Naturparker – kom godt i gang!

WORKSHOP

Workshop den 5. december 2012
Få fyldt inspirations-kassen op!
Mange kommuner har vist interesse for etablering af naturparker. Vi sætter derfor fokus på de
udfordringer og muligheder, der er, når naturparker etableres i Danmark. >>

DIAPLAN
Dialogbaserede planprojekter i kulturlandskabet

Naturparker – kom godt i gang!
Med udgangspunkt i en konkret case byder denne workshop på
faglige indspark, diskussion og reﬂeksion. Hvordan etableres en
naturpark? Hvilke lokale partnere skal involveres? - og hvornår og
hvordan? Hvordan skabes lokal forankring? Hvordan ﬁnder vi frem
til den eller de bærende fortællinger?

Målgruppen for denne workshop er ansatte i kommuner og
regioner, der har konkrete ideer om at etablere eller støtte etablering af naturparker. Eller, som er gået i gang hermed, men har
behov for reﬂeksion over de indledende processer, som de har
været igennem.

PROGRAM
13.20 Gruppearbejde - Hvordan etableres en naturpark?

9.00

Kaffe og morgenbrød

9.30

Velkomst og introduktion til workshoppen

proces:

Henrik Vejre, Københavns Universitet

Hvordan kan lokalt ejerskab og engagement sikres?

I grupper diskuteres to vigtige elementer i den indledende

Hvordan kan der arbejdes med bærende fortællinger?
9.45

En strategisk tilgang til opstartsfasen

Arbejdet tager udgangspunkt i formiddagens faglige

Ud fra et teoretisk perspektiv får deltagerne øget

input, herunder indtryk for den lokale case.

indsigt i, hvordan opstartsfasen kan gribes stra14.50 Kaffepause

tegisk an.
Lone Søderkvist Kristensen og Jørgen Primdahl,

15.00 Fælles opsamling og diskussion

Københavns Universitet

15.30 En park – mange indgange

10.15 Præsentation af case

Præsentation af erfaringer fra Friluftsrådet pilotprojekter.

Slagelse Kommune

7 naturparker – 7 forskellige løsninger!
10.35 Introduktion til gruppearbejde
Lone Søderkvist Kristensen,

Eksempler på do’s and don’ts
Bjarni Serup, Friluftsrådet

Københavns Universitet
16.00 Vi fortsætter diskussionen over et glas vin/øl/vand…
11.00 Vandretur i området – undervejs fokus på
forskellige temaer og fortællinger

16.30 Tak for i dag!
Husk varmt og praktisk tøj og fodtøj, da en del af dagens program
foregår udendørs!

12.30 Frokost

Workshoppen afholdes i samarbejde mellem DIAPLAN, Friluftsrådet, Slagelse Kommune og Region Sjælland.

TID OG STED
Onsdag den5. december 2012
Borreby Herreborg,
Borrebyvej 47,
4230 Skælskør

TILMELDING
Tilmelding på www.diaplan.dk via link på forsiden,
senest den 21. november 2012

PRIS
450 kr. pr. deltager

FAGLIG ANSVARLIG

Skov & Landskab
Københavns Universitet
Rolighedsvej 23
1958 Frederiksberg C
Tel. 3533 1500
sl@life.ku.dk
www.sl.life.ku.dk

Henrik Vejre, hv@life.ku.dk
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