, at Fremtidens Landskaber
beskæftiger sig med begrebet særligt i forhold til friluftsliv.
Med disse ord ønskes en rigtig god temadag.
Sted:
Trinity Hotel & Konference Center
www.trinity.dk/
Gl. Færgevej 30
Snoghøj
7000 Fredericia
Spørgsmål:
Kontakt Kamilla H. Møller hvis der er spørgsmål vedr. temadagen
Mail: kahm@ign.ku.dk tlf: 35331630

