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TVserie: Natur som medicin  

Lægens bord på DR undersøger om naturen kan bruges som kur mod stress. Tina, Joakim og Maria er 

pressede af deres hverdag, så Peter Qvortrup Geisling sender dem sammen med naturterapeut Lasse T. 

Edlev i naturterapi. Find de tre udsendelserne her. 

 

Nyt projekt: Ud i naturen - ind i fællesskabet 

Faaborg-Midtfyn Kommune har modtaget 2,1 millioner kroner fra Kulturministeriet til et nyt projekt, der 

skal styrke unge og veteraners selvværd og kompetencer gennem idræt og træning i naturen. Læs mere her 

eller se kort film her. 

 

Psykisk sårbare skal opleve naturen 

Nyt partnerskab mellem Miljøstyrelsen og Landsforeningen SIND skal hjælpe psykisk sårbare med at 

komme ud og få glæde af naturen. Som led i en politiske aftale ”Sommer i Naturen 2020” skal 

partnerskabet udbrede de gode erfaringer fra projektet ”Frisk i naturen” i Frederikshavn til flere af landets 

kommuner og regioner. Læs mere her. 

 

Online hjælp til pædagogisk arbejde ude 

Projektet HJÆLP - jeg skal ud med børnene understøtte det pædagogiske arbejde udenfor i skoler og 

dagtilbud. Her kan du finde aktiviteter og inspiration til praktisk organisering m.m. Læs mere om projektet 

og find deres materialer her. 

 

Nyt materiale til foreninger 

Friluftsrådet har udgivet Fra sundhedsvæsen til aktive friluftsfællesskaber. En inspirationsguide til at 

samarbejde på tværs – hvorfor og hvordan. Materialet er målrettet friluftsorganisationers arbejde med 

sundhed og skal forbedre mulighederne for at deltagerne holder fast i de gode aktive vaner i naturen og 

forhåbentlig bliver en del af et friluftsfællesskab. Læs mere her. 

 

Danmarks største sundhedsskov 

Vejle Kommune er i gang med at etablere en sundhedsskov i Store Grundet skov tæt på Vejle Sygehus. Den 

skal indrettes med faciliteter, som understøtter aktiviteter, der kalder på stilhed og mental ro. Læs mere 

her.  

 

https://www.dr.dk/drtv/episode/laegens-bord-undersoeger_-naturen-som-medicin-_1__193269
https://www.fmk.dk/om-kommunen/sammen-om-udvikling-i-faaborg-midtfyn/ud-i-naturen-ind-i-faellesskabet/
https://www.tv2fyn.dk/faaborg-midtfyn/samarbejde-mellem-veteraner-og-saarbare-unge-maaske-kan-de-spejle-sig-i-mig?fbclid=IwAR1C77kfjFx5RCdsiQ0nX23RFTcpeKMqarny2NdwDJrj-Ht5fyQBWWNPCnA
https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2020/sep/psykisk-saarbare-skal-opleve-naturen/
https://centerforboernognatur.dk/projekter/hjaelp/
https://friluftsraadet.dk/nyheder/nyt-materiale-til-foreninger-fra-sundhedsvaesen-til-aktive-friluftsfaellesskaber
https://www.vejle.dk/borger/vaer-aktiv/aktiv-i-naturen/skove/sundhedsskoven/
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Nyt projekt inddrager borgerne 

Naturpark Åmosen på Vestsjælland inviterer lokale borgere til at være med til at lave et fælles kort over 

området og de historier, der knytter sig til det. Ofte er det de lokale borgere, der kender mest til de gode 

oplevelser og sjove fortællinger, som et naturområde byder på. Projektet er et samarbejde med en gruppe 

forskere fra Roskilde Universitet. Læs mere her. 

 

Samarbejdspartnere efterlyses 

Forum for Mænds Sundhed har et stort fokus på mænds sundhed og trivsel. Projekt Med Far i Naturen 

igangsætter og understøtter naturaktiviteter, der skaber stærke relationer mellem far og barn. 

Projektet søger lokale samarbejdspartnere landet over, der kunne være interesseret i at skabe sunde og 

aktive naturoplevelser for fædre og børn. Læs mere om mulighed for samarbejde her. 

 

Temadage m.m. 

5. oktober kl. 13-16, Århus. Netværket Bliv klog på natur og friluftsliv afholder temadag om Grønne 

organisationer i en post corona tid. Læs mere her. 

5. november kl. 9.30-16.30, Sorø. Den socialøkonomiske virksomhed Nye Rødder holder temadagen Fra 

flugt til fællesskab – en temadag om naturens og fællesskabets betydning for rehabiliteringen af sårbare 

flygtninge og indvandrer. Se mere her. 

26. november kl. 13-16, Nødebo. Netværket Bliv klog på natur og friluftsliv afholder temamøde om 

Friluftsliv og Bæredygtighed. Læs mere her eller her. 

21.- 25. juni 2021 i Norge. Adventure Therapy International Committee afholder 9th International 

Adventure Therapy Conference (9IATC). Læs mere her.  

 

Forskning 

How combinations of recreational activities predict connection to nature among youth. The Journal of 

Environmental Education. 

 

Bøger 

Udeskole og TEACHOUT-projektets resultater. Af Erik Mygind. Frydenlund. Udkommer 11. september. 

Vi er natur - Genopdag naturen og mærk dens helbredende kræfter. Af Simon Høegmark og Sigurd Hartvig 

& Jane Sørensen, 2020. 

GRØN TERAPI - en bog om naturterapi. Af David BR Camacho, Robert S. Ehlers og Sanne Rimple, Hedwig, 

2020. 

 

 

https://friluftsraadet.dk/nyheder/naturpark-aamosen-samarbejder-med-lokale-om-lave-borgerkort
https://friluftsraadet.dk/sites/friluftsraadet.dk/files/media/document/Med%20Far%20i%20Naturen_beskrivelse.pdf
https://www.dgi.dk/foreningsledelse/min-landsdelsforening/dgi-storkoebenhavn/projekter/dgi-outdoor/bliv-klog-paa-natur-og-friluftsliv-et-netvaerk%20eller%20her%20https:/www.facebook.com/events/280762116611046/
https://nyerodder.dk/grow/temadag-i-november/
https://www.dgi.dk/foreningsledelse/min-landsdelsforening/dgi-storkoebenhavn/projekter/dgi-outdoor/bliv-klog-paa-natur-og-friluftsliv-et-netvaerk
https://www.facebook.com/events/545529346119894/
https://9iatc.internationaladventuretherapy.org/
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00958964.2020.1787313?journalCode=vjee20&
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Artikler 

To Bond With Nature, Kids Need Solitary Activities Outdoors. NC State University. 

Forsker: Sådan kan tab af biodiversitet gøre os syge. Videnskab.dk. Engelsk udgave her. 

Sådan kan vi beskytte vores psykiske og fysiske helbred, i takt med at vi bliver ældre. Videnskab.dk. 

Er det sundere at løbe i regnvejr? Videnskab.dk. 

Alenetid i naturen kan gavne børn. Videnskab.dk. Omtalen er nederst i artiklen. 

Does it pay to protect nature? A new study weighs in. Reuters. 

Lokalområder vigtigere end nogensinde – også i genåbningen efter corona. Realdanica.dk  

 

Penge at søge 

Friluftsrådet har oprettet en pulje på 3,5 millioner kroner til lokale initiativer, der fremmer børn og unges 

friluftsliv. Fristen er 15. september 2020. 

Friluftsrådet har oprettet en pulje på 10,5 millioner kroner til udviklingsprojekter, der motiverer natur-

uvante børn og unge til friluftsliv, eller udvikler nye veje til at fremme børn og unges naturforståelse. 

Fristen er 15. september 2020. 

https://news.ncsu.edu/2020/08/to-bond-with-nature-kids-need-solitary-activities-outdoors/
https://videnskab.dk/naturvidenskab/tab-af-biodiversitet-kan-goere-os-syge?utm_source=vores+nyhedsbrev&utm_campaign=58a8d159b9-EMAIL_CAMPAIGN_2020_08_17_08_53&utm_medium=email&utm_term=0_d2f5c83eb4-58a8d159b9-240158133
https://theconversation.com/biodiversity-loss-could-be-making-us-sick-heres-why-143627
https://videnskab.dk/krop-sundhed/saadan-kan-vi-beskytte-vores-psykiske-og-fysiske-helbred-i-takt-med-at-vi-bliver-aeldre
https://videnskab.dk/krop-sundhed/er-det-sundere-at-loebe-i-regnvejr
https://videnskab.dk/teknologi-innovation/ugens-gode-nyheder-sorte-vindmoellevinger-draeber-muligvis-faerre-fugle-og-er
https://www.reuters.com/article/us-climate-change-biodiversity/does-it-pay-to-protect-nature-a-new-study-weighs-in-idUSKBN2491ZW?fbclid=IwAR2hV2xjym_SUcN6qffUAwZj-U3nzmtKtUCumVkHxQuys1GKM0UgCzyXdoM
https://realdania.dk/nyheder/2020/08/lokalomraader-vigtigere-end-nogensinde?utm_medium=email&utm_campaign=Lokalomrder%20vigtigere%20end%20nogensinde%20%20ogs%20i%20gen-bningen%20efter%20corona&utm_content=Lokalomrder%20vigtigere%20end%20nogensinde%20%20ogs%20i%20gen-bningen%20efter%20corona+CID_ae933347f79aeddb130b1081550a0ab7&utm_source=Nyhedsbrev&utm_term=Lokalomrder%20vigtigere%20end%20nogensinde%20%20ogs%20i%20genbningen%20efter%20corona
https://friluftsraadet.dk/boern-unges-friluftsliv-lokale-initiativer
https://friluftsraadet.dk/boern-unges-friluftsliv-udviklingsprojekter

