Workshop om NATURPARKER d. 26. oktober 2011 kl. 9.00 – 15.00
Friluftsrådet, DIAPLAN (Skov & Landskab, KU) og Region Sjælland inviterer til workshop om
naturparker, og vil sætte fokus på:
•
•
•

Hvem tager initiativ til at etablere naturparker?
Hvordan sikres lokal opbakning til parken?
Hvordan organiseres samarbejde med stakeholdere?

Workshoppen d. 26. oktober skal ses som direkte forlængelse af konferencen d. 25. oktober 2011.
Sted: Vingsted hotel & konferencecenter, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten
Aftenprogram d. 25. oktober
( Direkte i forlængelse af konference-programmet for d. 25. oktober)
18.00

Middag

20.00

Kort introduktionen
DIAPLAN v/ Henrik Vejre, Skov & Landskab, KU
Friluftsrådets naturparkprojekt v/ Bjarni Serup, Friluftsrådet
Regionalt Netværk for Naturparker i Region Sjælland v/ Jan Woolhead, Region
Sjælland.
Efterfølgende kort præsentation af deltagerne i workshoppen.

Program d. 26. oktober
9.00 - 10.30

Naturpark-erfaringer fra 4 projekter:
Kort præsentation af projekternes erfaringer med etablering af naturpark,
formulering af visioner og mål, stakeholder-inddragelse etc.

10.30 - 10.50

Pause

10.50 – 12.00

Diskussion
Hvilke udfordringer og styrker møder kommunerne i forbindelse med etablering
og udvikling af naturparker?

12.00 – 12.50

Frokost

12.50 – 14.00

Ekskursion til Vejle Ådal

14.00 – 15.00

Diskussion
Hvordan sikres opbakning til naturparker? – både politisk og i lokalbefolkningen.
Hvad gør vi nu…?

15.00

Afslutning

Læs mere om Friluftsrådets naturparkprojekt:
http://www.friluftsraadet.dk/indhold/friluftsprojekter/naturparker.aspx
Læs mere om DIAPLAN:
www.diaplan.dk
Læs mere om Regionalt Netværk for Naturparker i Region Sjælland:
http://www.regionsjaelland.dk/regionensopgaver/natur_og_miljoe/natur_planer/Sider/default.aspx

Vel mødt
Preben Schmidt, Friluftsrådets bestyrelse
Henrik Vejre, Professor KU-Life
Jan Woolhead, Region Sjælland

Arrangementet d. 26. oktober (incl. aftenprogrammet d. 25. oktober samt overnatning på
Vingsted hotel & konferencecenter) er målrettet deltagere i DIAPLAN, Friluftsrådets
naturparkprojekt samt kommunerne i Region Sjælland.
For deltagerne i DIAPLAN og Friluftsrådets naturparkprojekter er det gratis at deltage i
konferencen og workshoppen, inden for de aftalte rammer i hvert netværk m.h.t. deltagerantal.
For de øvrige kommuner i Region Sjælland er deltagerprisen 2045 kr. for både konference og
workshop (incl. overnatning på Vingsted hotel og konferencecenter)
Tilmelding til konferencen senest onsdag den 4. oktober via www.friluftsraadet.dk 
Friluftsprojekter  naturparker eller på e-mail: tilmeld@friluftsraadet.dk eller på tlf. 3328 0417.
Angiv venligst ved tilmeldingen om du deltager både d. 25. og 26. oktober.
Ved afbud efter tilmeldingsfristen den 4. oktober betales den fulde deltagerafgift.

