
Landskaber er in  
– men landet er yt! 

..ihvertfald som det ligger nu…! 



Der er stort fokus på klima, 
tomater på tagene og 
bæredygtige byer..vild 
natur ønskes tilbage i byen 

Landet udenfor byerne skal 
re-konfigureres mellem nye 
produktionsformer og 
urbane rekreative behov.  

Det udfordrer vores syn på 
landskabets form og værdi 



Hvordan	  vi	  sam-‐skaber	  landlighed	  

Om	  hybride	  landskaber	  mellem	  by	  
og	  land	  

Planlægningens	  udfordringer	  

Forvaltningsdiskurser	  



We	  are	  all	  rural	  4	  =mes	  a	  day…	  
”The	  rural	  also	  pleases	  us,	  soothing	  our	  worries	  
through	  book	  and	  film	  and	  song,	  and	  rewarding	  
our	  ambi8ons	  through	  walking,	  weeding	  and	  
woodcu:ng.	  In	  all	  these	  ways	  and	  more,	  the	  
rural	  remains	  an	  ac8ve	  feature	  of	  our	  lives.	  
Con8nually	  confron8ng	  us	  and	  our	  poli8cs	  
materially,	  symbolically	  and	  relaionally.”	  

Bell	  M.M.,	  Lloyd	  S.E.	  and	  Vatovec	  C.	  (2010)	  



Vi	  læser	  og	  opfaCer	  	  
landskaber	  forskelligt	  

•  Landscapes	  are	  the	  results	  of	  human	  interests	  
and	  ac=vi=es.	  Their	  forms	  may	  be	  interpreted	  as	  
a	  language,	  but	  not	  a	  universal	  one.”	  

•  Claval	  P.,	  2005)	  



Landskaber	  8llægges	  forskellige	  
værdier	  	  

• Produk=on	  
• Læring	  og	  inspira=on	  

• Rekrea=on	  og	  sundhed	  
• NaturbeskyMelse	  
• Urbanisering	  
• Klima=lpasning	  





Samskabelse er også proces 
henimod en fælles forståelse af 

landskabsværdierne  

- en forhandling 



PhD	  om…	  

Emerging   Landscape Businesses: 
Towards new rural practices 
Exploring relations between landscapes and rural business 

development on Funen  



Landligheden	  

• RURAL…	  relateret	  =l,	  eller	  	  
karakteris=sk	  for	  
landskabet,	  landlivet,	  eller	  
landbobefolkningen;	  	  

• rus=c:	  landlig	  s)lhed.	  



Fokus	  på	  landskabet…fordi	  der	  er	  
mange	  forventninger	  8l,	  hvordan	  det	  
ser	  ud,	  og	  hvad	  der	  kan	  og	  må	  finde	  

sted.	  
Nogen	  gange	  modsatreCede,	  andre	  

gange	  i	  skøn	  forening.	  
Alt	  det	  vi	  gør	  i	  og	  med	  landskabet	  
(landbrug,	  bosætning,	  gåture,	  nye	  

småerhverv…har	  indflydelse	  på,	  hvad	  
vi	  oplever	  og	  ser	  derude.	  



The	  island	  of	  Funen	  
”Denmarks	  Garden”	  



De	  nye	  landskabserhverv	  defineres	  
som	  økonomisk	  ak8vitet,	  der	  bruger	  	  	  	  	  	  
	  	  	  landskaber	  som	  ressource	  –	  direkte	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  eller	  indirekte.	   



• Hvordan	  er	  
erhvervsudviklingen	  på	  
landet	  relateret	  =l	  
landskabet?	  

• Og	  hvordan	  vi	  faciliterer	  
nye	  erhverv	  med	  
landskabet	  som	  medspiller	  



Landbrugets	  udvikling	  har	  
stor	  betydning	  for	  det,	  vi	  
betragter	  som	  vores	  åbne	  

landskaber	  og	  deres	  
=lgængelighed	  



30	  besøg	  og	  interviews	  hos	  nye	  
landskabserhverv	  

•  Mikrohøjskole–	  Godser	  med	  nye	  funk8oner-‐	  
Gorilla	  Park	  –Vin	  og	  terapi–	  Bisonfarm	  med	  
indiansk	  filosofi	  –	  Film	  Fyn	  –Herrens	  Mark–	  
Terapihaver–	  Naturturisme	  –	  Mikro-‐	  og	  
makrobyrggerier	  –	  Ø-‐retreats–	  Økomølleren–	  
Kalveproduk8on	  via	  webcams	  	  -‐	  Interna8onal	  
byrllupsarrangør	  –	  Pluk-‐selv	  gårde	  	  –	  
Hesteassisteret	  terapi	  og	  selvudvikling	  –	  
Kos:lskud	  –	  Ciderproduk8on	  med	  
nedfaldsfrugt	  fra	  private	  haver	  



Actor-‐networks	  
•  Horses-‐	  human	  sensivity-‐	  meadows-‐US	  research-‐
jobcenters-‐public	  health	  –	  economic	  crisis	  –	  funding	  

•  Web	  cams	  –	  calves	  –	  It	  development	  -‐	  urban	  
dwellers	  -‐	  food	  control	  –	  transporta=on	  
temtemperature	  –	  local	  energy	  supply	  

•  Rehabilita=on–medical	  discourse	  –raised	  beds	  –
nature	  protec=on	  –physiotherapy	  –animal	  fence–
landuse	  management	  –	  neighbor	  conflicts	  

•  Phytoestrogen	  –	  diges=on	  –	  redclover	  -‐	  research	  –	  
food	  control	  	  –	  medical	  discource	  –	  regional	  funding	  

•  EFFECTS	  OF	  NETWORKS	  





Samarbejde	  med	  Århus	  
Universitetshospital	  

Forebyggelse	  af	  gener	  i	  
overgangsalderen	  og	  osteoporose	  



Medical	  
research	  
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with	  

pharmace
u8cal	  

industry	  

Export	  to	  Taiwan	  
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research	  



My	  Calf	  
buy	  a	  share..	  

And	  watch	  it	  whenever	  you	  
want	  



IT	  landmanden	  bringer	  sine	  
”varer”	  =l	  byens	  torv	  





Landskabelig	  æste=k	  og	  
selvudvikling	  

Mikrohøjskolen	  







Michelinkokke	  rejser	  8l	  Fyns	  Hoved	  
og	  øve	  sig	  	  udskæring,	  8lberedelse	  

og	  servering	  



Terapihaver	  på	  landet….	  
	  En	  stor	  forskningsagenda	  

Forebyggelse	  og	  behandlíng	  af	  
stress,	  PTS	  og	  rehabilitering	  	  

(Denne	  sag	  på	  Langeland	  nåede	  )l	  Chris)ansborg)	  





• “It’s	  actually	  because	  of	  
the	  crisis,	  that	  we	  were	  
able	  to	  develop	  this	  
business…”	  



5	  ha	  familiepraksis	  	  
Agri-‐turisme	  og	  lokal	  stolthed	  

Nye	  landskaber	  
Guldmedaljer	  i	  London	  



Kontroverser	  

•  Fødevarekontrollen	  ved	  alt	  om	  grise,	  men	  
intet	  om	  vin	  

•  Svært	  at	  få	  en	  bygge8lladelse	  

•  Vinproduk8on	  i	  EU	  sammenhæng	  skaber	  
udfordringer	  

•  Nye	  landskaber	  





Flere	  former	  for	  vinproduk8on	  og	  
relaterede	  ak8viteter	  

•  Forandringer	  af	  landskabets	  materialitet=	  
diversificering	  =	  nyt	  landskabssyn	  ..	  

•  Miljøforbedringer(many	  organic	  small	  scale	  
producers)	  

•  Bidrager	  =l	  social	  velfærd	  

•  Innova=on	  
•  Nye	  alliancer	  udfordrer	  gamle	  regimer	  







Ø-retreat for krigsveteraner 
Social isolation og 

muligheden for at arbejde ude 
i det fri… 

Historien om, hvor kompleks 
en sagsbehandling kan 

være… 



Konventionel - økologi 
Ingen planlægningszone for det 
åbne land (mange restriktioner) 
Mikro-makro (vækst versus det 
daglige brød) 
Natur-kultur -diskussionen 
Certificering – lokale praksisser  
Ejerskab til landskabet – 
tilgængelighed 





Hvordan passer nedenstående udsagn på din virksomhed? 

 - Hvis vi ikke var her, ville der ikke være den samme landskabspleje 
Krydset med: Hvordan passer nedenstående udsagn på din virksomhed? 

 - Vi har etableret nye landskabskvaliteter i form af læhegn, skov eller søområde 



Air	  dried	  hams	  –	  a	  new	  product	  



Hvem	  står	  bag	  landskabserhverv	  

•  Star8ng	  with	  very	  different	  backgrounds..and	  
age–	  	  

•  Either	  with	  a	  farmer	  in	  the	  blood	  or	  not	  

•  Diverse	  a:tudes	  to	  what	  a	  landscape	  is	  

•  Inherit	  or	  star8ng	  from	  scratch	  

•  Own	  land	  or	  using	  the	  public	  accesible	  
landscape	  

•  Business	  concepts	  beyond	  consump8on	  and	  
produc8on	  

•  	  Alliances	  beyond	  conven8onal	  systems	  

Performer	  mul=ple	  
former	  for	  
landlighed(æste=sk
ra=onelt	  
produk=vt,	  læring,	  
healing,	  ekso=sk,	  
roman=sk,	  
pragma=sk…)	  



Konklusionen	  er,	  at	  der	  produceres	  mere	  end	  de	  
såkaldte	  ”eksternatliter”	  	  	  

• Diversificering	  af	  landskaberne	  	  	  
• Forskning	  og	  innova8on	  
• Miljømæssige	  forbedringer	  

• Diversificering	  af	  landdistrikternes	  økonomiske	  
basis	  

• Tilgængelighed	  8l	  landskabet	  	  

• Møder	  mellem	  producent	  og	  forbruger	  

• Bidrager	  8l	  ny	  sundhedsagenda	  med	  landskabet	  i	  
fokus	  



• Nye	  landskabserhverv	  bygger	  
nye	  alliancer.	  Det	  skaber	  nye	  
diskurser	  for	  det	  åbne	  landskab	  
og	  udfordrer	  planlægning	  og	  
lovgivning	  	  



	  	  	  At	  bo	  på	  landet	  er	  ikke	  al8d	  lig	  med	  
adgang	  8l	  landskabet..	  



Dynamikker	  mellem	  by	  og	  land.	  
Det	  landlige	  og	  det	  urbane	  er	  
indbyrdes	  ahængige	  og	  eksisterer	  i	  
en	  flydende	  transforma=on	  

Er	  vi	  gode	  nok	  =l	  at	  forvalte	  denne	  
proces?	  



•  Thank	  you☺	  



Opsamling 

•  Vi er selv en del af landskabet – naturen eksisterer ikke 
udenfor os selv 

•  Vi befinder os i en antroprocæn tidsalder 

•  Vi har brug for at diskutere landskabssyn – der 
erkender, at landskabet er et hybrid af vores 
tilstedeværelse og de processer, der sker i en gensidig 
proces mellem de skabte landskaber og os. 

•  Vi kan medvirke til samskabelse af nye 
landskabsværdier  ved at skubbe til lovgivning og 
planlægning   

•  Vi kan arbejde på nye måder at gå til sagsbehandlingen 
på – det kræver viden og kreativitet..og vilje! 

•  Vi kan arbejde på nye måder at gå til sagsbehandlingen 
på – det kræver viden og kreativitet..og vilje! 


