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HØSTDEBAT 2 0 1 7
17. NOVEMBER

Danske Landskabsarkitekter inviterer til Høstdebat, og i år skal vi 
diskutere de danske kystlandskaber
De danske kystlandskaber er mangfoldige og værdifulde – de er vores national-
værdi. Langs den 7.300 km lange kystlinje kan vi opleve noget af Danmarks vilde-
ste og smukkeste natur. Og ingen i hele landet bor længere end 50 km fra strand, 
klit, klint, fjord, vig etc… 

Høstdebatten skal hjælpe os til at blive klogere på både udfordringer og værdier 
forbundet med udviklingen af de danske kysterlandskaber. Det gælder både på 
et strategisk niveau og på projektniveau. Viden og inspiration skal ruste os land-
skabsarkitekter til at spille en stærk rolle i udviklingen af kystlandskaberne.

 Program
16.00  Velkomst

     

     • Tre faglige oplæg

17.45  Pause og forfriskninger
18.15  Debat styret af Svava Riesto, Kunsthistoriker og forsker i 
 Landskabsarkitektut ved Københavns Universitet
19.30 Tapas & vin // netværk og dialog med producenter fra faget

De Danske Kystlandskaber
// Susanne Renée Grunkin, formand for DL 
og leder af Landskab hos JJW Arkitekter

Præsentation ved sponsorer

Betydning af tilgængelighed for friluftslivet i kystnatur 
// Nina L. Saarnak, leder hos Danmarks Naturfredningsfor-
ening og ansvarlig for politisk arbejde med planlov og kyster
 
Regionale tendenser og landskabsarkitekturens potentialer 
i kystlandskabsudvikling // Anne Vium Skaarup, Landskabs-
arkitekt MDL og indehaver af tegnestuen Anne Vium Skaarup
 
Destinationsudvikling og regionale fortællinger 
// Poul Høilund, medstifter og partner af Norrøn 
Aarkitekter, specialiseret i destinationsudvikling

Tilmelding: Arrangementet er åbent for 
alle, men vi vil gerne have din tilmelding se-
nest   d.  10.  november   via dit medlemslogin  
og  for ikke- medlemmer  via   mail:
dl@landskabsarkitekter.dk

Tid og sted: Fredag den 17. 
november 2017 kl. 16-21, 
Akademikerhuset, Peter 
Bangs Vej 30, Frederiksberg

Peter Bangsvej 30
2000 Frederiksberg                                                  

Tlf. 3332 2354                                                  
dl@landskabsarkitekter.dk                                                   

www.landskabsarkitekter.dk

D E  DA N S K E  KYST LA N D S KA B E R
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