
INVITATION 

Konference om 
kulturmiljøer 
i planlægningen

DATO 
9/5 2019 

TID
10.00-17.30  

STED
Det gamle Rådhus, 
Stænderpladsen 2, 
8800 Viborg

TILMELDING
Tilmeld dig og 
se hele programmet her 

Realdania og Slots- og Kulturstyrelsen inviterer til landsdækkende 
konference om kulturmiljøer den 9. maj i Viborg. Rundt omkring i Danmark 
giver kulturmiljøer steder identitet og skaber en fælles bevidsthed 
omkring vores kulturarv. Selvom disse til tider kan have en underkendt 
værdi i lokalområderne, har de mange gange potentiale til at kunne få 
en stor positiv betydning i forhold til bosætning, turisme og den lokale 
udvikling.



Program 

Moderator: journalist TORE LEIFER, P1 

Formiddag med oplæg 

Åbningstale v. kulturminister METTE BOCK

Kvalificeret udvikling af kulturmiljøerne   

v. enhedschef MERETE LIND MIKKELSEN, Slots-  

og Kulturstyrelsen 

Fokus på kulturarven skaber fælles ejerskab

v. direktør for Kultur & Udvikling LARS STENTOFT, 

Viborg Kommune 

Bevaring betaler sig - Vejledning  om lokal-

planlægning for bevaringsværdige miljøer i byer 

og på landet v. arkitekt MAA MIA CHRISTIERNSON, 

Erhvervsstyrelsen  

Vores Bygningskultur v. programchef STINE  

LEA JACOBI, Realdania

Kulturmiljø set fra Nord - et norsk perspektiv  

på kulturmiljøet hér og dér v. Dr. CARSTEN  

PALUDAN-MÜLLER, University of Cambridge

Eftermiddag med workshops 

PAK, SAK eller KulturMiljø-Metoden? En guide 

til metoder i registrering og prioritering af 

kulturmiljøer v. institutleder ARNE HØI, KADK 

Kulturarven som løftestang for byudvikling 

v. arkitekt ERIK BRANDT DAM, Erik Brandt Dam 

Arkitekter 

Strategisk planlægning for landsbyerne  

v. fuldmægtig LEA MIKKELSEN, Erhvervsstyrelsen 

Kulturmiljøer og stedsidentitet  

v. ph.d. MORTEN BIRK, KADK

Kulturmiljøer som strategisk politisk redskab 

v. formand for plan og erhvervsudvalget DANIEL 

LILLERØI, Næstved Kommune

m.fl. 

KONFERENCE 

Kulturmiljøer 
i planlægningen
Kulturmiljøer kan blive en god forretning, og tænkes de strategisk 
ind i kommunernes planlægningen, kan de blive en forudsætning, og 
ikke en bremseklods, for udvikling og vækst i kommunerne. 

På konferencen får du resultaterne fra de seneste undersøgelser 
af kommunernes arbejde med kulturmiljøer, nyeste retningslinjer 
inden for lokalplanlægningen, en guide i registrerings- og 
prioriteringsmetoder, oplæg med inspiration fra ind- og udland og 
ikke mindst politikere og planlæggers erfaringer fra deres arbejde 
med kulturmiljøer i planlægningen.

PRIS

900 kr.

[Medlemmer af Kommunenetværk for 

Bygningskulturen i P
lanlægningen]

1800 kr.

[Ikke-medlemmer]

FROKOST

BARK
Gul seddel
Alternativt stod der før: På konferencen sætter fagfolk fra tegnestuer, styrelser, museer, forskningsinstitutioner og kommuner fokus på kulturmiljøernes kvaliteter og potentialer og deler ud deres seneste erfaringer. 

BARK
Gul seddel

BARK
Gul seddel




