Invitation til wo
orkshop
p 4 om Frremtiden
ns Landsskab på Nordborrnholm
Som afsluttning på vo
ores worksh
hopforløb i forbindelse
e med projektet Frem
mtidens Landskaber påå
Nordbornho
olm, vil vi gerne invitere jer til at delttage i den fje
erde og foreløbig sidste w
workshop.
Tejn Rådhuss, Skovløkkeen 4, mandagg d. 29. januar, kl. 16‐19 .
oppen vil fo
orslag til ”La
andskabsstraategi for No
ordbornholm” blive præ
æsenteret ogg diskuteret..
På worksho
Desuden vil mulige projekter og an
ndre aktive hhandlinger, der
d kan unde
erstøtte straategiens realisering samtt
potentielle nye aktører blive drøftett.
med projekteet har været,, at søge at udvikle og anvende
a
landskabsværd ierne på No
ordbornholm
m
Formålet m
som en po
ositiv faktorr for udvikling af naturr, bosætning og erhverv i områdeet. Landskabsstrategien
n
understøtteer formålet ved
v at sætte retning for uudviklingen af
a Nordbornh
holm.
ops i 2016 ha
ar vi behanddlet følgende
e emner:
På de tidligere worksho
Workshopfaasen blev igaangsat med en
e ekskursioon i området efterfulgt aff et sammennhængende forløb
f
på tree
workshops inden for 3 måneder:
m








ustur rundt i området m ed indbudte
e borgere, lodsejere og fooreningsrepræsentanterr
Ekskursion – bu
d fokus på at skabe kendskab
k
ti l og ejerskaab for udviklingen af llandskabsstrrategien. Påå
med
ekskursionen besøgte
b
grup
ppen bl.a. ” hemmelige steder” på Nordbornhoolm og disse blev sat i
relaation til det forestående
arbejde medd strategien.
f
Wo
orkshop 1 – Afdækning af hvilke trrusler, værd
dier og pote
entialer workkshopdeltagerne ser påå
Norrdbornholm.. En åben pro
oces for bådee at finde ge
enerelle forho
old og landskkabelige værrdier, truslerr
og p
potentialer.
Wo
orkshop 2 – Med
M baggrun
nd i de identtificerede tru
usler og værd
dier, fokuserrede denne workshop
w
påå
udffordringer og mulighede
er i forholdd til at finde løsninger på problem
mer og und
derstøtte dee
eksisterende væ
ærdier.
Wo
orkshop 3 – Med afsæt i de to foruudgående workshop
w
ble
ev workshoppdeltagerne bedt om att
form
mulere derees visioner og
o identificeere projekterr, der kan understøtte
u
opnåelse aff visionerne..
Outtput af denn
ne workshop, og dermedd det samled
de workshopforløb, var bbruttolister over
o
visionerr
og p
projektforslaag til videre bearbejdning
b
g.

Den færdigee landskabssstrategi vil in
ndgå i den koommunale pllanlægning og
o administraation. Samtidigt kan den
n
anvendes ssom afsæt og
o idékatalo
og ved fund raising til frremtidige prrojekter på Nordbornho
olm. Ønskerr
workshopdeeltagerne att arbejde videre med pprojektidéer og deres realisering,
r
kkan der evt. nedsættess
arbejdsgrup
pper.
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Projekt ”Fremtidens Landskab på Nordbornholm” er en del af Københavns Universitets landsdækkende
forskningsprogram ”Fremtidens Landskaber”. Forskningsprogrammet har til formål, at forbedre den
projekt‐ og helhedsorienterede planlægning i det åbne land og være med til at sikre velfungerende og
attraktive landskaber rundt omkring i Danmark. Se mere om Fremtidens Landskaber på
http://fremtidenslandskaber.ku.dk/
Tilmelding til Morten Bach Jørgensen på morten.bach.joergensen@brk.dk eller tlf. 56 92 23 83. Svar
udbedes senest torsdag den 25. januar.
Med venlig hilsen
Morten Bach Jørgensen

Andreas Lund Povlsen

Landskabsforvalter
Center for Ejendomme og Drift
Skovløkken 4, Tejn
3770 Allinge
www.brk.dk

Planlægger
Center for Teknik og Miljø
Skovløkken 4, Tejn
3770 Allinge
www.brk.dk

Telefon: 5692 2383
Morten.Bach.Joergensen@brk.dk

Telefon: 5692 2385
Andreas.Lund.Povlsen@brk.dk

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune

Peter Stubkjær Andersen
Adjunkt, Ph.d.

Lone Søderkvist Kristensen
Lektor

Københavns Universitet
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Afdeling for Landskabsarkitektur og Planlægning
Rolighedsvej 23
DK-1958 Frederiksberg C

Københavns Universitet
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Afdeling for Landskabsarkitektur og Planlægning
Rolighedsvej 23
DK-1956 Frederiksberg C

TLF 35331911
stub@ign.ku.dk

DIR 35331831
lokr@ign.ku.dk
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