Konference om NATURPARKER d. 25. oktober 2011 kl. 10.00 - 16.30
Friluftsrådet og forskningsprogrammet Diaplan (Skov & Landskab) inviterer til konference om
naturparker , og vil sætte fokus på:





Hvad er en naturpark?
Hvorfor oprette naturparker?
Hvordan etableres en naturpark?
Friluftsrådets mærkningsordning for Danske Naturparker

Sted: Vingsted hotel & konferencecenter, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten
Program:
9.00

Kaffe/the og morgenbrød

10.00 Velkomst.
10.20 Hvad er en naturpark?
- Hvordan bruges naturparkbegrebet i Danmark og i udlandet?
Ved Anne-Marie Bürger og Stine Bjergager, Biomedia
10.50 Danske Naturparker, Friluftsrådets mærkningsordning
- Friluftsrådet er til oktober halvvejs i projektet Danske Naturparker, der skal ende
med en mærkningsordning for naturparker. På konferencen præsenteres rammerne
for den kommende mærkningsordning, samt erfaringer fra de kommuner, der deltager
i projektet.
Ved Preben Schmidt og Flemming Larsen, Friluftsrådets bestyrelse.
11.20 Naturparker i Tyskland
- Omkring 30% af Tysklands areal er dækket af naturparker. Hvilken rolle spiller naturparker i Tyskland? Hvordan fungerer den tyske mærkningsordning?
Ved Martina Porzelt, fra det tyske naturpark forbund (VDN).
12.00 Frokost
13.00 Turisme og naturparker
- Hvad kan naturparker betyde for turismeudvikling i kommuner og regioner?
Ved Peter Saabye, Direktør Syddansk Turisme

13.30 Naturparker og regional udvikling
- Region Sjælland arbejder målrettet med at oprette naturparker i regionen - hvilke
muligheder ser regionen i naturparker i forhold til regional udvikling?
Ved Henning Fougt, Regionrådsmedlem, Region Sjælland
14.00 Planprocessen
- Indhold i et kombineret beskyttelses- og udviklingsperspektiv.
Ved Professor Jørgen Primdahl, KU-Life.
14.30 Cafe diskussioner + kaffe & kage
- Oplægsholderne og de kommuner som deltager i Friluftsrådets naturpark projekt vil
stå til rådighed ved cafeborde.
16.00 Afslutning
- Efterfølgende bydes på en øl/vand og en uformel snak om dagens tema.
Læs mere om Friluftsrådets naturparkprojekt her:
http://www.friluftsraadet.dk/indhold/friluftsprojekter/naturparker.aspx
Læs mere om Diaplan her:
http://cms.ku.dk/life-sites/diaplan/

Venlig hilsen,

Preben Schmidt, Friluftsrådets bestyrelse

Henrik Vejre, Professor KU-Life

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.
Ved afbud efter tilmeldingsfristen den 4. oktober betales den fulde deltagerafgift.

