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Velkommen

Friluftslivet i Danmark 2018
- mål, middel og værdier

7-8. maj



Praktiske oplysninger – justeringer i programmet
- afbud og fravalg af politikere

- workshoppene friluftsaktiviteter (Eghjorten, Glenten) og zonering, beskyttelse og benyttelse, biodiversitet er slået sammen
Lars Mortensen, direktør, Friluftsrådet træder ind i stedet for vicedirektør Torbjørn Eriksen

Styregruppen

• Søren Andkjær Syddansk Universitet

• Jakob Haahr Århus Universitet

• Frank S. Jensen IGN, Københavns Universitet

• Mathilde V. J. Jensen Skovskolen, KU

• Sandra Gentin Skovskolen, KU

• Søren Præstholm Skovskolen, KU

• Niels Blok Skovskolen, KU

• Erik Mygind Skovskolen, KU
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Friluftslivet i Danmark 2018 
– mål, middel og værdier

Målet med konferencen er at tegne et billede af friluftslivets betydning og rolle i Danmark 2018 samt debattere gode ideer og
konkrete tiltag, der kan udvikle friluftslivet yderligere. 

Hvordan fungerer samarbejdet mellem frivillige, organisationer, fonde, lodsejere, skoler, erhvervslivet, turisme, kommuner og stat?

Er der generel tilfredshed med de muligheder, der allerede eksisterer i dag ? Balance mellem benyttelse og beskyttelse? 
Samarbejde mellem private og offentlige aktører?

Er der forsømte områder, hvor friluftslivet bør tildeles større opmærksomhed med konkrete projekter? 

Er der gode eksempler på friluftspolitiske initiativer, der kan og bør videreudvikles og formidles (videndeling)?

Nye ideer og konkrete projekter til brobygning mellem private og offentlige aktører? 

2012 - afsæt i forskningsbaseret viden 2014 – 9 netværk fra alle grene af friluftslivet  2015 -formulering af 8 friluftspolitiske pejlemærker
national friluftspolitik  
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Hvad sætter konferencen fokus på?

Friluftslivets værdier vurderet ud fra et 
samfundsperspektiv?

Friluftsliv til lands og til vands. Fra 70’erne til i dag -
nye tendenser?

Friluftslivets potentialer anvendt som middel - det 
pædagogiske og institutionaliserede friluftsliv

Paneldebatten

Markedspladsen

National- og naturparker

Workshops

Friluftslivets betydning set med norske briller

• Hvilke argumenter eller rationaler taler for at 
styrke friluftsliv set ud fra en filosofisk vinkel?

• Hvilken viden kan forskere fra IGN/ KU 
fremlægge, der igennem mange år har 
beskæftiger sig med det rekreative friluftsliv?

• Viden og erfaringer belyses af repræsentanter fra 
universitets- og højskoleverdenen

• Hvordan støtter store indflydelsesrige 
organisationer friluftslivet i Danmark? Hvilken 
udvikling af friluftslivet vil du foreslå igangsat de 
kommende år? Ideer, konkrete projekter.. ?

• Muligheden for dialog og skabe netværk i teori 
og praksis. 

• Hvilke initiativer udfoldes i nationalparker og 
naturparker for at styrke friluftslivet? 

• Videndeling, skabe netværk. Opleve friluftsliv i 
praksis

• Friluftsliv sættes under lup og vurderes ud fra et 
norsk perspektiv
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God konference
-videndeling

-debat

- netværk

Friluftslivet i Danmark 2018
- mål, middel og værdier

7-8. maj



Markedspladsen - oversigt
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1: Træklatring
2: - fri -
3: Find vej i DK, DOF/AMK
4: Ungdomspuljen, 
Helsingør Ungdomsskole, SR
5: Dansk Friluftsliv, Teis 
Møller
6: Adventurous learnning, 
VIA/MJ
7: Friluftsliv i skolen, 
Friluftsrådet/JA
8: Center for Børn og Natur, 
Skovskolen

A: Krible-krable, 
Skovtroldene i Gribskov/NH
B: At tage læring med ud, 
VIA/SE
C: Friluftsliv og 
funktionsnedsættelser, 
Handivid/TS
D: Friluftsliv og natur, Tarup-
Davinde I/S, HKH
E: Friluftsguiden, parks’n
Trails, JW
F: Friluftsdata og 
vandreruter, Mariager/KB/IT 
G: Nature Moves og 
Teachout, SA og EM
H: Speakers Corner (bl.a. 
Jakob Haahr
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