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Høringssvar vedr. Driftsplan for Naturstyrelsen Hovedstaden 

_______________________________________________________________ 

 

Dansk Handicap Forbunds bygge- og trafikpolitiske udvalg ønsker hermed at 

afgive høringssvar til ny Driftsplan for Naturstyrelsen (NST) Hovedstaden. 

 

Vi er mange naturelskere med handicap, der – som alle andre – glæder os til at 

tage del i de naturoplevelser, som ”Naturstyrelsen Hovedstaden” vil give 

mulighed for. 

 

Da vi forgæves har forsøgt at finde omtale af Miljø- og Fødevareministeriets 

sikring af handicaptilgængelighed i den tilsendte driftsplan, vil Dansk Handicap 

Forbund anbefale, at NST tænker tilgængeligheden for mennesker med 

handicap ind i selve driftsplanen. 

 

Ved nyopførelse og ombygning af menneskeskabte naturanlæg er det af meget 

stor vigtighed for mennesker med handicap, at man fra begyndelsen med-

tænker princippet om universelt design / design for alle og de anerkendte 

standarder for tilgængelighed, i flg. håndbog: DS 105:2012 ”Udearealer for alle 

– sådan planlægges et tilgængeligt udemiljø”. 

 

Menneskeskabte naturanlæg kan eksempelvis være vandre- og cykelstier, 

rastepladser, shelters, fugleskjul, adgang til aktiviteter som nationalparksafari, 

lejrskole, formidlingscenter m.v. 

 

Udover danske naturparkgæster med handicap ved vi fra rejser og vores 

netværk i andre lande, at turister med handicap fra eksempelvis Holland, 

Sverige og Tyskland har en forventning om at kunne deltage i naturoplevelser, 

da disse landes stater og ministerier tilsyneladende har en effektiv og aktivt 

fungerende handicappolitik på naturområdet. 

 

Et yderligere argument kunne være FN’s Handicapkonvention, som i marts 

2007 blev underskrevet af såvel EU som af den danske regering, og som ved 

ratificeringen i 2009 forbyder direkte og indirekte diskrimination af mennesker 

med handicap. Manglende tilgængelighed opleves og vil blive oplevet som 

indirekte diskrimination. 

 

Vi står meget gerne til rådighed for vejledning og forslag til strategi og kontakter 

til sikring af tilgængeligheden i området, efterhånden som planerne skrider frem. 

 

I håb om lydhørhed og kontakt. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Susanne Olsen, landsformand 
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