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Vi vil gerne invitere dig til konferencen Fremtidens Øresund – hvordan kan naturbeskyttelse, erhverv og tu-

risme gå hånd i hånd? Onsdag den 3. februar 2016, kl. 13- 16:30 i Kulturhuset Islands Brygge, Købehavn.  

Konferencen har fokus på Øresund - både under og over havoverfladen og de muligheder, området byder på. 

Vi vil gerne udfordre, at natur og bæredygtig udvikling kan tænkes sammen med turisme og erhverv.  

Den danske Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen åbner konferencen og præsenterer sine og regerin-

gens visioner for Øresund. Målgruppen for konferencen er det politiske miljø og de grønne organisationer, på 

begge sider af Øresund.  

 Oplægsholdere er forskere fra Københavns Universitet, direktører for Øresundsakvariet og den sven-

ske Nationalpark Kosterhavet, samt fritidsbrugere og fiskerierhvervet. De giver deres syn på, hvad der 

gør Øresund unik, og hvad Øresund har at byde på i fremtiden.  

 Erhvervs- og fritidsbrugere af området giver et indblik i, hvad disse genererer af blandt andet indtæg-

ter til regionen på både på dansk og svensk side.  

 Endeligt er der en paneldebat med præsentation af, hvad danske og svenske politikere vil med Øre-

sund i fremtiden. Panelet består af danske folketingspolitikere samt danske og svenske kommunalpoli-

tikere.  

Vi håber meget, at du har lyst til at deltage i konferencen, og under debatten at bidrage med dine fremtidsvisi-

oner for Øresund.  

Nedenfor kan du se det foreløbige program, så du kan danne dig et indtryk af de oplæg, der vil være i løbet af 

dagen.  

 

Vi glæder os til spændende dag med oplæg og paneldebat. 

Du kan tilmelde dig konferencen her – www.dn.dk/oeresund , senest d. 27. januar 2016 

 

Invitation til konferencen om  

Fremtidens Øresund  

– hvordan kan naturbeskyttelse, erhverv og turisme 

og gå hånd i hånd?  

http://www.dn.dk/oeresund
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Har du nogen spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig,  

 

På vegne af nedenstående organisationer, 

Med venlig hilsen 

 

 

Therese Nissen 

Danmarks Naturfredningsforening 

E-mail: tgdn@dn.dk 

Tlf.: 31 19 32 31  

 

 

Konferencen afholdes af 

 

 

 

 

  

                                                                

                                       

                                            

_ Öresundsvattensamarbetet__ 

  Øresundsvandsamarbejdet 
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Kort info: 

Konference: Fremtidens Øresund – hvordan kan naturbeskyttelse, erhverv og turisme gå hånd i hånd? 

Hvornår: Onsdag den 3. februar 2016, kl. 13- 16:30, med efterfølgende reception. 

Hvor: Kulturhuset Islands Brygge, Islands Brygge 18, 2300 Kbh. S 

Tilmelding på: www.dn.dk/oeresund  

Tid Oplægsholder 

12:30 - 13:00 Indskrivning 

13:00 - 13:05 Velkomst v. ordstyrer Janni Brixen 

13:05 - 13:20 Velkomsttale v. Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen 

Natur 

13:20 - 13:30 Øresund – nordens ”Great Barrier Reef” 

v. Jens Peder Jeppesen, Direktør i Øresundsakvariet, KU 

13:30 - 13:40 Muligheder for samarbejde mellem rekreative interesser og myndigheder 

for udvikling af et marint område  

v. Søren Larsen, Naturvejleder i Naturpark Lillebælt 

Friluftsliv 

13:45 - 14:00 Værdien af lystfiskeri  

v. Gordon Henriksen, Fishing Zealand og Arne Kvist Rønnest, Direktør Es-

rum Kloster 

14:00 - 14:10 Værdien af havfriluftsliv  

v. Berit C. Kaae, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, KU 

14:10 - 14:20 Hvad betyder turismen for kommunerne?  

v. Helle Damkjær, Analysechef i Visit Denmark 

14:25 - 14:40                                          PAUSE 

Fiskeri 

14:40 - 14:50 Lokale og friske råvarer fra Øresund  

v. Jesper Hansen, kok hos Fiskerikajen 

14:50 - 15:00 Bæredygtigt og skånsomt fiskeri  

v. Søren Jacobsen, Næstformand i Forening for Skånsomt Kystfiskeri (FSK) 

Hvordan? 

15:05 - 15:25 Erfaringerne fra oprettelsen af en Svensk-Norsk Nationalpark  

v. Anders Tysklind, Direktør i Kosterhavet Nationalpark 

15:25 - 15:40 Svensk politiker v. NN 

15:40 - 16:25 Politikerpanel og debat  

- med deltagelse af danske og svenske borgmestre og folketings-

politikere.  

Spørgsmål fra salen 

16:25 - 16:30 Afrunding og farvel og tak  

16:30 - 17:30 Reception v. Fiskerikajen 

http://www.dn.dk/oeresund

