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Friluftslivets idekatalog 

Miljøministeriet har som en del af arbejdet frem mod en national friluftspolitik udgivet et hæfte med 125 

ideer til friluftsliv. Ideerne er udarbejdet af 130 frivillige ildsjæle fra alle grene af friluftslivet som har 

indsamlet idéer og forslag til konkrete projekter. Flere medlemmer af Sundhedsnetværket har også 

deltaget. Læs mere og find kataloget her. 

 

Kroner og ører på danskernes friluftsliv 

En ny rapport fra Skov & Landskab præsenterer det første forskningsbaserede bud på, hvor stort et 

fodaftryk danskernes friluftsliv i Danmark sætter i den danske nationaløkonomi. Forbruget i forbindelse 

med friluftslivet opgøres til i alt 29 milliarder kroner, og i gennemsnit forbruger danske husstande godt 

11.000 kroner per år på friluftsliv i Danmark. Læs mere eller find rapporten her. 

 

tag-med.dk 

Det hedder en helt ny hjemmeside og netværkstjeneste lanceret af Rudersdal Kommune. Siden skal give 

borgerne mulighed for gode oplevelser, nye netværk og en sund livsstil. På siden kan borgerne oprette 

aktiviteter og få kontakt til andre borgere eller deltage i andres aktiviteter. Læs mere her: 

http://www.rudersdal.dk/Kommunen/Nyheder/2014/Skal_vi_foelges_ad.aspx eller find hjemmesiden her. 

 

Kontorfolk meget lidt fysisk aktive 

Ansatte på kontor sidder ned det meste af dagen og fortsætter i samme stil, når de kommer hjem fra 

arbejde viser en undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed. Kontorfolk sidder ned 71 procent af 

arbejdsdagen og 60 procent af fritiden. Det bliver kun til syv minutters moderat til hård fysisk aktivitet i 

gennemsnit på hverdage. Læs mere her. 

 

To nye bøger 

Sveriges Lantbruksuniversitet har udgivet endnu to bøger i serien Grön entreprenör. Den ene har fokus på 

natur og naturoplevelser for mennesker med funktionsnedsættelser. Den anden handler om hvordan man 

kan udvikle skovområder til bedre sundhed bl.a. den nyeste forskning omkring skov og helse, hvordan 

skoven kan få øget oplevelsesværdi, skovens æstetiske verden og naturturisme. 

 

1.Naturupplevelser för oss alla af Lena Johnson, Susanna Lundqvist og Johan Ottosson 

(2014). Læs mere her. 

2.Skogens sociale värden - forskning viser vägen af Susanna Lundqvist og Lena Johnson 

(2014). Læs mere her. 

 

Lommeparker fremmer sundheden 

En ny ph.d-afhandling af Karin Kragsig Peschardt har undersøgt sundhedspotentialet i ni lommeparker i 

København. Afhandlingen ”Sundhedsfremmende lommeparker i et landskabsarkitektonisk perspektiv” fra 

Københavns Universitet viser, at folk primært bruger lommeparker til socialisering, hvile og genopladning. 

Læs mere her. 

http://naturstyrelsen.dk/publikationer/2014/jun/friluftslivets-idekatalog/
http://www.ifro.ku.dk/aktuelt/friluftsliv/
http://www.tag-med.dk/
http://www.si-folkesundhed.dk/Ugens%20tal%20for%20folkesundhed/Ugens%20tal/25_2014.aspx
http://fortbildningalnarp.slu.se/pub/bestallning.aspx?b=2
http://fortbildningalnarp.slu.se/pub/bestallning.aspx?b=3
http://ign.ku.dk/nyheder/2014/lommeparker-fremmer-sundheden-i-den-taette-by/
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Håndbog om psykisk sygdom og sund livsstil 

Borgere med psykiske sygdomme har større interesse for at ændre livsstil end befolkningen generelt, men 

ændringerne er samtidig en stor udfordring for dem. Derfor har Sundhedsstyrelsen beskrevet to tilgange: 

Sundhedspakken og Livsstilsvejledning, som kommuner kan bruge til bedre at hjælpe målgruppen. Læs 

mere her. 

 

Konference om friluftsliv for funktionshæmmede 

Så ligger det endelige program klar til konferencen Friluftsliv for mennesker med vidtgående fysiske og 

psykiske funktionsnedsættelser d. 21.-22. oktober 2014. Find program og tilmelding her. 

 

Konference om miljø og aldring 

Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg for Miljø og Sundhed afholder temadag om miljø og 

aldring torsdag den 9. oktober 2014. Læs mere her. 

http://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2014/haandbog-i-at-hjaelpe-personer-med-psykisk-sygdom-til-en-sund-livsstil
http://www.handivid.dk/idraet/kalender/lille-indsats-stor-vaerdi-konference-om-friluftsliv/?eID=218
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2014/konference-om-miljoe-og-aldring

