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Ny forskning: en daglig dosis natur kan modvirke stress 

20 minutter i grønne omgivelser er nok til at sænke vores niveau af stresshormonet kortisol. Det viser et 

studie fra University of Michigan, som er offentliggjort i psykologitidsskriftet Frontiers in Psychology. 

Studiet forløb over otte uger, hvor deltagerne tre gange om ugen opholdt sig mindst ti minutter i naturen. 

Den største effekt så forskerne efter 20-30 minutter, når forsøgspersonerne sad eller vandrede i 

naturomgivelser. Find artiklen ”Urban Nature Experiences Reduce Stress in the Context of Daily Life Based 

on Salivary Biomarkers” her. 

 

Ny forskningsoversigt: sundere og stærkere børn i naturen 

En ny forskningsoversigt fra Center for Børn og Natur viser, at børn som møder naturen i deres 

daginstitutioner både bliver sundere og stærkere, har mindre tendens til sukkersyge, sover bedre og er 

mindre syge. Samtidig trives de bedre. Nyere forskning antyder også, at de grønne omgivelser kan give en 

bedre forståelse, når børnene senere i livet udfordres i de naturvidenskabelige og matematiske fag. Læs 

mere her eller find forskningsoversigten her. 

 

Kursus: naturbaseret rehabilitering 

Nye Rødder afholder gratis intromøde om kurset: Lær hvordan du tilbyder naturbaseret rehabilitering til 

traumatiserede flygtninge. Nye Rødder er en registreret socialøkonomisk virksomhed med ekspertise i 

beskæftigelsesrettet grøn rehabilitering af flygtninge og indvandrere, med sociale, psykiske og fysiske 

udfordringer. Naturen er både middel, mål og ramme omkring arbejdet med at genopbygge mennesker og 

styrke deres ressourcer. Intromødet afholdes torsdag d.15. august kl.16.30-18, Hallingelille ved Ringsted. 

Læs mere og tilmelding her. 

 

Vores natur 

DR, Friluftsrådet, Naturstyrelsen og Danske Naturhistoriske Museer er gået sammen om det 

landsdækkende tiltag ’Vores Natur’, som skal styrke befolkningens lyst til at udforske den danske natur. 

Projektet involverer en lang række aktører på natur-, frilufts- og naturformidlingsområdet. 2020 bliver 

naturens år på DR og der skal bl.a. udvikles konkrete muligheder for at komme ud og opleve vores natur. 

Læs mere om Vores Natur eller find pressemeddelelserne hos Nordeafonden eller Frilufsrådet.  

 

Film om natursociale indsatser 

At komme ud i naturen styrker både børn og forældre og giver gode, sunde og lærerige oplevelser. Red 

Barnet har produceret en lille film om det natursociale arbejde. Filmen suppleres af bogen ”Ud i naturen – 

ind i fællesskabet” som er omtalt længere nede i dette nyhedsbrev under ”nye bøger”. Find filmen her. 

 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2019.00722/full
https://centerforboernognatur.dk/projekter/kom-med-ud/forskningsoversigt/?fbclid=IwAR2P_NOOhzEkjnpHX818ZmHA8sz0hgoYN_7FvVo-4FOW-EdyfYNMM96m3m4
https://videnomfriluftsliv.dk/sites/default/files/pdf/Pdf-filer/forskningsoversigt-dagstilbudsarbejde-med-boern-i-naturen.pdf
https://nyerodder.dk/grow/kurser-for-professionelle/
https://friluftsraadet.dk/vores-natur
https://nordeafonden.dk/nyheder/nyt-partnerskab-for-flere-naturoplevelser
https://friluftsraadet.dk/nyheder/pressemeddelelse/nyt-partnerskab-skal-bane-vejen-flere-naturoplevelser
https://www.youtube.com/watch?v=bRodBWP-WYg&fbclid=IwAR2CxvbwaPuQm1TjGusbLuTQUAqS-ms3M2Z2r8RzL_9Zhw4huwErDbVyuuA
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Naturfamilier 

Danmarks Naturfredningsforening står bag et nyt koncept i Danmark, som skal skabe netværk mellem 

familier. Naturfamilier er inspireret af konceptet Hike it Baby fra USA og skal gøre det lettere for 

børnefamilier at finde hinanden og deltage i aktiviteter i naturen. Læs mere her. 

 

Børnenes naturkanon 

Alle børn skal have mulighed for at tænde bål, klatre i træer og smage på naturen. Derfor har Friluftsrådet 

lanceret Børnenes naturkanon med 12 aktiviteter som skal inspirere børn til at komme mere ud og skabe 

deres eget forhold til naturen. Der er også åbnet en hjemmeside, hvor man kan blive fan af naturen og få 

tips hele året til oplevelser i naturen. Naturfan.dk og Børnenes naturkanon er en del af projektet Børn gror i 

natur. 

 

Ud af krigens skygge 

Psykiatrien i region Syddanmark og Red Barnet har sammen gennemført en indsats for krigstraumatiserede 

flygtningefamilier og for danske veteraner med PTSD-diagnoser. Find en film om indsatsen her eller den 

afsluttende rapport her. 

 

Stressede unge: Findes løsningen på stress i naturen?  

ViNatur har gennemført et forløb med unge med stresssymptomer i naturen. TV2 Fyn har produceret tre 

udsendelse om de fire unges udbytte af en målrettet indsats over fire dage i naturen. Se artiklen og find 

udsendelserne her. 

 

Sommerlejr og naturaktiviteter for PTSD-ramte flygtningefamilier 

Psykiatrien i region Syddanmark og Red Barnet har gennemført en række sommerlejre bl.a. for PTSD-ramte 

flygtningefamilier. TV2 har produceret en udsendelse om det. Find artiklen eller udsendelse her.  

 

Naturklubber i udsatte boligområder 

Børn i udsatte boligområder kommer langt mindre ud i naturen end andre børn. Derfor er Red Barnet i 

samarbejde med 10 boligområder i gang med at etablere naturklubber, som skal give børnene bedre 

adgang til det fri - og det fører til nye fællesskaber og øget trivsel. Læs mere her. 

 

TEDx: The Edge of the Wilderness 

Naturvejleder og forsker Simon Høegmark var en af talerne, da verdens største foredragsevent TEDx fandt 

sted i Odense. På det 18 minutters lange foredrag fortæller han om sin personlige rejse, og om hvor meget 

naturen kan gøre for at helbrede. Se foredraget her. 

 

https://www.naturfamilier.dk/
https://naturfan.dk/
https://www.friluftsraadet.dk/nyheder/pressemeddelelse/ny-naturkanon-skal-fa-born-ud-naturen
https://borngrorinatur.dk/
https://borngrorinatur.dk/
https://vimeo.com/318564274
https://redbarnet.dk/media/5415/ud-af-krigens-skygge-evaluering-februar-2019.pdf
https://www.tv2fyn.dk/artikel/findes-loesningen-paa-stress-i-naturen
https://www.tv2fyn.dk/findes-losningen-pa-stress-i-naturen/findes-losningen-pa-stress-i-naturen-13
https://www.tv2fyn.dk/artikel/man-goer-alt-se-sin-familie-smile
https://www.tv2fyn.dk/nyheder/15-07-2019/1930/mohammad-og-hans-familie-er-pa-sommerlejr-flygtninge-med-ptsd
https://redbarnet.dk/nyheder/naturklubber-er-gode-vitaminer-for-boern-i-boligblokke/
https://www.youtube.com/watch?v=JLASaTcX-co
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Naturens dag 2019 

8. september afholder Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet i samarbejde med en lang række 

aktører Naturens Dag. Formålet er at åbne naturen for børn og voksne. I år er temaet "Mærk Naturen". Se 

mere her: https://www.naturensdag.dk/ 

 

Nye bøger: 

• Ud i naturen – ind i fællesskabet. Natursocialt arbejde med børn, unge og familier. Af Eva Skytte 

m.fl. Udgivet af Akademisk forlag. Læs mere her eller download bogen her.  

• Vold, traume og naturens helende virkning. Brug naturen i dit arbejde med voldsudsatte kvinder 

og børn. Af Signe Hoffmann Pedersen. Udgivet af Danner. Læs mere her eller download her. 

• Naturterapi. Oplev naturen – styrk livet. Af Lasse Thomas Edlev. Udgivet af Gyldendal. Læs mere 

her. 

• Tilbage til naturen – en bog om naturterapi. Af David BR Camacho m.fl. Udgivet af Hedwig. Læs 

mere her eller download her. 

 

Artikler m.m. 

• Udeskoler: Træklatring og hulebyggeri kan øge børns læring og trivsel. Artikel på Videnskab.dk. 

• Efter blodpropperne: nu er Niels blevet vildmand. Artikel og filmklip, TV2 Fyn  

• Folk, der arbejder indendørs, får alt for lidt lys. Artikel på Videnskab.dk.  

• 20 minutter i naturen kan dæmpe stress. Artikel  

• Rapport om grønne og dyreassisterede metoder til sundhed, omsorg og social innovation. 

Udgivet af Green Carenetværket. 

 

https://www.naturensdag.dk/
https://www.akademisk.dk/ud-i-naturen-ind-i-faellesskabet
https://redbarnet.dk/media/5265/ud-af-naturen-ind-i-faellesskabet-2.pdf
https://danner.dk/nyt/naturbaseret-terapi-hj-lper-voldsudsatte-kvinder-og-b-rn
https://issuu.com/rosendahls_online/docs/vold_traume_og_naturens_helende?e=31910048/70179631
file:///D:/Red%20Barnet/Sundhedsnetværket/Nyheder/•%09https:/www.gyldendal.dk/produkter/lasse-thomas-edlev/naturterapi-47504/h%25C3%25A6ftet-9788702259933
https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/bogudgivelse?publisherId=13559452&releaseId=13575579
file:///D:/Red%20Barnet/Sundhedsnetværket/Nyheder/•%09https:/via.ritzau.dk/data/images/00821/1f7ae676-d396-46ab-858f-64b2f28e75f5.jpg
https://videnskab.dk/kultur-samfund/udeskoler-traeklatring-og-hulebyggeri-kan-oege-boerns-laering-og-trivsel?utm_source=vores+nyhedsbrev&utm_campaign=086deec83b-EMAIL_CAMPAIGN_2019_08_02_11_10&utm_medium=email&utm_term=0_d2f5c83eb4-086deec83b-240158133
https://www.tv2fyn.dk/artikel/efter-blodpropperne-nu-er-niels-blevet-vildmand
https://videnskab.dk/krop-sundhed/natarbejdere-og-folk-der-arbejder-indendoers-faar-for-lidt-lys?utm_source=vores+nyhedsbrev&utm_campaign=ee884cc9ea-EMAIL_CAMPAIGN_2019_07_09_09_20&utm_medium=email&utm_term=0_d2f5c83eb4-ee884cc9ea-240158133
https://www.msn.com/da-dk/sundhed/velv%C3%A6re/20-minutter-i-naturen-kan-d%C3%A6mpe-stress/ar-BBVNAko
https://www.greencarenetvaerk.dk/rapport/

