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Friluftslivets effekt på sundhed 

Forskere fra Steno Diabetes Center Copenhagen og Københavns Universitet samt Friluftsrådet står bag to 

nye publikationer. Knap 500 publikationer og studier om friluftslivs effekter på den fysiske, mentale eller 

sociale sundhed er gennemgået. Dermed får vi et opdateret overblik over den eksisterende videnskabelige 

litteratur og de sundhedsmæssige effekter af friluftsliv. 

Kort version: Viden om friluftslivets effekter på sundheden – resultater fra en systematisk forskningsoversigt 

finder du her. 

Lang version: Forskningsoversigt over effekter af friluftsliv på mental, fysisk og social sundhed finder du her. 

 

Kortlægning: Kommunernes inddragelse af natur- og friluftsaktiviteter i folkesundhedsindsatsen 

Ny rapport fra Friluftsrådet samler resultaterne fra en landsdækkende kortlægningsundersøgelse, der bl.a. 

viser, at mange kommuner benytter en eller anden form for natur- og friluftsaktiviteter i deres indsats for 

folkesundhed, men også at det sjældent sker på en systematisk måde. Læs mere her eller find rapporten 

her. 

 

Sundhedsfremmende natur for mennesker med bevægelseshandicap 

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, KU, har udgivet en arbejdsrapport fra det første 

forskningsprojekt af sin art i Danmark. Det tværvidenskabelige forskningsprojekt undersøger, hvad der 

forhindrer mennesker med bevægelseshandicap i at komme ud i naturen og få gavn af den.  Find rapporten 

her. 

 

Konceptmanual for Nacadias naturbaserede terapi 

Ny manual giver inspiration til og vejledning i at udforme et naturbaseret terapiprogram samt beskriver den 

forskning, der ligger bag. Find manualen her. 

 

Kortlægning: Inddragelse af naturen i arbejdet med børn og unge i udsatte positioner 

Ny rapport fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning formidler erfaringer med at inddrage naturen i 

arbejdet med børn og unge i udsatte positioner. Find rapporten her. 

 

Friluftsliv og grønne aktiviteter for veteraner 

Et ti uger langt projekt med længerevarende friluftsture og undervisning i grønne fag havde positiv effekt 

på krigsveteraners sociale udvikling, tryghed og fællesskab. Relationen til de andre i gruppen og 

medarbejderne på Skovskolen øgede deres sociale kapital. Abonnenter kan læse mere her. 

 

Nye initiativer 
 

Familieklubber – Danmarks Naturfredningsforening vil gøre natureventyrere til hverdagskost for danske 

familier gennem et nyt koncept, hvor familier kan danne fællesskaber og invitere hinanden med på ture i 

naturen. 

 

http://www.natur-vejleder.dk/sundhed
http://www.friluftsraadet.dk/media/1802602/forskningsoversigt_k6_enkeltsidet_low.pdf
https://skovskolen.ku.dk/om/nyheder/mere-viden-om-friluftslivs-effekter-paa-sundheden/Lang_Rapport_effekter_af_friluftsliv_p__sundheden.pdf
http://www.friluftsraadet.dk/nyhedsoversigt/2018/februar/kortlaegning-kommuner-sundhed.aspx
http://www.friluftsraadet.dk/media/1824304/kortlaegning-af-kommuners-sundhedsindsats-fr-2018-web.pdf
http://static-curis.ku.dk/portal/files/187055041/Sundhedsfremmende_natur_for_mennesker_med_bev_gelseshandicap.pdf
http://static-curis.ku.dk/portal/files/188678014/Konceptmanual_for_Nacadias_naturbaserede_terapi_jeal_web.pdf
https://centerforfriluftsliv.ku.dk/filer/Rapport_Natur_og_Sociale_indsatser.pdf/
https://videntjenesten.ku.dk/park_og_landskab/andre_emner/videnblad_12.00-27/?newsletter=1&newsletter_id=8356&sid=74bf32d7a3fde99bdb900cb20de92c3d
http://www.dn.dk/nyheder/nyt-koncept-naturen-skal-konkurrere-med-ipad-og-smartphone/?utm_source=DN+Nyhedsbreve&utm_campaign=4fceb25658-Naturninja_2017_uge45_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_16ebc33b07-4fceb25658-41974437&mc_cid=4fceb25658&mc_eid=8e2efcc59f
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Børn gror i natur - Friluftsrådet og Center for Børn og Natur lancerer ny kampagne d. 31. maj i forbindelse 

med Folkemødet på Bornholm. Kampagnen skal få flere børn ud i naturen. 

 

’Du er go’ nok’ - Projektet vil i Billund Kommune bruge naturoplevelser til at styrke unge med stress og 

psykisk sårbarhed i alderen 14-30 år. 

 

Fiskeskoler - Danmarks Sportsfiskerforbund og Integrations-portalen.dk samarbejder om dette projekt, der 

er åbent for alle, men hvis primære målgruppe er 14-20-årige flygtninge eller familiesammenførte 

flygtninge. Projektet skal hjælpe de unge ind i foreningslivet og ud i naturen.  

 

Temadage o. lign.  
 

Temadag: Børn og friluftsliv 

Netværk Klog på natur og friluftsliv holder d. 14. juni kl 13 temamøde i København. Tre oplægsholdere vil 

sætte fokus på gavnlige effekter i friluftslivet for børn og unge. Det er Jette Rasmussen fra Det Danske 

Spejderkorps, Mads Brodersen fra Vends Motorik- og Naturskole og Søren Præstholm fra Center for Børn 

og Natur. Læs mere her. 

 

Kursus og masteruddannelse: Naturbaseret terapi og sundhedsfremme 

Københavns Universitet afholder i efteråret 2018 kurser for alle, der vil udbygge deres teoretiske og 

praktiske viden om natur og sundhed. Læs mere her.  

 

Friluftskonference: Friluftslivet i Danmark 

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, KU, inviterede til konference om bl.a. Friluftslivets betydning 

som mål og middel og om betydningen af og perspektiver på National- og Naturparkerne i Danmark. 

Konferencen blev afholdt på Skovskolen i Nødebo d. 7.-8. maj 2018. Læs mere om konferencen her. 

 

Konference: Sund i naturen 

Friluftsrådet afholdt konferencen d. 2. maj om friluftslivets effekter på sundheden. Læs mere her. 

 

Artikler 
Gå dig til bedre ideer 

Ustyrlig leg er vejen til demokratisk dannelse 

Hvorfor gør foråret os så kåde og glade? 

Nye studier viser, at solskin reducerer risiko for Sklerose  (artikel på engelsk) 

Naturen kan være løsningen på haltende sundhed i Danmark 

Udeleg i børnehaven øger koncentrationen på skolebænken 

Nye naturrum formidler Lillebælts natur 

Ture i parken kan mindske stress 

Derfor er motion den bedste medicin 

Grønne nærområders effekt på børns hjerneudvikling og kognitive funktion 

Terapihunde mindsker stress, angst og fraværsprocenten 

 
 

Penge at søge 
 

http://www.natur-vejleder.dk/sundhed
http://www.friluftsraadet.dk/nyhedsoversigt/2018/maj/boern-gror-i-natur.aspx
http://www.friluftsraadet.dk/nyhedsoversigt/2018/marts/saarbare-unge.aspx
http://www.friluftsraadet.dk/nyhedsoversigt/2018/marts/flygtninge-fanger-faellesskabet-i-vandkanten.aspx
https://www.dgi.dk/foreningsledelse/min-landsdelsforening/dgi-storkoebenhavn/projekter/dgi-outdoor/bliv-klog-paa-natur-og-friluftsliv-et-netvaerk
file:///C:/Users/dich/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/E4FMVK74/masteruddannelse%202018.pdf
https://ignkurser2018.secure.ku.dk/friluftslivet-i-danmark-2018/
http://www.friluftsraadet.dk/nyhedsoversigt/2018/maj/konference-nyhed.aspx
https://videnskab.dk/krop-sundhed/ted-talk-gaa-dig-til-bedre-ideer?utm_source=vores+nyhedsbrev&utm_campaign=313a814df7-EMAIL_CAMPAIGN_2018_04_18&utm_medium=email&utm_term=0_d2f5c83eb4-313a814df7-239707817
https://videnskab.dk/kultur-samfund/ustyrlig-leg-er-vejen-til-demokratisk-dannelse?utm_source=vores+nyhedsbrev&utm_campaign=7332666aa2-EMAIL_CAMPAIGN_2018_04_09&utm_medium=email&utm_term=0_d2f5c83eb4-7332666aa2-239707817
https://videnskab.dk/krop-sundhed/hvorfor-goer-foraaret-os-saa-kaade-og-glade?utm_source=vores+nyhedsbrev&utm_campaign=7332666aa2-EMAIL_CAMPAIGN_2018_04_09&utm_medium=email&utm_term=0_d2f5c83eb4-7332666aa2-239707817
http://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-sunshine-multiple-sclerosis-tremlett-1.4584055
http://www.dn.dk/nyheder/naturen-kan-vaere-losningen-pa-haltende-sundhed-i-danmark/?utm_source=DN+Nyhedsbreve&utm_campaign=ad5febff28-Naturninja_2017_uge45&utm_medium=email&utm_term=0_16ebc33b07-ad5febff28-41974437
http://www.friluftsraadet.dk/nyhedsoversigt/2018/marts/boerns-udeleg.aspx
http://www.friluftsraadet.dk/nyhedsoversigt/2018/marts/nye-naturrum-formidler-lillebaelts-unikke-natur.aspx
https://www.healthline.com/health-news/park-prescriptions-can-lower-stress#1
https://videnskab.dk/krop-sundhed/derfor-er-motion-den-bedste-medicin?utm_source=vores+nyhedsbrev&utm_campaign=945d3c7960-EMAIL_CAMPAIGN_2018_03_13&utm_medium=email&utm_term=0_d2f5c83eb4-945d3c7960-239707817
https://ecochildsplay.com/2018/03/02/study-green-neighborhoods-affect-urban-kids-brain-development-cognitive-function/
https://videnskab.dk/kultur-samfund/terapihunde-mindsker-stress-angst-og-fravaersprocenten?utm_source=vores+nyhedsbrev&utm_campaign=877374d339-EMAIL_CAMPAIGN_2018_05_15&utm_medium=email&utm_term=0_d2f5c83eb4-877374d339-239707817
https://videnskab.dk/kultur-samfund/terapihunde-mindsker-stress-angst-og-fravaersprocenten?utm_source=vores+nyhedsbrev&utm_campaign=877374d339-EMAIL_CAMPAIGN_2018_05_15&utm_medium=email&utm_term=0_d2f5c83eb4-877374d339-239707817
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• Under overskriften ”Naturformidling som social løftestang” giver Friluftsrådet tilskud til projekter, 

som udvikler og afprøver nye former for naturformidling og naturvejledning. Projekterne skal være 

nytænkende og skabe grundlag for udbredelse flere steder i landet. Der er i alt afsat 3 millioner 

kroner til 2-4 projekter inden for dette tema. Ansøgningsfristen er 1. juli 2018 og du kan søge 

pengene her. 

• Genopslag af pulje, der skal forebygge indlæggelser og genindlæggelser: Sundhedsstyrelsen 

genopslår en pulje, hvor kommuner kan videreudvikle og styrke deres sundhedsindsatser med 

fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper. Puljen rummer nu 50,8 millioner. 

Ansøgningsfristen er d. 18. juni 2018 kl. 12 og ansøgningsskemaet kan findes her.  

• Udlodningsmidler til friluftsliv under Friluftsrådet støtter projekter, der fremmer befolkningens 

friluftsliv og naturforståelse. Læse mere om puljen og søg pengene her. 

http://www.natur-vejleder.dk/sundhed
http://www.friluftsraadet.dk/indhold/tilskud-til-friluftsliv/tilskud-fra-puljen/naturformidling-som-loeftestang.aspx
https://www.sst.dk/da/puljer-og-projekter/2018/genopslag-af-pulje-videreudvikling-og-styrkelse-af-indsatser-i-kommunerne-med-saerligt-fokus-paa-aeldre-medicinske-patienter-og-udsatte-grupper
http://www.friluftsraadet.dk/indhold/tilskud-til-friluftsliv.aspx

