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DANCORE Temadag 2020 

Building with Nature – det nye sort eller hvidt? 

Fredag den 27. november 2020 kl. 13:00-16:30 
Fredag den 11. december 2020 kl. 13:00-15:30 

 

DANCORE inviterer til årets Temadag 2020 – eller rettere to halve temadage, og ikke med fysisk 

fremmøde som vi plejer, men som 2 eftermiddage der afholdes online via Zoom.  

Vi har sammensat et program omkring temaet ”Building with Nature”, som er et uhyre relevant tema lige nu. 

Mange steder i Danmark og i udlandet arbejdes der på højtryk med at samtænke kystnære udviklings-

projekter, klimatilpasning og marine økosystemer.  

Der er mange muligheder og lige så mange tvetydigheder og faldgruber i dette felt.  

• Hvad er ”Building with Nature” overhovedet for et begreb? 

• I hvilken grad kan man og bør man ”styre” naturen?  

• Hvad er vores ønsker og forestillinger om ”naturen”, og hvad er naturens egentlige præmisser?  

• I hvilken grad kan man forudse og ”manipulere” naturen, dens fysiske kræfter og de biologiske 

processer? 

• Hvilken erfaring findes der med naturbaserede projekter – hvad kan man lære af dem, og hvordan kan 

de bruges i nye projekter? 

DANCORE har på baggrund af disse spørgsmål inviteret en række oplægsholdere, der fra hver 

deres ”vinkel” ser på og giver deres fagligt underbyggede svar. Det er både forskere med faglig viden om 

naturprocesserne samt planlæggere, projektledere og forvaltere med praktisk erfaring i udvikling af 

sådanne projekter. 

Arrangementet er gratis, afholdes på dansk (Stefan Aarninkhofs oplæg dog på engelsk) og er relevant for 

alle, der har interesse i dette område, det være sig planlæggere i kommunerne, rådgivere (ingeniører, 

landskabsarkitekter etc.) og forskere indenfor, og på tværs af, de relevante discipliner. 

Formatet er et online webinar, som deler sig over to eftermiddage, og hvor det vil være muligt at stille 

spørgsmål efter hvert oplæg. 

Tilmeldning foregår via email til office@dancore.dk, og link til webinaret fremsendes et par dage inden. 

Sidste frist for tilmelding er den 20. november 2020.  

Videresend gerne invitation og program til andre i jeres netværk. 

Vi håber, at I finder programmet interessant og relevant og ser frem til at ”se” jer online disse to dage.  

Med venlig hilsen 

Nils Drønen 

Koordinator, DANCORE 

  

http://www.dancore.dk/
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Program 

Fredag den 27. november 2020 

13:00-13:10 

DANCORE i nye klæder  

Om tankerne bag DANCORE anno 2020 - og der knyttes an til dagens program. 

Nils Drønen, DANCORE-koordinator 

Del 1 Hvad er Building with Nature set ud fra et fagligt perspektiv? 

Building with Nature er ikke nødvendigvis et entydigt begreb. Her gives en række bud 
på, hvordan det kan forstås set fra forskellige perspektiver og faglige discipliner. 

13:10-13:30 
Internationalt perspektiv 

Stefan Aarninkhof, TU Delft 

13:30-13:50 
Landskabsarkitektonisk perspektiv 

Katrina Wiberg, Arkitektskolen Aarhus 

13:50-14:10 
Biologisk perspektiv 

Mads Christoffersen, DTU Aqua 

14:10-14:30 
Kystteknisk perspektiv 

Nils Drønen, DHI 

14:30-14:40 Hente kaffe 

Del 2 Design, målsætning og virkemidler 

Hvad er målet? Der er flere vinkler på sagen - om det er større biodiversitet, bedre/ 
nye rekreative forhold eller klimasikring. Når målsætningen er klar, skal der være 
sammenhæng mellem virkemidlerne og målet. 

14:40-15:00 
Naturlig natur, Gyldensten 

Erik Kristensen, Syddansk Universitet 

15:00-15:20 
Økonomiskabende landskaber som ikke er realiseret 

Jan Dietrich, Niras 

15:20-15:40 
Vandrammedirektivets miljømål og virkemidler. Vil det give god miljøtilstand? 

Karen Timmermann, DTU Aqua 

15:40-16:00 
Klitter, en sandhed med modifikationer 

Henrik Vinge Karlsson, Kystdirektoratet 

16:00-16:20 
Ålegræs, som ikke slåes 

Dorte Krause-Jensen, Aarhus Universitet 

16:20-16:30 Afrunding 
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Program 

Fredag den 11. december 2020 

13:00-13:10 

DANCORE i nye klæder  

Om tankerne bag DANCORE anno 2020 - og der knyttes an til dagens program. 

Nils Drønen, DANCORE-koordinator 

Del 3 Hvad er det svære ved at bruge Building with Nature? 
(kommunalt perspektiv fra Byerne og det stigende havvand) 

Hvorfor er der ikke mange flere projekter, der anvender naturbaserede løsninger? Her 
giver 4 kommuner erfaringer videre med, hvordan der kan arbejdes med sådanne 
projekter. 

13:10-13:30 
Assens 

Katrine Juul Larsen, Assens Kommune 

13:30-13:50 
Juelsminde 

Per Nørmark, Hedensted Kommune 

13:50-14:10 
Dragør 

Hanna Rehling, Dragør Kommune 

14:10-14:30 
Kobæk Strand 

Karen Vestergaard, Slagelse Kommune 

14:30-14:40 Hente kaffe 

Del 4 Hvilke hensyn skal man tage? Muligheder og faldgruber 

Det er vigtigt, at erfaringer fra projekter, der ikke gik efter hensigten, også 
videreformidles – f.eks. når processer eller forhold overses, og det fører til uforudsete 
resultater. 

14:40-15:00 

Når tingene ikke helt går, som man forestillede sig 

Per Sørensen, Kystdirektoratet 

En række fortællinger om tilfælde hvor fysiske, biologiske og rekreative formål ikke 
altid fandt sammen i en helhed, herunder: 

• Sandmotoren sandede til 

• Klitterne fik panser på 

• Vinterbadere måtte tørsvømme 

• Stenrevet klappede gællerne i 

• Stranden blev invaderet af naturen 

Del 5 Refleksioner om Building with Nature er det nye sort, hvidt eller en anden farve 

15:00-15:30 

DANCORE inviterer til at afslutte webinar-dagene med refleksioner over temaet. 

• Hvad har de 2 webinarer givet anledning til af tanker? 

• Hvad er de næste skridt hos fagfolk og visionsmagere? 

• Hvad kan DANCORE gøre for at hjælpe? 

 

http://www.dancore.dk/

