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Ved Danske Parkdage 2021 sætter vi fokus på, hvordan natur, grønne områder og byudvikling kan gå op
i en højere enhed: Turen går til Sydfyn, hvor vi kommer tæt på park- og naturforvalternes arbejde i dette
krydsfelt. Vi sætter selvfølgelig rammen med inspirerende oplæg fra både forskning, praksis og politik.
Og så er programmet fyldt med eksempler på, hvordan
værtskommunen, Faaborg-Midtfyn Kommune, prioriterer
den grønne udvikling både inden for friluftsliv, naturturisme, outdooraktiviteter og byudvikling. Omdrejningspunktet er et stærkt internt samarbejde på tværs af
anlæg og drift, og eksternt et tæt samarbejde med både
de frivillige borgere, foreninger, virksomheder og private
lodsejere. Man er sammen om de gode grønne ideer!
Temaer på konferencen er:
SUNDHED OG FRILUFTSLIV
Det er væsentligt for folkesundheden, at vi alle sammen
kommer mere ud i det grønne. Vi har som forvaltere
et stort ansvar for at sikre god adgang til ren natur
og attraktive grønne områder. Men hvordan skaber
vi de bedste rammer for gode naturoplevelser?
FRIVILLIGHED OG BYUDVIKLING
Med et ønske om øget bosætning andre steder end
i de store byer, er der behov for at skabe attraktive
boligmuligheder i bæredygtig bymiljøer. Hvordan
kan naturen og det grønne være et væsentligt aktiv for
bosætningen? Vi besøger Aarslev, der i 2020 modtog
Byplanprisen for et bud på Fremtidens Forstad.
GEOPARK DET SYDFYNSKE ØHAV
På den charmerende og meget hyggelige ø Lyø skal
vi høre om planerne om at få Det Sydfynske Øhav
godkendt som Unesco Geopark. Vi skal høre om livet
på øen og hvilken betydning turismen har for beboerne.
Vi følger selvfølgelig alle myndighedernes retningslinjer
på Danske Parkdage, så du kan trygt tilmelde dig. Begrænses
mulighederne for at afholde konferencen, så er vi klar med
en digital plan B.

PROGRAM
ONSDAG
15. SEPTEMBER
DAGENS TEMA: SUNDHED OG FRILUFTSLIV
Det er væsentligt for folkesundheden at vi alle sammen kommer
mere ud i det grønne. Vi har som forvaltere, et stort ansvar for, at
sikre god adgang til natur og attraktive grønne områder. Men hvordan skaber vi de bedste rammer for gode naturoplevelser?

9.30 - 10.30 REGISTRERING OG ANKOMST
Med kaffe og brød.

13.40 - 14.00 INTRODUKTION TIL
FAABORG-MIDTFYN
•

V. afdelingsleder Ole Tyrsted Jørgensen, Natur
og Trafik, Faaborg-Midtfyn Kommune.

14.00 KAFFEPAUSE
OG OVERGANG TIL TEMATURE
UD I DET GRØNNE
Eftermiddagen byder på 2 spændende temature, hvor du sammen
med fagfolk kommer tæt på arbejdet i Faaborg-Midtfyn. Vær klar til
at gå og husk praktisk tøj og praktisk fodtøj. Du kan vælge mellem
følgende temature.
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10.30 ÅBNING OG VELKOMST
– DANSKE PARKDAGE 2021

Moderator Henrik Poulsen, Det rigtige Faaborg

•

V. direktør Winni Grosbøll, Friluftsrådet

- Friluftsdagsordenen har aldrig været vigtigere og jeg glæder mig til
at skulle arbejde for at sikre danskerne adgang til den danske natur
og skabe nye rammer for friluftslivet. Sådan lød programerklæringen fra Friluftsrådet nye direktør, Winni Grossbøll, der tiltrådte i
januar. Vi får et bud på, hvordan vi kan styrke den grønne dagsorden
og få skabt politisk opmærksomhed. Winni Grossbøll er uddannet
cand. mag i historie og samfundsfag og har være borgmester i
Bornholms Regionskommune i 10 år.

11.25 UD I NATUREN – IND I FÆLLESSKABET
•

V. miljøbiolog, cand comm. og naturvejleder Eva Skytte,
Naturkonsulenterne

Naturen og de grønne områder rummer mange værdier og rekreative
muligheder og kan forbedre sundhed og trivsel for de fleste.
Herunder være et aktiv i arbejdet med det boligsociale område og
borgere i udsatte positioner. Skal mulighederne forfølges, så skal
der tænkes, planlægges og arbejdes på tværs af forvaltningerne og
forståelsen skal op på den politiske dagsorden. Vi får eksempler fra
arbejdet med natur og sundhed og inspiration til, hvordan vi som
grønne fagfolk med en tværfaglig forståelse og tilgang kan aktivere
de grønne værdier på nye måder. Eva Skytte har tidligere arbejdet i
Dansk Skovforening, Red Barnet og er i dag konsulent med speciale i
natur, sundhed og livskvalitet.

12.00-13.00 FROKOST PÅ FAABORG FJORD
13.00-13.40 HVILKE TYPER AF NATUR VIRKER?
•

V. lektor i landskabsarkitektur og planlægning, Dorthe Varning
Poulsen, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN),
Københavns Universitet

Vi får et forskningsbaseret indblik i sammenhængen mellem
naturen og menneskers fysiske, mentale og sociale sundhed. Dorthe
Varning Poulsen forsker bl.a. med afsæt i terapihaven Nacadia,
Hørsholm, som er en del af Københavns Universitet, og har fokus
på udvikling af naturbaseret terapi og uderehabilitering til forskellige målgrupper. Dorthe er studieleder for masteruddannelsen i
Landskab og Planlægning og har været med i udviklingen af den del
af uddannelsen, der omhandler naturbaseret terapi og sundhedsfremme.

• V. parkforvalter Majken Asserbo, i samarbejde med
bl.a. friluftsmedarbejder Alice Bjerre Rasmussen,
fysioterapeut Lisa Brandt Jørgensen.
Vi skal besøge den bynære skov Pipstorn og se eksempler på
hvordan man i samarbejde med privat lodsejer og frivillige
kan skabe grønne uderum, der kan benyttes af foreninger og
institutioner, borgere og turister samt danne rammen om alt
fra rehabiliteringstilbud til historieformidling. Afgang til fods
fra Faaborg Fjord kl. 14.30.

Borgmester Hans Stavnsager, Faaborg-Midtfyn Kommune
Formand for Park- og Naturforvalterne, Jon Pape

10.50 FRILUFTSLIVET SKAL VÆRE FOR ALLE

14.30 TUR 1 Sundhed og natur
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14.30 TUR 2 Byens Grønne Områder
• V. parkforvalter Helle Mølgaard Christensen i samarbejde
med bl.a. parkforvalter Henriette Henriksen Thingholm og
leder af Intern Drift Henrik Sommerlund.
Hvordan skaber vi attraktive, bæredygtige grønne bynære
områder? Vi skal se nærmere på hvordan Faaborg-Midtfyn
Kommune arbejder med Grønne Oplevelser i en bynær park,
som har gennemgået en renovering og nu repræsenterer de
8 grønne oplevelser man arbejder med. Parkforvaltningen
vil fortælle om arbejdet med udviklingsplan for grønne områder. Afgang med bus fra Faaborg Fjord kl. 14.30.

17.00-17.30 VELKOMMEN
TIL DE SYDFYNSKE ALPER
• V. afdelingsleder Ole Tyrsted Jørgensen, Natur og Trafik,
Faaborg-Midtfyn Kommune.
Det store skov- og naturområde nord for Faaborg, Svanninge Bakker
og Bjerge rummer storslåede udsigter over det Sydfynske Øhav og
rig mulighed for gode naturoplevelser. Der er stort rekreativt brug af
området, og dermed behov for faciliteter der understøtter og styrer
anvendelsen. Kommunen indgår derfor i en lang række samarbejde
med lokale aktører og brugere om udvikling og anvendelse af området.

17.30-18.30 AFTENSMAD I DET GRØNNE
Svanninge Bakker

18.30-20.30 VANDRETUR PÅ
ØHAVSSTIEN – CA. 6 KM
Vi går fra Svanninge Bakker af Øhavsstien, tilbage til Faaborg
Fjord. En flot vandretur på en lille del af den i alt 230 km lange
vandrerute, der går gennem de 4 sydfynske kommuner.

20.30-22.00 FAGLIG NETWORKING
PÅ FAABORG FJORD

PROGRAM
TORSDAG
16. SEPTEMBER
8.00 BUS AFGANG FRA HOTEL FAABORG
FJORD TIL POLYMEREN ÅRSLEV, HVOR
KONFERENCEN AFHOLDES 16. SEPTEMBER
DAGENS TEMA:
FRIVILLIGHED OG BYUDVIKLING
Med et ønske om øget bosætning er der behov for at skabe
attraktive boligmuligheder i bæredygtig bymiljøer. Hvordan kan
naturen og det grønne være et væsentligt aktiv for bosætningen?
Vi besøger Aarslev, der i 2020 modtog Byplanprisen for et bud på
Fremtidens Forstad.
Moderator Henrik Poulsen, Det rigtige Faaborg

9.00 VELKOMMEN TIL ÅRSLEV
OG POLYMEREN
•

V/ Trine Hedegård Jensen, projektleder Faaborg-Midtfyn
Kommune.

Hvad er Polymeren for et sted? Trine vil fortælle os historien og
om det store lokale, frivillige engagement der driver stedet.

9.20-10.00 DET VILDE ER DET NYE SORT,
MEN HVAD MED DRIFTEN?
•

V. Ane Wille Lunde, landskabsarkitekt MDL og leder af
Oplands enhed, OpDrift.

Der er stor efterspørgsel på verdensmål, biodiversitet og
bæredygtighed i arbejdet med de offentlige områder, og borgerne
har i stort omfang taget den grønne dagsorden til sig. Men når
der anlægges nye områder, så glemmer man ofte driften og de
branchestandarder og driftsaftaler, der sætter rammerne, flugter
sjældent med den ”nye grønne dagsorden”. Derfor skal vi have
fokus på, at driften tænkes ind fra projektets start, på opfølgning
med en grundig plejeplan og et øje for den videre udvikling. Vi får
eksempler og inspiration til, hvor vi kan tilrettelægge en bæredygtig drift og sikre en balance mellem den klassiske grønne æstetik
og arealer, hvor vi gerne vil give plads til vildskab!

12.00-13.00 FROKOST PÅ POLYMEREN
13.00-16.00 BYUDVIKLING I PROVINSEN
Eftermiddagen byder på 3 spændende temature, hvor du
sammen med fagfolk kommer tæt på arbejdet med udvikling
af to af kommunens 4 hovedbyer. Samt udvikling af et bynært
rekreativt område med stort frivilligt engagement. Vær klar til at
gå og husk praktisk tøj og praktisk fodtøj. Du kan vælge mellem
følgende temature.

1

TUR 1 Ringe rundt

2

TUR 2 Årslev – Fremtidens Forstad

3

TUR 3 Frivillighed i grusgraven

Landskabsarkitekt Ane Wille Lunde er leder af tegnestuen Opland
Landskabsarkitekters enhed, OpDrift, der bl.a. rådgiver om drift af
eksisterende grønne arealer.

10.00 KAFFEPAUSE
10.20 BEVÆG DIG FOR LIVET
•

Hvordan puster man nyt liv i en Midtfynsk provinsby? Vi
skal se eksempler på hvordan byen gøres mere grøn og
hvordan man forvalter bynær natur. Der er store planer
for udvikling, men hvordan sikrer man at alle interesser
bliver varetaget i det spændingsfelt.

Med den nyligt erhvervede Byplanpris i hånden vil vi vise
jer transformationen af en eksisterende by med stærke
frivillige kræfter samt planerne for udvikling af den nye
bæredygtige bydel.

På en tur til det tværkommunale samarbejde Tarup-Davinde IS vil vi se et eksempel på hvordan en tidligere
grusgrav, med et stort frivilligt engagement, kan blive et
af Fyns mest foretrukne udflugtsmål..

V. Mogens Kirkeby, Bestyrelsesmedlem DGI

Faaborg-Midtfyn Kommune har indgået samarbejde med DGI Bevæg dig for livet med en målsætning om at flere borgere skal
opleve dels øget mental trivsel og dels være aktive i naturen, og
dyrke outdooraktiviteter. Her spiller en bæredygtig udvikling af
særligt de bynære grønne områder, en væsentlig roller, da de ofte
udgør rammen om daglig motion og mental rehabilitering.

11.00 PANELDEBAT –
DILEMMAERNE I DEN GRØNNE FORVALTNING
Med udvalgsformand, 1. viceborgmester Søren Kristensen (V),
Faaborg-Midtfyn Kommune, formand Jon Pape, Park- og
Naturforvalterne, bestyrelsesmedlem Mogens Kirkeby m.fl.

16.30 FAGLIG NETWORKING
FAABORG FJORD
18.00-22.00 KONFERENCEMIDDAG

PROGRAM
FREDAG
17. SEPTEMBER
GEOPARK DET SYDFYNSKE ØHAV
MORGENMAD PÅ HOTELLET

EGEN TRANSPORT
TIL FAABORG HAVN
7.30

8.00 AFGANG MED FÆRGEN TIL LYØ
Kaffe og brungsviger.
Oplæg ved Poul Baltzer Heide, Øhavsmuseet.

9.00-12.40 GEOPARK DET SYDFYNSKE
ØHAV OG RUNDTUR PÅ LYØ
Vi skal med færgen til Lyø, en ø i det sydfynske Øhav, og høre om
livet på øen og udvikling af turismen på øen. Vi skal mødes med
sekretariatsleder for Geopark Det Sydfynske Øhav Rasmus Elmquist Casper, der vil fortælle om arbejdet med at blive godkendt
som Unesco Geopark.

12.40 AFGANG LYØ HAVN –
MED TO-GO FROKOST PÅ FÆRGEN
13.50 ANKOMST FAABORG HAVN,
HVOR KONFERENCEN SLUTTER

PRAKTISKE
OPLYSNINGER
DANSKE PARKDAGE 2021
15.,16. OG 17. SEPTEMBER 2021
afholdes konferencen på:

HOTEL FAABORG FJORD
SVENDBORGVEJ 175
5600 FAABORG
TORSDAG 16. SEPTEMBER afholdes konference
i Aarslev og konferencedeltagerne transporteres
til og fra konferencehotellet i Faaborg med bus.
FREDAG 17. SEPTEMBER er faglig tur til Lyø og
Geopark Det Sydfynske Øhav. Afgang med færge
fra Faaborg Havn kl. 8.00. Færgen er retur på
Faaborg Havn 13.50, hvor konferencen slutter.

FAGLIGE TURE SOM KAN VÆLGES
Læs detaljerede beskrivelser på programmet
for de enkelte dage.

ONSDAG D. 15. SEPTEMBER
UD I DET GRØNNE
TUR 1 SUNDHED OG NATUR
TUR 2 BYENS GRØNNE OMRÅDER
TORSDAG D. 16. SEPTEMBER
BYUDVIKLING I PROVINSEN
TUR 1 RINGE RUNDT
TUR 2 ÅRSLEV – FREMTIDENS FORSTAD
TUR 3 FRIVILLIGHED I GRUSGRAVEN

På konferencen vil dele af faglige ture, besigtelser
m.m. foregå til fods og udendørs. Vi opfordrer til, at
du er klar til alt slags vejr med praktisk tøj og fodtøj.
Er du gangbesværet, så angiv dette ved
tilmeldingen.

