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NATURVEJLEDERNES FORMÅL

• At styrke befolkningens forstå-
else for natur, biologisk mang-
foldighed, miljø og kulturmiljø.
• At styrke befolkningens rekrea-
tive muligheder og friluftsmæs-
sige aktiviteter.
• At fremme befolkningens direkte 
inddragelse og indflydelse i natur- 
og kulturmiljøforvaltningen.
• At inspirere til en sundere og 
mere bæredygtig livsstil.2
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BRED MÅLGRUPPE

150 af landets 400 naturvej-
ledere er ansat i kommuner. Her 
arbejder de på tværs af forvalt-
ninger – og kobler naturens 
mange positive virkninger på 
andre sektorer. Du finder også 
naturvejledere på naturskoler, 
museer, skoler, i foreninger og i 
natur- og nationalparker.1

OPLEVELSE OG VIDEN I NATUREN
I Danmark har vi 400 vidende og dybt engagerede naturvejledere, som arbejder med direkte formidling 
af natur, miljø, bæredygtighed og friluftsliv – ude i naturen. Gode naturoplevelser skaber forståelse 
for naturen, hvordan vi kan benytte den og hvordan vi kan være med til at beskytte den. Hvert år står 
danske naturvejledere for 9725 ture og aktiviteter for knap 350.000 mennesker.1

NATURVEJLEDERNES MÅLGRUPPER
80 %

70 %

60 %

50 %

40 %
30 %

20 %

10 %
0 %

74 %

56 % 52 %
48 %

43 % 40 % 39 % 35 %
29 %

20 % 20 % 17 % 14 % 12 % 10 % 9 %

Skolebørn
Voksne

Børnefamilie
r

Lærere/pædagoger

Småbørn
Unge

Frivillig
e og foreninger

Danske turister
Ældre

Udenlandske turister

Socialt u
dsatte

Handicappede

Flygtninge og indvandrere

Sundheds- og plejepersonale

Arbejdspladser (e
ks. ifm

. te
ambuilding

Andet (a
ngiv venligst)



BREDT KENDSKAB TIL NATURVEJLEDNING I 
DANMARK
Naturvejlederne er kendte og betydningsfulde i deres 
lokalområder. I 2016 viste en evaluering af Naturvejleder-
ordningen at:

• 80 % af den voksne befolkning har kendskab til naturvej-
ledningen i Danmark.
• 72,7 % af befolkningen mener at naturvejlederne udfører 
værdifulde opgaver for samfundet.
• 40 % af befolkningen oplever at naturvejlederne bidrager 
til at skabe borgerinddragelse i naturforvaltningen.
• 44,9 % af befolkningen mener at naturvejlederne inspirerer 
til en sundere og mere bæredygtig livsstil.1

NATURVEJLEDNING OG BIODIVERSITET
Forskere fra FN´s biodiversitetspanel IPBES slog i foråret 
2019 alarm på grund af et voldsomt tab af biodiversitet, som 
kan få store konsekvenser for menneskeheden, hvis vi ikke 
reagerer nu. Globalt er op imod 1 million arter truet af udryd-
delse inden for årtier. Det svarer til 25 % af alle kendte arter.3 

En øget forståelse for, hvordan vi kan beskytte vores natur 
og miljø er nødvendig. Naturvejlederne giver almindelige 
borgere direkte oplevelser og indblik i naturens mylder 
af liv og de måder dyr, planter, bakterier og svampe lever 
sammen og skaber økosystemer, sørger for bestøvning, 
rensning af vand og luft, optagelse af CO2 og meget andet.

„Både politikere og forvaltning ser naturvejledning som det 
måske vigtigste middel til at sikre bred forståelse for natur- 
og miljølovgivningen. Dette område, som ofte opfattes som 
unødigt restriktivt og bøvlet, bliver først accepteret og loyalt 
efterlevet, når naturens sammenhænge bliver en del af den 
almene viden. Det sker mest effektivt ved personlig overle-
vering én til én. Derfor er naturvejledning så vigtig.“
(Citat: Afdelingsleer Ebbe Enø, Sønderborg Kommune).4

NATURVEJLEDNING OG NATURPLEJE
Naturvejlederne inddrager almindelige mennesker i natur-
beskyttelse, naturpleje og naturregistrering – fx høslæt på 
skovenge, etablering af koklapperlaug, pleje af moser og kær 
eller inddragelse af børn og borgere i citizen science-projekter.

„En forudsætning for at få naturbeskyttelse på højt niveau er, 
at det ikke kun er et lille ”frelst” segment, som oplever, at det er 
fedt at være i naturen. Er der ikke bredt ud i befolkningen, også 
blandt socialt udsatte grupper, indvandrere osv., en oplevelse 
af at det er fedt, så er der ikke mange til at passe på naturen. 
Derfor er det vigtigt at nå dem alle. Helst fra barnsben af.“ 
(Citat: Arbejdsgiver fra evaluering af naturvejlederordningen).1

BÆREDYGTIG UDVIKLING OG VERDENSMÅL
„En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de 
nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers 
muligheder for at opfylde deres behov i fare.“5

I 1987 definerede Brundtlandrapporten begrebet bære-
dygtig udvikling. Siden har naturvejlederne arbejdet aktivt 
med at formidle og demonstrere bæredygtighed med 
særlig vægt på naturfundamentet. Naturskolerne formidler 
bl.a. affaldssortering, besparelse på energi og vand og 
økologisk dyrkning. Naturvejlederne planter klimaskove, 
samler affald, dyrker skolehaver, arbejder med innovation 
og teknologiske løsninger og meget mere. I 2015 vedtog 
193 lande i FN en ambitiøs udviklingsdagsorden, som via 17 
Verdensmål skal sætte turbo på den bæredygtige udvikling 
frem mod 2030. Fundamentet er de fire mål for Jordens 
naturgrundlag, som naturvejlederne arbejder med: „Livet 
på land“, „Livet i havet“, „Klimaindsats“ og „Rent vand“.

Kilder: (1) Evaluering af naturvejlederordningen, Ineva og Aleksandrainstituttet, 2016. 
(2) Gode grunde til naturvejledning, www.natur-vejleder.dk, 2019. (3) Naturvejledningens 
værdi for Kolding Kommune. Naturvejleder nr. 3, 2017. (4) FN Ipbes: Summary for policy- 
makers of the global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the 
Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. FN 
IPBES, 2019. (5) “Vores fælles fremtid”/Brundtlandrapporten, The World Commission on 
Environment and Development, UN, 1987 (6) www.verdensmålene.dk
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