
Evaluering af ’Friluftsl ivet i  Danmark 2018 ’  og 

ideer til  kommende konference 

 
Tilbagemeldinger om konferencens indhold 

 

 Det er berigende, at der er fokus på ideologi, hvilket fint indrammede konferencens start og afslutning. 

 Interessant med værdier i skred. Spændende at have fokus på nye tendenser – hvilken retning bevæger 

friluftslivet sig? Gerne mere fokus på det  

 Der er ikke så mange målgrupper i spil som for et par år siden, men det er selvfølge et prioriteringsvalg. 

Gerne mulighed for at summe (2-3 personer) efter oplæg – mere tid til spørgsmål  

 Godt med norsk perspektiv. Gerne også i et komparativt dansk-norsk perspektiv 

 Det kunne være relevant at få inspiration fra konkrete afholdte projekter rundt om i Danmark  

 Workshopsene fungerede med gode muligheder for at netværke og debattere 

 Markedspladsen vellykket 

 

Tilbagemeldinger om konferencens organisering 

 

 Der var en fin balance mellem at sidde inde I forelæsningslokalet og til markedsplads og workshops 

 God, velorganiseret konference 

 Der kunne godt være inviteret bredere ind. For eksempel kunne man have inviteret flere fra Idrættens 

Hus og kajakfolket 

 Godt at komme ud og diskutere i grupper (det gælder både workshop og markedsplads) 

 Ser gerne KL repræsenteret i temadebatten. En ide at KL er medarrangør i en kommende konference 

 Saml gerne markedspladsen omkring auditoriet – noget spredt 

 Der kunne evt. være mere program/samling om aftenen? Dem, som ikke kender nogen, føler sig måske 

lidt udenfor 

 Opfordring fra arrangementskomitéen om at deltagere sender relevante e-maillister, når der skal inviteres 

 Opfordring til at samle alle oplæg og informationer et sted – fx bruge Viden for Friluftsliv som en fælles 

platform, hvor viden deles. 

 

Ideer til kommende temaer på en fremtidig konference 

 

 Fokus på sikkerhed, regler og certificering. Hvad betyder det sikkerhedsfokus for forskellige interesser 

og aktører? 

 Stier (måske en hel konference kunne handle om det tema) 

 Kystfriluftsliv 

 Er der grænser for videnskabeliggørelse af friluftslivet? Mere kvalitativ forskning bør indgå i debatter. 

Hvilke typer forskning er der brug for? 

 


