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Konference i Aalborg 2. marts 2017

Kontakt
Ny W. Øhlenschlæger,
Dansk Byplanlaboratorium,
Rådhusstræde 6, 1. sal,
1466 København K
Tlf 33 13 72 81,
E-mail: nwo@byplanlab.dk

Via byplanlab.dk senest 1. februar.
Ved afbud herefter betales hele kursusafgiften.

Program
9.00-9.30 / Kaffe og registrering
9.30 / Velkommen og rammesætning
af konferencen
Ved Center for strategisk byforskning
9.40 / Planloven, kyster og turisme
Ved direktør Ellen Højgaard Jensen,
Dansk Byplanlaboratorium
10.10 / Stedbunden turismeudvikling
Ved lektor Lea Holst Laursen og videnskabelig assistent Ida Gøtzsche Lange,
Aalborg Universitet
10.30 / Sidemandsdrøftelse og
opsamling i plenum:
Hvad oplever kommunerne pt i forhold til
turisme, planlov osv? Hvor er der pres på?
Hvor er der behov for nye kompetencer, ny
viden, nye redskaber?
10.55 / Pause

11.10 / Kan friluftsliv og turisme inddrages i
den maritime fysiske planlægning?
Ved seniorforsker Berit Kaae,
Københavns Universitet
11.30 / Limfjordens oplevelseslandskaber
Ved ph.d. studerende Jacob Bjerre
Mikkelsen, Aalborg Universitet

13.35 / Samtaler mellem forskere og
praktikere – inkl. kaffe
14.20 / Paneldebat – evaluering af
forsøgsprojekterne (planloven)
14.55 / Tak for denne gang

11.50 / Introduktion til udstilling af
studieprojekter fra Aalborg Universitet

15.00 / Konferencen er slut

12.00 / Frokost og udstilling

Byforskning uden grænser

12.55 / Innovation i kystturismen
– en kapacitets- og behovsvurdering
Ved professor Anne Mette Hjalager,
Syddansk Universitet

Konferencen er den syvende i rækken, hvor
forskere fra Center for strategisk byforskning
formidler deres resultater til fagets praktikere. Og hvor praktikerne har mulighed for
at kvalificere forskernes arbejde.

13.15 / Nye fortællinger fra kystlandskabet.
Hvordan gentænker vi turismen i de
danske kystbyer?
Ved professor Tom Nielsen og lektor Jens
Christian Pasgaard, Arkitektskolen Aarhus

Læs mere på byforskning.dk

CENTER FOR STRATEGISK BYFORSKNING

Turisme som udviklingsstrategi
Turisme bliver ofte nævnt som
redningen for de kystnære områder og ændringerne af planloven
skal blandt andet give turisterhvervet bedre udviklingsmuligheder. Men hvordan håndteres og
udvikles landskab og bebyggelse
i krydsfeltet mellem nye oplevelseslandskaber og bevarelse af
kulturlandskabernes karakteristika?
Konferencen vil sætte fokus på
hvorledes arkitektur, design og
planlægning kan spille en rolle i
udviklingen af fremtidens turisme
og hvordan turisme kan indgå som
en del af udviklingsstrategien for et
lokalområde.

