
I Danmark fik vi for første gang en national friluftspolitik i 

2015. Vi har gennem det seneste årti fået fem nationalparker 

og over det ganske land etableres tværkommunale naturpar-

ker. Danskernes muligheder for at opleve naturen har været 

et vigtigt formål med alle disse tiltag. Men hvad så nu? 

Hvordan konkretiseres og realiseres politikken? Hvad er det 

for værdier og mål, der bæres videre i konkrete friluftsinitiati-

ver og projekter? Vi bringer praktikere, politikere, forenings- 

og organisationsfolk, ansatte i den kommunale sektor, 
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undervisere, studerende og forskere sammen for at diskutere 

disse spørgsmål under paneldebat, oplæg, workshops og 

ekskursion i den nyeste nationalpark – Kongernes Nordsjæl-

land. 

Konferencen afholdes på Skovskolen og den er en viderefø-

relse af tidligere friluftskonferencer, hvor den seneste, 

Turfriluftskonferencen, blev afviklet på Sletten ved Silkeborg  

i 2016.



09.00 Registrering, indkvartering samt morgenmad

10.00 Velkomst  
Thomas Færgeman, forstander, Skovskolen og  
Erik Mygind, lektor, IGN, KU

10.10 Friluftslivets værdier i samfundsperspektiv 
– rationaler 
Inkl. 10 min. spørgsmål

 Steen Nepper Larsen, lektor, DPU Århus 
 
10.40 Kort pause 

10.50 Friluftsliv som mål – det rekreative friluftsliv fra 
70’erne og nye tendenser – til lands og til vands

 Inkl. 10 min spørgsmål
 Frank Søndergaard Jensen, professor, IGN, KU   

Anton Stahl, lektor, IGN, KU

11.20 Friluftsliv som middel – det pædagogiske og 
institutionaliserede friluftsliv

 Inkl. 10 min. afsluttende spørgsmål
 Søren Andkjær, lektor, Institut for Idræt og  

Bio mekanik, Syddansk Universitet
 Jakob Haahr, adjunkt, Institut for Idræt,  

Aarhus Universitet 
 Johnnie Bøtker Laursen, underviser Gymnastik- 

høj skolen Viborg

12.10 Frokost 

13.00 5 minutters oplæg fra paneldeltagere 
 Oganisationer: 
•	 Danmarks	Naturfredningsforening,	vicedirektør 

Micheal Leth Jess
•	 Friluftsrådet,	formand Lars Mortensen
•	 Landbrug	&	Fødevarer,	viceformand Lone Andersen

• VisitNordsjælland, turistdirektør Annette Sørensen
•	 Dansk	Skovforening,	formand Niels Juel Reventlow
•	 Naturstyrelsen,	direktør Peter Ilsøe

 Debat med salen og fra øvrige paneldeltagere

14.45 Opsamling – konklusion
 Forslag til fremtidige initiativer, fx ideer til forsøgspro-

jekter 1-3 år i kommuner, samarbejde mellem private 
lodsejere, den offentlige og civile sektor, støtteordnin-
ger, (efter)uddannelse, mere bynært friluftsliv, 
adgangen til natur, osv.

 Steen Nepper og Søren Andkjær

15.00 Kaffe, the, kage, frugt 
 Kan medbringes til markedsplads

15.15 Markedsplads – videndeling
 Eksempler på fondsstøttede projekter, gode rekreative 

friluftslivsinitiativer, pædagogiske projekter, land-
skabs- og forvaltningstiltag, IT projekter, mv. Ideer og 
oplæg fra kommuner, højskoler og private præsente-
res via workshops, posters eller stande. 

18.00 Middag

19.30 Uformelt fælles samvær
 – netværk og samtaler omkring Skovskolens bål-

pladser
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08.00 Morgenmad

09.00 Nationalpark Skjoldungernes Land – betydning 
og perspektiver 

 Inkl. 5 min. spørgsmål
 Anders Bülow, nationalparkchef

09.20 Nationalpark Thy
 Inkl. 5 min. spørgsmål
 Bo Immersen, projektleder – formidling og friluftsliv

09.40 Naturpark Amager
 Inkl. 5 min. spørgsmål
 Hans Henrik Christensen, skovrider
  
10.00  Kongernes Nordsjælland – workshops/besøg i 

Grib Skov og nærliggende skovområder
 Fælles 10 minutters introduktion ved skovrider Jens 

Bjerregaard Christensen om Kongernes Nordsjælland. 
Nærmere oplysninger omkring besøget i Grib Skov 
gives indledningsvis ved tematovholdere inden afgang

 Nedenstående valgmuligheder afkrydses ved tilmel-
ding til konferencen:

•	 Friluftsfaciliteter	på	Skovskolen,	Eghjorten	og	Glenten	
– besøg og oplæg 

 
•	 QR	koder,	Teknologi	i	friluftsliv,	Apps,	Find	vej	

– orienteringsaktivitet i Grib Skov
 
•	 Kongernes	Nordsjælland,	Zonering,	Benyttelse	og	

beskyttelse,	Biodiversitet	

•	 Formidling	af	oplevelser	og	friluftsmuligheder,	
Parforce landskabet i Kongernes Nordsjælland 

•	 Mountainbike	i	Kongernes	Nordsjællland	

 Individuelle frokostpakker og drikkelse medbringes  
på workshoppen. Workshopgruppen medbringer 
kaffe/te

13.30 Perspektiver på udvikling af friluftslivet set i et 
norsk perspektiv

 Annette Bischoff, institutleder, Sydnorsk Universitet 

14.00 Afrunding – næste konference 2020 (SDU)
 – tak for i dag 

NATIONAL- OG NATURPARKERNE I DANMARK – BETYDNING OG PERSPEKTIVER
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Deltagerantal
Maks. 150 

Mål
At	dele	viden	om	friluftslivets	rolle	i	2018	gennem	synspunkter	
fra konferencedeltagere, politikere, centrale aktører for 
herigennem at tegne et billede af, hvilken retning og rolle 
fremtidens friluftsliv kan have.

Markedsplads
Paneldebatten følges op af en markedsplads med workshops, 
erfaringsudveksling og fortsat debat i mindre grupper, hvor 
eksempler fra hverdagens arbejde med friluftsliv i teori og 
praksis præsenteres samt eventuelle ideer til fremtidig 
udvikling af friluftsliv.

Tilmeld din egen ide, stand eller lignende (fx poster, aktivitet, 
workshop, mv.) i forbindelse med den generelle tilmelding 
(konferencegebyr, overnatningstype, valg af workshop). Der er 
mulighed for at gennemføre din markedspladsaktivitet ude 
eller inde. 

Overnatning
20-30 sengepladser. Gratis overnatning i eget telt, shelters 
eller lavu

Pris pr. person (ekskl. moms)
Konferencegebyr inkl. bespisning 1.600 kr. 
Overnatning i enkeltværelse  470 kr. 
Overnatning i dobbeltværelse 400 kr.

Tilmelding
Tilmelding online på ign.ku.dk/Efteruddannelse	&	kurser.

Konferencens anden dag
Der fokuseres på udviklingen og betydning af natur- og 
nationalparker i Danmark eksemplificeret i form af tre cases, 
og endelig afrundes konferencen med et blik på dansk 
friluftsliv i 2018 set i et norsk perspektiv.

Temaer
Konferencen indledes med at forskere og undervisere frem-
lægger viden om det rekreative og pædagogiske friluftsliv 
gennem følgende spørgsmål:

Hvilke værdier rummer friluftslivet og hvad lægger den danske 
befolkning vægt på, hvad angår lystbetonede oplevelser i den 
danske natur? 

Hvilke argumenter og rationaler taler for styrkelse af det 
pædagogiske friluftsliv?

Paneldebat
Med ovennævnte temaer som baggrund debatterer et panel 
af politikere og centrale aktører aktuelle spørgsmål – herun-
der:

Hvilken udvikling af friluftslivet vil du foreslå igangsat de 
kommende år?

KONFERENCEANSVARLIGE
Sandra	Gentin,	Niels	Overgaard	Blok,	Søren	Præstholm,	Mathilde	V.	J.	Jensen,	Frank	Søndergaard	Jensen	og	Erik	Mygind,	Institut	for	
Geoviden	skab	og	Naturforvaltning	(IGN),	Københavns	Universitet	(KU),	Søren	Andkjær,	Institut	for	Idræt	og	Biomekanik,	Syddansk	
Universitet	samt	Jakob	Haahr,	Institut	for	Idræt,	Aarhus	Universitet.
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Parforcejagt-landskabet i Kongernes Nordsjælland – friluftsliv og formidling i en barok jagtpark
Frank	Søndergarrd	Jensen	vil	i	samarbejde	med	Ole	Hjorth	Caspersen	samt	Jette	Baagøe	og	Anders	Kring	
Mortensen	fra	UNESCO	gennemføre	en	tur	i	Parforcelandskabet	i	Nordsjælland.	Fra	Skovskolen	går	gruppen	til	
Stjernen i Gribskov og videre til Dronningens bøge i Stutterivangene ved Esrum Sø, hvor vi spiser frokost. Herfra 
returneres til Skovskolen og konferencens sidste oplæg. 

Gribskov-Store	Dyrehave-komplekset	er	verdensarv,	og	UNESCO	forudsætter,	at	det	ca.	48	km2 store areal 
formidles, mens lokalområdet forventer stærkt øget turisttilstrømning. Statsskoven er offentlig tilgængelig, men 
friluftslivet begrænses af strategien om urørt skov. Den 350 år gamle jagtparks strengt geometriske vejstruktur 
kan måske byde på løsning af nogle dilemmaer, men at formidle parkens betydning er en stor udfordring. 
Ekskursionen vil præsentere et hjørne af parken og diskutere de muligheder og udfordringer, landskabet byder 
på.

Kongernes Nordsjælland, Zonering, Benyttelse og beskyttelse, Biodiversitet samt besøg Eghjorten  
og Glenten  
(To workshops slået sammen grundet få tilmeldinger til den ene)
Sandra	Gentin	&	Søren	Præstholm	vil	i	samarbejde	med	skovridder	Jens	Bjerregaard	Christensen	(sidstnævnte	
laver en generel fælles introduktion til Nationalpark Kongernes Nordsjælland på 10 minutter i auditoriet) vandre 
med gruppen ned over Piberslette til Esrum Sø for en snak om zonering, benyttelse og beskyttelse samt biodiver-
sitet. Der vil undervejs være oplæg og diskussion af beskyttelse-benyttelse, eghjortens re-introduktion, Natura 
2000, implementering af zoneringer, urørt skov-udlæg, osv. 

Efterfølgende køres der i 9-personers busser til Eghjorten – og hvis tiden tillader – også Glenten naturlegeplads. 
Afslutning	ved	Dronningens	Bøge.

QR koder, teknologi i friluftsliv, o-aktivitet, apps.  
v. Mathilde V.J. Jensen
På denne workshop skal vi rundt i nærområdet omkring Skovskolen og afprøve og debattere teknologiens 
indflydelse på friluftslivets oplevelser og aktiviteter. 

Udvider	de	oplevelserne	eller	transformere	de	dem?	Frokosten	indtages	ved	Esrum	Sø	(Dronningens	Bøge)	
sammen med cykelholdet, og der lægges op til en fælles debat.  

Mountainbike – cykeltur i Kongernes Nordsjælland  
v. Niels Blok
Vi tager en rundtur til nogen interessante steder i området omkring Gribskov og Skovskolen. Undervejs stopper 
vi og diskuterer forskellige måder og metoder til at formidle, inddrage og aktivere mennesker i områdets 
naturtilbud. Herunder ser vi på natur, historie og kultur. Til slut mødes vi op til en fælles plenum diskussion og 
frokost	med	Teknologiholdet	ved	Esrum	sø	–	Dronningens	Bøge.	Inden	vi	finder	tilbage	til	Skovskolen	i	god	tid	til	
næste oplæg. Turen kan gennemføres på en normal cykel. 
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UDDYBENDE INFO OM WORKSHOPS


