
Velkommen til kick off på et nyt projekt om design af 
sundhedsfremmende og tilgængelig natur. I Move 
Green undersøger vi i et udendørs designlaboratorium  
i fuld skala, hvordan naturen gøres tilgængelig og 
sund hedsfremmende for mennesker med fysiske 
funktionsnedsættelser. Projektet er unikt og grundlag 
for et helt nyt arbejdsområde inden for forskning og 
undervisning – og inden for planlægning og design.

Forskergruppen for Natur, Sundhed & Design gennem-
førte i 2016-2017 pilotprojektet ’Sundhedsfremmende 

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

Kick off på nyt projekt, nyt designlaboratorium og nyt forsknings- og  
undervisningsområde på Københavns Universitet  

Mandag den 14. januar 2019 i Hørsholm kl. 13.00-15.00

natur for mennesker med bevægelseshandicap’ sam-
men med en række samarbejdspartnere. Resultaterne 
viser blandt andet, at mange mennesker med bevægel-
seshandicap er ufrivillige indemennesker og dermed går 
glip af naturens sundhedsfordele. Det vil vi gerne ændre 
med vores nye store projekt Move Green.

Vi håber, at du vil være med til at sætte fokus på 
landskabsarkitektur, tilgængelighed og sundhed og 
inviterer derfor til kick off på Move Green.

K I C K  O F F  I N V I TAT I O N



PROGRAM

13.00 Velkommen
 Ane Cortzen, moderator

13.05 Move Green: Baggrunden for projektet 
 Ulrika K. Stigsdotter, professor MSO, Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning, KU

13.20 Natur for alle 1
 Sif Holst, næstformand Danske Handicaporganisationer

13.35 Natur for alle 2
 Susanne Renée Grunkin, formand for Danske Landskabsarkitekter

13.50 Kaffepause

14.00 Proces for design af tilgængelig natur
 Anders Heeland Madsen, landskabsarkitekt, Schønherr

14.15 Move Green: Proces for forskning, design og formidling
 Ulrik Sidenius, adjunkt, Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning, KU

14.30  Kort gåtur til området, hvor Move Green Lab skal etableres

14.45 Rektor skyder Move Green i gang
 Henrik C. Wegener, rektor på Københavns Universitet

15.00 Tak for i dag 

TID OG STED

Mandag den 14. januar 2019 kl. 13.00-15.00

15. Juni Fondens nye lokaler i Arboretet

Arboretvej 2 (tidl. Kirkegårdsvej 3A)

2970 Hørsholm

TILMELDING

Send en mail med navn(e), titel og organisation til  

Gunnvá Fossaberg, gfe@ign.ku.dk senest den 21. december

Maks. 60 deltagere (efter først til mølle-princippet)

FÅ MERE AT VIDE

Kontakt Gunnvá Fossaberg, gfe@ign.ku.dk

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Vi afslutter dagen ude i Arboretet, så tag 

varmt tøj og robust fodtøj på

TAK TIL FØLGENDE FONDE FOR AT FINANSIERE PROJEKTET MOVE GREEN:

 


