Nr. Anbefaling
1

Skabe flere faciliteter der støtter mødet mellem forskellige
grupper af børn og unge - fællesskab

Kategori

Handling

National strategi
og lovændring

Kommuner skal afsætte midler der sikrer, at lærere har
2 tid/rammer til at tage ud i naturen som en fast del af
undervisningen.

National strategi
og lovændring

3 Tværfaglig indsats for kommende forældre og de yngste børn

Netværk og
partnerskaber

4 Naturscreening

Alle kommuner forpligtes til at lave en naturscreening af hver
National strategi
skole/daginstitution. Afdække områder hvor lærer/pødagoger kan være
og lovændring
aktive med børn. + kursus for lærere/pædagoger over mulighederne.

Samarbejde mellem "natur-institutioner" og "Sundheds-institutioner" f.eks.
Naturvejledere og sundhedsplejen om at udvikle sundheds og
naturfremmende indsatser

5 Outdoor Foreningen

Pilotprojekt

Modelforening: Virklund Outdoor. DGI og DIF ansætter konsulent der lokalt
opstarter outdoorforeninger i eksisterende foreninger med familier som
målgruppe. Konsulenten skaber de første 4-5 aktiviteter lokalt og stopper
først når 3-5 personer er fundet, som driver det videre.

6 Den grønne alliance

Netværk og
partnerskaber

Større landsdækkende organisationer laver en alliance sammen om at gøre
det første skridt ud i naturen/friluftslivet til det nemmeste. Der udarbejdes
principper for hvordan der skal/kan arbejdes i kommunerne. +
skaber/synliggør den brændende platform.

Pilotprojekt

Forløb for mødregrupper, hvor man sammen med en naturvejleder tager i
skoven og rører ved og mærker naturen. Børnene rører ved og sanser
naturen, samtidig med at mødrene hører og lærer om naturen og taler
generelt. Kræver gode faciliteter hvor der kan holdes pause, vand,
overdækning, mulighed for at sidde.

Pilotprojekt

Naturformidlingsstier/madpakkeruter. Børnevenlig naturformidling i
naturområder. Skiltning undervejes med information om, at her kan du være
heldig at se/høre disse fugle, disse træer, landskab, disse frøer osv. Med god
mulighed undervejes for at sidde ned og spise sin madpakke, få fyældt
vanddunken eller brænde energi af på naturredskaber.

Netværk og
partnerskaber

Børnehavegruppe har ugentlige naturundervisning med naturvejleder og
foreninger med naturaktiviteter (f.eks. O-løb, klatring, kano og kajak,
sejlads, spejderne) i et helt år. Undervisning indeholder både
kompetenceundervisning til pædagoger, motorik, leg og naturundervisning.
Samt forældre seancer/dage sammen med børnene i skoven/stranden
(forældre skal genopleve hvad de selv oplevede som børn.

7 Sanse natur

8 Oplevelsesnatursti / Naturen på vejen

9 Natur og leg

Ansvarlig

En kortlægning af den generelle sundhedstilstand blandt vores unge og børn.
Herunder hvilke elementer i naturen kan afhjælpe de udfordringer som
kortlægges. Dagpleje, daginstitutioner og skoler inddrages i at kortlægge,
samt opfordre - inspirere forældrene til at give børnene gode
naturoplevelser.

10 Kortlægning af sundhedstilstanden hos vores børn og unge

Ny viden

Fælles statslig strategi om at styrke børn og unges viden om
11
og brug naturen.

Strategien binder op på statsministerens udsagn om at være børnenes
National strategi statsminister. Formålet er at få nedbragt skærmtid for det enkelte barn,
og lovændring
skabe nye fællesskaber ved at komme ud i naturen, parker mv. og formidle
naturen til børnene.
Altså facilitetsstrategier og outdoorstrategier med fokus på børn og unge.
Udarbejdet og fastlagt med alle relevante lokale aktører. Outdoorfaciliteter
skal prioriteres og finansieres af kommunerne på lige fod med
idrætsfaciliteter. Flere introducerende faciliteter og gerne i byernes grønne
og blå områder.

12

Kommuner fastsætter missioner, strategier og handlinger for
flere børn i naturen.

Pilotprojekt

13

Indføres grønt nærhedsprincip eller friluftsliv direkte i
planloven.

National strategi Dvs. krav om at x % af nye byområder skal bestå af grønne rekreative
og lovændring
arealer.

14 Udeskole skal prioriteres

Uddanne undervisere - både efteruddannelse og integrere u uddannelsen.
National strategi Samarbejde med foreninger/eksterne private aktører der har indsigt ift.
Karen Barfod
og lovændring
Natur.Ændre loven der prioriterer udeskole. Kortlægge hvilke begrænsninger
lærerne møder.

15 Tilbagevendende national friluftsvaneundersøgelse

Ny viden

Behov for et langt stærkere vidensgrundlag for danskernes, børn og unge,
brug af naturen og friluftslivet. Fra 0-30 år - der er meget stor forskel i
motivation og præferencer. Hvilke aktiviteter og faciliteter skal vi udvikle,
hvis alle aldersgrupper af børn og unge skal mere ud.

16 Dobbeltprogrammering i statslige infrastrukturprojekter

Netværk og
partnerskaber

Når der skal gennemføres kystbeskyttelse udtags lavbundsområder, som er
giga samfundsinvesteringer skal der samtidig sættes fokus på potentiale for
at skabe lokale rekreative friluftsområder.

17 Nationalt program for børn og unges aktive udelivsfaciliteter

Med reference til arbejdet med handlingsplan for at trække internationale
idrætsbegivenheder til DK skabes en pendant som skal udvikle flere nye
Lokale- og
National strategi
faciliteter, koncepter og modeller for bynære friluftsområder, sporfaciliteter
Anlægsfonde
og lovændring
der kan understøtte børn og unges ? og aktive udeliv. Staten afsætter 4 * 30 n
mio. kr. til programmet der løber i 4 år.

18 Naturnærhedsprincip ind i planloven

National strategi For at sikre at al planlægning sikrer kort afstand til natur. Afstand og
og lovændring
tilgængelighed er centrale parametre for at komme i naturen.

19 Krav til naturindhold i børns hverdagsliv

National strategi Pædagoguddannelse, natur. Læreruddannelsen udeskole. Forstærket indhold
og lovændring
i lærerplaner mv.

20 Forstærkning og forskning og praksisformidling.

Ny viden

Behov for mere viden.

IDAN

At skabe en digital platform a la KTC for alle der arbejder med Netværk og
21
friluftsliv og naturoplevelser (måske ikke kun for børn & unge) partnerskaber

En platform hvor man kan hente viden, man kan dele viden, der kan oprettes
netværk med særlige interesser, alle er velkomne (forvaltninger, NGOer,
fagpersonale (lærere, pædagoger, psykologer, sundhedspersonale,
naturvejleder, friluftsvejledere.

22 Værtsskab i naturen

Pilotprojekt

Hvordan kan vi ved at skabe aktiviteter/være vært til at få aktiviteter til at
ske. At man kan gå til udeliv i naturen (som man går til fodbold i forening)

23 Betydningen for hvilken naturarena børnene befinder sig i.

Ny viden

Det skal undersøges om hvilken slags natur der har, hvilken slags betydning
for børn. Er skolegården også natur? Eller skal man helt ud i skoven.

24

Kommunens indsatser til at få børn mere ud i naturen skal
altid udbydes til handikappede børn.

Pilotprojekt

Spejdere og øvrige foreninger agerer naturværter for familier som ikke er
naturvante. Naturens dag : Årlig national begivenhed med fokus på
naturoplevelser for familier.

Køb/salg af offentlig adgang til private arealer - en vej til øget
Pilotprojekt
adgang til naturen i X-kommune.

Undersøges : Overblik over/gennemgang af eksisterende aftaler og
evaluering af x %. Hvad og hvor er behovet for øget adgang?, Interesse /
villighed blandt arealejerne/kommuner, koncept for den gode aftale.

25 Naturværter

26

Netværk og
partnerskaber

27 Nærrekreative arealer til arealer.

National strategi Alle kommuner planlægger for/udpeger nærrekreative arealer for alle (små)
og lovændring
landsbyer, som ikke har fællesarealer - til brug for alle inkl. børn.

28 Naturnationalparker alene til ufaciliteret brug

Beslutning om at alle faciliteter ikke passer ind i NNP, som er forbeholdt
National strategi natur og stille naturoplevelser. Men naturudvikling og vild natur tilbyder
og lovændring
andre og nye oplevelser som børn skal være med til at opleve, lære og
begejstres. Andre aktiviteter henvises til andre områder.

29 Formidle viden på tværs

Ny viden

30

Nedbryde barrierer hos de voksne i skoler og daginstitutioner Netværk og
overfor naturoplevelser med børn i hverdagen.
partnerskaber

Bidrage til at den forskning + viden, der er på friluftsområdet samles og
gøres tilgængelig.

Udvikle metode/best practice.

31 Samle de ansvarlige for formidling af natur til børn og unge

Netværk og
partnerskaber

Samle ansvarlige for lokale tilbud (mellemledere/org. Ledere) i et netværk
der forplitiger sig til at skrive, at alle børn møder kvalificerede kulturtilbud
inden de fylder 15.

32 Natursamvirke

Netværk og
partnerskaber

Et kommunalt/lokalt natursamvirke, hvis formål er at fremme børn og unges
engagement i og omkring natur.

KFUMspejderne,
Langeland
Kommune,
Miljøstyrelse
n

33

Forskningsprojekt om hvilken natur der tiltrækker børn og
unge

Ny viden

Mere viden om hvilken natur tiltrækker børn: parker, boldbaner, rå natur.
Samle aktører der arbejder systematisk med introduktion af børn og unge i
naturen.

34

Samle organisationer som har formidlingstilbud til B/U i
naturen.

Netværk og
partnerskaber

Mhb. På vidensdeling, koordinering og samskabelse - måske fælles
formidlingsplatform.

35 Naturskoler/naturcenter i alle kommuner

National strategi der pålægger alle kommuner at have et naturskoletilbud,
hvor børn og unge kan møde personer, der brænder for naturen og friluftsliv.
National strategi
Ansat i kommunerne, der har fokus på at få det etableret på tværs af
og lovændring
forvaltninger - se mulighederne for samspil mellem mange målgrupper
(gamle, sårbare, børn, unge)

Opstarte forening med fokus på vandsport for børn og unge
36
u. 18 år i Kbh.

Pilotprojekt

37 Udeundervisning en dag hver uge

Obligatorisk udeundervisning i folkeskolen: en dag/uge: alle fag.
National strategi
Kompentenceopbygning af læringspersonale ude-undervisnings-diadaktik.
og lovændring
Ride på bølgen af succes fra corona-tid. Opsamle erfaringer fra Corona-tid.

38

Kommunalt tværfagligt netværk for flere børn og unge ud i
naturen

Netværk og
partnerskaber

Undersøge forskel og årsag til nogle forældre er aktive i at
39 deres unge/børn aktiveres i forhold til "Ud i naturen" og andre Ny viden
forældre ikke er det.

Mangler vandparktstilbud i Kbh.

4-6 kommuner i netværk for erfaringsudveksling, I hver kommune etableres
et samarbejde på tværs af faglige områder for at undersøge nye
samarbejdersformer i kommunen. Samarbejdsformer der bringer flere børn
og unge ud i naturen. Det omhandler flere skoleområdet, skoler,
fritidsområde, sundhed, fokus er læring og fritid.
Og undersøge hvad der skal til for at få forældre til at flytte sig fra en inaktiv
tilgang til at være aktiv i at få børn/unge ud i naturen og herunder ved selv
at tage ud i naturen.

40 Vi løfter i flok

Skabe nationalt center der understøtter at flere børn og unge er i naturen.
National strategi
Inspiration, projektudvikling, alliancer, evaluering, erhvervssamarbejder,
og lovændring
forskning. Lokale enheder ->nationalt niveau.

41 Natur som obligatorisk tema i pædagogisk uddannelse.

Naturen kan anvendes (med mange fordele) til at sætte fokus på børns
National strategi
alsidige udvikling. Alle pædagoger skal have kompentencer ) viden +
og lovændring
færdigheder) på feltet.

42 Ud og lær

43

Kommuner skal kunne give lokale og aktivitetstilskud til til
outdoorfaciliteter

Pilotprojekt

Fredags-fagdag (folkeskolen) skal foregå ude, faget er på forhånd kendt men
læreren inviterer til anderledes og bevægende undervisning, håndgribelig
matematik, dansk om oplevelser i naturen, madkundskab med naturen som
spisekammer og køkken.

National strategi Kommuner giver lokale- og aktivitetstilskud til idrætforeninger. Påvirke til
og lovændring
lovændring : Folkeoplysningsloven.

Johannes
Kjær
Kristensen,
Irene DKF

Arbejde med at opbygge nye friluftsfællesskaber, der sammen kan udvikle
og bygge nye favoritter, der kan skabe rum for at få flere børn og unge ud i
naturen.

44 Crowdfunding til friluftsfaciliteter

Pilotprojekt

45 Fælles fodslaw

Partnerskabet bag Outdoor Summit skal på topniveau fælles formulere "de
10 gode grunde" og nøglehandlinger til styrkelse af det aktive udelivs
National strategi tilgængelighed til natur. Der skal bl.a. være partner politiske platform for
og lovændring
input til de kommende års udformning af den multifunktionelle
landskabsforvaltning med med f.eks. øget skovrejsning, bæredygtigt
skovbrug, udtagning af lavbundsjorder mv.

46 De ti argumenter

Ny viden

47 Etablering af rådet for aktivt udeliv

På statsligt niveau etableres et nationalt råd for aktivt udeliv, der kan
National strategi
rådgive myndigheder om fremme aktivt udeliv, igangsætte ? Og dele
og lovændring
erfaringer.

48 Handicap

Netværk og
partnerskaber

Sikre lige adgang for alle børn. Tilgængelighed, skiltning, info (træner,
forening, forældre, bruger, særlige behov/skabe rum/rammer og forståelse
og inddragelse.

Netværk og
partnerskaber

Et samlet Naturcenter Århus for 0-99 åroge. Åbne alle faciliteter og rammer
op (24/7). Helt konkret invitere andre brugere ind i BU rammer, udenfor
normal åbningstid. Beskrive fælles "fodslag" fra politisk niveau til
brugerniveau - samle alle relevante aktører fysisk i nye rammer. Renovere
eksisterende fysiske rammer, så vi får mulighed for at samle relevante
nøglepersoner, fra alle de afdelinger i Århus, der arbejder med
aktiviteter/adgang i naturen.

49 Naturcenter Århus

50

Lokale tovholdere og facilitatorer der kan stå for at hjælpe de Netværk og
frivillige / lokale borgere med at realisere og drifte projekter.
partnerskaber

51

Udvikle nature-based solutions i byerne, der åbner for børns
læring.

Der skal laves en kort oversigt med 10 væsentlige argumenter for et aktivt
udeliv - en slags konsensus-konferencepapir.

Der er en der skal "have den" og alt for ofte falder gode projekter, da
frivillige "kører død" i projektet.

Pilotprojekt

52 Natur i børnehøjde - inddragelse som metode

Pilotprojekt

Summit 21 handler om børn og unge - så deres stemme er afgørende. Derfor
udvikling, afprøvning og undersøgelser af effektive / meningsfulde bruger
inddragelsesmetoder.

53 Byudvikling og tilgængelig natur

Ny viden

Inspirer kommunerne til proaktivit at tænke udviklingen af ny offentlig natur
ind i byudviklingen.

Pilotprojekt

Lave et projekt hvor alle skoler skal åbne sig op til det lokale udeliv.
Projektet skal foregå med udelivs-forløb for skolerne hvor klasserne der skal Roskilde
have undervisning med naturformidling, en outdoor-forening samt anden
Kommune
udelivs forening.

54 Åben Skole i naturen

55 Skabe korridorer for flora, fauna og friluftsliv

56

Model for lokale aftaler med lodsejere om øget adgang til
naturen

57 Mere natur

58

Adgang til ridning i private skove og i det åbne land på lige
fod med cyklister og hunde i snor

Forbindelser mellem naturområder og byer/landsbyer. Adgang langs
hestefolde, vandløb, læhegn, markskel, søer osv. Små og store biotoper.
National strategi
Tilgængelig natur i hele Danmark. Naturstier uden anlæg. Stier kan slås og
og lovændring
trampes. Sundhed, motorik, naturforståelse og øget biodiversitet. Erstatter
80 % nedlagte markveje de sidste 70 år.

Ny viden

Gennem vidensindsamling hos lodsejere i forhold til at skabe øget adgang til
naturen i landdistrikter. Få afklaret hvilke forbehold og muligheder
lodsejerne har ved at give adgang for offentligheden eller udvalgte grupper.
Målet er at komme med anbefalinger til, hvordan man kan indgå lokale
aftaler om adgang til deres jord.

National strategi Adgang som på naturstyrelsens arealer = ridning tilladt. Plads til naturen og
og lovændring
mere biodiversitet. Sikre en geografisk fordeling af tilgængelig natur.
National strategi
og lovændring
Undersøge hvilke bekymringer der hindrer lodsejere at åbne deres arealer for
børn/unges færdsel - skov såvel det åbne land

59 Lodsejer motivering

Ny viden

60 Adgang til det åbne land

Via lovgivning at skabe bedre muligheder for adgang til det åbne land og
National strategi
øvrig natur og derigennem på sigt, styrke næste generations kendskab og
og lovændring
ejerskab til det danske landskab og dets natur og habitater

Pilotprojekt

Udarbejde eksempelprojekt hvor en multifunktionel landskabsmodel
undersøges med det sigte at understøtte klimamål, undervisning, friluftsliv,
biodiveristet mv. Dette skal indbefatte diverse habitater, kultulandskaber
(inkl. landbrugsområder/det åbne land) skov mv.

62 Introducerende udefaciliteter

Pilotprojekt

Stier, spor, pumptracks, hulebyggerområder mv. Helt tæt på hvor folk bor,
så faciliteterne understøtter aktive børn og unge, lettilgængeligt, lav tærskel.
Faciliteterne skal understøtte læring og mestring, som på sigt inspirerer til at
søge længere ud i naturen.

63 Introducerende friluftsliv til folket

Netværk og
partnerskaber

Nationalt samarbejdsprojekt om at styrke introducerende friluftsliv til både
institutioner, skoler, foreninger, kommuner mv. Projektet skal løftet viden og
kompentencer hos den enkelte, såvel som grupper, om hvordan man holder
sig mæt, tør og varm.

64 Tværfaglige udeaktiviter for børn og unge

Netværk og
partnerskaber

Inspirere foreninger til at udvide deres katalog og hverdag med mange flere
tværfaglige udeaktiviteter for børn og unge

65 Opprioritere naturvejlederordningen

Naturvejledere (igen) bliver en del af det tilbud der er for skoler og
National strategi
pædagoiske institutioner ude i kommunerne - både på statens og private
og lovændring
arealer.

61 Pilotprojekt for et multifunktionelt landskab

66

Styrket fokus på læring i naturen på lærer- og
pædagoguddannelsen

National strategi Arbejde med at dele af undervisningen integrerer børns læring og udvikling i
og lovændring
naturen.

67

Bruge udtagning af lavbundsjorde til at etablere nye
naturområder for borgerne

Pilotprojekt

Undersøge om der hos relevant fagområde i Tønder Kommune er interesse
for, at indgå i et pilotprojekt med andre organisationer. Eksempelvis DGI
Outdoor, Friluftsrådet …?

68 "Frikommuneforsøg" i kommunal og statsskov

Pilotprojekt

"Frikommuneforsøg" i kommunal og statsskov. Frigøre arealer for bindinger,
sagsbehandling mv. Lave Godsbanen i Aarhus i naturen, hvor børn, unge,
iværksætte kan prøve ting af. Skal man kunne feste i naturen?

69 Etablere Danmarks sjoveste skolevej.

Pilotprojekt

Etablere Danmarks sjoveste skolevej. Lokale og sikre skoleveje/stier, som
bevirker, at børn foretrækker at transportere sig selv til skole og inspirerer til
yderligere aktivitet og nysgerrighed.

70 Etablere lokale "outdoor-velfærdsrum"

Pilotprojekt

Etablere lokale "outdoor-velfærdsrum". Tænke udskolerum videre ved at
etablere forskellige former for velfærdsrum. Det lokale udendørs
forsamlingshus sammen med skole, daginstitutioner, rehabilitering,
selvorganiserende. I brug 8 til 22.

71 Undersøge unges motivation for at være i naturen.

Ny viden

Undersøge unges motivation for at være i naturen. Af hvordan det påvirker
deres mentale helbred.
Center for
Børn og
Natur, IDAN,
Friluftsrådet

Undersøge hvordan man kan eksperimentere med forskellige
72 former for organisering styring og drift af outdoor-faciliteter og Ny viden
outdoor-(?) af at få flere børn og unge ud i naturen.

73 Udeaktiviteter i SFO og klubber

74

Netværk og
partnerskaber

1) Undersøge hvor der er "hindringer" for brug af naturen - og fjerne dem 2)
Hvordan får vi naturen endnu tættere på borgerne? 3) Hvordan motiverer vi
unge til brug af naturen

Væk med barrierne - og undskyldningerne - for at bruge
naturen

Tilbud til et antal familier hen over et år, én dag pr. måned, i
75
naturen.

1) Netværksmøde planlagt til afvikling d. 27/8.2021 ml. kompetente
ressourcepersoner. 2) Opsamling og handling / mulig organisering og
kriterier for indsatsområder. 3) Kommunikation af muligheder for skole til
målgruppe.

Pilotprojekt

Tilbud til et antal familier hen over et år, én dag pr. måned, i naturen. Leg,
madlavning, reflektioner, nye måder at være sammen på (på baggrund af
viden fra projekter i Piptorn). Forudsætter facilitering/vejledning.
Indledningsvist.

Center for
Børn og
Natur,
Friluftsrådet

76 Uddanne unge naturvejledere

77 Mere for flere

78

Naturdannelsens mange veje mellem frie børn og step-bystep

79 Naturen ind i SFO'en

80 Børn og unge ud i klimalandskaber - klimafælleden

Netværk og
partnerskaber

1) Uddanne naturvejledere m. fokus på børn og unge 2) samskabe tilbud til
unge med unge. 3) Tilknytte forskning?

Netværk og
partnerskaber

1) Skabe mindre (små) bynære/in-by på naturområder som bringer naturen
tættere på der, hvor man bor. 2) Sænke adgangsbarrieren til større
naturområder vha. støttepunkter/indgangsskiltning, der forklarer/viser
rammer og faciliteter i området. 3) Forbedre de driftsmæssige
rammer/økonomi for naturområder.

Ny viden

Vi mangler mere viden om danske børne naturdannelse. Hvad virker ift.
barrierer, forskellige børn… Naturtilknytninger er på … Vi halter bagefter i DK
med viden

National strategi Løft af pædagoger og naturpraksis i SFO. Mere tid med forandring af
og lovændring
grundskolen for nye potentialer. Ny luft.

Pilotprojekt

Multifunktionelle jordfordeling og omlægning af lavbundsjorde. Mangler
redskaber til at skabe fremtidens fælleder for børn, unge, familier, skoler mv.
Der bør afsættes midler til opkøb af strategisk beliggende lavbundsjorde
(nær byer, landsbyer). De bliver fremtidens fælleder for naturdannelse (og
natur/friluft)

Ny viden

Pilotprojekt

Netværk og partnerskaber

National strategi og lovændring

