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Bidrag til Vores natur 

2020 bliver naturens år på DR - og året hvor alle danskere skal ud opleve naturen gennem projektet Vores 

Natur, der involverer en lang række aktører på natur-, frilufts- og naturformidlingsområdet. Der er nu 

udvalg 5 fyrtårnsprojekter, som bl.a. foreninger kan bidrage til. Læs mere om fyrtårnsprojekterne her eller 

om Vores natur her.  

 

Konference: Sund i naturen 

Torsdag den 23. januar præsenteres resultaterne fra Friluftsrådets projekt Sund i Naturen, hvor 10 

kommuner i tre år har arbejdet for at integrere natur og friluftsliv i deres sundhedsindsatser. Der vil være 

fokus på good practice, inspiration og videre perspektiver for at bruge natur og friluftsliv i 

sundhedsindsatsen. Læs mere eller tilmeld dig her. 

 

Naturmødet 2020 

Plads til forandring er temaet for næste års Naturmøde, der afholdes d. 14.-16. maj i Hirtshals. Der er 

mulighed for at deltage på mange planer – fx enten med egne aktiviteter, en stand, oplæg eller bare kigge 

forbi. Arrangørerne ønsker i år at flytte debatten fra snak til handling. Se mere her. 

 

Naturens Dag 2020 

Danmarks Naturfredningsforenings og Friluftsrådets mærkedag for naturoplevelser er næste gang søndag 

d. 20. september. Skoler og dagtilbud holder Naturens Dag d. 7. til d. 11. september. Formålet er at åbne 

naturen for børn og voksne. Tilmeld dig som arrangør eller se mere her. 

 

TVserie: Helende haver 

DRs udsendelser Fremtidens Drømmehaver handler om haver som heler os: Vi har brug for at genetablere 

forbindelsen til naturen og os selv og genfinde de helbredende kræfter som findes i naturen. Flemming 

Møldrup går på jagt efter fremtidens helende haver - for de kan reducere stres, forbedre folkesundheden 

og gro livet tilbage i uddøde bysamfund. Afsnit tre er bl.a. et besøg i terapihaven Narcadia ved Hørsholm. 

Find udsendelserne her.  

 

  

https://www.friluftsraadet.dk/vores-natur-fyrtaarnsprojekterne
https://www.friluftsraadet.dk/vores-natur-fyrtaarnsprojekterne
https://www.friluftsraadet.dk/nyheder/nyhed/friluftsraadet-inviterer-til-sund-naturen-konference
https://naturmoedet.dk/
https://www.naturensdag.dk/
https://www.dr.dk/drtv/episode/fremtidens-droemmehaver_146679
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Novo Nordisk Fondens Naturtematiske Pædagogpris 

Novo Nordisk Fonden har åbnet for indstilling af kandidater til prisen, der er målrettet engagerede og 

dygtige pædagoger, der i daginstitutioner giver børn positive oplevelser med natur, tal og teknologi. Der er 

deadline for indstillinger den 6. december 2019 kl. 12. Læs mere her. 

 

Nye bøger 

Rehabilitering ude - Nye ressourcer og perspektiver i rehabiliteringen. Naturen kan nemlig udgøre et vigtigt 

element i rehabiliteringsprocessen for mennesker med både fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. 

Bogen kommer med konkrete eksempler på, hvordan naturen kan bruges til at understøtte det faglige 

aspekt af rehabiliteringsindsatser og ikke mindst bidrage til sociale fællesskaber. Læs mere og bestil bogen 

her. 

Sund i Naturen: Håndbog til praktikeren, som arbejder med friluftsliv i den kommunale sundhedsindsats 

hedder en ny håndbog, der kan hjælpe bl.a. kommunale sundhedspraktikere i gang med sundhedsfremme i 

naturen. Bog er udgivet af Friluftsrådet. Find bogen som pdf eller læs mere her. 

Hvordan mindsker vi den sociale ulighed i sundhed? af Signild Vallgårda på Informations forlag. En bog der 

beskriver de forskellige årsager til, at der findes social ulighed i sundhed i Danmark – og hvad vi burde gøre 

ved det.  Bestil bogen her eller læs en kort artikel om bogen her. 

 

Temadage m.m. 

Netværket Friluftsliv for mennesker med funktionsnedsættelse afholder temadagen Naturen som ressource 

for læring og udvikling for børn, unge og voksne med særlige behov. Det bliver med stor sandsynlighed d. 

29.-30. april 2020 kl. 16 – 16 på FDF Friluftscenter Sletten, Ry. Når alt er på plads, vil du kunne finde info om 

dagen her. 

Havesalon er et netværk for dig, som arbejder terapeutisk i naturen. Næste netværksmøde er d. 15. maj 

2020 hos Inge Petersen Terapioasen, Svebølle. Læs mere om netværket her. 

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning holder temadagen Design af sundhedsfremmende og 

tilgængelig natur d. 20. november i Hørsholm kl. 8.30-15. Fra kl. 13.15 er der mulighed for at deltage i en 

åben workshop og rundtur i Move Green Lab. Find mere info her. 

 

Forskning 

Coastal proximity and mental health among urban adults in England: The moderating effect of household 

income offentliggjort i tidsskriftet Health & Place viser, at det at bo nær havet er forbundet med bedre 

mental sundhed blandt voksne englændere, især dem med de laveste indkomster. Læs evt. kort engelsk 

artikel her eller find forskningsartiklen her. 

Ny phd: Mindfulness training supported by a restorative natural setting Integrating individual and 

environmental approaches to the management of adaptive resources. Af Freddie Lymeus. 

Natur og friluftsliv i sundhedsindsatsen – et review af viden fra praksis. Udgivet af Friluftsrådet og Syddansk 

Universitet.  

https://novonordiskfonden.dk/da/nyheder/pris-saetter-fokus-paa-paedagogers-vigtige-arbejde-inden-for-natur-udeliv-og-science-indstil-din-kandidat-til-prisen/?fbclid=IwAR1BBgjoiaXT8JB7tbFW_6IKa5b_9R3lsxEHGKScgx2bqSd5CbREWVOmDWc
https://handivid.dk/bogsalg/?tx_t3cmsshop_shop%5Bproduct%5D=46&tx_t3cmsshop_shop%5Baction%5D=show&tx_t3cmsshop_shop%5Bcontroller%5D=Product&cHash=5d1f96d09e7bab01970f1fe78b37a827
https://www.friluftsraadet.dk/sites/friluftsraadet.dk/files/media/document/H%C3%A5ndbog_Sund%20i%20naturen_WEBversion_0.pdf
https://www.friluftsraadet.dk/nyheder/nyhed/ny-haandbog-sundhedspraktikere-skal-hjaelpe-flere-ud
https://butik.information.dk/products/hvordan-skaber-vi-uligheden-i-sundhed
https://handivid.dk/vores-temaer/friluftsliv/netvaerk-friluftsliv/
http://natur-vejleder.dk/for-medlemmer/faglige-netvaerk/sundhed/andre-sundhedsnetvaerk/
https://ign.ku.dk/kalender/2019/design-af-sundhedsfremmende/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1353829219300607?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1353829219300607?via%3Dihub
https://www.mnn.com/health/healthy-spaces/blogs/coastal-living-blue-space-mental-health
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1353829219300607?via%3Dihub
http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1345479/FULLTEXT01.pdf
http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1345479/FULLTEXT01.pdf
https://www.friluftsraadet.dk/sites/friluftsraadet.dk/files/media/document/Movements2019_9.pdf
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Artikler m.m. 

Forskere kobler byparker til øget mental trivsel. Artikel på videnskab.dk 

Eksperter anbefaler tur i skogen for å forebygge vinterdepresjon. Artikel på forskning.no 

One in three city children have never been for a walk in the countryside, a new study finds. Artikel på 

inews.co.uk 

Skolen er ikke nok: Børn går til naturvidenskab, efter de har fået fri. Artikel på videnskab.dk 

Menneskeheden og naturen er ikke adskilte - for at løse klimakrisen må vi se dem som en helhed. Artikel 

28. oktober 2019 på Videnskab.dk. 

Studies Link Air Pollution to Mental Health Issues in Children. Engelsk artikel på Children&Nature. 

Ny rapport giver overblik: Sådan påvirker klimaforandringerne vores børns helbred i fremtiden. Artikel på 

videnskab.dk 

Mistrivsel i 5. klasse går ud over elevernes karakterer fem år senere. Artikel på videnskab.dk. 

Så mange år af dit liv risikerer du at miste, hvis du er ramt af alvorlig psykisk sygdom. Artikel på 

videnskab.dk. 

Kids Raised in Walkable Cities Earn More Money As Adults. Engelsk artikel på citylab.com. 

Stort befolkningsstudie: Færre nye tilfælde af demens blandt danske ældre end forventet. Artikel på 

videnskab.dk.  

 

https://videnskab.dk/krop-sundhed/forskere-kobler-byparker-til-oeget-mental-trivsel?utm_source=vores+nyhedsbrev&utm_campaign=88bfce2abd-EMAIL_CAMPAIGN_2019_11_14_09_58&utm_medium=email&utm_term=0_d2f5c83eb4-88bfce2abd-240158133
https://forskning.no/depresjon-hjernen-naturvitenskap/eksperter-anbefaler-tur-i-skogen-for-a-forebygge-vinterdepresjon/1575294
https://inews.co.uk/news/uk/petits-filous-country-walk-city-kids-816680
https://videnskab.dk/naturvidenskab/skolen-er-ikke-nok-boern-gaar-til-naturvidenskab-efter-de-har-faaet-fri?utm_source=vores+nyhedsbrev&utm_campaign=88bfce2abd-EMAIL_CAMPAIGN_2019_11_14_09_58&utm_medium=email&utm_term=0_d2f5c83eb4-88bfce2abd-240158133
https://videnskab.dk/kultur-samfund/menneskeheden-og-naturen-er-ikke-adskilte-for-at-loese-klimakrisen-maa-vi-se-dem-som?utm_source=vores+nyhedsbrev&utm_campaign=aa081827dd-EMAIL_CAMPAIGN_2019_11_01_01_21&utm_medium=email&utm_term=0_d2f5c83eb4-aa081827dd-240158133
https://www.childrenandnature.org/2019/09/27/studies-link-air-pollution-to-mental-health-issues-in-children/?mc_cid=c73f465cd0&mc_eid=723a44dd7e
https://videnskab.dk/naturvidenskab/ny-rapport-giver-overblik-saadan-paavirker-klimaforandringerne-vores-boerns-helbred-i?utm_source=vores+nyhedsbrev&utm_campaign=88bfce2abd-EMAIL_CAMPAIGN_2019_11_14_09_58&utm_medium=email&utm_term=0_d2f5c83eb4-88bfce2abd-240158133
https://videnskab.dk/krop-sundhed/mistrivsel-i-5-klasse-gaar-ud-over-elevernes-karakterer-fem-aar-senere?utm_source=vores+nyhedsbrev&utm_campaign=0e43db4e2e-EMAIL_CAMPAIGN_2019_11_08_09_53&utm_medium=email&utm_term=0_d2f5c83eb4-0e43db4e2e-240158133
https://videnskab.dk/krop-sundhed/saa-mange-aar-af-dit-liv-risikerer-du-at-miste-hvis-du-er-ramt-af-alvorlig-psykisk?utm_source=vores+nyhedsbrev&utm_campaign=fecea88df5-EMAIL_CAMPAIGN_2019_10_25_09_25&utm_medium=email&utm_term=0_d2f5c83eb4-fecea88df5-240158133
https://www.citylab.com/life/2019/10/walkability-economic-mobility-income-health-walkable-cities/600571/
https://videnskab.dk/krop-sundhed/stort-befolkningsstudie-faerre-nye-tilfaelde-af-demens-blandt-danske-aeldre-end?utm_source=vores+nyhedsbrev&utm_campaign=2d22dc073f-EMAIL_CAMPAIGN_2019_10_30_09_44&utm_medium=email&utm_term=0_d2f5c83eb4-2d22dc073f-240158133

