
Med seminaret ønsker vi at sætte fokus på design af 
tilgængelig og sundhedsfremmende natur for menne
sker med mobilitetshandicap, og vi har inviteret en 
række eksperter, som hver især vil give deres perspektiv 
på, hvordan man kan gøre dette.

Vi vil øge forståelsen af begreberne ”tilgængelighed” 
og ”universelt design” og sammen med oplægsholdere 

Move Green: Design af sundheds
fremmende og tilgængelig natur

kø b e n h av n s  u n i ve r s i t e t 
i n s t i t u t  f o r  g e ov i d e n s k a b  o g  
n at u r f o rva lt n i n g

Onsdag den 20. november 2019 i Hørsholm kl. 08.30-15.00*

og deltagere diskutere de problematikker, der kan opstå 
imellem hensigt, anbefalinger og faktiske forhold. Vi vil 
desuden forsøge at komme nærmere de gode land
skabsarkitektoniske løsninger, der på naturens betingel
ser tilgodeser både det praktiske og æstetiske samt 
giver rige oplevelser. 

Vi håber, du har tid og lyst til at deltage.

I N V I TAT I O N

*Fra kl. 13.15 er der mulighed for at deltage i en åben workshop, hvor vi går rundt og ser på de aktuelle forhold i Move Green 
Lab og diskuterer mulighederne for området.



10.20 Spørgsmål til oplægsholdere

10.35 Pause

10.50 Tilgængeligt og universelt landskabs-
design

 Præsentation af en række inspirerende 
projekter fra USA

 Peter Jensen, TrailBuilders

11.35 Natureventyret venter – Idéer og løsnin-
ger i fællesskab

 Hvordan bliver det muligt for alle at tage del i 
friluftslivet?

 Erik Derdau, DitFriluftsliv

12.00 Fælles diskussion

12.15 Frokost og networking

13.15 Åben workshop i Move Green Lab
 Vi går en tur og ser på de aktuelle forhold i 

Move Green Lab og diskuterer mulighederne 
for området

15.00 Tak for i dag 

PROGRAM

08.30 Tjek ind med croissant og kaffe/te

09.00 Velkommen
 Sif Holst, Danske Handicaporganisationer, 

moderator

09.05 Baggrund for dagens fokus
 Ulrika K. Stigsdotter, professor MSO, IGN, KU

09.20 UIA’s tanker om landskabsarkitektur i 
forhold til FN’s verdensmål

 Hvordan bliver landskabsarkitektur, FN’s 
verdensmål og begrebet ”Leave No One 
Behind” integreret i verdenskongressen, der 
afholdes i København i 2023.

  Tony Bech, Public Affairs Chef, UIA 2023

09.40 Er tilgængeligt design universelt design?
 Indblik i begreber som tilgængelighed og 

universelt design og relationerne imellem dem.
 Sidse Grangaard, seniorforsker, SBi

10.00 Tilgængelige landskaber for mennesker 
med bevægelseshandicap

 Eksempler på, hvordan man planlægger 
tilgængelige udemiljøer med udgangspunkt i 
Dansk Standards anbefalinger.

 Ulla Kramer, sekretariatsleder, God Adgang

TID OG STED
Onsdag den 20. november 2019 kl. 08.3015.00
15. Juni Fondens lokaler i Arboretet
Arboretvej 1
2970 Hørsholm

TILMELDING
Deltagelse i seminaret er gratis, men du skal tilmelde dig  
på forhånd via linket: www.science.nemtilmeld.dk/334/

Der er 60 pladser og deltagelse er førsttilmølle.

FÅ MERE AT VIDE
Marie Christoffersen Gramkow, mcg@ign.ku.dk

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Ønsker du at deltage i den åbne workshop i 
det kommende Move Green Lab, skal du 
have fornuftigt tøj/sko med.

FØLGENDE FONDE HAR STØTTET PROJEKTET MOVE GREEN:

 


