Temadage: Kulturarv og erfaringsudveksling
Dato: 11-12. oktober 2016
Sted: Fyn med overnatning på Svanninge Bjerge forsknings- og feltstation, Odensevej 160A,
5600 Fåborg
Mødested: P-pladsen i Bolbro ved Elmelundsvej 43, 5200 Odense V som er lysningen hvor vi mødes.
To kort er vedlagt.
Program
Dag 1: 11. oktober
Kulturarv og stedsbundne ressourcer: Integration i planer, - som ressource, - oplevelser og
formidling
Kl. 10.10

(Mulighed for opsamling på Odense Banegård, Dannebrogsgade)

Kl. 10.30

Elmelund Skov
Mødested: P-pladsen i Bolbro
Introduktion til Elmelund Skov
Birgit Bjerre Laursen, Odense Kommune og Anni Borup, Naturstyrelsen

Kl. 11.15

Afgang mod Svanninge Bjerge feltstation – i biler og i fælles mini busser.

Kl. 12.00

Indkvartering og frokost på Svanninge Bjerge feltstation

Kl. 13.00

Kulturmiljø i kommunernes planlægning
 Processen fra kulturmiljøregistrering til plan (vægt på registreringsdelen)
Per Grau Møller, Syddansk Universitet
 Processen fra kulturmiljøregistrering til plan (vægt på plandelen)
Morten Stenak, Kulturstyrelsen
 Om Collective Impact-initiativet ’Bygningsarven i landdistrikterne’,
Birgitte Lind-Thomsen Hjerrild, Faaborg-Midtfyn Kommune

Kaffe pause


Erfaringer med kulturmiljø i Frederikssund
Dorthe Hedensted Lund, Københavns Universitet
Fælles diskussion

Kl. 15.30

Ekskursion: Lokalt eksempel på kulturmiljø planlægning og udfordringer
Peter Thor Andersen, Øhavsmuseet Faaborg og Per Grau Møller, Syddansk Universitet

Kl. 18.00

Middag i Faaborg, Det Hvide Pakhus.

Kl. 20.00

Bus retur til Svanninge Bjerge forsknings- og feltstation

Kl. 20.30

Kulturarvsmasterplan for Nyborg by
Erland Porsmose, Østfyns Museer

Dag 2: 12. oktober
Erfaringsudveksling på tværs af projekterne: Hvordan ser de konkrete planer ud? Og hvordan
bruges de?
Erfaringsudveksling på tværs af projekterne: Samskabelse og brugerråd
Bog, udstilling etc om Fremtidens Landskaber samt næste års fælles arrangementer
Kl. 8.00

Morgenmad

Kl. 9.00

Erfaringsudveksling på tværs af projekterne: De konkrete planer/planforslag
- med afsæt i posters/PowerPoint slides (i print)fra alle projektdeltagere
Erfaringsudveksling på tværs af projekterne: Samskabelse og brugerråd

Kl.12.00

Frokost samt gåtur i Svanninge Bjerge
Jørgen Primdahl, Københavns Universitet

Kl. 13.45

Hvordan får vi brugt vores erfaringer og viden?
Information om bog samt udstilling om Fremtidens Landskaber
Næste års fælles arrangementer
- herunder også evt. deltagelse på eks. Folkemøde (Bornholm), Naturmødet (Hirtshals)
og Kulturmødet (Mors)

Kl. 15.20

Afrunding

Kl. 15.30

Tak for denne gang
(Mulighed for transport retur til Odense Banegård)

Værelser: Svanninge Bjerge Forsknings- og feltstation er indrettet med 20 værelser, de fleste med 2
senge, således at huset i alt kan rumme 36 overnattende gæster. Der er værelser til alle deltagerne på
feltstationen, dvs. der ingen der kommer til at bo på hotel i Faaborg. Der er linned og dyner på
værelserne.
Praktisk tøj og fodtøj: Da vi skal være ude begge dage, bedes I huske praktisk (og varmt) tøj og fodtøj.
Spørgeskema: Udfyld venligst spørgeskemaet om kulturmiljø og send det til Per Grau Møller
pgm@sdu.dk senest 3. oktober. Tilbagemeldingerne fra spørgeskemaet skal bruges den første dag.
Poster/PowerPoints: Alle projektpartnere bedes medbring (i print) en poster (gerne A0 format) eller
max 6 Powerpoint slides (i print), hvor I svarer på følgende:
a) Hvordan ser de konkrete planer/planforslag ud?
b) Hvad er processen bag planerne (blot i korte træk)?
c) Hvordan vil planerne blive brugt fremadrettet?
d) Hvad har været den største udfordring?
e) Hvad er jeres bedste råd?
Spørgsmål: Har I spørgsmål, så kontakt venligst Kamilla H. Møller kahm@ign.ku.dk

