15. november 2016

Nordisk tilgang til naturudvikling langs kysterne
Det var oplevelsen af nordisk sammenhængskraft, der gjorde sig gældende, da landskabsarkitekternes Nordiske Møde fandt sted den 15. september med Danmark som vært.
Ud over det internationale og europæiske samarbejde gennem organisationerne IFLA samt
IFLA Europe, så arbejder de nordiske lande også tættere sammen idet de yderligere mødes
en gang årligt for at være sammen om en aktuel dagsorden og for at lytte til hinandens udfordringer og muligheder i det forlangende år. Der er både ligheder og forskelle. På baggrund
af en fælles erfaring og bekymring, er de nordiske lande i år blevet enige om, at sætte fokus
på de nordiske kyster.
"Nordic approach how to meet Nature in A sensitive Way" lyder den overskrift, som vi er
sammen om. Overordnet handler det om, hvordan vi bedst muligt kan anvende naturen som
ressource for oplevelser af høj kvalitet, også for turister, uden samtidig at ødelægge de unikke værdier, der netop tiltrækker os. Ja, hvordan kan vi samtidig bevare og udvikle naturværdierne?
Det handler om, at adressere den stigning i antal turister til Norden, hvis store attraktion er
fjord-, havn-, klint- og klitlandskaber. Det handler om, at vi både skaber egnsudvikling OG naturudvikling langs de nordiske kyster og om, hvordan vi også giver opmærksomhed til den
udefra kommende fjende: affald fra de nære havområder udenfor kyster. Det handler i høj
grad også om at sikre offentlig tilgængelighed langs kysterne og netop undgå, at byggerier og
anlæg som hoteller, sommerhusområder og kystnære vindmølleparker ikke udtrykker en privathed, der afholder lokale borgere, besøgende og turister fra at færdes frit langs kysterne.
Der er potentiale for at udvikle en ”Strategi for Nordisk Kystudvikling”. Og vi vil gerne bidrage
med en stærk landskabelig tilgang til strategien.
Vi anerkender, at der med øgende/voksende turisme er behov for at etablere anlæg og infrastruktur i et vist omfang. Vi anerkender også, at der ligger et stort vækstpotentiale for lokalsamfundene langs de nordiske kyster, som vi bør udnytte. Vi ønsker også, at få flere til at
komme og lære de smukke steder langs kysten at kende. Da det samtidig er her, de fleste
ressourcer gennem tiden har været knyttet til, så bliver det også en fortælling om nordisk
kystkulturhistorie.

Men vi må håndtere presset på naturen. Vi må håndtere dilemmaet om, at landskaberne på
en gang skal være beskyttede og tilgængelige. Vi tror på en nordisk tilgang til landskaberne.
Vi tror på, at kysterne kan bære kystkulturhistorien videre på en bæredygtig og sensitiv måde. Vi tror på, at en fælles Nordisk Kyststrategi kan blive et stærkt værktøj, der kan skabe en
bæredygtig retning for kystudviklingen.
Derfor er vi blevet enige om, inden for et år, at definere et sæt af nordiske værdier – ”Nordic
Statement” - som i første omgang kan vække opmærksomhed og understrege betydningen
overfor omverdenen. Og som kan manifestere de nordiske landskabsarkitekters vilje til at
bidrage til løsning af tidens store samfundsudfordringer.
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