
Styremøde i Nordisk kulturlandskabsforbund 11.2.2022 (digitalt) 
 
Til stede: Flemming Nielsen, Stig Horsberg, Bjørn Petersen, Anna Bodil Hald, Riitta Ekengren, Kirsti 
Reskalenko 
 
Forfall: Lars Aamodt, Pär Connelid, Ann-Charlott Hajdu-Rafis 
 

1. Åpning ved Flemming Nielsen 
  

2. Godkjenning af agenda  
Godkjent. 
 

3. Godkjending af referat fra sidste møde 

Godkjent. 

4. Forbundets økonomi och drift – opkrævning af kontingent  
Opkrævninger er udsendt i Danmark, Norge og Finland, i Sverige ukjent.  
 
Saldo pr. 31.12.2021 var i Danmark 74 074 kroner, av dette er 27 150 kroner 
innbetalte depositum, i Finland 4628 euro, i Norge 37 845 kroner, av dette 27 658 
kroner i innbetalte depositum. Etter møtet har Pär opplyst at svensk saldo er 117 026 
kroner. 
 

5. Protokoll från årsmøtet  
Protokollen bør vise til bilagene som ligger på hjemmesiden sammen med 
protokollen - under ”formaliteter”. 
 

6. Årsmøtet i Finland – status 
Miljöministeriet har gitt 9700 euro i støtte. Aktuelt er der ca. 58 deltagere inkl. 
styremedlemmer. Stig rydder i listen og markerer hvem som har betalt depositum og 
sender til styret etter møtet. Riitta og Kirsti vurderer hvordan pladserne skal fordeles, 
så alle nationaliteter tilgodeses. Kontaktpersonene sender beskjed til deltagerne i sitt 
land om bekreftet plass og innbetaling av depositum på 300 euro innen 14 dager. 
  
Innen 5. juni skal restbeløbene betales. Ved fulltegnet deltagerliste (60 personer) 
settes totalprisen til 500 euro. Stig kontakter Pär om oppfølging av svenske deltagere. 
 

7. Skagen-tur i juni 
Vi har 18 tilmeldte – dermed 14-15 værelser optaget av 18 reserverede, dvs. at der er 
plads til lidt flere. Bortset fra to norske er alle danske. Turen gennemføres. 
 

8. Andre arrangementer i 2022 
Studietur til vestnorske fjordlandskab delvis planlagt, men utsatt til 2023. 
Det er istedenfor aktuelt med et todagers arrangement på Finnskogen i sørøst-Norge, 
og arbeidet med dette er nettopp startet. 



9. Projekt kulturlandskab 2022 -2023 med seminar i Sæby den 13.-14. juni 2023 
 
Forbundet har sat fokus på ”Nordisk samhørighed” omkring kulturlandskabet og 
kulturlandskabets biologisk mangfoldighed i Norden. Til dette arbejde mod et positivt 
nordiske samarbejde om kulturlandskabet har vi fået en bevilling på 200 000 kroner 
fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. 
 

Med dette tilskud igangsætter Nordisk Kulturlandskabsforbund et projekt, der skal 
sætte forøget fokus på kulturlandskaber/kulturnatur i en nordisk kontekst. Som en 
del af projektet, skal der produceres 3 videoer, der giver eksempler på nogle typiske 
danske kultur-naturlandskaber, som også findes i de øvrige nordiske lande. Videoerne 
vil blive distribueret bredt i de nordiske lande af produktionsselskabet. Ligeledes vil 
de komme til at ligge på Nordisk Kulturlandskabsforbunds hjemmeside, 
https://kulturlandskab.org/. 
 

Der vil i projektperioden også blive bragt artikler i relevante tidsskrifter. Projektet 
afsluttes med et fællesnordisk seminar i Sæby i Nordjylland primo juni 2023 med 
oplægsholdere fra de nordiske lande. På seminaret vil der være faciliteret 
netværksdannelse. Der bliver inviterer bredt til kommuner, fylker, län, museer samt 
undervisningsinstitutioner. Målet med projektet er at styrke opmærksomheden på 
kulturlandskabernes natur- og kulturmiljøer, på tværs af de nordiske lande og 
generationer og danne fælles nordiske vidensnetværk omkring disse emnerne på 
tværs af generationer. 
 
Bestyrelsen nedsætter en styre/projektgruppe med en repræsentant fra Norge (Stig) 
og Sverige (Pär), men hoveddelen af det praktiske arbejde bliver udført  af den 
danske del af bestyrelsen. Flemming laver et kommissorium for gruppen og indkalder 
snarest til møde. 

10. Årsmøtet i DK, Læsø 14.06 – 17.06. 2023 
Mødet ligger i forlængelse af konferencen på Sæby 13. juni, og der bør være ca. en 
time med introduksjon til øens fauna, flora og geologi den første kveld. 
 

11. Øvrige sager  
Redaktionsmöte på mandag d 14.2 kl. 19 (20 i Finland) 
 

12. Næste møde  
Om årsmötesforberedelser 18.5 kl. 19 (20 i Finland) 

 
 
Referat ved Bjørn og Stig, supplert av Flemming på pkt. 9 

https://kulturlandskab.org/

