
Naturen i det intensivt udnyttede agerland
20. årsseminar

Program :

9:00 Kaffe og registrering

9:30 Velkomst: Dansk Landskabsøkologisk Forening gennem 20 år – landskabets stigende 

Naturen i det intensive agerland – nogle interessest andpunkter: 

9:40 Hvad kan det intensive landbrug gøre for at fremme biodiversitet og landskabelig 
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Tommy Dalgaard, Århus Universitet, Institut for Agroøkologi, Foulum

9:50 Naturen i det intensivt dyrkede agerland.                                                                    

Peder Agger, Danmarks Naturfredningsforening

10:00 Landbrug med høj naturværdi og effektiv fødevarepro duktion. 
Jørn Jensen, Miljøministeriet, Naturstyrelsen

10:10 De rekreative interesser i det intensive agerland.                                                        

Trine Skov, Friluftsrådet: 

10:20 Diskussion . Ordstyrer: Henrik Vejre, Københavns Universitet, Skov & Landskab

10:50 Kaffepause

Kommunale og lokale rammer for forvaltningen af det  intensive agerland

11:15 Hvordan udpeges landbrugsintensive områder i Svendb org Kommune. 
Karen Frænde Jensen, Svendborg kommune

11:30 Hvordan indpasses det intensive landbrug i Lejre so m økologisk kommune?

Tina Unger, Lejre kommune

11:45 Dialogbaseret kommunal planlægning og frivillighed som grundlag for planlægning 

intensivt udnyttede agerland. Lone Kristensen, Københavns Universitet, Skov & Landskab 

12:00 Offentlig- privat partnerskab som et redskab i den kommunale p lanlægning i 

landbrugslandskaber . Karsten L. Willeberg-Nielsen, COWI  

12:15 Frokost

Driftsmæssige betingelser for forvaltning af nature n i det intensive agerland

13:25 Godslandskabet som model for det intensivt udnytted e landbrugslandskab.       

Jesper Brandt, Roskilde Universitet, Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring

13:40 Et godslandskab i det intensivt udnyttede agerland.
Niels Rewentlow, Tolvmandssektionen, Landbrug og Fødevarer

13:55 Økologisk landbrugs mange funktioner i intensivt ud nyttede landbrugslandskab.  

Vibeke Langer og Casper Ingerslev Henriksen, Københavns Universitet, Institut for 

14:10 Erfaringerne med etablering af naturtiltag i praksi s.
Marie-Louise Simonsen, Økologisk Landsforening

14:25 Forbruger-producent relationer i det intensive ager land.
Chris Kjeldsen, Århus Universitet, Institut for Agroøkologi, Foulum

14:40 Kaffepause14:40 Kaffepause

14:45 Opsamling

Opsamling og panel-debat

15:00 Naturen i det intensive agerland: Hvordan skabes in tegration og alsidighed?

Ordstyrer: Henrik Vejre, Københavns Universitet, Skov & Landskab

16:00 Reception i anledning af Dansk Landskabsøkologisk Forenings 20 års jubilæum
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landskabets stigende betydning. 

landskabelig kvalitet?                                                                                                  
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Baggrund:

Seminaret handler om hvordan
der sikres en brug af det
intensivt udnyttede landbrugs-
land, der tilgodeser intensiv
landbrugsproduktion og samtidig

Naturen i det intensivt dyrkede agerland.                                                                    

De rekreative interesser i det intensive agerland.                                                        

Henrik Vejre, Københavns Universitet, Skov & Landskab

økologisk kommune?

planlægning af det

landbrugsproduktion og samtidig
fremmer naturen, dens biodiver-
sitet, og de økosystemydelser
som et varieret landskab kan
understøtte.

Det spørgsmål vil Dansk 
Landskabsøkologisk Forening 
på årsmødet drøfte med 
Tolvmandssektionen, Økologisk 
Landsforening, Danmarks 
Naturfredningsforening og 
Friluftsrådet.

Universitet, Skov & Landskab 

privat partnerskab som et redskab i den kommunale p lanlægning i intensivt udnyttede

Driftsmæssige betingelser for forvaltning af nature n i det intensive agerland

Godslandskabet som model for det intensivt udnytted e landbrugslandskab.       

Brandt, Roskilde Universitet, Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring

Økologisk landbrugs mange funktioner i intensivt ud nyttede landbrugslandskab.  

Langer og Casper Ingerslev Henriksen, Københavns Universitet, Institut for Jordbrug og Økologi.

Tilmelding på: 

www.landskabsoekologi.dk

Betaling skal ske samtidig med 
tilmeldingen på Merkur Bank 
8401 1127523 eller via EAN-nr. 
oplyst ved tilmeldingen.

Tilmeldingsfrist: fredag. d. 18. okt. 

Spørgsmål rettes til: 
Jesper Brandt brandt@ruc.dk

alsidighed?

Reception i anledning af Dansk Landskabsøkologisk Forenings 20 års jubilæum

Deltagerafgift:

700 kr. inklusiv frokost 
(500 kr. for medlemmer)

300 kr. for stud. og pens. inkl. frokost 
(250 kr. for medlemmer)

200 kr. for stud. og pens. ekskl. frokost 
(150 kr. for medlemmer)
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