
EFTERÅRETS FIRE VIDENSCAFÉER ER 
KOORDINERET MED PROJEKTET SEAPLANSPACE 
OG BORNHOLMS KULTURUGE
Det er gratis at være med, men på grund af Corona har vi begrænset antal pladser, så 
alle kan føle sig trygge.  Tilmelding er nødvendig via mail til lene.havtorn.larsen@crt.dk

Mandag den 7.9. kl. 15.00-18.30 
’SØMANDSSKAB & KØBMANDSSKAB’ 
- OM DET BLÅ DANMARK SOM ERHVERVSSEKTOR

Vi holder oplæg om skibsdrift og skibsfart. Herefter har vi en workshop om skibsfarten 
som et redskab til at arbejde for forbedring af Østersøens miljø. Og til sidst holder vi et 
introducerende oplæg om havvindmølleindustrien og processen at bygge en havvindmøllepark. 

Oplægsholdere er Lone Reppien Thomsen, Project Manager og leder af Bornholms Maritime 
Udviklings Center samt Mikkel Navarro Hansen, CEO Maritime Development Center. 

Maritime Development Center er klyngeorganisation for Det Blå Danmark og 
netværksorganisation for de maritime virksomheder samt interessenter.

Torsdag den 17.9. kl. 14.00-15.30
’VANDRING SÆTTER SPOR I KROP, SJÆL OG LANDSKAB’ 

Vi går som aldrig før.  Vi er vilde med vandring.  Vi kombinerer motion og godt humør.  Vi 
iværksætter vandringer i stilhed og med målet om indre ro. Stier bliver anlagt og dermed viser 
vi nye veje og helt nye initiativer til udvikling af vores lokalmiljø på Bornholm.

Kom og hør om pilgrimsvandring, landsbyudvikling og naturinitiativer, der sætter spor 
i krop, sjæl og landskab.

Oplægsholdere er Frits Ahlefeldt arkitekt, illustrator, passioneret vandrer og skaber af 
websitet Bornholmrundt.dk og Lene Havtorn Larsen, seniorkonsulent og initiativtager til 
’Pilgrimsvejen til Sct Ib’ samt proceskonsulent i forbindelse med udvikling af landsbyklynger.

Mandag den 5.10. kl. 15.00-18.30
’FISKERIETS UDVIKLING, AKVAKULTUR OG BÆREDYGTIGHED I ØSTERSØEN’ 

Du bliver præsenteret for oplæg og diskussion om fiskeriets udviklingsvilkår og 
styringsmekanismer i Norden, herunder Østersøen. Oplægget tager udgangspunkt i et 
forskningsprojekt for Nordisk Ministerråd. Desuden fortæller vi om akvakultur i Østersøen 
baseret på et nyligt gennemført forskningsprojekt om bæredygtig akvakultur i Østersøen, 
mere specifikt om muslingeavl og muligheden for at fjerne næringsstoffer fra havmiljøet.

Oplægsholdere er Jeppe Høst, senioranalytiker ved Oxford Research og har forsket i 
fiskeriets sociologi. Lars Kjerulf Petersen, seniorforsker ved Aarhus Universitet.

Mandag den 23.11. kl. 15.00-18.30
’KRYDSTOGTTURISME OG BETYDNINGEN  
FOR BÆREDYGTIGE LOKALOMRÅDER’ 

Videnscafeen omfatter både oplæg og diskussion om krydstogtturismen og dens udfordringer 
og udviklingsmuligheder ikke mindst i lyset af Corona-pandemien. Desuden diskuteres 
krydstogt i relation til klimadebatten. Herefter taler vi om krydstogtturismens indflydelse 
på lokalområder og diskuterer sociale og økonomiske bæredygtighedsaspekter.

Oplægsholdere er Peter Juhl, krydstogtkoordinator hos Destination Bornholm 
og medlem af en række internationale krydstogtnetværk. Szilvia Gyimothy,  
lektor ved Copenhagen Business School.
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