Tema:

På vej mod en national

Friluftspolitik

N ATU

F

NATUR
vejleder

O

RVEJ L

RE N

ER
ED

December 2014, 23. årg, nr. 4

I NG

EN

Tema:

N ATU

På vej mod en

national

Friluftspolitik

RVEJ LE

N

FO

DE R

R
U
T
A
N
vejleder
, 23. årg, nr. 4

December 2014

RE NI N GE

På vej mod en
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Redaktionens leder

I tråd med og for at holde en vis form
for tradition, har redaktionen igen valgt
at formidle Naturstyrelsens årlige konference gennem dette blad - denne gang
omhandlende den første nationale Friluftspolitik. Vi håber dermed at flere naturvejledere kan læse sig til, hvad der
rørte sig på konferencen.
Konferencen blev holdt på Hindsgavl og
der var omkring 120 deltagere.
Målet med konferencen var at inspirere
naturvejlederne til at se sig selv som en
del af den nye nationale friluftspolitik.

Den første nationale friluftspolitik har
lagt sig fast på 8 pejlemærker, der hver
især rummer muligheder for at bringe
naturvejlederens faglighed i spil på nye
måder og samtidig præge danskernes
forhold til naturen.
Så konferencens fokus var at veksle visioner og inspirationer til konkrete initiativer. Derfor finder du også i bladet en
række interessante og sjove artikler, som
blev skrevet på konferencen af sprudlende og idérige naturvejledere.

God fornøjelse med friluftspolitikken
Ulla Didriksen,
temaredaktør
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Thor Hjarsen har som naturvejleder for Red Barnet deltaget i et pilotprojekt,
der skulle undersøge mulighederne for at bruge naturen til rehabiliterende
sociale indsatser for børn og forældre i traumatiserede flygtningefamilier.
Læs Thors artikel om det spændende arbejde.
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Læs om årskonferencen 2015
Se programmet dag for dag
Tjek tilmeldingsfrist, priser
m.m.
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Den, der ser sig
færdiguddannet,
er mere færdig
end uddannet

Invitation til
Naturvejledernes
årskonference 2015
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Naturvejlederforeningen i Danmark
Naturvejlederforeningen i Danmark er et fagligt forum for naturvejledere og naturskole
personale samt andre der interesserer sig for naturvejledning med henblik på spredning af erfaring og information om naturvejledning.
Det overordnede mål er at fremme og opmuntre til naturskolevirksomhed og naturvejledning
på et højt kvalitetsniveau samt at arbejde på, at alle sikres mulighed for naturoplevelser og
friluftsliv.
Naturvejlederforeningen er ikke en egentlig fagforening - dertil har naturvejlederne for
mange forskellige arbejdsgivere og ansættelsesforhold samt mange forskellige former for
uddannelse.

Medlemsbladet NATURvejleder

Foreningen udgiver bladet NATURvejleder,
som udkommer 4 gange årligt. Bladet indeholder artikler og temastof om naturformidling, debat, nyheder og »Tips og Tricks«, der
er relevante for naturvejledere i hverdagen.
Redaktionen forsøger at opsnuse, hvad der
foregår på naturformidlings-området rundt
om i landet og give det videre til medlemmerne via bladet. Derudover bringer bladet
nyt fra de regionale netværk af naturvejledere og naturformidlere samt nyt fra Fællessekretariatet for naturvejledning, dvs. Friluftsrådet og Naturstyrelsen.

Naturvejledernes årskonference

Årskonferencen er det årlige samlingspunkt
for naturvejledere i Danmark.
Hver årskonference har sit eget tema, og
arrangeres på skift mellem de regionale
netværk af naturvejledere.

Årskonferencen 2015
Brandbjerg Højskole den 8. – 10. April 2015

Naturvejlederforeningens generalforsamling
afvikles i forbindelse med årskonferencen.
Her kan du få direkte indflydelse på foreningens arbejde og fremtid.

Naturvejlederforeningens
web-adresse er:
www.natur-vejleder.dk

På foreningens hjemmeside er der oplysninger om
foreningens mål og virke samt links til
naturvejledere og naturskoler i Danmark.
Hjemmesiden har desuden en oversigt over
kurser, der udbydes af naturvejledere.

NATURVEJLEDERFORENINGEN I DANMARK
v/ Tommy Jensen, ”Havehuset”, Knasten 44, 9260 Gistrup
Foreningens e-post: formand@natur-vejleder.dk

Bestyrelsen:
Tommy Jensen (formand)
formand@natur-vejleder.dk ... 9931 7415
Tomas B. Vilstrup (kasserer)
kasserer@natur-vejleder.dk .... 8684 5759
Kirsten Blicher Friis (web-redaktør) webugle@natur-vejleder.dk.... 2380 3490
Bjarke Birkeland
bb@visitaqua.dk .................... 20904618
Rikke Laustsen
rikl@kolding.dk ...................... 2015 3991
Sabine Jensen
sj@levendehistorie.dk ............ 2168 1362
Peter Laurents
pel@landbocenter.dk ............. 5679 1935
Michael Boon Pedersen
mp@ledreborgslot.dk ............. 2047 7155
Mette Millner
34390@ishoj.dk...................... 2135 4368

4

Kasse og regnskab:
Tomas B. Kolind Vilstrup
Bøgedalsvej 30, 8660 Ry
kasserer@natur-vejleder.dk - tlf. 8684 5759
Medlemsskab og adresseændring:
Det foretager du selv på hjemmesiden:

www.natur-vejleder.dk

Hvis det driller:
kasserer@natur-vejleder.dk - tlf. 8684 5759
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I skoven dybe
stille ro?
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Tommy Jensen
Formand
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Denne opgave er ikke altid lige let, da
presset på vores natur bliver større og
større, især på den bynære natur, også i
forhold til friluftsliv.
Langsomt bliver den bynære natur designet til menneskers aktiviteter med
fitness anlæg, belyste løberuter og meget
andet. Jeg læste forleden om problemerne med at få de unge væk fra computeren og ud i naturen og lidt provokerende var svaret fra en forsker. ”Vi må lære
at designe naturen til de unge, så de får
lyst til at komme derud”. Mon ikke det
skulle være omvendt, nemlig at man
skal designe de unge til at forstå værdien ved at opleve, beskytte og forstå vores
fantastiske natur. Spændende læsning er
også de indlæg som blev sendt til Naturstyrelsen - Den nationale friluftspolitik,
Idestorm, Her er der flere indlæg som
går ind under rubrikken ”design naturen til menneskers friluftsliv.”
I forhold til arbejdet med den nationale friluftspolitik må vi fastholde vores
tilgang som naturvejledere, tage den
nødvendige diskussion med Friluftsrådet og Naturstyrelsen og være ambassadører for naturen. Hvis naturen skal
have en gunstig indvirkning på befolkningens sundhed, læring og velvære er
mødet med den vilde flora og fauna og
en uspoleret naturoplevelse nødvendig.
Friluftslivets indvirkning på naturen
skal konstant være til debat. Der tales
meget om naturen som et meditativ
rum, men er der fortsat plads til dette
rum eller skal vi mon om føje år reservere steder, hvor man kan gå i skovens
dybe stille ro?

Foreningens Leder

Aldrig tidligere er der sat så stor fokus
på friluftslivet som i disse år og i skrivende stund arrangerer Naturstyrelsen,
som en del af samarbejdet i Naturvejledning Danmark, friluftskonferencen
for naturvejledere ” Den første nationale
friluftspolitik”. Den overordnede diskussion er, hvordan vi skaber velfærd og arbejdspladser med friluftslivet som ramme.
Begrebet friluftsliv er en svær størrelse
at definere, og de fleste har vel en forventning om, at det har noget at gøre
med at færdes i naturen, men friluftslivet kan også udfolde sig på motocross
banen, i 4H haven, i byparken, på en
vandscooter i havnen eller højt oppe i
en paraglider langs vestkysten. De større
byer er i fuld gang med at designe friluftslivet i byen for at skabe bedre trivsel
og tiltrække arbejdskraft. Turismeerhvervet ser friluftslivet som et væsentligt bidrag til vækst ved at skabe events
og aktiviteter, som kan tiltrække flere
turister. Sundhedssektoren ser i disse år
naturen som den helt store universalløsning, når vi taler om forebyggelse og
forbedring af sundheden og flere undersøgelser peger klart på, at det at færdes i
naturen har en positiv indvirkning på
menneskers velvære og kan hjælpe folk
der lider af stress, angst eller er ramt af
en eller anden form for sygdom.
For naturvejlederne er den store udfordring hele tiden at være bevidst om
rollen som formidlere, når vi færdes
derude i naturen og når vi siger ja til at
samarbejde om friluftsliv, sundhed
m.m. Vi vil gerne være med til at skabe
nogle gode naturoplevelser, men samtidig skal vi også være med til at finde og
være opmærksom på balancen mellem
benyttelse og beskyttelse af naturen.
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En velfunderet

national friluftspolitik
er et langt sejt træk

Af Ulla Didriksen,
Undervisnings- og udviklingsansvarlig - Skoletjenesten
Bornholm og
Stella Blichfeldt, naturvejleder
Naturstyrelsen, Hovedstaden
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Den nationale friluftspolitik
blev skudt i gang i efteråret
2012, hvor miljøministeren,
der dengang hed Ida Auken,
inviterede mere end 700
personer fra organisationer,
myndigheder, erhverv og
virksomheder og ikke mindst
ildsjæle, som naturvejledere,
til at være med til at sætte
rammerne for en ny og
national friluftspolitik.
350 personer fra alle grene af friluftslivet mødte d. 30. november 2012 op til
det første store møde, som blev afholdt i
Bella Centeret i København. Samtidig
opfordrede Naturstyrelsen Danmarks
befolkning til at indskrive gode friluftsideer på idéportalen: Idéstorm. Hver

måned blev en af de gode projektideer
begunstiget med en pose penge til realisering af lokale projekter.
Som optakt til stormødet havde Naturstyrelsen udgivet hæftet ”Frilufslivets
samfundsværdi – oplevelser og aktiviteter i naturen er vigtige goder”. Hæftet er
baseret på forskningsbaseret viden omkring friluftsliv samlet af forskere fra
Københavns Universitet.

8 Pejlemærker

På mødet i Bella Centeret blev der indkredset 8 pejlemærker for friluftspolitikken. De 8 pejlemærker er herefter
blevet bearbejdet i netværk, som har
udviklet forslag og indsamlet ideer bl.a.
fra sitet Idéstorm, som skal være med
til at virkeliggøre den nationale friluftspolitik. En del naturvejledere fra Naturstyrelsen har været tovholdere på de 8
pejlemærker.
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Resultatet af arbejdet kan i dag ses i Naturstyrelsens lille hæfte: Friluftslivets
idékatalog maj 2014. http://naturstyrelsen.dk/publikationer/2014/jun/friluftslivets-idekatalog/
De 8 pejlemærker handler om:
• Friluftsliv for alle.
• Vi skal lære i naturen.
• Friluftsliv skaber fællesskab og
engagement.
• Friluftsliv giver sundhed og
livskvalitet.
• Friluftsliv skaber vækst og arbejdspladser.
• Vores byer skal indbyde til friluftsliv.
• Vi skal bruge naturen som social
løftestang.
• Nytænkning giver friluftsliv.
I hæftet kan man læse om netværkernes
visioner under hvert pejlemærke, desuden har netværket nogle nedslag på,
hvordan vi kan bliver klogere på området.
Eksempelvis er det første pejlemærke i
hæftet : ”Vi skal lære i naturen”. Her beskrives, hvor vigtigt det er, at både børn
og voksne skal have naturen ind under
huden, at alle skal opdage den, glæde sig
over den og lære at passe på den. Og så
kan man derefter læse om alle de gode
og realisable netværksideer (se box).

Friluftslivets
idékatalog
125 forslag fra ni

netværk

Her er en række
af de mange ideer,
der foreslås i hæftet
fra Naturstyrelsen:
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Hæftet er spændende at læse og kan inspirere enhver naturvejleder.
Miljøministeriet har understøttet de
mange ideer og inspirationer ved at afsætte 15 millioner kroner til at virkeliggøre nogle af de bedste ideer.

Friluftslivets
nationaløkonomiske fodaftryk

Lars-Bo Jacobsen
Frank Søndergaard Jensen
Fatemeh Bakhtiari
Bo Jellesmark Thorsen

229

Parallelt med arbejdet med at samle Idekataloget udarbejder Københavns Universitet rapporten: ”Friluftslivets nationaløkonomiske fodaftryk” , http://curis.
ku.dk/ws/files/119711882/IFRO_Rapport_229.pdf, som dokumenterer at
friluftsliv i Danmark allerede i dag

ryk klasseværelset ud i naturen
–
nørdede entusiaster kan
undervise i skoler
–
færre klodser og flere haletudser
i daginstitutionerne
–
samarbejde skal skabe naturspots
–
svampejagt med stok og kørestol
–
lektiehjælp i naturen kan
give succesoplevelser
–
naturvejledning i DK
skal styrkes
7

beskæftiger hvad der svarer til 28.000
fuldtidsjobs og omsætter for godt 29
mia. kr. om året.
Friluftsliv er i hvert fald ikke noget
”billigt skidt”!
Undervejs i processen har Natur
styrelsen samarbejdet med andre ministerier for indskrive friluftslivets samfundsmæssige betydning i diverse
strategier og politikker i videst muligt
omfang.
Friluftslivet er ligeledes blevet indskrevet i Miljøministeriets egen store
satsning i form af Naturplan Danmark.

Hvad er næste skridt?

Idékatalog og forskningsrapport danner
baggrund for en friluftspolitisk redegørelse som afleveres til Folketingets Miljøudvalg i foråret 2015. Ved at tilvejebringe en idérigdom og en
velunderbygget dokumentation af friluftslivets samfundsmæssige betydning
er det håbet at politikerne fremover
fortsat vil medregne friluftsliv, som en
væsentlig samfundsmæssig værdi i bred
forstand.
Men inden da blev der afholdt en
konference for naturvejledere på Hindsgavl d. 2. december 2014.

8

Hvorfor konferencen på Hindsgavl?

Naturstyrelsen afholder årlig en konference for naturvejlederne og i år blev fokus rettet mod den nationale friluftspolitik. Konferencens mål var at opdatere
naturvejlederne med de seneste udviklingstendenser indenfor friluftsliv. Desuden at få diskuteret og gennembearbejdet naturvejlederens muligheder for at
styrke friluftslivet i Danmark.
Der blev taget udgangspunkt i de 8
pejlemærker som rummer muligheder
for at bringe naturvejlederens faglighed
i spil på nye måder. Konferencen var
tilrettelagt så naturvejledernes erfaringer, ideer og faglighed var i fokus.
Gennem workshops og diskussioner
blev mange gode naturvejleder-ideer og
best praxis båret frem. Mange af dem
kan du finde i dette blad.

Endnu en konference i foråret 2015

Som afslutning på den friluftspolitiske
proces afholdes efter al sandsynlighed
endnu en stor konference a la Bella
Centeret. Så Husk at holde jer opdaterede på naturstyrelsens hjemmeside eller
gennem Naturvejlederforeningen.
o
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Udviklingstendenser
indenfor natur
og friluftsliv
Introduktion - ny dansk friluftspolitik

Af Søren Andkjær
Lektor, Ph.d., Institut for Idræt
og Biomekanik, Odense
Projektleder, ansvarlig for friluftsliv.
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Danmark skal have en friluftspolitik og
et omfattende arbejde med at udvikle og
formulere indhold og tekst er sat i gang
i Miljøministeriet. Processen frem mod
formuleringen af en egentlig friluftspolitik er blevet grebet lidt utraditionelt an
med en meget bred involvering og med
meget konkrete forslag til pejlemærker
og projekter. Alt i alt er dette overordentligt positivt men heller ikke uden
problemer.
Når man skal have en politik for et
område er det nødvendigt med en rimelig fast definition, så man er enige om
hvad man snakker om. Sådan gælder
det for andre politiske områder og derfor også for friluftsliv.

Det handler m.a.o. om en definition for
friluftsliv som kan udstikke rammerne
og grænserne for det vi vil beskæftige os
med eller diskutere. Hvad er genstandsfeltet og hvad skal være omfattet af den
nye politik? Spørgsmålene er tidligere (i
pionerfasen) blevet diskuteret indgående, dog uden at der er blevet skabt konsensus om en klar definition, og debatten har sandsynligvis været en
nødvendig del af udviklingen af det institutionaliserede friluftsliv i den 3.
Grønne bølge (Bentsen, Andkjær & Ejbye-Ernst, 2009)
Selvom flere har forsøgt er det rent
forskningsmæssigt vanskeligt at påvise
eller fastlægge en særlig definition for
begrebet eller fænomenet friluftsliv. Det
NATUR vejleder • 23. årg. • nr. 4 • 2014
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afhænger af hvordan man ser på det, og
forståelsen vil være forskellig alt efter
hvilket (forskningsmæssigt) perspektiv
man anlægger (Emmelin, 1997). Synet,
perspektivet og dermed definitionen
handler bl.a. om magt, interesser, formål
og om placeringen ift. samfundsstrukturen (Pestoff, 1996).

Forskellige definitioner på friluftsliv

Mange kender den hidtidige mest officielle og anvendte definition på friluftsliv:
“…..en lang række menneskelige aktiviteter, der foregår i fritiden uden for hjemmet, arbejdspladsen og sportspladsen, og
som vælges af lyst.” (Natur- og Miljøpolitisk Redegørelse 1999). Definitionen er
meget åben og bred, og spørgsmålet er
om den er konkret eller præcis nok til at
kunne danne grundlag for en hel friluftspolitik? Den svarer kun delvist på
de konkrete spørgsmål man kan stille til
spørgsmålet (hvad er friluftliv?): Hvad?,
Hvornår?, Hvor?, Hvorfor? Og Hvordan?
I de nordiske nabolande, Norge og
Sverige, har man formulerede politikker
for friluftsområdet og her har man også
mere officielle definitioner:
NATUR vejleder • 23. årg. • nr. 4 • 2014

• ”Friluftsliv er opphold og fysisk
aktivitet i friluft i fritiden med sikte
på miljøforandring og naturopplevelse” (Stortingsmelding 2000)
• “Vistelse utomhus i natur- eller
kulturlandskabet fòr vàlbefinnande
och naturupplevelser utan krav på
tàvling”
(Svensk Forfattningssamling, 2003)
Begge definitioner betoner naturoplevelser som det centrale i friluftsliv og
giver lidt klarere retning men rummer
dog stadig mulighed for fortolkning
(og uenighed).
I forbindelse med formuleringen af en
dansk national friluftspolitik er det relevant at reflektere over og diskutere hvad
man forstår ved friluftsliv. Det skal
overvejes om det er en fordel med en
meget bred inkluderende forståelse,
som nogen vil mene er for bred hvorved
begrebet risikerer at miste betydning.
Alternativet er en mere snæver evt. værdiladet (normativ) definition, som omvendt af andre vil blive opfattet som elitær og ekskluderende.
I arbejdet med begreber og definitioner giver det mening at skelne mellem
på den ene side hverdagsfriluftslivet,
som udspiller sig mere eller mindre
spontant i det civile samfund mellem
venner og familie, og på den anden side
det institutionaliserede, pædagogisk
iscenesatte friluftsliv, hvor ”Nogen vil
noget med nogen!”. Her er friluftslivet
formaliseret og indskrevet i en institutionel kontekst og det handler ikke blot
om fysisk aktivitet og oplevelse. Kernen
i det institutionaliserede friluftsliv kan
illustreres med flg. Citat: ”Før fik man
bare ondt i skuldrene og benene, når man
levede friluftsliv, nu får man også ondt i
hovedet!” (Faarlund in Isberg 1998). I
den engelsksprogede verden har man
forskellige begreber for disse to områder: outdoor recreation og outdoor education (Andkjær, 2008).
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Søren Andkjær under sit
indlæg på konferencen på
Hindsgavl.

Foto: Kari Hald

Set ud fra et samfundsmæssigt og kulturanalytisk perspektiv giver det god
mening at opfatte friluftsliv som et kulturelt fænomen som udvikler sig i tid og
rum (Andkjær, 2008). Det betyder at
friluftsliv opfattes som et kulturelt fænomen som hele tiden ændrer sig og udvikles i takt (eller utakt) med samfundet
og kulturen. Dermed bliver det interessant at se på historien og udviklingen.

Et historisk perspektiv

Friluftslivets historiske udvikling i Danmark fremstilles ofte som forløbende i
tre ”grønne bølger” med en udvikling,
der billedligt kan opfattes som bølgebevægelser (Eichberg i Andkjær 2005,
Eichberg & Jespersen, 2001). Hver grøn
bølge repræsenterer en opblomstring af
friluftslivet med øget interesse for aktiviteter i naturen såvel som for naturen i
sig selv og med et særligt natursyn og
nye former for relationer til natur og
landskaber. Friluftslivet og den grønne
bølge repræsenterer en øget interesse
for naturen forstået som det vilde og
uforudsigelige set i datidens kontekst,
og man kan se interessen for friluftsliv
som en søgen efter frihed og dermed en
potentiel modkultur. Ifølge Eichberg og
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Jespersen kommer bølgerne med ca.
100 års interval og efterfølges af en periode, hvor interessen for naturen svækkes, og hvor bølgen flader ud.
Den tredje grønne bølge knyttes til
økologi-, og miljøbevægelsen, der opstod i 1970´erne, og kan opfattes som et
kritisk spejlbillede af samfundets udvikling. I denne periode opstod nye rekreative aktiviteter i naturen som jogging,
motionsløb, surfing mm. (Korsgård
1986), og natursynet ændrede sig fra det
eksklusive og romantiske til et mere relativt og moderne, hvor naturen også
kan opleves i byen.
Et relevant og interessant spørgsmål
er om vi i dag stadig en del af den tredje
grønne bølge, om vi er på vej op – mod
toppen – eller vi snarere på vej ned. Ser
vi på omfanget af aktivitet i naturen og
danskernes deltagelse i friluftsliv tyder
alt på at vi stadig rider på bølgen og at
vi ikke har nået toppen endnu. Nye undersøgelser fortæller fx at ca. 2/3 af alle
danskere bruger naturen mindst hver
uge – hele året rundt (Friluftsrådet,
2014), og generelt synes naturen og friluftslivet at have stor betydning for danskerne (Friluftsrådet, 2013).

Mønstre og tendenser for samfund
og friluftsliv i Danmark i dag

Ser man overordnet på udviklingen i
friluftsliv fra 1970`erne og frem til i dag
synes der at være sket en meget stor og
positiv udvikling i friluftsliv i Danmark.
Der kan iagttages en øget interesse for
og en stigning i aktiviteten for stort set
alle aldersgrupper.
Særligt mange ældre og mange kvinder er i dag aktive friluftsmennesker, og
der er øget fokus på sundhed og motion
i forbindelse med friluftsliv (Laub & Pilgård, 2012) samt på læring (Mygind
200?). Mange nye aktiviteter er kommet
til og der er sket en differentiering i de
enkelte aktiviteter (Sandell 2011), så kajakroning er ikke længere bare kajakroning – men snarere 4-5 eller måske flere
forskellige aktiviteter. Nye målgrupper
dyrker friluftsliv bl.a. mange ældre, og
friluftslivet organiseres på nye måder, fx
via uformelle og virtuelle netværker. Ny
teknologi og grej, fx GPS og apps, har
skabt nye muligheder og nye aktiviteter.
Endelig er der i dag mange forskellige
dels personlige motiver og dels pædagoNATUR vejleder • 23. årg. • nr. 4 • 2014

giske mål knyttet til deltagelse i friluftsliv, og friluftsliv formidles og ”sælges”
ofte med med nye engelsksprogede begreber (fx adventure, naturcross, extreme, explorer….).
Det er imidlertid vanskeligt at pege på
én samlet tendens eller èn enkelt retning
i dagens friluftsliv, og udviklingen kan
måske bedst karakteriseres som fraværet af et samlet projekt eller en samlet
retning (Tordsson 2003, Bentsen et al
2009). Denne udvikling stemmer overens med samfundsmæssige teorier, som
peger på fremkomsten af det senmoderne eller hyperkomplekse samfund, hvor
der er mindre fokus på tradition, større
krav om refleksivitet og individualitet
(Giddens, Bech, Quortrup). De mange
nye teknologiske muligheder samt en
øget grad af globalisering med påvirkning fra andre kulturer hører med i billedet.
Friluftslivet i Danmark kan måske
bedst forstås som en række forskellige
men sammenhængende retninger eller
kulturer (Andkjær 2005, 2008). Retningerne spænder fra det enkle naturnære
friluftsliv til det action-søgende og ofte
risikobetonede adventure race. Overordnet set drejer forskellene sig om
hvorvidt man søger stemningsfulde eller sensationelle oplevelser i naturen
samt om hvorvidt man orienterer sig
mod det enkelte individ eller mod fællesskabet (som inkluderer samfundet og
naturen).
På det konkrete plan kan man iagttage
en række tendenser som viser nye
trends i forbindelse med friluftsliv:
1. Øget tilgængelighed (fx i kraft af
grejbanker, information og sociale
medier, apps., forbedret adgang);
2. Stor interesse for det enkle (shelterferie, TV-programmer som Bonderøven, Nak og æd);
3. Dyrkelse af det tekniske (fx trangiaburnouts, bushcraft, tekniske uddannelsessystemer i fx havkajak);
4. Dyrkelse af det extreme (fx adventure race, ultraløb…);
5. Differentiering og cross-overs (fx
kano, kajak, SUP, undervandsjagt…?).
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Perspektiver for fremtidens friluftsliv

Udviklingen i friluftsliv i Danmark som
beskrevet er overordentlig positiv. Det
er fantastisk at der nu kommer en særlig
politik på området, og den vil forhåbentligt medvirke til at flere mennesker
bliver aktive og får store oplevelser i naturen. Udviklingen af de 8 pejlemærker
er et godt skridt på vejen, og det bliver
spændende at følge den videre proces.
På baggrund af kendskabet til og en
refleksion over begreber, historie og udvikling forekommer det relevant at fokusere på en række temaer ift. Udvikling af friluftslivet i Danmark: 1) Unge
og friluftsliv; 2) Tilrettelæggelse for naturoplevelser; 3) Det kritiske element?
En del nyere forskning påviser at
gruppen af børn og unge ikke i samme
grad som voksne er aktive i naturen. De
kommer kun ca. halvt så ofte i naturen
som deres bedsteforældre og kun i lille
grad af egen fri vilje, dvs. uorganiseret
og spontant (hverdagsfriluftsliv) (DN

13

Fotos: Colourbox

Et nyt forskningsprojekt
NatureMoves på Syddansk
Universitet har netop til formål at fremme børn og unges aktive udeliv og friluftsliv
i natur og landskab gennem
et todelt forskningsprojekt
bestående af en forskningsdel og en interventionsdel
(www.sdu.dk/naturemoves).
1)
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2009, Barn og natur 2014). Naturen er
dermed ikke (længere) et naturligt
mødested og en central social arena for
børn og unge. Internationalt taler man
ligefrem om en særlig diagnose til denne fremmedgjorthed overfor naturen:
Nature deficit disorder (Louv, 2008).
Sammenholder man dette med de mange positive effekter som friluftsliv og naturkontakt rummer er der grund til at
gøre en særlig indsats for at aktivere
børn og unge i naturen 1).
Nyere forskning viser at deltagere i
friluftsliv generelt er positive over for
tilrettelægning og anlæg, samt at det er
muligt at få store naturoplevelser selv i
tilrettelagte miljøer, fx strandparker, naturlegepladser og MTB-anlæg (Andkjær
et al 2013, Arvidsen et al 2013). Etablering af anlæg og faciliteter til friluftsliv
kan derfor være en relevant metode til
at øge aktiviteten og give naturoplevelser, samtidigt med at det, i kraft af kana-

lisering af besøgende, kan beskytte sårbare naturområder (Skov-Petersen &
Jensen 2011).
Godtager man forestillingen om de
grønne bølger og om friluftsliv som udtryk for dels en spejling af og dels et potentielt modbillede til samfundet og
kulturen ses en interessant problematik.
I forhold til graden af organisering og
institutionalisering er der tegn på at friluftsliv forstået som modkultur og potentiel samfundskritik er på vej til at blive underlagt samfundets generelle og
dominerende normer og værdier. Der er
derudover en udvikling i dele af friluftslivet med en form for standardisering
(fx. anlæg og uddannelsessystemer) og
en tilnærmelse til sporten fx. i form af
adventure race. Disse forhold kan tale
for at den tredje grønne bølge er på vej
nedad. Spørgsmålet er således om friluftsliv fremover vil blive præget af en
større grad af styring, standardisering,
konkurrence og effektmåling, og det
kan her være relevant at stille flg. (kritiske) spørgsmål:
• Hvad med friluftsliv som handler om
oplevelsen for oplevelsens egen skyld
– uden fokus på konkurrence, sundhed eller læring?
• Hvad med interessen for og evt. bevidstheden om naturen (og miljøet) i
forbindelse med friluftsliv?
• Hvad med synet på natur og landskab. Handler det alene om et effektivt rum for aktivitet og udvikling eller er der (også) fokus på det
særlige sted?
Ovenstående perspektiver og spørgsmål
kan med fordel tænkes med i arbejdet
med den kommende danske nationale
friluftspolitik.
Definitionen af og forståelsen af begrebet friluftsliv bør afklares nærmere
og udviklingen bør følges af en bred
forskningsmæssig indsats på området.
Friluftspolitikken og udmøntningen af
de 8 pejlemærker er vigtige tiltag og vil
betyde meget for fremtidens friluftsliv.
Det bliver spændende at følge udviklingen og ikke mindst at diskutere hvad
den vil betyde for arbejdet friluftsliv og
naturvejledning samt for de konkrete
muligheder for friluftsliv og naturoplevelser.
o
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Uddrag fra hæftet

”Friluftsstrategier
– gode råd og ideer
til processen”
udgivet af Friluftsrådet

Friluftsrådet har i mange år
opfordret kommunerne til at
sætte fokus på planlægning
af frilufsliv.
Dette er blandt andet sket ved udarbejdelse af materiale med inspiration til,
hvordan friluftsliv kan inddrages i den
kommunale politik og planlægning.
Desuden har Friluftsrådets 23 kredse
udgivet kommunale friluftsoplæg med
forslag til friluftsplanlægning i de enkelte kommuner. På trods af dette arbejde
har kun ganske få af landets 98 kommuner udarbejdet en decideret kommunal
friluftsstrategi.
Som en del af Friluftsrådets samlede
strategi vil Friluftsrådet igennem de næste år medvirke til, at der udvikles selvstændige friluftsstrategier både nationalt
og lokalt. Hæftet ”Friluftsstrategier –
gode råd og ideer til processen” skal ses
i forlængelse heraf, da hæftet er ment
som en inspiration til, hvordan processen bag udarbejdelsen af en kommunal
friluftsstrategi kan forløbe.
Hæftet er primært blevet til på baggrund af interviews og samtaler med repræsentanter fra kommuner, der allerede har udarbejdet en friluftsstrategi,
samt på baggrund af eksisterende materiale omhandlende friluftsliv, natur og
projektforløb.
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Fra hæftet kan man finde kommuner der
har udarbejdet en kommunal friluftsstrategi:
• Faaborg-Midtfyn Kommune
”Friluftsstrategi” (2008)
• Aalborg Kommune
”Natur, Park og Friluftspolitik”(2011)
• Norddjurs Kommune
”Natur- og friluftsstratgi (2012)
• Naturturisme I/S
”Friluftsstrategi for det sydfynske”(2012)
• Assens Kommune
”Natur- og Frilufsstratigi” (2013)
• Svendborg Kommune
”Natur og Frilufsliv i Svendborg Kommune”
(2013)
Hæftet er fortrinsvis rettet mod kommunale planlæggere, forvaltere og beslutningstagere, som ønsker at arbejde
mere strategisk med udvikling af kommunens friluftsliv – men kan med fordel
læses af naturvejledere.
Yderligere information fås hos: Friluftsrådet, Politisk Afdeling eller hent
hjælp på www.friluftsraadet.dk
o
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Pejlemærke:
Oplæg til konferencens workshop

Friluftsliv er for alle

Foto: Kari Hald

Friluftsliv er for alle
Friluftsliv har noget at byde på for alle. Dét, at
være ude i det fri og på egen krop mærke naturen rundt om én, giver velvære og sundhed for
krop og sjæl – om det så er surferen, der mærker fartvinden og skum-sprøjtene på kinderne,
eller børnefamilien der er ude at samle kastanjer om efteråret i den lokale park.
Derfor er det så vigtigt at skabe så gode muligheder som muligt for alle til at dyrke friluftsliv,
uanset hvor man bor, hvilken alder man har,
hvilken samfundsgruppe man kommer fra, og
uanset om man er til det stille eller det mere vilde friluftsliv.
Forskellige vinkler på
” Friluftsliv er for alle”:
- Uanset hvor man bor. Det er vigtigt, at man
kan dyrke friluftsliv tæt på, hvor man bor, hvis
det skal blive noget man gør i hverdagen. Hvis
man bor i byen, kan begrænsningerne ligge i, at
der er langt til naturen og for få grønne områder. Der bør arbejdes på at skabe flere grønne
områder og bedre friluftstilbud i byerne.
Bor man på landet, kan udfordringen være, at
de gamle markveje er nedlagt, så man ikke kan
komme ud i landskabet. Der bør arbejdes på at
skabe bedre adgangsforhold og oplyse folk om
de muligheder, som adgangsreglerne giver.

Workshop-ansvarlige:
Sune Møller Petersen, Natur
vejlederkonsulent, Friluftsrådet og
Lars Borch, Naturvejleder, Ungdomsringen og Efterskolerne.
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- Uanset alder. Det er i barndommen, at interessen for friluftslivet skal grundlægges. Med skolereformen, den længere skoledag og kravet om
daglig bevægelse er det oplagt at arbejde på at
en del af skoledagen foregår i grønne områder
og med et indhold af friluftsliv.
I den anden ende af livet – når vi bliver ældre –
kan hindringerne for at komme ud være, at ens
førlighed er dårlig. Det samme gælder i øvrigt
folk med funktionsnedsættelser i alle aldre. Derfor er det vigtigt, at lave friluftsfaciliteter og adgangsforhold der gør, at denne del af befolkningen også kan komme ud og dyrke friluftsliv.

- Uanset samfundsgruppe. Vi har et særligt ansvar for at give muligheder for at dyrke friluftsliv
for de svageste i samfundet. Samtidig kan friluftsliv bruges som redskab til at styrke sundheden, skabe sociale relationer og i integrationssammenhæng. Der skal udvikles særlige
friluftslivstilbud tilpasset socialt udsatte som f.
eks. flygtninge og psykisk sårbare, og gøres en
særlig indsats i forbindelse med socialt belastede boligområder. I den forbindelse er det vigtigt
at gøre en indsats for at integrere socialt udsatte
i det danske foreningsliv. I det hele taget, hvis vi
kan få ”naturfremmede” fra alle samfundslag –
folk der ellers kun bruger naturen i meget lille
omfang – til at få øjnene op for friluftslivets
glæder, er det virkelig noget der kan gøre en
forskel. For at få dem med på vognen skal der
tænkes utraditionelt.
Hvad kan naturvejledere
særligt bidrage med?
Formidlings- og friluftstilbud i nærområderne.
Om det er i byens parker eller ved gadekæret i
landsbyen. I idékataloget for den nationale friluftspolitik er eksempelvis nævnt idéen med at
lave en naturbus eller naturtrailer og bringe naturformidlingen ind til borgerne.
Tænke i nye målgrupper. Udvikle særlige tilbud
til dem der ellers ikke ville være kommet ud i
naturen.
Indgå i nye samarbejder. Samarbejde med kommuner, private lodsejere, foreninger mf. for at
integrere friluftsliv i nye sammenhænge, skabe
bedre friluftslivstilbud, adgangsforhold og faciliteter.
Informere om muligheder for friluftsliv og adgang til natur. Være ambassadører for friluftsliv
og eksempelvis informere om mulighederne for
at dyrke friluftsliv i de lokale foreninger som hos
spejderne, orienteringsklubberne, kajakklubberne mv.
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Pejlemærke:

Der er masser af bæredygtige
argumenter for at gå ind i det
maskinrum. Det handler om at få danskerne til at holde friluftsferie i Danmark fremfor at
tage til f.eks. La Santa Sport og dyrke friluftsliv.
Det handler om at få udenlandske turister til at
holde ferie i Danmark og dyrke friluftsliv. Det
handler også bare generelt om at udbygge faciliteterne til at dyrke friluftliv i Danmark fordi det
både giver motionsmuligheder og større kendskab til naturen at færdes i naturen for mange
forskellige målgrupper.
Friluftsliv skaber allerede i dag
tusindvis af arbejdspladser og
masser af omsætning. En undersøgelse fra Københavns Universitet 2013 om friluftslivets samfundsøkonomiske værdi dokumenterer
at friluftslivet i Danmark beskæftiger 28.000
fuldtidsjobs. Danskernes forbrug til friluftsaktiviteter i 2013 udgør i alt 29.096 kr. (http://curis.
ku.dk/ws/files/119711882/IFRO_Rapport_229.
pdf ) . Når vi dyrker friluftsliv, så forbruger vi udstyr, tøj og sko, vi overnatter måske, vi tager på
restaurant, vi bruger måske offentlig transport,
brændstof, kontingenter m.m. Alt i alt må man
konkludere, at der skabes masser af vækst og
masser af arbejdspladser, når friluftlives gødes.
Måske er der et potentiale på det 3-dobbelte?
Anbefalinger: Arbejdsgruppen, som udviklede på pejlemærket ”vækst og arbejdspladser i friluftlivet” kom frem til, at der er et stort
potentiale for at udvikle nye friluftsprodukter og
nogle af anbefalingerne var:
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• Gør Danmark til cykelparadis. Skab bl.a. et
nationalt center for cykelturisme.
• Forkæl lystfiskerne med nye faciliteter.
• Styrk mulighederne for marine aktiviteter:
dykning, kajaksejllads, surfing o.lign.
• Giv kystferiestederne en ansigtsløftning.
• Ban vejen for oplevelser på mountainbike.
• Skab netværk som kan styrke iværksættere
og skab gode muligheder for at lave ”Pakketilbud”.
• Skab internationale sportsevents i naturen.
• Brug nationalparkerne til at brande mulig
hederne.
• Skab bookingmulighed, hvor der er mulighed for.
Udfordringer: Arbejdsgruppen satte også
ord på nogle af de udfordringer eller forhindringer, der er for at der kan komme mere gang i
væksten med ord som: det er svært at få overblik over, hvad der findes af gode produkter, der
er utilstrækkelige faciliteter, det kunne være
meget nemmere, hvis nogle lokale samlede tilbud i pakker, der skal mere fokus på logistik og
samarbejde på tværs af kommercielle parter og
offentlige myndigheder. Kommunerne er ofte
ikke vandt til at tænke i turisme, som et lokalt
aktiv.
Her har vi som naturvejledere en rolle at spille:
Som naturvejleder sidder vi på mange gode
hemmeligheder om natur- og kulturseværdigheder og muligheder for friluftsaktiviteter. Hvis
vi er parate til at dele vores viden med andre lokale aktører, som varetager andre professioner,
kan der skabes nye arbejdspladser og mere
vækst. Vi kan skabe lokale netværk, vi har kompetencer indenfor at udvikle rammer og indhold
i friluftliv. Lav derfor gerne en oversigt over seværdigheder og traditioner, der hvor du måtte
arbejde og gerne forslag til gode friluftspakker
og inviter dem, som er med til at holde hjulene i
gang friluftsliv. Lad os brainstorme om ideer
hertil!

Oplæg til konferencens workshop

I denne cafésnak går vi ind i maskinrummet og
ser på hvordan vi kan være med til at skabe
vækst og arbejdspladser! Hvordan naturvejledere kan være med til at skabe vækst og arbejdspladser!

Friluftsliv skaber vækst og arbejdspladser

Foto: Kari Hald

Workshop-ansvarlige:
Stella Blichfeldt , Naturstyrelsen,
Hovedstaden og
Jan Bjarnason, Videncenter
for Kystturisme
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Pejlemærke:
Oplæg til konferencens workshop

Vi skal lære i naturen

Hvorfor skal børn
undervises i naturen
Da jeg startede i Skoven i Skolen for 15 år siden,
var noget af det første jeg satte mig for at skrive
en kronik over temaet "Hvorfor skal børn undervises i naturen?". Jeg troede, det ville blive let,
fordi jeg selv som barn utallige gange har oplevet, hvad der sker, når man lærer ude i naturen.
Men det er ikke så lige til at finde forskning, som
beskriver den læring man som barn føler indeni.
En lang række forskningsprojekter pejler sig fra
hver sin side ind på de mange fordele ved læring
i naturen. Men de dækker hver i sær kun en lille
del af den mangefacetterede oplevelse det er, at
suge viden til sig ude i virkeligheden. Derfor får
I her et lidt anderledes eksempel på læring i naturen.
Tidsrejse
Luk øjnene - så tager vi 40 år tilbage i tiden, til
en sommerdag på min skoles årlige lejrskole på
Kulsø, med bivuakker, bålmad og kajakroning i
hjemmesyede redningsveste:
Hele verden gynger. Vi går i en række på hængesækken gennem mosen - mine venner Henrik,
Gitte, Thomas og så mig. Vi har lange kæppe i
hænderne, som Henrik siger vi skal holde vandret, så vi kan holde fast i dem, hvis vi går igennem hængesækken. Solen skinner, verden gynger og mosen er fuld af væde og liv. Omkring os
svirrer guldsmede med vingerne, kærulden vifter med hvide toppe - og pludselig støder vi på
den lille kødædende plante soldug. Vi prøver at
fange en flue til den. Thomas, min ven som altid
er vild og gal, springer rundt længere ude på
hængesækken - og pludselig går han igennem
med hele det ene ben. Han råber og hager sig
fast til sin kæp, til vi får halet ham og en gummistøvle fuld af sort mosevand op. Vi snakker
om, om der måske ligger et moselig lige neden
under. Og gyser.

Workshop-ansvarlige:
Jacob Schubart, DGI og
Malene Bendix, Skoven-i-skolen

Tanker om læring i naturen
Det er cirka 40 år siden - og jeg husker dagen
som var det i går. Et arketypisk mosebillede,
som jeg har kunnet bygge ud med viden siden.
Det sorte vand vi hældte ud af Thomas´s støvle
fandt jeg senere ud af var farvet sort af humusstoffer, som ikke kunne nedbrydes i det sure
mosevand. Den gyngende hængesæk var bygget op af gamle tørvemosser i tykke lag.
Og det er vel det, som læring i naturen handler
om for os alle sammen - børn, unge, voksne og
gamle. At vi - som Keld Fredens siger det - at vi
får lov at lære gennem både oplevelse, handling
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og forståelse - for at kunne indlejre det lærte i
hele vores person - og lære for livet.
Naturen er i en læringsoptik en noget nær optimal ramme for læreprocesser. Her er nemlig
plads til at opleve med både sanser og følelser
på spil. I naturen kan man røre og gøre. Man
bruger sin krop aktivt og man arbejder konkret
og praktisk orienteret. Man undrer sig og afprøver forskellige løsninger, tit i samspil med andre.
Når sanser, krop og følelser har været involveret
i læreprocesser, får vi ofte en dybere forståelse
af tingene, som let lagres i langtidshukommelsen – og kan kobles på det vi læser i bøger og
på skærmen.
Hvis vi gennem opvæksten får oplevelser og lærer i naturen, så vil vi senere i livet være parate
til at opsøge viden og oplevelser i naturen.
Kendskab giver venskab, så når vi lærer naturen
at kende, vil vi også være med til at passe på naturen. Vi får en større forståelse for naturen,
også som en knap resurse, som vi skal passe på.
Og det er en vigtigt erkendelse, ikke mindst når
vi skal udvikle fremtidens mere bæredygtige
samfund.
Keld Fredens siger meget smukt, at målet er, at
vi udvikler os til kreative mennesker med "prospektiv hukommelse" - dvs. en hukommelse,
der overskrider nuet, kobler intellekt, krop og
følelse - og tænker nyt for fremtiden.
Naturvejlederne
Som naturvejledere er I vant til at arbejde med
netop læring i naturen - for mange forskellige
målegrupper. I er uddannet til at give folk naturoplevelser, hvor de selv handler og skaber - fx
gennem friluftsliv - og samtidig forklare dem
teorien bag det hele.
Pejlemærket
Med pejlemærket "Vi skal lære i naturen" sættes
der fokus på både børns, unges og voksnes læring i naturen. Fx via fx:
• Samarbejder mellem naturvejleder og institutioner. Børnehaver, skoler, alderdomshjem.
• Særligt spot på udeskole - som allerede er arbejdet ind i Miljøministeriets og Undervisningsministeriets 3-årige projekt "Udvikling
af Udeskole" og Teachout.
• Formidling via digitale kort, hotspots med viden, apps osv.
• Inddragelse af borgere i forskningsprojekter
omkring natur
• Hjælp og støtte til udvikling af fx bæredygtige pakkeløsninger for turister på småøer.
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Helt centralt står: En styrkelse af naturvejledning i Danmark. I naturvejledere er nærmest en
forudsætning for udbredelse og kvalificering af
læring i naturen: Gruppen bag pejlemærket "Vi
skal lære i naturen" foreslog derfor i idekataloget, at Miljøministeriet genoptog en tættere
kontakt til naturvejlederforeningen, så man
sammen kan føre den første danske friluftspolitik ud i livet.

Foto: Kari Hald

10 gode grunde til at undervise børn i naturen
1) Bedre faglighed
Alle fag kan flyttes ud i naturen. Arbejdet med
skolens fag i konkrete, virkelige sammenhænge
styrker elevernes faglige tilegnelse. Sammenhængen mellem oplevelse og handling i uderummet - og teoretisk forståelse i klasseværelset
fører, ifølge hjerneforsker Kjeld Fredens, til en
hel faglig læring.
2) Bedre læring
Koncentration og evnen til a fastholde opmærksomheden er to basale elementer i det at lære.
Erfaringer fra Norge og fra den svenske undersøgelse “Ute på dagis” viser, at begge egenskaber
er bedre udviklede hos børn der undervises regelmæssigt i naturen. I naturen er elevernes undren og nysgerrighed ofte drikraften for læring.

6) Bedre motorik
I naturen er bevægelse i uvejsomt terræn, løb,
balancegang, klatring og arbejde med bål, kniv
og økse med til at træne og udvikle elevernes
motoriske færdigheder og mod.
7) Læring ad flere kanaler
I naturen har eleverne mulighed for at udforske
og styrke flere sider af sig selv. De lærer gennem
flere kanaler, “med hånd og ånd” som Grundtvig
formulerede det, med “de mange intelligenser,
som Howard Gardner senere udtrykte det - eller
ved at arbejde med “det hele menneske, som
det er formuleret i det norske læreplanværk.

3) Undervisningsdifferentiering
Udforskning af naturen og de nære omgivelser
er aldrig en afgrænset opgave. Eleverne kan blive ved at grave dybere, og svar kan søges på
mange planer. Ved at bruge naturen som læringsrum, får man en enkel og dynamisk differentiering af undervisningen.

8) Bedre social forståelse
I naturen brydes den typiske klasse ofte op i
mindre grupper, der arbejder selvstændigt i
landskabet. Her er plads til alle, og ofte brug for
mange flere forskellige evner, end i den traditionelle undervisning. Det giver eleverne større
forståelse og respekt for hinandens evner – og
Rødkildeprojektet viser, at er et fint redskab hvis
man vil arbejde med klassens sociale struktur og
f.eks. mobning.

4) Bedre forståelse af naturen, naturfag og miljø
Elever der regelmæssigt iagttager, undersøger
og arbejder i naturen, får en grundlæggende viden om natur og miljø, der bygger på deres
egne erfaringer. Skolearbejdet i naturen øger
også ansvarlighed overfor natur og miljø.

9) Bedre forankring i lokalområdet
Udeundervisning bygger på elevernes udforskning af natur, kultur og erhverv i de nære omgivelser. Herved forankrer eleverne sig selv i deres
eget område, ved at lære steder og mennesker
at kende.

5) Bedre sundhed
En undersøgelse af en naturklasse på Rødkilde
Skole viser, at eleverne bevæger sig dobbelt så
meget på en skoledag i skoven, som på en skoledag i skolen. Udeundervisning kan være med
til at give eleverne gode motions- og friluftsvaner, der kan lægge grunden til en sund krop resten af livet.

10) Flere direkte oplevelser
I en tid hvor skærmoplevelser kan dominere
børns liv, er det vigtigt at fastholde børn og
unge i den virkelige, stormomsuste, vidunderligt smukke verden - og alt det man kan gøre i
den.
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(Fra kronikken "Slip dem ud" på www.skoven-iskolen.dk 2002: http://www.skoven-i-skolen.
dk/content/slip-dem-ud)
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Pejlemærke:
Oplæg til konferencens workshop

Vores byer skal indbyde til Friluftsliv

Workshop-ansvarlige:
Kristian Jepsen, Konsulent for
byfriluftsliv, Friluftsrådet og
Martin Machado, Naturvejleder og
medtovholder for friluftslivsnetværket,
DGI-Storkøbenhavn
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Foto: Kari Hald

Vi skal skabe spændende og
attraktive byer, hvor der er plads
til friluftsliv
De fleste danskere bor i byerne, og de bliver hele
tiden flere. Derfor skal vores gader, pladser og
parker indbyde til friluftsliv og give frirum i
hverdagen. Her kan man gå en tur, lege og motionere og opleve, at friluftsliv ikke kun behøver
foregå i skoven eller ved stranden.
Vi skal gøre byrummet til et aktivt rum, der inviterer til udfoldelse og oplevelser der, hvor man
er til daglig.
Personlige erfaringer:
Det overraskende byfriluftsliv
Kajakorientering i Københavns Havn – Der er
opsat en række faste poster i Københavns Havn
til orienteringsløb fra kajak. Dette giver en helt
unik bynær friluftsoplevelse. Ved at kombinere
de to discipliner (orienteringsløb og kajakroning) får man skærpet sanserne og får øjnene
op for byens rum på en helt ny måde. At den
medfølgende quiz så oven i købet giver deltagerne ny viden om Københavns historie, er blot
en bonus. Således er scenen sat til en anderledes, oplysende, engagerende og sund friluftsaktivitet.
Det spontane byfriluftsliv
Vinterbadning i Københavns Havn – Havnebadene i Københavns Havn giver alle i byen mulighed for at få sig en hurtig spontan dukkert hele
året rundt. Faciliteterne, der er stillet til rådighed, gør det super nemt og sikkert, så derved er
barriererne for en god friluftsoplevelse fjernet.
Rensningen af havnens vand og etableringen af
havnebadene er et godt eksempel, på at man
ved at tænke utraditionelt kan skabe et succesfuldt friluftsliv i byen til glæde for byens bor
gere.
Oplæg:
Flere og flere flytter til de danske byer. I 2012
steg befolkningstallet i København med hvad

der svarer til en mindre provinsby såsom Vordingborg eller Hobro. Problemet er at naturen
ikke flytter med. De grønne områder og den
nære bynatur bliver ofte klemt i byens rivende
udvikling. Samtidig er det i byen de fleste nuværende og potentielle naturbrugere befinder
sig. Så potentialet for nyt friluftsliv i byen er
enormt. Friluftslivet bør være for alle, derfor skal
alle byernes borgere også have adgang til at
dyrke friluftliv i byens rum. Man skal møde og
opdage bynaturen så snart man træder ud af
gadedøren. Byens friluftsliv skal gøres engagerende og motiverende gennem kreativitet og innovation. Flere skal ud – nye målgrupper skal
med.
I Randers vil en boligforening og en produktionshøjskole eksempelvis ansætte en naturvejleder i et særligt udsat boligområde, for at bl.a. at
arbejde med udvikling og afholdelse af åbne
naturformidlingstilbud i de bynære grønne områder under temaet ”Overskud til livet for børn
og unge”. Dette er blot en af mange måder, hvor
man som naturvejleder kan arbejde med de
særlige udfordringer og muligheder, der er for
naturformidling og friluftsliv i byen.
Hvordan ser fremtidens naturvejledning og friluftsliv ud i de danske byer? Kan vi nå nye målgrupper? Kan vi eksperimentere med form og
indhold i formidlingen af byens natur?
Vi vil gerne invitere alle naturvejledere med
særlig interesse i formidling af byens natur og
friluftsliv til at komme med indspil til disse
spørgsmål. De gode erfaringer, eksempler og
ideer er mange – udfordringen er at få dem
samlet og mangfoldiggjort, så vi sammen kan
udvikle naturvejledningen i de danske byer. Tøv
derfor ikke med at kontakte os, hvis du har interesse, ideer, erfaringer og eksempler inden for
dette. Så vil vi arbejde videre med ambitionen
om at få samlet trådene.
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Foto: Kari Hald

Metoden og proces-dugen
er udviklet af Loa Ernst
Gottlieb fra firmaet
LoaGottlieb i samarbejde
med Frederiks C. Boll fra
Ingerfair.

I forbindelse med konferencen blev Cafe Processen brugt som værktøj til at styre de
workshops, hvor konferencedeltagerne skulle arbejde med input til de 8 pejlemærker,
der er omdrejningspunkt i Naturstyrelsens oplæg til en national friluftspolitik.
Tips&Tricks præsenterer dig for det procesværktøj lederne af de otte workshops benyttede, og for det oplæg, der fulgte med til oplægsholderne. Det er vores håb, at du vil
kunne blive inspireret til eventuelt selv at benytte værktøjet i ligenende processer.
På de følgende sider kan du dels se den proces-dug, som gruppen arbejder omkring i
procesen, ligesom du kan se den procesvejledning, som værterne fra workshops’ne har
arbejdet ud fra.
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www.loagottlieb.dk

www.ingerfair.dk
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&

Tips
Tricks

Instruktion
til Caféværter
Din primære opgave er at introducere bordets tema, som er et af de 8 pejlemærker
i friluftpolitikken. Pejlemærket står på et
bordkort på bordet. I er to personer for
hvert pejlemærke og I er værter ved hver
jeres bord. Der vil være cirka 9 deltagere
ved hvert bord.
Desuden består din værts-‐ og facilitatorrolle i at holde dialogen i gang ved
bordet og samle op på det, der tales om.

Du påvirker så fokus holdes.

dd

me

jde

?

rbe

mæ

r ke

du a

ejle

kan

tte p

rd a n

igtigs te in p

u t, I h a r givet

til de

ve d d e t te p e j l e m æ r ke , o g h vo

r de v

de
H va
d
H va

Du forsøger at skabe en balancegang
mellem at lede og overlade ejerskabet til
gruppen.

er d

Du er neutral, upartisk og åben som
facilitator.

ndende

Som facilitator
skal du være
opmærksom på

t s pæ

Caféen har tre runder. Hver runde varer
30 minutter. Arbejdsspørgsmålet for de
tre runder er næsten identiske og processen ligeledes. Du følger de 3 trin, der er
beskrevet på de følgende sider.

es
et m

Sørg for at alle kommer til orde ved
bordet.

et?

Sørg for at dialogen holdes inden for bordets tema og ikke går i nye retninger.

Du stiller spørgsmål og skaber klarhed.
Du bringer flere ’stemmer’ ind i gruppen
og er opmærksomme på alle, så alle bliver
hørt.
Du bruger sætninger som:
• ”Jeg vil nu bede jer om at…”.
• ”Jeg vil nu invitere jer til at… ”
• ”Interessant, hvad tænker I ellers?”
• ”Hvordan tænker I også at man kan
arbejde… ”
• ”Er der flere bud ind i dette?”
• ”Hvad har vi endnu ikke talt om?”.
• ”Mange tak for jeres bidrag I skal
nu”…

22

NATUR vejleder • 23. årg. • nr. 4 • 2014

H va d e r

det m

Naturvejledernes årskonference 2015
pæ n

den

de

de

tte

rk

e,

og

hv

or

da

n

ka

igs

O

ut,

gi

ve

tt

t?

ar

de

Ih

ed

inp

RE N

m

te

e

vigt

Farbejd

er de

mæ

du

H va d

jle

n

Innovation
i
netværk
Brandbjerg Højskole den 8.-10. april
pe

il

d
et

te
pe

jle
m
ær
ke

?
Hv
a

Den, der ser sig
færdiguddannet,
er mere færdig
end uddannet

PEJLEMÆRKE

VÆRT

RVEJ L

ER
ED

ve d

N ATU

est s

I NG

EN

d

e

Hv
ad

er
de

tm

es

ts

pæ

nd

en

de

ve

dd

ett

ep

rd

ejl

e

em

vi

gt

ær

ig

s te

ke ,

inp

og

ut,

hvo

Ih

ar

rd a n

giv

et t

kan d

il de

tte p e

u arbe

j l e m æ r ke ?

jde med de

t?

Den, der ser sig
færdiguddannet,
er mere færdig
end uddannet

F

O

I området omkring Jelling har tingene
udviklet sig, siden Harald Blåtand legede
med sten.
I disse dage skal området inspirere
naturvejlederne til at arbejde innovativt.
Vi har samlet en palet af spændende
mennesker og metoder, som giver dig som
naturvejleder en række udviklingsværktøjer,
du kan bruge i dagligdagen. Både i de regionale
og faglige naturvejledernetværk, men også når
du arbejder med lærergruppen,
spejdergruppen eller frivillige.
Mød en LEGO-figur, som er førende inden for
innovation, kreativitet og læring. Kom ud på
kanten med de studerende fra Designskolen i
Kolding og bliv klogere på, hvilke værktøjer, du
kan bruge i de innovative processer.

I samarbejde med Friluftsrådet samler vi
kræfterne og kompetencerne i de regionale
netværk. Om torsdagen udvikler de regionale
netværk et event, som skal markedsføre
naturvejlederne i regionen. Eventet skal
senere afvikles i regionen og promovere
naturvejlederne i offentligheden.
Fredagen står på workshop med MAD.
MAD er en not-for-profit forening som er
udsprunget af restaurant noma, MAD har siden
2011 arbejdet på at opbygge et netværk af
kokke, producenter og tænkere.
I løbet af fredagens workshop vil vi blive
introduceret til VILD MAD på flere forskellige
måder, således at vi både får afprøvet
konceptet og mulighed for at give feedback,
således at projektet kan blive et skræddersyet
værktøj til naturvejledere i hele landet.
Se praktiske informationer
på bagsiden...
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Program:
Onsdag d. 8. april
Kl. 10.30–11.30: Velkomst og indkvartering.
Kl. 11.30–12.15: Frokost ´
kl. 12.30–13.30: Oplæg om innovation - LEGO
kl. 13.30–15.00: Aktionslæring
Kl. 15.00–15.30: Kaffe
Kl. 15.30–18.00: Generalforsamling
Kl. 18.00–19.00: Aftensmad
Kl. 19.30–24.00: Aftenunderholdning
med vikingetema
Torsdag d. 9. april
Kl. 07.00–09.00: Morgenmad
Kl. 09.00–12.00: Workshop i regionale netværk
– faciliteret af Sara
Johansen, pædagogisk
konsulent, Kolding Kommune
og designstuderende,
Kolding
Kl. 12.00–13.00: Frokost
Kl. 13.00–16.00: Workshop – fortsat
kl. 16.00–16.30: Kaffe
Kl. 16.30–17.30: Friluftsrådets time
Kl. 19.00–21.00: Festmiddag
Kl. 21.00–
: Underholdning, dans, hygge
Fredag d. 10. april
Kl. 07.00–09.00: Morgenmad
Kl. 09.00–12.00: Workshop med MAD
Kl. 12.00–13.00: Frokost og hjemrejse
– grap´n go sandwich
Højskolens adresse:
Brandbjerg Højskole,
Brandbjergvej 12,
7300 Jelling
www.brandbjerg.dk

Priser:			

Medlemmer

Enkeltværelse med bad og toilet
Dobbeltværelse med bad og toilet
Medbragt telt i højskolens have
(adgang til bad og toilet i hallen)

3.245,- kr
2.945,- kr
2.445,- kr

Ikke medlemmer
3.745,- kr
3.345,- kr
2.945,- kr

Tilmelding:
Tilmelding foregår på www.natur-vejleder.dk
fra d. 1. februar til 15. marts 2015

Kontaktpersoner:
Økonomiminister
Undervisningsminister
Kulturminister
Boligminister
Departementschef

Leif Sørensen, Trente
nv@trente.dk
Jørn Chemnitz, Kolding
jckr@kolding.dk
Ulrik Boll, Trente
ulrik@trente.dk
Lars Johansen, Middelfart
lars.johansen@middelfart.dk
Rikke Vesterlund, Middelfart
rikke.vesterlund@middelfart.dk
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Tips
Tricks
Foto: Kari Hald

Sådan blev proces-dugen anvendt på konferencen
• Bordene i konferencerummet var ”dækket op” med procesdugen og skriveredskaber.
Hvert pejlemærke havde sit område i konferencesalen.
• Deltagerne havde mulighed for at deltage i 3 pejlemærker.
• Procesdugen kræver, at der er en facilitator til stede, som kan få deltagerne til at
arbejde med idèprocessen.
• Bordets tema introduceres af facilitatoren Herefter blev deltagerne to og to sat til
at diskutere – hvad der var mest spændende ved det valgte pejlemærke og hvordan
man så sig selv arbejde med pejlemærket fremover.
• Dernæst blev der nedskrevet de mange muligheder der kom for dagen - i den yderste
kreds af dugen.
• Facilitatoren fik så deltagerne i dialog og samarbejde til at udvælge de vigtigste
input og placere dem i den inderste kreds af dugen.
• Herefter kunne deltagerne gå videre til næste pejlemærke, der havde deres
interesse.
• Procesdugen er god til at skabe et rum, hvor deltagerne udfolder og udvælger
områder som har en fælles interesse. Det er muligt at holde fokus og etablere en
klar kontekst, som gør at deltagerne både bliver hørt, set og er med til at bestemme
indhold.
Trin 1 Introduktion til pejlemærket - (cirka 7 min.)
Din opgave som vært/værtinde:
• Du introducerer borddeltagerne for pejlemærket.
• Fortæller, hvorfor pejlemærket er vigtigt.
• Giver eksempler på hvordan man arbejder (har arbejdet) med pejlemærket. (Tag
gerne udgangspunkt i kataloget).
Trin 2 – Input fra deltagerne - (cirka 7 min.)

Foto: Kari Hald

Din opgave som vært/værtinde:
• Lad deltagerne snakke sammen to og to ud fra spørgsmålet på dugen:
• Hvad er det mest spændende ved dette pejlemærke og hvordan kan du arbejde
med det?
• Bed deltagerne om at notere deres input og idéer på post‐its eller direkte på dugen.
Trin 3 – Dele refleksioner i gruppen - (cirka 16 min.)
Din opgave som vært/værtinde:
• Bed deltagerne om at dele deres refleksioner med hinanden. Vær opmærksom på at
holde fokus på bordet spørgsmål, så I ikke bevæger jer ud i andre emner.
• Forsøg at organisere deltagernes idéer og input TYDELIGT på dugen.
Det skal kunne læses af andre.
• Bed deltagerne om at udvælge (fra deres post‐its) de vigtigste input fra gruppens
snak.
• Hvad er de vigtigste input, I har givet til dette pejlemærke?
(Placér disse input i den inderste cirkel på dugen)
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Vi lever i et Danmark omgivet af mennesker der
arbejder frivilligt (ca. 33 % af alle danskere),
rigtig mange indenfor den sociale og humanitære verden. Og så er der en lille solid skare, der
arbejder frivilligt i og med naturen. Det handler
både om at den biologiske mangfoldighed og
den friluftsmæssige mangfoldighed – og i fremtiden tror jeg der vil ske en sammensmeltning
af disse. Naturen er den perfekte ramme for fællesskaber, engagement og frivillighed, og der er
plads til rigtig mange flere derude.

Det er vigtigt, at vi ikke trækker en masse bureaukrati og struktur ned over engagementet.
Man skal skabe aktiviteterne og engagementet
først, og så efterfølgende se på, hvilken struktur
der er nødvendig for at opretholde det.

Vi kender de frivillige fra eksempler som f.eks.
høsletlaug, etablering af gydepladser i vandløb,
mountainbikespor, arbejde med stier og afmærkede ruter, pleje af fortidsminder, fugletællinger
mv.
Udfordringen er, at naturen jo uanset hvad vi
(næsten) gør, er der alligevel. Det kan godt være
den ændrer sig, men den forsvinder ikke, bare
fordi der ikke sker frivilligt arbejde. Der er ingen
brændende platform – der er ingen der dør!
Derfor skal vi ikke tale til folks samvittighed, eller nødvendigheden i, at man engagerer sig i
naturen udelukkende for naturens skyld – som
man ellers normalt kan i det frivillige arbejde.
Nej her, der skal de engagere sig i naturen for
deres egen, for andres og for naturens skyld.
Derfor er naturen også en unik mulighed for, at
engagerer sig i lige præcis det man selv brænder
for. Hvis man går op i naturlegepladser, kan
man kaste sig over det. Hvis man dyrker orienteringsløb eller mountainbike, så er det det, man
kan skabe de gode rammer for. Men uden fællesskabet kommer vi sjældent langt.
Eksempel:
Store Lyngby Skov i Nordsjælland, syd for Arresø
I St. Lyngby Skov er organiserede og uorganiserede brugere af skoven gået sammen om at udvikle, anvende og vedligeholde skoven med fokus på naturpleje og friluftsliv. Brugergruppen
har organiseret sig i fire forskellige laug (Stier/
tilgængeligheds-laug, Natur/biodiversitet-laug,
Facilitets-laug og Formidlings-laug). Brugsretten er overdraget fra Naturstyrelsen til de frivillige på samtlige 65 ha. De holder Naturens Dag,
stiarbejdsdage og skal afholde Bioblitz i foråret
2015. Der er tale om solidt sammenhold, ejerskab og ikke mindst glæden for natur og friluftsliv. Det unikke ligger i, at det ikke er et punktvis
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Egne oplevelser:
Da min yngste søn Bertram fyldte 6 år, fik han
en ”Snapper” til at samle affald op med. Så når
vi går tur på Vestvolden ude i Hvidovre og samler affald, så gør jeg det fordi jeg gerne vil viderebringe min egen holdning til Bertram, vi gør
det til glæde for andre der skal færdes der, og vi
gør det også fordi de giftige cigaretskod ikke
skal ende i dyrenes maver. Altså til glæde for
mig selv, for andre og for naturen i én og samme
treenighed.
I Naturplan Danmark er der også beskrevet
hvordan der ønskes flere frivillige indsatser i naturen, at gøre noget sammen, danne nye partnerskaber og se hvilket fællesskab og engagement friluftslivet kan bibringe.
Og det er her naturvejlederne kommer ind i billedet. For det kan I fortælle. Det er det I gør
bedst. I er hver dag i kontakt med dem, som vi
skal have til at engagerer sig i naturen og i udviklingen af vores friluftsliv. Men det varige engagement bygger ikke på pligt, det bygger på
lyst og motivation, så det der den vej vi skal. Vi
skal motivere den brede befolkning til, at ville
tage ansvar og ejerskab for naturen.
En af de måder man kan gøre det på, er ved at
indgå i samarbejder og partnerskaber. Samarbejder med eksisterende frivillige foreninger,
kommuner eller måske partnerskaber med virksomheder, er en måde at få bragt engagementet for naturen og friluftslivet ind i folks hverdag. Det skal ikke være en ekstra byrde at være
frivillig i naturen.
Det handler om, at få noget af det folk allerede
gør, eller brænder for. Få det til at ske i et fællesskab med andre - ude i naturen. De skal ikke
gøre det alene – de skal forene sig. De skal ikke
gøre det hjemme, på kontorer eller i konferencelokaler – de skal gøre det ude i naturen. De
skal gøre det de brænder for, de skal gøre det
sammen med hinanden, og de skal gøre det
sammen med os!

Pejlemærke:
Oplæg til konferencens workshop

nedslag, men at der arbejdes med et ret stort
fælles område og igen ingen tvivl om, at det sociale element spiller en fantastisk stor rolle.

Friluftsliv skaber fællesskab og engagement

Velkommen til pejlemærket ”Friluftsliv skaber
fællesskab og engagement” – måske det mest
spændende pejlemærke af dem alle sammen?

Workshop-ansvarlige:
Mads Ellegaard, Naturvejleder,
Ishøj Naturcenter og
Julie Bjerre Hunt, Ingerfair
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Pejlemærke:
Oplæg til konferencens workshop

Friluftsliv giver sundhed og livskvalitet

Workshop-ansvarlige:
Eva Skytte, Dansk Skovforening og
Tanya Uhnger Wünsche, Konsulent
og Studieleder på Pædagogisk
Diplommodul i Udeskoledidaktik,
Videncenter for Friluftsliv og natur
formidling, Skovskolen
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Foto: Kari Hald

Arbejdet med sundhed og livskvalitet er ikke nyt
i naturvejledersammenhæng. Naturvejlederne
har allerede mange erfaringer med at arbejde i
naturen med bedre sundhed og livskvalitet for
øje. Et par eksempler er fx rygestopkurser, stress
og depression, overvægtige, børn med ADHD,
mennesker med psoriasis, handicappede, genoptræningspatienter, dårligt integrerede etniske
minoriteter, voldsramte, udviklingshæmmede,
demente og psykisk syge.
Forståelsen af begreberne sundhed og livskvalitet er uhyre individuel og ofte forbundet med
emotionelle og personlige oplevelser. Der vil
højst sandsynligt være næsten lige så mange
definitioner som vi på Friluftslivskonferencen
sidder mennesker omkring et bord. Én måde at
anskue begrebsforståelsen – og dermed konkretisere muligheden for at arbejde med andre
menneskers sundhed og livskvalitet professionelt – er at tage udgangspunkt i WHO’s definition fra 1948: ”Health is a state of complete physical, mental and social well-being, and not
merely the absence of disease or informity”. Her
har sundhed en fysisk, en psykisk/mental og en
social dimension. Naturen – og naturvejledningen – kan spille ind i alle tre kategorier:
• Fysisk omkring motion og bevægelse i
naturen – at gøre noget derude.
• Psykisk og mentalt omkring ro, nærvær,
sanseoplevelser, følelser og tanker
– at være derude.
• Socialt omkring den gode oplevelse,
samarbejde og fællesskaber
– at gøre og være sammen.

Hvad er det naturvejledningen
særligt kan bidrage med?
En af naturvejledernes fornemste roller er at
motivere mennesker til at komme ud. Det gælder alle mennesker – både de der allerede kommer ud på egen hånd, og de der er afhængige af
hjælp og støtte for at komme ud.
Overordnet er der to baner at arbejde på:
• Planlægning og tilrettelæggelse fx indretning af naturområder, etablering af facili
teter, indirekte formidling via foldere,
infotavler, APPs mm. som har til formål få
flere ud på egen hånd. Her kan naturvej
lederen nå ud til mange.
• Det konkrete møde med mennesker i
naturen hvor naturvejlederen tilrettelægger
oplevelse, læring og aktiviteter, guider, vejleder, er sammen med mennesker og viser
dem hvordan de kan bruge/være i naturen.
Her når naturvejlederen ud til få mennesker
men til gengæld er dette målrettet, pæda
gogisk arbejde, som kan tilpasses behovene
hos den gruppe mennesker der arbejdes
med.
Naturvejlederne kan helt konkret byde ind med:
• Konkrete aktiviteter for borgerne.
• Netværker og tovholdere der spreder ideer
og muligheder til andre faggrupper, forvaltninger (fx ved at sprede artikler, tanker osv.)
og knytter kontakter mellem disse ved at
henvise til aktuelle og relevante samarbejdspartnere.
• Samarbejdspartner eller være primus motor i
etablering af partnerskaber.
• Stå for uddannelse af og kurser for fx fagpersonale og frivillige.
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Pejlemærke:

Vi kom frem til, at en god hjælp til at bryde med
vaner og ”plejer-tænkning” kan hentes via en
bevidsthed omkring organisering, via risiko for
at lave fejl og spilde tiden og via eksperimenter.
Organisering. Skal der skabes nye ideer og
nye muligheder bør du indgå i nye arbejdsgrupper. Her gælder det om at være modig og møde
op med åbent sind og være lydhør. I kommune
kan Naturvejlederen fx arbejde sammen med
Sundhedskoordinatoren, Biblioteket, Familierådgivningen, Kunstmaleren, Havnefogeden,
…
Eksperimenter. Vær bevidst om, at I sætter gang i et eksperiment. Måske bliver resultatet noget helt nyt og fantastisk, måske bliver
det ikke til noget og I har måske spildt tilden.
OG dog. I har måske fået etableret et nyt netværk omkring jer – det kan måske bruges til at
arbejde med en anden ide.
Konkrete anledninger til at
tænke nyt. Samfundets opgaver og udfordringer ændre sig konstant omkring os. Her er
der store muligheder for at tænke friluftslivet
ind. I Friluftslivets Idekatalog (http://naturstyrelsen.dk/media/nst/9939815/idekatalog-enkelt-ny_version.pdf) er fremhævet:
”…Når vi skal løse samfundsmæssige
problemer som klimaforandringer og støj,
kan der opstå nye muligheder for friluftsliv.
Et opbevaringsbassin for vandmængderne fra
skybrud kan også fungere som skaterbane,
når det ikke regner. En støjvold, der skærmer
boliger for motorvejsstøj, kan bruges til
udfordrende motion.
Og på toppen af et stort forbrændingsanlæg
kan der skabes en skibakke…”
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Nytænkning i tid. Byggegrunde der venter på at blive solgt, anlæg i havnen, der måske
skal rives ned kan være super fine rammer for
visse former for friluftsliv. Midlertidigt. Lav aftaler om rammer og ophør. På den måde kan interessen for friluftsliv opdyrkes og vises for beslutningstagere. Det kan så på sigt bane vejen for
forbedrede permanente muligheder for friluftslivet.
Multifunktionalitet skal vægtes
højt. Overvej hvordan nye anlæg, der ikke
umiddelbart har med friluftsliv at gøre, kan udformes og indrettes så friluftsliv tilgodeses.
Tænk også over hvordan mange forskellige brugergrupper kan få glæde af sammen friluftsfaciliteter. De grønne områder i kommuner skal på
længere sig udvikles så de også kan være rammen for institutions- og skolebørns læring. Naturskolen skal måske åbnes op så den også har
noget at byde på og er en ressource uden for
børnenes ”arbejdstid”. Fordelene herved er
mange: Flere kasser betaler. Øget og stærkere
forankring lokalt. Bredere institutionel og folkelig opbakning.
Friluftsliv er obligatorisk ved
nybyggeri... Når Staten er bygherre skal
1,5 procent af udgifterne til nybyggeriet bruges
på kunst (Jf. kunstcirkulæret). Hvorfor ikke have
en tilsvarende procentsats, der skal sikre friluftsliv ved nybyggeri, når kommuner, private og andre vil bygge nyt? Midlerne kunne bruges til
blandt andet friluftsfaciliteter i grønne områder.
Et eksempel er Ørestanden, der disse år vokser
frem på Vestamager. Området bebygges tæt
netop med tanke på de mange rekreative muligheder i de vidtstrakte grønne områder, der
udgøres af naboen – Amager Naturpark.
Her vil det være oplagt, at Ørestaden bidrager
til, at finansiere muligheder for friluftslivet i
Naturparken.

Oplæg til konferencens workshop

Spændende. Mange vil gerne tænke nyt. Det er
positivt. Tænk bare over antonymet til nytænkning er gammeltænkning eller vanetænkning.
Det fremstår modsat noget negativt. I cafeen
startede vi med at se lidt nærmere på begrebet
nytænkning.

Nytænkning giver mere friluftsliv

Foto: Kari Hald

Workshop-ansvarlige:
Jacob Jensen, Tårnby Naturskole og
Flemming Torp, Kattinge Værk

27

Pejlemærke:
Oplæg til konferencens workshop

Naturen som social løftestang

Workshop-ansvarlig:
Stephan Springborg, naturvejleder
Naturstyrelsen
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Foto: Kari Hald

Det kan blive stort det her! Ikke kun fordi det er
en enorm målgruppe, de socialt udsatte, men
også fordi der kan ske overraskende store og positive ting med de mennesker, som er i fokus ved
en målrettet indsats.
Jeg har gennem en del år nu haft tæt kontakt til
Skovhjælperprojektet på Naturcenter Herstedhøje, som er psykisk udviklingshæmmede fra
Storkøbenhavn. Typisk tager de kvantespring,
når de fra at have været i fokus på bosteder, beskyttede værksteder og behandlingshjem bliver
sat til at være dem, der skal servicere andre og
skal sørge for at gæsterne føler sig velkomne og
får en servicering, de er tilfredse med. Kort sagt
går skovhjælperne fra at være nummer 1 til at
være nummer 2.
Ud fra den viden fik vi en idé om at forsøge med
et projekt med hårde kriminelle unge fra meget
belastede kvarterer i indre København. Det er
unge som kan have domme, gå med elektronisk
fodlænke, være på vej ind i bandekriminalitet og
i det hele taget være helt uden for det normale
samfunds værdinormer. Vi har lånt dem en hangar på den nu nedlagte Flyvestation Værløse, og
her er de unge i gang med til at gøre stedet
publikumsvenligt og lækkert. De fjerner landingslys, rydder op efter flyvevåbnet, fjerner
skilte og hegn, bygger borde-bænkesæt og
hjælper den lokale skovløber med større og tungere arbejdsopgaver. Det fantastiske er, at de
derude nærmest ikke har nogle konflikter selv
om nogle af dem kommer fra rivaliserende bander, de har overskud til at snakke med gæsterne,
de er stolte og viser gerne frem, hvad de er i
gang med, og hedder ”Task Force Green”.
Hvis man sammenligner Skovhjælperne med
Task Force Green, er der kæmpe forskel idet de
sidste virkelig har mulighed for at løfte sig fra en
trist skæbne og til at blive velfungerende og berigende for samfundet. Her kan man for alvor
snakke om at lave en børnecykel til en Volvo.

Nu dækker det at være socialt udsat over en meget bred vifte. Det kan blandt andet dreje sig
om stressramte, traumatiserede, overgrebsofre,
voldsramte, forskellige former for misbrug (alkohol, stoffer, seksuelle o.s.v.), at være flygtning,
og de ovenfor nævnte kriminelle. Men der kan
være mange andre former typer af socialt udsatte i gruppen, som også rummer mennesker, som
vi ikke normalt regner i gruppen eksempelvis
ensomme og andre med sociale eller fysiske
handicap.
Generelt synes det, at være tendensen, at ved et
besøg i naturen, bliver man i bedre humør og
konflikter i en gruppe ophører nærmest. Det er
tydeligt, at det giver mere ro, at være i naturen.
Måske skyldes det, at natur netop er naturlig.
Der er altså ikke til at gennemskue en menneskelig intention i naturen, hvilket at uorden og
”rod” er det almindelige. Derfor er der ved et ophold i naturen ingen facitliste og næsten alt,
hvad man foretager sig er gyldigt. Alt har værdi
og alle måder at tilbringe tid i naturen er gyldige. Det er ved ophold i naturen, at det er muligt
at angribe forskellige situationer ud fra de individuelle færdigheder. Hvis det er koldt kan man
blive mere social og rykke sammen, man kan
hente brænde og lave mad, man kan tænde bål,
man kan bygge en hule og man kan lave gymnastik. Det er altså muligt at få varmen på mange måder, og der er ikke én, der er mere rigtig
end de andre. Alle måder er gode og måske
endda bedst på hver sin måde.
Mine hovedpunkter i at bruge naturen som social løftestang er:
• Når virkeligheden bliver for påtrængende er
der mulighed for at kigge i mange andre retninger
• Konflikter kan undgås ved at søge væk. Der
er plads til at undgå eller undvige konfrontationer
• Det er sundt at blive fysisk træt og at få sol
og trygge oplevelser sammen
• Naturen skaber overskud til at give og til at
modtage
Det kunne jo være fint, hvis vi naturvejledere
kunne lære folk at bruge naturen og hjælpe hinanden til at bruge den. Noget af det bedste der
efter min mening kan ske, er at folk begynder at
hjælpe hinanden lige som de unge fra Task Force
Green., og det behøver ikke at være med en naturvejleder ved siden af men gerne som iværksætter.
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Danmarks
første
professor i
friluftsliv
Frank Søndergaard Jensen
er ny professor i friluftsliv på
Institut for Geovidenskab og
Naturforvaltning på Københavns Universitet – Danmarks
første.
Professoratet skal være med til at styrke
videngrundlaget for politiske beslutninger om og forvaltning af friluftslivet.
Friluftsliv og rekreation har lige nu
stor samfundsmæssig og politisk bevågenhed, og den første nationale friluftspolitik er på vej. En vigtig grund er, at
besøg i natur og grønne områder bidrager positivt til samfundsøkonomien.
Den nationale friluftspolitik tager bl.a.
afsæt i mange års undersøgelser af friluftslivets omfang og karakter. Forskningen begyndte allerede midt i
1970’erne, og siden 1985 har Frank Søndergaard Jensen været med til at udvikle
en solid platform af viden om friluftslivet i Danmark. Den bruges f.eks. flittigt
af Miljøministeriet i forvaltningen af de
offentlige skove og naturområder.
Han har ambitioner om også at se
nærmere på de ca. 10 pct., som ikke
bruger naturen til friluftsliv.
”Vi vil gerne vide mere om, hvem det
er, og hvad der afholder dem fra at tage
af sted. Den viden vil f.eks. kunne bruges til at indrette nogle områder, så de
også tilgodeser andre end de sædvanlige
besøgende,” fortæller Frank Søndergaard Jensen.
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Foto: Inger Ulrich

I mange tilfælde er der fokus på bevægelse og aktivitet, når man planlægger
for friluftslivet. Målet er bl.a. at understøtte de sundhedsmæssige fordele for
befolkningen.
”Men jeg vil gerne vende billedet om,
sådan at vi også får den langsomme og
stille oplevelse i naturen med. Vi ved, at
støj indvirker negativt på helbredet, og
områder uden menneskelige forstyrrelser er en knap ressource, som mange
værdsætter. Derfor vil vi f.eks. gerne undersøge, hvad der sker i de områder, der
er udpeget til nationalparker. Spørgsmålet er, om et voksende besøgstal vil forstyrre den oplevelse, som er grundlag
for udpegelsen. Vi vil også gerne vide
mere om, hvad folk egentlig forstår ved
stilhed.”
Frank Søndergaard Jensen er professor med særlige opgaver inden for friluftsliv. Han er 59 år, uddannet cand.
agro. og har en ph.d. i planlægning i det
åbne land. 1985-91 forskede han i friluftsliv hos Statens forstlige Forsøgs
væsen. Siden har Frank Søndergaard
Jensen arbejdet på det, der i dag er Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet. Her er
han leder af forskergruppen Natur,
menneske og sundhed.

Tiltrædelsesforelæsning

Frank Søndergaard Jensen holder tiltrædelsesforelæsning tirsdag 13. januar kl.
14.00 med titlen: Friluftsliv — hvem,
hvad, hvor og hvorfor?

institut for g
eovidenskab
o g n at u r f o rva
lt n i n

g
kø b e n h av n s u
niversitet

tiltrædelsesf

orelæsnin

Professor med særli
ge opgaver i friluf
tsliv
Frank Søndergaard
Jensen:
“Friluftsliv — hvem

, hvad, hvor og hvorf

or?”

Tidspunkt og sted
Tirsdag den 13. janua
r 2015 kl. 14.00
i Auditoriet (A3-2
Institut for Geovidens
4.11),
kab og Naturforv
altning, Roligheds
vej 23, 1. sal (indg
ang v/receptionen)
Program
14.00 Velkomst og
introduktion v/ sektio
nsleder, professor
14.15 Forelæsning
Henrik Vejre
v/professor (mso)
Frank Søndergaard
Jensen
Efter forelæsning
en indbyder Instit
ut for Geovidenskab
den ny professor
og Naturforvaltnin
i kantineområdet
g til en reception
.
for

Kontakt:
Frank Søndergaard Jensen,
professor (mso),
fsj@ign.ku.dk,
tlf. 3533 1814,
mobil 5121 5892
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Her er et udvalg af små fremtidsscenarier produceret af konferencedeltagerne:

”Køge kommune har knækket
reformkoden”

”Markedskræfter skaber
bæredygtighed – eller hvad?”

Af: Arne, Michael, Helene og Tanya

Er det nødvendigt at certificere friluftslivet, eller tør vi tro
på at kunderne kan skelne den bæredygtige oplevelse via
markedskræfterne?

2. december 2020: Der er fuld fart på skolereformen i en visionær kommune. Koden er knækket gennem lokale partnerskaber, efteruddannelse, læringsbaser, naturcentre og
foreningssamarbejde. Følg med på ”Nature-Face”.
I de sidste 5 år har kommunen formået at skabe en forankring af
skolereformen gennem en gennemgribende friluftspolitik.
Man har for eksempel fået villaejerne til at åbne op for brug af deres haver til mindre entreprenøropgaver og skolehaver.
Hver skole har naturambassadører for hver årgang, som indgår i et
større netværk i kommunen.
Netværket arbejder fortsat med at indarbejde nye metoder og læringsmuligheder. Især med fokus på at bruge de grønne områder.
En stor landvinding var da kommunen indgik i et partnerskab med
Movia og fik omlagt busruter og gennemført gratis bustransport
for skoler og institutioner ml. Kl.8.00-16.00.
Rundt om i kommunen er etableret læringsbaser til brug for skoler,
institutioner og foreningslivet.
Alle lærere har nu gennemgået kurset ”Skolen i naturen – forstå
reformen” Faciliteret af naturvejlederne.
Lærerne udtaler: ”Det var en hård opstart, men nu er vi klædt ordentligt på”
Skoledirektøren er meget tilfreds med udviklingen, specielt efter
de sidste testresultater fra skolerne.

I Nationalpark X besluttede aktører fra friluftslivet for fem år siden
at gå sammen i en forening, som definerede deres aktiviteter ud
fra bæredygtige principper. Disse tager hensyn til yngle- og forvaringsområder samt sårbar natur.
I årene forinden var der flere af de private aktører, der ikke havde
forståelse for dyr og planters sårbarhed. Fx blev de meget besøgte
sælbanker forstyrret i en grad, der gjorde at sælerne flyttede til andre områder, hvor det ikke var muligt at tage turister med.
Ved foreningens dannelse udarbejdede aktørerne i fællesskab
guidelines for bæredygtighed, sikkerhed og færdsel i naturen.
Guidelinesne bruges aktivt af aktørerne når de har ”kunderne” men
i naturen. Det vil sige at alle besøgende i Nationalparken får en introduktion til guidelines og hvorfor de er som de er, før de tager på
tur.
Kommercialiseringen af naturoplevelserne i Nationalparken har
betydet, at nye målgrupper har besøgt Nationalparken. Særligt de
nye målgrupper er positive overfor de gældende guidelines. Det
har givet dem en langt større forståelse for naturen som de gerne
fortæller vennerne derhjemme.

Ved etablering af de tre store naturcentre, er det blevet nemmere
for klubberne at indgå i samarbejde med skolerne pga. de fælles
faciliteter naturcentret koordinerer.
Ministeriet har på grund af de gode historier fra Køge udvalgt kommunen som reform-mønster kommune.
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Her er et udvalg af små fremtidsscenarier produceret af konferencedeltagerne:

”Fra dronerod til naturovervåger”
Af: Marianne K. Pedersen, Sam B. Sørensen, Leif H . Sørensen og
Lykke F. Elmose
Unge dronepiloter og naturvejledere går sammen i et unikt
naturovervågningsprojekt ved hjælp af droner. Et samarbejde, der opstod på baggrund af opførelsen af verdens
første naturbane for præcisionsflyvning med droner.
Vinteren 2020 sad 4 unge på det sociale medie ”Air” og snakkede
om droner. Snakken gik om de mange begrænsninger der efterhånden var lagt ned over droneflyvning i Danmark. Som Viggo fra
gruppen udtaler: ”Vi kunne snart ikke være nogen stedet og øve
flyvning mere”. Ideen omkring en bane, hvor man kunne øve præcisionsflyvning opstod!
Drengene var enige om at banen skulle være ude i en skov eller andet åbent natur.
Den lokale naturvejleder Hans Hansen blev kontaktet og efter lidt
betænkning var han med på ideen. Ideen blev snakket igennem,
området diskuteret og i fællesskab blev kommunen kontaktet.
Kommunen var straks med på ideen og fandt midler til projektet
fra ”Aktionspuljen” som er kommunens mulighed for hurtigt at
kunne bevilge en mindre sum.
Valget faldt på Østerskoven på grund af dens bynære beliggenhed.
Arbejdet gik i gang, og som naturvejleder Hans udtrykker det: ” Så
har jeg sjældent set så engagerede unge. En aften vi sad og delte
en flok Red Bull, kom vi til at snakke om naturovervågning” fortæller Hans. ”Pludselig siger Jens – en af gruppens stille fyre – hvorfor
bruger vi ikke dronerne! Og så opstod den ide, der gør at de unge i
dag er en vigtig del af kommunens naturovervågningsprogram”.
Kommunens socialdirektør er ligeledes begejstret for projektet:
”Dronebanen og projekt naturovervågning har skabt nye former for
samvær og fællesskaber for de unge i kommunen. Vi mærker en
klar positiv udvikling i forhold til de mange konflikter, kommunen
tidligere har måttet bruge mange ressourcer på”.
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”Mønsterbryderen
og løftestangen”
Af: Malene B
Rullende naturskole skyder blokkens børn ind på uddannelser. Ronny Carlsen om mønsterbrud – og doktorgrad.
Smilet er stort. Det er ikke hver dag man får en doktor grad i biokemi. Og slet ikke i Ronny Carlsens familie.
”Havde det ikke været for løftestangen så var jeg nok endt på bænken, ligesom min gamle”, fortæller Ronny Carlsen, der voksede op i
det sociale boligbyggeri Tranegården i Ishøj. ”Hver lørdag morgen
kl.9 stod jeg klar, så snart de kom trillende med vognen”, fortæller
Ronny. ”Tit bankede en af mine venner på – og så løb vi derned
sammen. Mine forældre lå alligevel og sov rusen ud – og der var
ingen til at kigge efter os”.
Bjarne og Niels – det hed de to naturvejledere som stod klar med
skurvognen og lommerne fulde af snitteknive og ildstål, når boligblokkens rødder kom ned lørdag og søndag. Fra kl.9-15 tog de alle
de som kom – mest børn – med på opdagelse i naturen omkring
Ishøj.
”Jeg blev hurtigt bidt af insekter – og vi lavede terrarier og observerede deres adfærd ude og inde”, fortæller Ronny. Det blev starten
på en brændende interesse: ”Pludselig var der noget jeg var god til
– og jeg begyndte at tro på, at jeg kunne.
Bjarne og Niels plantede frugttræer med os – vi lavede bålmad og
gravede have. Af og til flyttede de skurvognen til et nyt sted længere ude i naturen – og trak os med. Længere og længere ud og længere ind i os selv.
Min doktorgrad skylder jeg de to grønne fyre” siger Ronny.

31

Her er et udvalg af små fremtidsscenarier produceret af konferencedeltagerne:

”Stor succes med
friluftsliv for alle”
Af: Henrik Kalckar og Lars Christoffersen
Undersøgelser viser at over 4 millioner mennesker bruger
naturen mindst 2 gange om ugen.
I takt med at infrastrukturen er udbygget, så vi nemt og hurtigt kan
nå de fjerneste kroge af landet, så har vi nu succes med at realisere
Friluftsliv i al dansk natur, alle søer, alle kyster, alle heder, alle klitter, alle skove, alle moser.
Drageflyvning på Rømø
Rømø er nu en af landets rigeste kommuner, efter at de har haft
stor succes med projekt ”Luft under vingerne”. Allerede fra midt i
april er 4000 drager på vingerne med afsæt fra klitterne langs
Rømøs vestkyst.
--Nekrolog over
den hvidbrystede præstekrave.
Tak for tiden som dansk ynglefugl
på Rømøs Strande som det eneste sted
--Ny friluftsaktivitet
Crossfit på de Ferske Enge – kom og gi’ den gas mellem gøgeurter
og vibefedt. Turene udbydes til alle både børn, voksne, ældre, handicappede, militærnægtere, erhvervsfolk.
Adrenalin i blodet på Møns Klint
Møns klint oplever nu stigende bevågenhed nationalt. Her har man
den enestående mulighed for at opleve den meget sjældne vandrefalk, på din vilde rapelletur fra toppen af klinten og 75m ned.
Turen koster kun 50 kr./pr. deltager.
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”Rehabilitering i naturen for
patienter på psykiatrisk afdeling
– stor succes med naturtilbud”
Af: Eva Skytte og Benny Jensen
På sygehusene i Region Syddanmark får psykiatriske patienter det mærkbart bedre når naturen indgår i selve behandlingen. Det giver bedre livskvalitet for den enkelte og
besparelser på sundhedsbudgettet. Naturen har en positiv
effekt på nedbrydelse og tvang.
Menneskets biologiske mekanismer starter når man færdes i naturen. De urgamle instinkter vækkes til live og der sker selvhelbredelse. Det er nu videnskabeligt bevist af et forskningsteam under Københavns Universitet, som gennem 5 år har samlet dokumentation
for effekterne af naturture 2 gange ugentligt for psykiatriske patienter med diagnoser som bl.a. skizofreni, PTSD og andre psykiske
lidelser.
Projektet startede op i 2002 i samarbejde mellem Benny Jensen,
Psykiatrisk information og Region Syddanmark. Efter de mange
gode resultater har man uddannet et team af personale på de enkelte afdelinger på sygehusene. De afholder ture og arrangerer aktiviteter omkring bål osv. – aktiviteter der passer til deltagernes
psykiske tilstand.
Personalet har særligt fokus på at støtte den enkelte i sin personlige rehabiliteringsproces.
På alle sygehuse er der etableret små grønne områder – evt. også
med shelters, hvor patienterne kan sove udendørs. Det handler
især om små, nære oplevelser som kan stimulere sanserne og give
den enkelte succesoplevelser.
Tidligere psykiske syge som i dag har en hverdag de kan håndtere,
fungerer nu som mentorer for andre psykisk syge, og hjælper hvor
der er behov – bl.a. ved udflugter i naturen.
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Her er et udvalg af små fremtidsscenarier produceret af konferencedeltagerne:

”På dykkersafari i
Københavns Havn”
Af: Christian Engkilde, USG
”Vi droppede flybilletterne til Thailand og tog på dykkersafari i Københavns Havn. Vi dykkede på 5 forskellige rev og
boede på Admiralen med seafoodgrill og sømandsdans
hver aften”
Københavns Kommune er gået aktivt ind i at udvikle København
som et ”eksotisk-rejsemål” ved at udvikle 5 forskellige rev som kunstigt er anlagt ved steder i havnen, hvor der i forvejen er god vandudskiftning, klart vand og varieret dyreliv.

”Friluftspassager giver
nye muligheder”
Af: Søren Frederiksen og Anne Katrine Blond (efter idé af Dieter
Toftkær)
Friluftslivet får nye muligheder med anlæggelse af nyt
motorvejsnet.
Nye cykelstationer
I kobling til den nye motorvej bliver der centrale steder etableret
cykelstationer, hvor man kan parkere bilen og tage cyklen det sidste stykke ind ad cykel-indfaldsvejene til byen.
DN-rådet har fået fri-folde til heste i forbindelse med et nyt hestehotel, som også er etableret og tænkt ind i hele områdemodelleringen.
Nye friluftspassager
Under motorvejen etableres tunneller til gang og cykelruter, så
mulighederne for friluftsoplevelser ikke mindskes og afskæres af
vejen, men udvikles og udvides i det nyetablerede landskab.
Selv vandhundene har fået deres egen passage som tilmed er udsmykket med vandgraffiti.
Friluftspassagerne under og over det nye motorvejsprojekt er et resultat af et samarbejde ml. Vejdirektoratet, Naturstyrelsen, Friluftsrådet og Naturvejledningen Danmark.
Projektet fungerer som pilotprojekt og forventes implementeret i
eksisterende vejanlæg over de næste år.

Forskellige græsrodsorganisationer er i den grad gået med i projektet: Dansk Ornitolog Forening har opstillet foder/fuglekiggerspot,
hvor flotte danske arter som svarbag, skarv og hejre er nemme at
opleve; Dansk Lystfiskerforening inviterer til fiskekursus i deres nyoprettede ”fangstgård” og Dansk Sportsdykker Forbund giver snorkel- og flaskedykkurser, og guider rundt på de 5 rev.
Dette er ikke en realitet, men et drømmescenarie! Men hvorfor
ikke? Det rene vand er der, brugergrupperne er der og placeringen
– midt i København – er genial.
Kommunen har betinget sig at revene og de tilknyttede bådebroer
– og omklædningsfaciliteter kan bruges af mange brugergrupper.
Projektets styregruppe; repræsentanter fra kommunen, de involverede organisationer og foreninger samt lokale beboere, har taget
højde for dette ved at have bygget revene med varierende ”sværhedsgrad”. De lavtvandede rev er tilrettelagt for skolegrupper, familieliv og begynder ude i snorkling og flaskedykning.
Der er net rundt om revene og rev beboerne er arter som kan tåle
at blive ”kløet på maven”. De dybereliggende rev er udstyret med
spots, som ved tryk på en knap giver revet kunstigt sollys; lyset er
en forudsætning for at se farver m.m. og får den helt rigtige og forhåbentligt indtryksgivende naturoplevelse.
På disse rev er der også placeret arter som kan tåle at ”blive set på”
og som vil hænge ud i huller og sprækker i revet. Ved det dybeste
rev på 8 m. er flaskedykning på sin plads. Der er nemlig etableret
skattejagt, hvor man kan finde en rigtig skat (lagt ud af guiden).
Fridykkere kan blive udfordret i at tage banen uden flasker, med
ture op til overfladen engang imellem.
Revene i Københavns Havn er blevet sådan en succes at man skal
”booke plads” for at få en oplevelse for sig selv. Men det gør intet
fastslår projektstyregruppen: En lang række aktiviteter er allerede
ved at blive udviklet ”ovenpå” dykkeraktiviteterne: natdykning,
østerslaug mv.
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Her er et udvalg af små fremtidsscenarier produceret af konferencedeltagerne:

”Bakkekøbing først
med friluftspolitik”
Af: Rikke og Frank
For 5 år siden fik vi i Bakkekøbing en lokal friluftspolitik. I
dag er de første 3 milepæle nået og andelen af friluftsaktive er steget med 30%.
I 2015 besluttede byens politikere at bakke op om naturvejlederens
ide om at skabe mere friluftsliv for borgerne. Det førte til en spædende borgerinvolvering og Danmarks første lokale friluftspolitik.
Friluftspolitikken består af en vision og en række milepæle.
FAKTABOX
Milepæle:
• Alle børn og unge i byen skal have friluftsoplevelser
• Der skal etableres friluftsfaciliteter inde i byen
• Friluftsliv og det grønne element skal prioriteres højere end
biler og asfalt
• Alle kan få gratis vejledning og støtte til friluftsaktiviteter af
byens naturvejlederkorps
• Alle 0-5 årige og byens ældre mødes dagligt udendørs på
Fuglebakken
”Det er fantastisk at vores sundhedsudgifter er faldet så markant –
og skønt at Bakkekøbing med friluftspolitikken er kommet på Danmarkskortet!” – udtaler borgmester P. Fuglesang.
”Vi passer høns på plejehjemmet og de gamle laver pandekager til
os, og vi synger også sammen når vi er på tur” – tilføjer Amalie 5
år.
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”Intelligent placering af friluftslivsfaciliteter i byerne – Product
Placement”
Af: Anja Vensild Hørnell og Karsten Rybjerg Larsen
Når nye faciliteter til friluftsliv i byerne etableres, er placeringen altafgørende for den fremtidige brug. De skal placeres, hvor der i forvejen er liv. De skal indbyde til spontant at
bryde ud i friluftsliv. De kan laves midlertidige, mobile og
fleksible, så de kan ændres over tid.
Gode eksempler (* = ekstra god ide):
• Gynger ved busstoppestedet
• Kroge til hængekøjer taktisk placeret rundt om i bybilledet *
• Klatrevæg på rådhusene (max 4 m. højt + faldunderlag)
• Picnicpladser i byens rundkørsler
• Motionsredskaber på sidelinjen ved fodboldbaner
• Statuer man må kravle på
• Positiv skiltning: ”Her må du gerne…”
• Byens tage må kunne bruges
• Regnvandsbassiner til klimasikring anvendes til forskellige
friluftsformål
• City go high – baner
• Rutsjebaner ved siden af trapper i alle offentlige bygninger *
• Bålpladser i parkerne
• Urban farming
• Drivhuse
• Interaktive gadebelægninger – fx klaver
• Hinkerude-fodgængerovergang
• Byoaser m. palmer, sweet spots
• Lækre legepladser
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Her er et udvalg af små fremtidsscenarier produceret af konferencedeltagerne:

eksisterende grønne oaser, men også skabe nye friluftsoaser.
Hvis alle børn og voksne skal have adgang til natur og friluftsliv,
hvor de bor, vil der være behov for at lave nye grønne oaser, der kan
fylde hullerne ud og binde eksisterende grønne oaser sammen i et
grønt friluftsnetværk. For at kombinere det nyttige med det behagelige, så er det oplagt at designe overløbsbassiner til regnvand
som nye rekreative områder, hvor der både kan være mangfoldig
natur og friluftsliv med pavillon, bådebro til kajakker, gourmetgrill
osv.

”Byens grønne oaser
– store og små”

Alle P-huse og kontorbygninger, varehuse og indkøbscentre kan
tænke grønne arealer ind i deres tagarealer og P-områder.
Pladserne i byerne eller gågaderne behøver ikke at være stenørkener, men kan brydes op i rum med planter og friluftselementer, der
inspirerer til ophold og spontane bevægelser og aktiviteter.
Det skal være sjovt, varieret og lærerigt at bevæge sig rundt i byrummet. Byens grønne oaser – store og små, eksisterende og nye,
kan bringe naturen og friluftslivet i fokus for byens beboere.

Af: Peter Damgaard, Sami Nørgaard-Fischer og Inger Taylor
Der er mange skjulte grønne oaser i byen. Hvornår har du
sidste været på sommerfugletur på kirkegården? Eller sovet i hængekøjer i parkens træer? Der ligger mange potentialer i at gøre grønne oaser synlige og binde dem sammen
ved at lave nye i byrummet.
Der er en bevægelse fra land til by, fordi mange søger byens tilbud.
Men naturen flytter ikke automatisk med. Derfor er der et behov
for at synliggøre byens natur og skabe flere nye små naturområder,
hvor folk bor.
De fleste byer har parker eller sportsarealer, hvor byboere kan opsøge friluftsliv. Eller der er mulighed for at gå ture, løbe eller cykle.
Men hvis man kigger lidt nærmere, er der faktisk mange flere muligheder. Kirkegårde er en af de oplagte steder at få ro og fred, gå
på sommerfuglejagt eller fuglekrig – eller botanisere lidt. Der er
ofte gamle haver ved offentlige bygninger som kan bruges til ophold og aktiviteter. Sportsarealer er oplagte friluftssteder, der kan
bruges til mange aktiviteter. Flere fællesarealer ved boligbyggerier
har beplantning, legearealer og opholdsmuligheder med grill og
borde-bænkesæt.
Ved at tænke utraditionelt kan alle disse områder bruges bedre, af
flere og til flere formål. Hvis der fx sættes grejkasser op, kan områderne bruges til at undersøge naturen, lave konkurrencer og fysiske
aktiviteter. Flytbare elementer som kasser i forskellige størrelser og
former, natur som træer, blomster eller buske i ”potter”/kummer
eller containere med læringsudstyr kan sættes forskellige steder i
byen som en kortsigtet naturplanlægning. Derved kan man prøve
af, hvordan folk bruger det til friluftsliv og skaber hurtig respons og
ændrer et område ved at stille flytbare friluftselementer op, kan
man flytte rundt på dem, indtil man finder en ønsket placering og
derefter etablere mere permanente natur- og friluftsoaser i både
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”Kom og vær’ mæ’ – verdens
største byggelegeplads”
Af: Kristian Jepsen (Friluftsrådet), Anja Hørnell (Kildegården) og
Karsten Ryberg Larsen (Mariagerfjord Naturskole)
Opbygning af friluftslivsfaciliteter i byerne ved hjælp af frivillige – sæt dit præg på byens friluftsliv. Alle er velkomne,
deltag med det du kan og vil.
År 2020: København omdannes nu til verdens største byggelegeplads. Alle i byen kan nu fatte hammer og pensel. !Vi indretter byen
til friluftsliv” forklarer Klara på 25 og Tobias på 73, mens de hamrer
løs på ”Edderkoppen” som er det uofficielle navn på den nye bålhytte som beboere og forbipasserende på eget initiativ og med
hjælp fra kommunens ingeniører har bygget op ved De Gamles By i
København.
”Samskabelse er det nye sort” siger en begejstret Johan Karlsen,
miljøborgmester i København, og fortsætter: ”Vi vil gerne give alle
borgerne mulighed for selv at skabe det bedste byfriluftsliv; derfor
har vi lavet et udrykningshold af teknikere, planlæggere osv., som
turnerer i byen og skaber muligheder for realisering af borgernes
ønsker og drømme om et godt udeliv i byen”.
Du kan også være med på alle hverdage kl.15-21 hvor man bygger
på ”Edderkoppen”, eller ring xxxxxxxx og rekvirer rejseholdet.
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Du griner ligesom
fra hele kroppen
I naturen med traumatiserede krigsflygtninge
Foto: Thor Hjarsen

I 2011 startede et fireårigt
pilotprojekt, der skulle undersøge mulighederne for at
bruge naturen til rehabilite
rende sociale indsatser for
børn og forældre i traumatiserede flygtningefamilier.
Mere end 800 forældre og
næsten 60 frivillige deltog.
Projektets idé

Af Thor Hjarsen,
Dorthe Rasmussen og
Knud Eschen
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Red Barnet, Afdeling for Traume- og
Torturoverlevere (ATT) i Psykiatrien,
Region Syddanmark og det private konsulentfirma Livsmodlab startede i 2011
et fireårigt pilotprojekt. Ideen var at afprøve om naturen og friluftslivet kunne
bruges i en socialt rehabiliterende og
netværksskabende indsats for traumatiserede flygtningefamilier i samarbejdet
med frivillige.
Ved at invitere flygtningefamilier med
på lejre i naturen og en-dagsture, og tilrettelægge program og indhold med
hensyntagen til familiernes livssituationer, ville vi se på naturens muligheder
for styrkelse af de deltagende forældre
og børns trivsel.

Vores målgruppe

Projektets målgrupper var børn 0-18 år,
der lever i krigstraumatiserede familier
og forældre.
Projektets målsætning var 275 børn
og forældre, men pga. udvidelse af aktiviteterne, og effektivisering af indsatsen,
deltog 850. Familierne, der har deltaget,
har været udvalgt af ATT’s behandlere.
Efter ankomst til Danmark – nogle
gange først efter flere års ophold – har
forældrene været ramt af posttraumatisk
stresssyndrom (PTSD). PTSD har alvorlige konsekvenser for familiernes trivsel,
og børnenes udvikling.
Børnene kan have egne traumatiserende oplevelser med i bagagen ved ankomsten til Danmark, og er generelt i
høj risiko for sekundær traumatisering
gennem en opvækst hos svært traumatiserede forældre.

Hvad betyder krigstraumer for trivsel?

Det anslås, at 30 - 50 % af flygtninge lever med traumer, dvs. ml. 30.000 45.000 traumatiserede voksne flygtninge
bosiddende i Danmark1). I de traumatiserede flygtningefamilier lider én eller
begge forældre af posttraumatisk stresssyndrom (PTSD) som følge af flugt, krig
og tortur.
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Thor Hjarsen er biolog og naturvejleder og startede i 2006 Danmarks første nationale naturvejlederprogram for socialt udsatte børn og
familier i Danmark, Natur&Fællesskab i Red Barnet. Thor er nu ansat i WWF Verdensnaturfonden (t.hjarsen@wwf.dk).
Knud Eschen er socialrådgiver og familieterapeut i Afdeling for Traume- og Torturoverlevere, Region Syddanmark. Knud modtog i 2013
Social- og Integrationsministerens integrationspris (Knud.Eschen@rsyd.dk).
Dorthe Rasmussen er cand. comm. og uddannet i narrativ terapi, selvstændig konsulent og ekspert i børn og unges sociale trivsel i
Livsmodlab og har dokumenteret projektet (dorthe@livsmodlab.dk).
Børn i traumatiserede flygtningefamilier
kan opdeles i to symptomgrupper :
• Børn der er blevet stærkt omsorgssvigtet og understimuleret fra de var
helt små, som følge af en opvækst
hos traumatiserede forældre (Developmental Trauma Disorder).
• Børn med en normal opvækst, der
senere i barndommen er blevet belastet af forældrenes traumer (sekundær traumatisering).
Konsekvenserne kan være forringede
skolepræstationer, formindskede kognitive evner, alvorlige problemer med regulering af følelser og relaterings evne
samt andre psykiske forstyrrelser2).

Naturens betydning i psykosocialt arbejde

Indenfor positiv psykologi tales om begrebet resiliens eller modstandskraft.
Begebet dækker over evnen til både at
komme sig over og klare sig igennem
hårde psykiske oplevelser - sygdom,
mobning, sociale problemer, traumatiserende hændelser m.m.
Ved at styrke resiliens, kan man give
socialt udsatte børn, eller børn, der har
været udsat for traumatiske oplevelser,
bedre muligheder for at klare sig videre
i livet.
Naturen har en særlig betydning i
børns udvikling og opvækst og fremmer
en række af de elementer, som kan styrke resiliens.
Gennem utallige refleksionsøvelser på
Red Barnets kurser for frivillige, hæftes
øvelsen ”dit bedste barndomsminde”
næsten uden undtagelse op på en naturoplevelse, hvori der desuden indgår
elementer som fællesskab, nærvær, læring og spænding.
Frivillige fortæller stort set altid historierne om hulebygning, kanotur, bondegårdsbesøg, eller samvær med dyr, som
deres bedste barndomsminde.
Denne, endnu ret uvidenskabelige
emperi, gav inspiration til at undersøge
forbindelsen mellem natur og resiliens.
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De 5 C’er implementeret i naturen
Forskningen viser, at der er en række elementer, som er afgørende for at styrke resiliens (Michael Ungar, John C. LeBlanc m.fl.). I den model vi har taget
udgangspunkt i ”De 5 C’er”:, ligger det lige for at inddrage natur og frilufts
livet – men aktørerne – dvs naturvejleder, fagvoksne og frivillige er vigtige
– fremmer de 5 C’er. Det sker ikke af sig selv:
COMPETENCE (MESTRING/LÆRING)
Vi gav børnene og forældrene mulighed for at få viden og erfaringer med og
om natur, steder, og fx få erfaringer med brug af værktøj, blive i stand til at
tænde bål, fiske ved søen etc. Flere familier har selv taget sådanne erfaringer
i brug på egne ture. Desuden havde mange allerede de samme erfaringer
med fra hjemlandet som kom i aktion.
COMMUNITY (FÆLLESSKAB/SOCIAL INKLUSION)
Når vi sidder omkring bålet, er sammen i skoven, eller laver fællesskabs
fremmende lege, får alle med i fællesskabet. Vi sørger for at invitere og
inddrage alle. Stedets indretning og opbygning er også vigtig med henblik
på at understøtte dette element.
CONFIDENCE (SELVTILLID/TRYGHED)
Ved at blive set og mødt positivt, og have tid til rekreative og afslappende
aktiviteter, føler deltagerne sig trygge. I naturaktiviteterne skal ingen bryde
grænser, men derimod lave ting, som alle er trygge i, sammen med mennesker, som de er trygge ved, og i et veltilpasset roligt tempo.
CONNECTION (RELATIONER/NÆRVÆR)
Vi har sikret gode betingelser og muligheder for at støtte relationer mellem
børn og forældre, ved at give mulighed for leg, aktivitet og bare almindeligt
samvær. Samtaler omkring bålet, fælles madlavning, smil og hjælpsomhed
spreder sig som ringe i vandet.
CARING (OMSORG/EMPATI)
Vi tager os af hinanden, hjælper hinanden og taler med alle. Derigennem viser vi omsorg og empati. Vi passer på dyrene, som vi møder i naturen, og viser
at selv små dyr, har brug for omsorg. Vi kan lave lege, der fremmer omsorg.
Vi har desuden anvendt en dokumenteret metode for strukturerede psyko
sociale legeaktiviteter kaldet Joyful Play 3). Disse lege styrker de psykiske,
kognitive, sociale og motoriske ressourcer og relationerne børn, forældre og
deltagende familier imellem. Legene har vi altid gennemført udendørs og
integreret naturtemaer.
Social-, Børne- og Integrationsministeriet, Traumeundersøgelse, 2013, p. 20-22.
Region Syddanmark, MTV om behandling og rehabilitering af PTSD
– herunder traumatiserede flygtninge, 2008, p. 49ff.
3)
Life is Good: http://content.lifeisgood.com/playmakers
1)
2)
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Ud i skoven
Vi havde planlagt en kortere gåtur i
skoven. Vi var alle sammen med, omtrent 35 mennesker i alt. Jeg fortalte
om, at man må komme i alle danske
skove, og vi gik op til en bålplads, hvor
jeg fortalte at sådan et sted kan man
lave picnic. Mange af forældrene var
meget interesseret, og spurgte om de
selv kunne tage hertil igen med venner
og familie? Naturligvis, sagde jeg.
Flere af forældrene fortalte bagefter, at
de aldrig havde været i en dansk skov.
Mest fordi de havde flygtet gennem
skove, og de derfor var utrygge. Nu
sagde de, at de ville i skoven her i
Danmark.
(Thor Hjarsen, 2013)

• Uddannelse af frivillige i PTSD og
flygtninge, samt praksisbaserede friluftslivskurser.
• Løbende supervision af og koordinering med frivillige.

Foto: Thor Hjarsen

De konkrete aktiviteter

Gennem de fire år, har aktiviteterne i
projektet omfattet:
• 6 - 8 årlige oplevelsesture med naturen som mål. Her er der indgået fysiske aktiviteter som fx resiliens styrkende lege, madlavning over bål og
rekreativt samvær.
• En årlig (sommer)lejr på Trente
Mølle Naturskole. Lejren har varet 4
dage/3 nætter, og i samarbejde med
8 - 12 frivillige er der blevet gennemført naturnære aktiviteter, herunder
læring om dansk natur, resiliensfremmende lege, naturaktiviteter,
madlavning, socialt samvær m.m.
• Årstids-/højtidsbestemte aktiviteter
for familier som fastelavnsfest og julefest i ATT’s lokaler i Odense, hvor
der har været gennemført kreative
aktiviteter, spillet musik og sunget.

38

Forud for hver lejr har der konsekvent
været tilrettelagt et klart tema. Hvert
tema skulle være:
• bærer af en relativt genkendelig historie,
• give anledning og inspiration til ophold og leg i naturen,
• indeholde en fortælleramme som
kendes af alle uanset nationalitet,
• inspirere til fantasi, samt kreativ udfoldelse og håndværk i naturen.
Temaerne har været for eksempel ”Indianere”, ”Cirkus” og ”Pirater”.

Hvad siger forældrene om naturen?

Hassan, der er far Irak og far til tre
børn, fortæller om sine minder fra naturen i sit hjemland: ”Mine minder fra
naturen er kun positive ting. Min far
blev født i en landsby 70 km fra hovedstaden, ligesom Trente Mølle med natur
med skov og vand. Dengang vi var børn
på 10 år eller 12 år, holdt vi kun weekend på fredage. Så om aftenen, når vi
kørte hjem, sad vi glade i bilen.”
Adnan, hans kone, fortæller om sine
erfaringer med naturen fra hjemland:
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Det (red: Trente Mølle) mindede om
vores hjemland, det mindede ligesom
lidt om dengang, det at gå i skovene.
Det bringer minder tilbage. Jeg husker
ikke så godt. Men det er mere hyggeligt
i naturen end byen.”
Til spørgsmål om, hvad familierne synes om at være ude i naturen på Trente
Mølle, fremhæver Ahmed, far fra Afghanistan: ”Det er godt, der er ikke
larm. Der kommer sjældent biler ude
på vejen, og det er rigtig godt. Der er
kun cirka 30 personer – det er godt, du
kender dem alle sammen.”
Hassan: ”Det er selvfølgelig godt at
være i naturen. Når jeg bliver lidt træt,
er der godt at gå i naturen, mest om
morgenen. Jeg vågner tidligt, så går jeg
en tur. Der er fugle, der synger, man bliver lidt friskere.”
Ahmed fortæller både om det sociale,
men også om at være alene ved bålet:
”Det er rigtig godt. Som i mit hjemland. At se ind i bålet og tale sammen
ved bålet. Jeg sidder alene, og kigger på
ilden, og tænker. Det er dejligt.”
Hassan fortæller: ”Ved bålet kan man
sidde og snakke efter aktiviteterne. Man
bliver rolig, når man ser ind i bålets gløder. Det er meget behageligt, og efter 2 3 minutter er der en situation, hvor man
bare sidder og fortæller og fortæller. Det
er en god ting. At sidde og snakke.”

Børnenes fortællinger om
naturens betydning

Mahmoud, der er 15 år og fra Irak, bruger også naturen på egen hånd, hvor
han bor: ”Selvfølgelig kan jeg godt lide
at være ude i naturen, Nogle gange skal
jeg bare væk fra det hele med musik i
ørerne udenfor. Bare lukke det hele ude
og slappe af. Jeg kan godt lide at være
ved et træ, bare sidde der.”
”Jeg lå meget i en hængekøje på lejren,
men det var lidt svært, fordi det var der
mange, der ville. Eller jeg gik en lille tur,
kastede sten i søen eller gik en lidt længere tur med musik i ørerne. Mest alene.
Det er ikke sådan, at jeg bare ville væk
fra alle, det er bare det der med at gå en
lille tur for mig selv.”
Nasira, er 16 år og fra Afghanistan,
gør sig følgende tanker: ”Jeg tror, at
mange af forældrene tilbringer meget
tid indenfor. Man kan se på mange af de
forældre, at de har en fortid, og kan virNATUR vejleder • 23. årg. • nr. 4 • 2014

ke meget indelukkede. De lever inde i
byen, og kommer nok ikke så meget ud
i naturen. Så det er fedt, de kommer ud i
naturen.”
”For mig er det også ret dejligt. Man
er meget afhængig af alle de teknologiske ting, men på lejren lægger man de
ting til side. Nyder naturen og fællesskabet. Jeg kan godt lide det fredelige i naturen. Min lillebror bruger meget tid på
spil. Så er det dejligt, at vi i stedet kan
snakke om de nye mennesker, vi har
lært at kende.”

Foto: Thor Hjarsen

Stedets betydning og indretning

En række af de spørgsmål, som vi har
stillet os mht. til valg af steder, også på
1-dagsturene, har været:
• Hvad er afstanden til andre mennesker/skovgæster, som kan distrahere
børn og forældre?
• Er stedet afskærmet, og styrker dermed fællesskabet, men alligevel tæt
på det kendte?
• Hvad med sikkerhed i forhold til fx
trafik, søer, damme etc.?
• Er der mulighed for, at familier kan
gå tur på egen hånd, og stadig føle
sig trygge?
• Er der en bålplads/bålhus, eller andet, som indbyder til fællesskab, ro
og samtale?
• Har stedet en smuk og indbydende
natur, som faciliterer afslapning, rekreation og selv at gå på opdagelse?
• Er der mange af naturens brugbare
sanseindtryk forbundet med stedet,
fx lys, vand, farver, dufte, dyr?
I stort omfang har vi forstærket stedets
betydning ved at fremme elementer
som tryghed, sanser, fællesskab, afslapning og mestring. Det er sket i et vist
omfang at ”indrette” naturen og stedet,
for eksempel:
• Omkring bålet og i bålhytten sørger
vi for at lægge rensdyrskind og tæpper ud på siddetrillerne (træstubbene) og bænkene. Det gør det rart og
behageligt at sidde ved bålet. Og
fremme at her er rart at være.
• En stor lavu slå vi op på græsset –
her har mange siddet for at være lidt
i fred, og mange af børnene har
overnattet i den på skift.
• Petroleumslamper ophængt efter
mørkets frembrud i bålhytten har

Læs mere:
Denne artikel er baseret på
en omfattende dokumentationsrapport, der vil blive
offentliggjort omkring
1.2.2015.
Følg med på disse websites.
www.redbarnet.dk/natur
www.traumeogtorturoverlevere.dk
Facebook
(søg på Natur&Fællesskab)
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fremmet tryghed og hygge.
• Ophængning af hængekøjer både på
centrum for aktiviteter, samt fjernt
fra aktiviteterne har givet mulighed
for ”retreats” for både børn og voksne.
• Forskellige former for værktøj og
grej, som fx snitteknive, økser, reb,
snor, ståltråd etc. har været til frit rådighed og mange, særligt fædrene, er
ofte selv og uopfordret fået i gang
med fx træsløjd sammen med deres
børn.

Naturen virker!
Foto: Thor Hjarsen

Følgende bidrog
– tak til alle:
Red Barnets frivillige i
Odense.
Ministeriet for Børn,
Ligestilling, Integration og
Sociale Forhold.
Sygekassernes Helsefond.
Naturstyrelsens Lokale
Grønne Partnerskaber.
Friluftsrådet (Tips- og Lottomidler).
Trente Mølle Naturcenter.
De Danske Dampvaskerier.
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Erfaringsmaterialet fra dette pionérprojekt rummer en lang række læringspunkter og erfaringer omkring brug af
naturen, bl.a.:
• Igennem naturaktiviteter har vi set
styrkede relationer mellem forældre
og deres børn. Børn og unge oplever
deres forældre i en anden kontekst
end kun at være meget syge. Forældrene fortæller, at når de oplever disse øjeblikke, hvor deres børn er glade
og trygge, får de det også betydeligt
bedre selv.
• I naturen har vi erfaret, at flere forældre i naturen har fået strategier til
at dæmpe sin uro og konstante stresstilstand.
• Forældrene og børn har fortalt os, at
især sommerlejrene gav dem mulighed for at føle sig som en ”almindelig” familie, der bare var på ferie. Det
betyder, at bekymringer for en stund
var ”parkeret” og afløst af glæde og
håb.
• Om friluftsaktiviteter og lege fortæller mange børn og unge, at det at
være fysisk aktiv i naturen, og gerne
sammen med forældrene, er en dejlig og positiv fornemmelse.
• Vi har set, at børnene og de deltagende unge får mulighed for at introducere deres forældre til dele af
deres danske liv i børnehave og skole.
• Børnene, de unge og forældrene har
knyttet nye venskaber både på ture
og lejre, og det er sket med andre,
som er i genkendelige livssituationer.
• Vi har også introduceret forældrene
til de muligheder, der er for rekreative oplevelser i den danske natur, og
derigennem styrket familiernes in-

klusion i det danske samfund.
• Vi har set tydelige og lovende tegn
på stærke behandlingsrelaterede effekter af de aktiviteter, vi har gennemført, herunder både traumeeksponering og reminiscensarbejde.
• De frivillige og fagvoksne, der deltager, skal være synlige, nærværende,
facilitere gode oplevelser og positivt
samvær. Det kan ske gennem lege,
spil, snitning, bål, gåture eller andre
helt almindelige og rekreative aktiviteter.

Opmærksomhedspunkter og gode råd

Der er en række forudsætninger, man
skal være opmærksom på:
• At komme i skoven kan være grænseoverskridende for nogle forældre
(og børn). Konkret betyder dette, at
man ikke skal kaste deltagerne ud i
noget, der kan risikere at overskride
deres grænser. Nogle flygtninge har
skullet skjule sig i naturen i skoven
og bjergene og bærer på oplevelser i
naturen, som kan være tæt forbundet med frygt, overgreb og vold.
• Overskuelighed og tryghed i forhold
til sted, grej, faciliteter, transport etc.
• God forberedelse af aktiviteter, der
giver plads til pauser.
• Fokus på opbygning af relationer og
tryghed i gruppen gennem samvær,
nærvær, leg og aktiviteter.
• De frivilliges rolle er vigtig. De skal
skabe tryghed, relation, fællesskab
og den gode stemning. Og de frivillige skal naturligvis selv føle sig trygge
i situationen.

Hvad nu?

I 2015 igangsætter Red Barnet VIND –
VIdensforum for Natursociale indsatser
i Danmark i samarbejde med en række
eksterne partnere. Dette vil ske med
støtte fra Miljøministeriet og Friluftsrådet. Her vil arbejdet med de traumatiserede flygtningeforældre og deres børn
til fortsætte og udvides til resten af Region Syddanmark.
Endelig vil samarbejdet mellem Red
Barnet og ATT fortsætte og udvikles til
at dække hele Region Syddanmark og
rekruttere endnu flere frivillige over de
næste fire år med en helt ny, større bevilling fra SATS-puljen. Her vil du som
naturvejleder kunne være med!
o
NATUR vejleder • 23. årg. • nr. 4 • 2014

http://www.skoven-i-skolen.dk/bliv-udeskolevejleder/bliv-udeskolevejleder

Bliv Udeskolevejleder
sformidlere og andre med interess
Kursus for Naturvejledere, museum
viden om udeskole.
Bliv opdateret omkring udeskole – og

tilegn dig kompetencer i at udvikle og

udeskole.
Et fem dages intensivt kursus forløb
vælge mellem to ens kursusforløb.

med mellemliggende aktionsdel med

e for og

afholde kurser i

vejledning. Du kan

4. april og 1. +2. September.
Udeskolevejleder kursus 1 : 22.-2
Udeskolevejleder kursus 2 : 3.,4.,5.
På kurset vil du få indsigt i, hvordan
og pædagoger med særligt fokus på:

juni og 3. og 4. September.
man tilrettelægger et kursus om udes

kole for folkeskolelærere

ing i udeskole
Nyeste viden om forskning og undervisn
udeskole
- Teori, øvelser og diskussioner om
ing af voksne
rvisn
unde
med
- Inspiration til arbejde
- Aktionslæring som arbejdsmetode

-

Form

verende opgaver og
Husk at du som
medlem af Naturvejlederforeningen
ing af oplæg, dialog og en række invol
Kurset består af tre dele med en bland
egen undervisning.
metoder, som skal inspirere til jeres
får rabat i Naturbutikken
*
om udeskole samt
ste teorier og begreber
tisk og praktisk del, hvor de væsentlig

En teore
Ved fremvisning af dit1. medlemskort
opnår du:relateres til jeres egen praksis.
afholdelse af kurser præsenteres og
•
20% på al beklædning, fodtøj & tasker.
•
10% på fuglekasser & bøger.
•
10% på
•
Ved køb af 1-9 stk. kikkerter (KITE & WING) opnås 10 % rabat.
•
Ved køb af 10+ stk. kikkerter (KITE & WING) opnås 15 % rabat.

*Bemærk

kan ikke kombineres med andre

naturvejlederforeningen.indd 1
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eller allerede

produkter.
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Bålgrej, grøn sløjd og naturfag i felten...
- så er det os, du skal handle med!
Vi ved, hvad vi taler om – for vi har prøvet det selv. Vi kommer gerne ud til dig til en snak
om materialer og grej – vi er altid klar til at give et godt tilbud.
Stegepander

med langt træskaft
Ø 18 cm, 5 stk.

SÆRTILBUD

så længe lager

Vikingepande

haves

Ø 48 cm

SÆRTILBUD

så længe lager

haves

Nr. 59010-2
Normalpris 249,-

Nr. 59002
Normalpris 645,-

Bålkedel

SÆRTILBUD

så længe lager

Aluminium
3l

haves

Nr. 59028
Normalpris 129,-

Nu kun

Køb 5 stk.
Nu kun

399,-

Nu kun

149,-

OBS! Særtilbuddene sælges kun ved telefonisk
henvendelse på tlf. 8681 3652 eller tlf. 8680 2666

49,-

Vi ses på

www.linaa.dk / www.danfauna.dk

Linå & Danfauna • Bergsøesvej 11 • 8600 Silkeborg • Tlf. 8680 2666

NYHED FRA SCANDIDACT
Kig ind på vores nye hjemmeside og få inspiration
til din undervisning:

www.scandidact.dk
• Mulighed for produktsøgning
• Nemt at handle via online bestilling
• Tilmeld dig nyhedsbrev og deltag i
lodtrækning om ﬂotte præmier

Klik ind på siden og kom gerne
med forslag til forbedringer eller
ønsker om nye produkter.
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TLF.: 49 13 93 33 • FAX: 49 13 83 85
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Vi glæder os til at invitere dig indenfor i vores nye inspirerende Frederiksenunivers på

www.frederiksen.eu

Tel. 7524 4966
Fax 7524 6282

A/S S. Frederiksen, Ølgod
Viaduktvej 35 · 6870 Ølgod

info@frederiksen.eu
www.frederiksen.eu

Afd. Aarhus: Samsøvej 21
8382 Hinnerup

naturvejlederen_november_2014.indd 1

Passion for Science
02/10/14 13.33

Nyt biologikatalog på vej til dig!
Det lander på skolen i uge 45 sammen
med årets juletilbud fra Frederiksen.
Bestil ekstra eksemplarer via vores
hjemmeside www.frederiksen.eu
e
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info@frederiksen.eu
www.frederiksen.eu

Afd. Aarhus: Samsøvej 21
8382 Hinnerup

Passion for Science
14/10/14 10.01
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