
                      

 
 
 
 
 

   
    
   
Bevægelse i alle planer og bedre grønne oplevelser 
- Seminar d. 18. april 2012 i Odense,  
H.C. Andersens Hotel, Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense C 
 
 

 

 
I 2011 igangsatte Naturstyrelsen en række samarbejdsprojekter om 
bæredygtig byudvikling, herunder ”Bevægelse i alle planer” i samarbejde 
med Lokale og Anlægsfonden og ”Bedre grønne oplevelser” i samarbejde 
med Friluftsrådet. Begge projekter er nu ved afslutningen og derfor afholdes 
et seminar, hvor resultaterne formidles til kommuner og andre interesserede. 
  
Det er gratis for de første 2 deltagere i hver kommune at deltage. Yderligere 
deltagere må vi desværre opkræve 600 kr. svarende til opholdsudgifterne. 
Der er begrænset deltagerantal på ca. 100 personer og tilmeldingen er først 
til mølle. Tilmeldingsfrist er mandag 2. april 2012. 
 
Tilmelding til Jette Hedegaard: jehed@nst.dk  
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Program   
 
09.00 - 9.30  Morgenmad og ankomst 
 
09.30 - 9.45  Bevægelse i alle planer – hvorfor det?  

v. Naturstyrelsen og Lokale og Anlægsfonden 
 
09.45 - 10.15 Bevægelse i forstaden og i landdistrikterne   

 v. Brøndby og Tønder Kommuner 
 
10.15 - 10.45  Bevægelse i planlægningen  

v. Hillerød og Kolding Kommuner 
 

10.45 - 11.15  Bevægelse i alle planer – hvordan gik det?  
v. Niras konsulenterne 
 

11.15 - 12.00  Bevægelse i alle planer – hvad nu? 
 v. Per Schulze 

 
12.00 - 12.45  Frokost 
    
12.45 - 13.30 Om at skabe muligheder for et sundt liv for alle 

borgere. Oplæg om strategi i ”Sund By netværket”  
v. Christina Krog  

 
13.30 - 13.45  Bedre grønne oplevelser – En introduktion  

v. NST og Friluftsrådet 
 

13.45 - 14.00  Bedre grønne oplevelser – Sådan mødte vi borgerne  
v. Vejle Kommune 
 

14.00 - 14.15  Bedre grønne oplevelser – De unge har også en stemme  
v. Aabenraa Kommune 
 

14.15 - 14.30  Bedre grønne oplevelser – Brug af oplevelseskortlægning  
v. Faaborg Kommune 
 

14.30 - 14.45  Bedre grønne oplevelser – Afprøvning af værktøjet ”Biofaktor”  
v. Torben Gade 

 
14.45 - 15.00  Kaffe og te    
 
15.00 – 15.20 Bedre grønne oplevelser – Erfaringsopsamling  

v. Torben Gade  
 
15.20 – 15.30 Afrunding v. Naturstyrelsen      
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