
Grænser 
for turisme?
Det er let at være kynisk omkring turisme og dens løfte om at skabe nye, 
lokale arbejdspladser, økonomisk vækst og bæredygtig udvikling, når 
lokale beboere klager over at være overrendt af internationale turister, 
der ikke formår at tage hensyn til hverken natur eller kultur. Men der er 
andre mere nuancerede fortællinger og innovative muligheder for at an-
vende turisme som middel til bæredygtig udvikling gennem samarbejde 
på tværs af sektorer, myndigheder og landegrænser.

Nationalpark Vadehavet, Syddansk Universitet og Friluftsrådet inviterer 
til konference, hvor vi vil sætte fokus på, hvordan man kan forene beho-
vet for at beskytte særlig natur og den hastigt voksende interesse blandt 
borgere og turister, der gerne vil ud og opleve naturen.

Vi ønsker at skabe en debatdag, hvor vi sætter fokus på langsigtet bære- 
dygtighed, og hvor vi får perspektiver, problemer og muligheder frem 
i lyset sammen med organisationer, interessenter og myndigheder. For-
målet er at bringe indsigt i eksisterende erfaringer og ny, forsknings- 
baseret viden og at identificere latente muligheder og langsigtede løs-
ninger, så turismen bliver til at leve af og leve med. 

Tilmelding på flexbillet.dk/nationalparkvadehavet/debatdag
Pris 395 kr. ex. moms. Der er begrænset antal pladser
Sidste frist for tilmelding er d. 26/10-2020. Tilmelding er bindende

Onsdag d. 11/11-2020
Musikhuset Esbjerg 
Havnegade 18 
6700 Esbjerg
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Foto: Tandrup naturfilm

      Debatdag om bæredygtig 
      turismeudvikling

TILMELDING

TID OG STED

http://flexbillet.dk/nationalparkvadehavet/debatdag


09.30 - 10.00 REGISTRERING OG MORGENMAD

10.00 - 10.20  VELKOMST 
  v/ Janne Liburd, Bestyrelsesformand i Nationalpark 
  Vadehavet og Niels-Christian Levin Hansen, formand 
  for Friluftsrådet
  PRÆSENTATION 
  v/ Mette Walsted Vestergaard, moderator

10.20 - 10.30  ÅBNINGSTALE 
  v/ Erik Buhl Nielsen, borgmester i Varde Kommune

10.30 – 12.00  ER DER GRÆNSER FOR TURISME?
   Hvad er bæredygtig turismeudvikling? v/ Janne  

Liburd, professor ved Institut for Design og Kommu-
nikation, SDU // Sustainable Tourism v/ Carol Ritchie, 
executive director, Europarc Federation // Hvordan 
skal Planloven så se ud? v/ Holger Bisgaard, By-
plankonsulent 

12.00 - 12.45 FROKOST OG NETVÆRK

12.45 – 13.30 CAFÉDEBAT
  Naturzoner, vild natur, vilde sommerhuse?

13.30 – 15.00  GÆSTESTYRING 
   Code of Conduct v/ Ditte Dyrbo Hviid, Nationalpark 

Vadehavet // Gæstestyring i Naturpark Amager v/ 
Jes Aagaard, Naturstyrelsen Region Hovedstaden //  
Development and strategy for visitor management in 
Söderåsens nationalpark v/ Jesper Witzell, National-
parkchef

15.00 - 15.30 EFTERMIDDAGSKAFFE OG NETVÆRK

15.30 - 16.15 CAFÉDEBAT
  Ende på turisme?

16.15 – 17.05  NATURUDVIKLING OG TURISMEUDVIKLING
  Turismeudviklingsperspekt på bæredygtig naturud- 
  vikling v/ Marco Berenthz, partner i Norrøn // Naturud- 
  viklingsperspektiv på bæredygtig turismeudvikling v/  
  Katherine Richardson, professor, Københavns Uni- 
  versitet og formand i bestyrelsen for Aage V.  
  Jensen Fonde

17.05 - 17.30  AFRUNDING 
   ”Vidensindsamling” v/ Mette Walsted Vestergaard // 

”Hvad så nu?” v/ Nationalpark Vadehavet og Frilufts-
rådet 

17.30-18.00 STÅENDE VADEHAVSTAPAS OG NETVÆRK

18.00  TAK FOR I  DAG!

      Programmet
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