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Maj 2022 

 

Til den kommunale Gis-medarbejder 

 

 

Natur for alle  

– program for deltagere i udviklingsgruppen af lodsejere 

Herunder er angivet formål, målgruppe og programmet for deltagelse i udviklingsgruppen for lodsejere i 

projekt Natur for alle.   

 

Formål med udviklingsgruppen af lodsejere 

Lodsejergruppen er en del af udvikling af projekt Natur for alle, der har til formål at registrere og formidle 

adgang til naturen for mennesker med handicap. Formålet med denne udviklingsgruppe er, at give input og 

deltage i udviklingen af et digitalt registreringsværktøj til registrering af ruter og faciliteter i naturen, med 

særlig fokus på grunddata der er relevante for mennesker med handicap. Registreringen er hele grundlaget 

for formidlingen til målgruppen.  

 

Læs mere om projekt Natur for alle her: https://videnomhandicap.dk/vores-temaer/natur-og-udeliv/natur-

for-alle/  

Hvem kan deltage i udviklingsgruppen? 

Udviklingsgruppen består af ca. 10 lodsejere som kan være lokale enheder under Naturstyrelsen, 

kommuner, fonde, selskaber eller organisationer der ejer naturarealer. Det kan også være private lodsejere 

så længe naturområderne er gratis at benytte og åbne for alle. 

 

Det er frivilligt at være med og der er ingen lovmæssig forpligtigelse i nogle dele af projektet. 

 

Det er vigtigt at understrege, at man som deltager i lodsejergruppen ikke behøver have forudgående 

kendskab til tilgængelighed eller behovene hos mennesker med handicap. Det er derimod relevant at man 

arbejder med friluftsliv, GIS, drift og anlæg, drift af stier og faciliteter i naturen, naturformidling eller lign.  

 

Hvad forpligtiger man sig til? 

Der udpeges en kontaktperson pr. lodsejer/kommune/fond. Man forpligtiger sig som kontaktperson til at 

deltage aktivt i møder og workshops og at deltage i kortlægningen af egne stier. Tidsforbruget for 

kontaktpersonen er anslået og beskrevet mere detaljeret herunder. Kontaktpersonen kan suppleres/afløses 

af andre kollegaer efter behov/emne.  

 

Det er gratis at deltage. Alle udgifter i forbindelse med transport til møder og forplejning betales af 

projektet.  
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De løsninger vi ønsker at skabe afhænger af at oplysningerne der registreres med kortlægningsværktøjet og 

automatisk vises på formidlingsplatformen, er opdaterede. Derfor er der en klar forventning til deltagerne i 

udviklingsgruppen (og alle andre lodsejere der lægger oplysninger ind i det færdige system) at man efter 

projektperioden vedligeholder registreringerne løbende. 

 

Hvad får man ud af at være med i udviklingsgruppen? 

Der er mange fordele ved at være med i projektet som helhed og at være med i udviklingsgruppen.  

 

På det politiske niveau 

- Mulighed for opfyldelse af egne politiske målsætninger vedr. friluftsliv, sundhed, indsatser på 

specialområdet, arbejdet med verdensmål mv. 

- I får positiv omtale og opmærksomhed omkring indsatser for mennesker med handicap 

- Der er et turismeperspektiv i at formidle adgang til naturen for alle 

- Det giver øget branding af kommunen og kommunens tilbud til borgerne 

- I bliver blandt de første på den nye nationale formidlingsplatform 

- I giver mulighed for nye samarbejder og synergier mellem sundhedsforvaltning og det tekniske 

område 

- I bliver en inspiration for andre  

- I skaber mulighed for at flere bosteder, institutioner, skoler mv kan finde ud i naturen og derved 

øge den mentale og fysiske sundhed 

 

På det organisatoriske niveau 

- En oplagt mulighed for at få formilet af eksisterende muligheder/tilbud – de lavthængende frugter  

- I er med til at sikre at registreringsløsningen fungerer for jer der skal kortlægge stierne og 

faciliteterne 

- I får et nyt netværk i udviklingsgruppen 

- I får indsigt I hvad brugerne efterspørger  

- I får indsigt I hvordan I kan gøre jeres natur endnu mere tilgængelig 

- I får nye samarbejdspartnere på tværs af fagligheder i andre forvaltninger 

 

På praktisk niveau 

- I får dækket udgifter til transport og får forplejning v. møder 

- Vi hjælper med at udvælge hvilke stier og faciliteter der mest tilgængelige hos jer 

- Vi vejleder i den konkrete registrering af stier og faciliteter 

- Vi kan tilbyde at registrere udvalgte stier og faciliteter hos jer, efter aftale med jer og uden udgift 

for jer 

 

 

 

Program for deltagelse i udviklingsgruppen 
 

Herunder er det foreløbige program for udviklingsgruppens arbejde beskrevet. Da der er tale om et 

udviklingsprojekt kan der i nedstående program forekomme ændringer i forhold til tidsplanen, da der i 

projektet indgår samarbejde og udviklingsforløb med offentlige myndigheder på forskellige niveauer.   

 

Første fase: April / maj til september 2022  
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Input til udvikling af registreringsløsningen: 

 Indledende møde om projektet og udviklingsarbejdet i lodsejergruppen (ca. 2 timer). 

 Inden workshoppen – refleksionsarbejde (ca. 1 time). 

 1. Workshop, Tema: Hvordan kan vi registrere data om stier og faciliteter? (ca. 5 timer). 

Anden fase: september 2022 til maj 2023  

Udvikling af registreringsløsningen og test af den: 

 Workshop om udviklingen af registreringsløsning (ca. 5 timer).  

 Onlinemøde om udvælgelse af tilgængelige stier der ønskes kortlagt (1,5 time). 

 Workshop om test af registreringsløsningen (ca. 5 timer). 

 Individuelle fysiske vejledningsmøder omkring udføring af test, brug af registreringsløsningen. 

 Endelig registrering af udvalgte stier udføres af lodsejeren og projektlederen (timetal afhænger af 

antal stier). 

(Andre lodsejere der ikke indgår i udviklingsgruppe kobles på projektet) 

Tredje fase: juni 2023 til maj 2024 (timeforbrug afhænger af antal stier og faciliteter på ruterne) 

Registrering af stier og faciliteter: 

 Individuelle fysiske vejledningsmøder omkring udføring af test, brug af registreringsløsningen. 

 Endelig registrering af udvalgte stier udføres af lodsejeren og projektlederen (timetal afhænger af 

antal stier). 

2024: Løbende opdateringer af kortlagte stier og tilhørende faciliteter. De indtastede oplysninger 

kvalitetstjekkes via. registreringsløsningen.  

 

Bekræftelse på deltagelse i udviklingsgruppen 

Hvis du har lyst til at deltage i udviklingsgruppen, så send en mail til mig på lf@handivid.dk og så kontakter 

jeg dig for at aftale datoer for de kommende møder i udviklingsgruppen.  

 

Du er også velkommen til at kontakte mig på mail eller telefon hvis du har spørgsmål til overstående.  

 

Med venlig hilsen 

Lærke Falstaff 

Landskabsforvalter 

Projektleder for Natur for alle 

(+45) 92825094 

lf@handivid.dk  

Videnscenter om Handicap 

Blekinge Boulevard 2 ∙ 2630 Taastrup 
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