
Deltag i ture og workshops om  Midtbyens grønne oaser ✷ Fremtidens strande ✷ Drift 
og udvikling af strandparker og naturstrande ✷ Grønne områder og udsmykning af byen ✷ Sæby 
Sydkyst – fra plantage til rekreativt sommerhusområde ✷ Naturen på skinner – passion for tog, 
tilgængelighed og naturformidling ✷ Grenensporet – skab naturlig tilgængelighed for én mio. gæster
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09:00 Registrering – kaffe og morgenbrød

10:00 Åbning og velkomst 
 Borgmester Birgit Hansen, Frederikshavn Kommune 
 Stadsgartner Kirsten Lund Andersen, Aalborg, 
 formand for Park- og Naturforvalterne

10:15 Tænk på nye måder 
 – innovativ klimatilpasning med borgere (Keynote)
 Fagfolk og borgere skal tænke og samarbejde på nye 
 måder og tage nye roller. Konkrete erfaringer og 
 anbefalinger til arbejdet med klimatilpasning og 
 borgerinvolvering.
 Ved lektor Birgitte Hoffmann, Aalborg Universitet

10:50 “Borgeren i centrum” 
 møder den faglige selvforståelse!
 Ny organisation, der sætter borgerne og samskabelse 

i centrum. Hvilke krav stiller det til medarbejderne og 
hvilke kompetencer er der brug for.

 Ved Nomen Nescio

11:25 Samskabelse og grøn faglighed i Frederikshavn
 Grønne oplevelser, projekter og drift, skabes mellem 

kommunen og brugerne. Og samskabelse er en vej til at 
forandre, udfordre og skabe nye indsatser på det 

 grønne område. 
 Ved kommunaldirektør Mikael Jentsch

12:00 Frokost
 
13:00 Landskaber er in – men landet er yt! 
 Et oplæg, der indkredser de forskellige landskabs-
 paradigmer, by-land-dualismen og hvordan vores 
 forvaltning er gearet til at møde den hybride verden. 
 Ved landskabsarkitekt Hanne Bat Finke, SDU, 
 formand Akademiraadets landskabsudvalg

13:45 Postersession og kaffepause
 Studerende præsenterer deres projekter 
 + mød sponsorerne

15:00 – 17:00 Byvandring: Midtbyens grønne oaser
 Byvandring i Frederikshavn Midtby, hvor du kan høre 
 om, hvordan borgere, kommune og investorer arbejder 

sammen om at udvikle midtbyens grønne områder og 
skabe passager på tværs af kvarterer og boligkarréer.

19:00 Middag på Hotel Jutlandia

09:00 God morgen og introduktion til dagen
 Ved professor Anders Busse Nielsen, IGN, 
 Københavns universitet

09:10 Den store fortælling om naturen og det grønne
 Hvad er erfaringerne med “City Branding” og de store 

fortællinger – erfaringer fra Danmark, EU og Singapore.
 Ved PhD, landskabsarkitekt Natalie Gulsrud, IGN 

09:40 Økosystemtjenester – hvad er det og hvordan kan vi 
bruge begrebet ?

 Om anvendeligheden af begrebet økosystemtjenester i 
en dansk park- og naturkontekst. 

 Ved adjunkt cand. scient. Anton Stahl Olafsson, IGN 

10:20 Kaffepause

10:50 Hvordan bruger vi planter 
 og grønne tage i klimatilpasning?
 De planter vi bruger i klimatilpasning skal kunne klare 

alt fra oversvømmelse til udtørring. Hvad er erfaringer 
og anbefalinger? 

 Ved Nomen Nescio
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11:25 Klima og trævalg
 Hvad betyder klimaforandringerne for træartsvalg 
 i byen og landskabet? 
 Ved professor Erik Dahl Kjær, IGN, Københavns Universitet

12:00 Frokost 

13:00 Frederikshavn og omegn set med grønne briller
 Ved Park & Vejchef Erik Pedersen

13:20 Ture: Frederikshavn og omegn 
 – set med grønne briller
 Grønne og blå ture i Frederikshavn og omegn med 
 workshops og debat  undervejs. Vælg én af turene.

 1) Grønne områder og udsmykning af byen
  En guidet tur til Frederikshavns vigtigste rekreative 

område, Bangsbo. Udsigten fra Pikkerbakken, Dyrehave, 
museer og botanisk have skaber rammen om oplevelser 
for unge og gamle. Botanisk have er et særligt eksempel 
på, hvordan frivillighed og kommunal drift skaber nye 

  attraktionsværdi. Kom forbi Danmarks største 
  kommunale gartneri og få indsigt i, hvordan driften 

fungerer og skaber værdi for kommunen.
  Guide: naturvejleder Bo Storm, Center for Park & Vej

 2) Fremtidens strande 
  – drift og udvikling strandparker og naturstrande
  Hør om udviklingen og driften af fremtidens strand, 

strandparken, hvor fokus er på aktiviteter og publikums-
faciliteter. Palmestranden er et eksempel på, hvordan 
en skør idé realiseres og skaber grobund for nye 

  muligheder og begrænsninger indenfor strand-
  beskyttelseslinien.
  Guide: chefkonsulent Steen Heftholm, 
  Center for Park & Vej  

 3) Sæby Sydkyst 
  – fra plantage til rekreativt sommerhusområde
  Få indsigt i, hvordan ordinær skovdrift i et sommerhus-

område bliver til ekstraordinær rekreativ udvikling af 
stier og kystnære oplevelser. Hør om FSC-certificering 

af kommunens skove, om tilblivelse af en friluftspolitik 
og hvordan mtb-spor bliver til i samarbejde mellem 
driften og frivillige ildsjæle.

  Guide: driftskonsulent Søren Hoff Brøndum, 
  Center for Park & Vej 

16:00 Fælles samling for alle ture på Bangsbo Fort 
 Walk and talk fra Bangsbo Fort og til Møllehuset. 

16:45 Fælles kørsel til hoteller fra Møllehuset 

19:00 Den fine middag: 
 Restaurant Himmelhav, Kattagatsiloen

09:00 – 14:00 Naturen på skinner 
 – passion for tog, tilgængelighed og naturformidling
 Hop på Skagensbanen og få en unik naturoplevelse 

direkte fra kupéen. Naturformidling gjort innovativ og 
tilgængelig. Hør, hvordan landskabsplejeprojektet LIFE 
forandrer Skagen Odde og genskaber de åbne klit- og 
hedevidder undervejs.

 Guide: naturvejleder Bo Storm, Center for Park & Vej

 Grenensporet 
 – skab naturlig tilgængelighed for én mio. gæster
 En guidet vandretur på Grenensporet. Se og få historien 

om Danmarks længste spang af genbrugsplast og hør, 
hvordan samskabelse mellem de grønne organisationer, 
Naturstyrelsen og kommunen har skabt en enestående 
vandreoplevelse på Toppen af Danmark

 Guide: chefkonsulent Steen Heftholm, 
 Center for Park & Vej

13:00 Fælles frokost og afslutning på Skagen Havn. 

14:00 Afgang tog mod Frederikshavn 
 

FreDag Den 9. september



naturen i byen, på landet og langs 
kysterne er på den nationale 
dagsorden. Det handler både om 
natursyn, klimaforandringer, øko-
nomi og om at borgere, forvaltere 
og private aktører får nye roller 
og opgaver. Det giver muligheder 
og udfordringer for alle aktører og 
interessenter i den grønne sektor.

Gennem oplæg, ekskursioner og debat-
ter sætter konferencen fokus på og giver 
inspiration til, hvordan vi gennem samar-
bejde kan gribe og udvikle denne – grønne 
– dagsorden.

Værtskommunen Frederikshavn viser de 
bedste eksempler frem, hvor natur, kultur 
og byudvikling krydser og skaber mervær-
di. Konferencen byder selvfølgelig også på 
en afstikker til toppen af Danmark, Skagen.

Under konferencetemaet sætter 
vi bl.a. fokus på disse temaer:

✷  Samskabelse 
✷  Klimatilpasning 
✷  Strande, kyster og stier 
✷  Den store fortælling om det grønne. 

MÅLGRUPPe: Målgruppe for konferencen 
er forvaltere, praktikere og forskere, der 
arbejder med de grønne opgaver i bred 
forstand, med klimatilpasning og med by-
udvikling.
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STeD
7. og 8. september: Knivholt Hovedgaard, Hjørringvej 180, 9900 Hjørring
9. september: Skagen med Nordjyske Jernbaner

Bemærk: Konferencestedet ligger ca. 4,5 km fra centrum og der vil være bustransport 
fra centrum/hoteller til konferencestedet. Ønsker man at benytte dette tilbud skal det 
angives ved tilmeldingen. Særligt d. 8. september anbefaler vi, at man benytter bus til 
konferencestedet om morgenen, da ekskursioner med bus udgår fra konferencestedet 
senere på dagen.

PRiS Medlem af PN eller abonnent på 
 Skov og Landskabs Videntjeneste Øvrige
Hele konferencen  4.950 6.500
2 dage  3.600 4.700
1 dag  1.950 2.600
Priserne inkluderer festmiddag den 8. september samt øvrige måltider, men er eksklu-
siv hotelophold. Priser er ekskl. moms. 

OVeRNATNiNG
Kan bookes ved tilmelding til konferencen. Vi kan kun garantere værelserne frem til 40 
dage før konferencens start. 

HOTeL  enkeltv./dobbeltv.
Hotel Jutlandia  874 kr. /1074 kr.
Hotel Scandic The Reef 940 kr./ 1140 kr
Best Western  995 kr./ 1195 kr.
Hotel Frederikshavn  775 kr./  975 kr. 
Priserne er pr. nat og inkl. morgenmad og moms.
Hoteller ligger i bymidten alle med ca. 4 kms afstand til konferencested

eKSURSiONeR
Husk praktisk fodtøj/beklædning  til ekskursioner

Online tilmelding via www.parkognatur.dk  eller via www.ign.ku.dk / Efteruddannelse 
og kurser / Åbne kurser og konferencer. Alle spørgsmål om tilmelding besvares af Or-
ganicer, mail@organicer.dk, tlf. 9627 2227 

TiLMeLDiNGSFRiST:
25. august 2016: Bemærk at hoteller kan være udsolgt ved sen tilmelding. 

Bekræftelsen tilsendes pr. mail efter tilmelding. Fakturaen vil blive sendt pr. mail eller 
via elektronisk scanning senest 20 dage før konferencens start. Ved afbud senere end 4 
uger før arrangementet skal du betale 50 % af deltagergebyret. Ved afbud senere end 
2 uger før skal du betale hele deltagergebyret, dog kan du efter aftale med Organicer, 
VisitHerning sende en anden deltager i stedet – mod et navneændringsgebyr på 100 kr. 
Ved afbud debiteres overnatning i det omfang, hotellerne kræver det. 

KONFeReNceLeDeLSe
Formand for Kommunale Park- og Naturforvaltere Kirsten Lund Andersen, Aalborg 
Kommune, tlf. 2520 2250, kla-teknik@aalborg.dk 
Professor Anders Busse Nielsen, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, KU, tlf. 
3532 0037, abn@ign.ku.dk 
Adjunkt Christian Phillip Kjøller, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, KU, tlf. 
3533 1828, cpk@life.ku.dk 
PNs sekretariat v. Michael Nørgaard, Mobil 4097 4444, sekretariat@parkognatur.dk

www.tankegang.dk

Park- og Naturforvalterne


