
BÅLSAMTALE

Fredag kl. 15-15.50

På Ungdommens og Spejdernes scene på 
Cirkuspladsen hos DUF (C29)

Børn og unges adgang til meningsfulde 
fællesskaber i naturen  
- ‘Leave no one behind’  
Tilgængelighed for børn og unge med fysiske 
handicap i foreningslivets aktiviteter i naturen 

Paneldeltagere
• Simon Toftgaard Jespersen, formand 

for Muskelsvindfonden 

• Dorte Nørregaard, centerchef i Vi-
denscenter om handicap 

• Camilla Ryhl, forskningsdirektør i Uni-
versal Design Hub, Bevica Fonden 

• Tobias Simonsen, næstformand hos 
KFUM-Spejderne

Ordstyrer
Sofie Buch Hoyer,  
Redaktør af Højskolebladet

Indhold
Samarbejdet mellem Muskelsvindfon-
den, KFUM-Spejderne og SUMH (projekt 
‘Udenfor’) er afsættet for debatten om 
tilgængelighed i naturen. Hvordan kan vi 
samarbejde så flere børn og unge kan få 
adgang til naturoplevelser og dannende 
fællesskaber? 
Hvordan kan oplevelser i naturen desig-
nes, så flere kan være med. Diskussion af 
universal design på børne- og ungeom-
rådet i udendørs aktiviteter og forenings-
livet generelt for børn med særlige behov.

Format
Gennem debatten ønskes det at finde 
snitflader og nye perspektiver på, hvor-
dan foreningslivet kan skabe en øget 
tilgængelighed for børn og unge med 
handicap - særligt fokuseret på fysiske 
handicap. Ved at samle perspektiver fra 
både foreningsliv, handicaporganisa-
tioner, videnscenter og fondsverdenen, 
ønskes det at skabe grundlag for et fælles 
ståsted med anbefalinger til inklusion af 
børn og unge med fysiske handicap i for-
eningslivet for at give flere bedre adgang 
til meningsfulde fællesskaber i naturen.

Folkemøde 2022 

15.-19. juni



BÅLSAMTALE

Lørdag kl. 15-15.50 
 

På Ungdommens og Spejdernes scene på 
Cirkuspladsen hos DUF (C29)

Børn og unges adgang til vild natur 
Samtale om børn og unges adgang til natur-
nationalparkerne gennem foreningslivet

Paneldeltagere
• Lea Wermelin, miljøminister (S) 

• Pia Risør Bjerre, formand for De grønne 
pigespejdere 

• Andreas Toft Mikkelsen, orienteringslø-
ber fra Viking Atletik på Bornholm (DIF) 

• To lokale spejderbørn, der stiller 
spørgsmål til panelet

Ordstyrer
Sofie Buch Hoyer,  
Redaktør af Højskolebladet

Indhold 
Hvordan skal vild natur og adgang til 
naturen se ud i fremtiden i Danmark?
Spørgedebat med miljøministeren og lo-
kale spejderbørn. Bålsamtalen udspringer 
af offentliggørelsen af etableringen af de 
10 naturnationalparker, der har medført 
en diskussion af adgang til og brugen af 
disse.

Spejdernes ærinde er, at naturen i Dan-
mark skal være tilgængelig for børn og 
unge, så de kan gå på opdagelse, mærke, 
dufte og udforske den danske fauna og 
flora. Vi vil meget gerne diskutere etab-
leringen af naturnationalparkerne, og 
hvordan adgangen til disse kan/skal se ud 
i praksis.

Spejderne deltager på Folkemødet  med et ønske om tage medansvar og bidrage til den 
naturpolitiske dagsorden, der vedrører børn og unge ved at blande os i debatten og gå 
i dialog med dagsordensættende organisationer og rådgivende instanser, der er tæt på 
beslutningstagerne. På den måde styrker vi spejdernes grundlæggende mission om, at 
den enkelte spejder skal tage et medansvar for at gøre verden lidt bedre og derigennem 
opleve stolthed over at bidrage til noget meningsfuldt. Samtidig styrker vi spejdernes 
samfundsengagement og ønsket om, at fællesskaber i naturen skal være mere attraktivt 
og tilgængeligt for flere.


