
Idekatalog om sundhed
Om sundhed i naturen
Forskning viser, at ophold og akti-
vitet i naturen styrker menneskers 
sundhed, trivsel og livskvalitet. 
Udover at natur har en positiv sund-
hedsmæssig betydning for det enkelte 
menneske har det også effekt for 
udgifterne på sundhedsområdet. 

Et nyt, gratis hæfte formidler vi-
den om og ideer til, hvordan natur 
og grønne områder kan bruges til at 
fremme borgernes sundhed, trivsel 
og livskvalitet i naturen. 

Hæftet med titlen ”Sundhed og 
livskvalitet i naturen – et ideka-
talog” præsenterer først teori og 
forskning på området. Anden del 
af hæftet giver en række eksempler 
på, hvordan man forskellige steder i 
landet og for forskellige borgergrup-
per har grebet sundhedsarbejde i 
naturen an. 

Hæftet henvender sig til alle 
landets kommuner på tværs af for-
valtninger. Målgruppen er ledere, 
politikere, planlæggere og medar-
bejdere, som arbejder med sundhed 
og trivsel for borgerne – og mulige 

samarbejdspartnere, fx patientorga-
nisationer, idrætsklubber m.fl. Hvis 
man som skovejer ønsker et sam-
arbejde med kommunen, kan hæftet 
med fordel bruges som inspiration.

Målet er at inspirere til, at mange 
flere mennesker i fremtiden kan 
bruge naturen og de grønne om-
råder i dagligdagen, både på egen 
hånd og i forskellige kommunale, 
private og frivillige tilbud. 

Hæftet er udgivet af Naturvejleder-
foreningens Sundhedsnetværk. 

Eva Skytte, naturvejleder og udvik-
lingskonsulent i Dansk Skovforening

Hæftet
Sundhed og livskvalitet i naturen – 
et idekatalog. 28 sider, A4 format. 
Hæftet kan købes gratis i trykt ud-
gave (dog mod betaling af porto mv. 
– for 1 hæfte 50 kr, rabat ved flere 
hæfter). Det kan desuden hentes 
som en pdf-fil, eller ses i en blad-
reversion på nettet. Læs mere på 
www.natur-sundhed.dk > Udgivelser
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stor betydning det faktisk har at bevæge eller opholde 
sig i natur og grønne områder, er vi først ved at få øjnene 
op for. Inden for de sidste 20-30 år har forskningen vist, 
at naturen kan have betydning for mennesker, både fysisk, 
psykisk og socialt. 

Forskning viser blandt andet at naturen 
kan have betydning for:

Naturen kan bruges og opleves på mange måder. 
Hvad vi hver især kommer efter og hvad vi får ud af at 
være i naturen afhænger bl.a. af hvem vi er, hvor vi står
i livet og hvilken sammenhæng vi er i. Er du barn, ung, 
voksen eller ældre? Er det i en pædagogisk sammenhæng, 
er du af sted alene eller med familien på tur? Plukker du 
hyldeblomster, træner til en maraton, cykler du til skole 
eller nyder du roen og stilheden?

Der er dog ingen tvivl om at ophold og aktiviteter i naturen 
kan virke både sundhedsfremmende og forebyggende. Det 
betyder ikke at alle skal ud og lave det samme. Tværtimod. 
Det handler i høj grad om at det enkelte menneske eller 
grupper af mennesker skal kunne være i og bruge naturen 
på en måde som forbedrer og vedligeholder den enkeltes 
sundhed. Mange gør det allerede uden at tænke så meget 
over det. Dér hvor der især er noget at hente er for den 
enkelte i hverdagen, men også i sundhedspædagogisk, 
kommunal sammenhæng. 

Fordele ved at bruge naturen er at:

 - der skal ikke bygges eller udvikles, det vil ofte være 
 billigere end alternativet, naturen ligger for mange lige 
 udenfor døren, stort set alle danskere kan komme dertil

 i frivillige/lokale netværk

 oplevelser, natur og miljøforståelse og besparelser på   
 sundhedsbudgettet

Er der nogen ulemper? 
De er umiddelbart svære at få øje på, men der 
er en række spørgsmål, man kan stille sig selv:

 vi ønsker, er der en rigtig måde at gøre det på, og er 
 der noget som virker bedre end andet?

 og mellem forskellige aktører?

 om benyttelse af skov og naturområder?

 og benyttelse?

 som skal etableres i naturen for at trække folk ud?

 for dem som ikke kommer?

 eller mister sin betydning?

 

Hvorfor natur 
      og sundhed?

FAKTA

Forskning viser, at patienter føler mindre smerte, 
kommer sig hurtigere og bruge mindre medicin, 
hvis de har udsigt til natur (Jensen, 2012).
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NYE INDTÆGTER

Skovforeningen søger skov-
ejere der vil udvikle deres 
skovdrift med aktiviteter 
der øger borgernes trivsel 
og sundhed.

I perioden 2013-2015 vil vi igang-
sætte projekter i 2-3 kommuner 
landet over hvor private skovejere 
samarbejder med kommunen om at 
bruge skoven til at fremme borger-
nes trivsel og sundhed.
Skovforeningen tilbyder hjælp til:
•  Planlægning, udvikling og igang-

sættelse af samarbejdet med 
kommunen

•  Inddragelse af lokale samarbejds-
partnere, fx organisationer og 
frivillige

•  Rådgivning og kursusforløb til 
kommunalt personale og samar-
bejdspartnere

•  At finde finansiering, fx til arbejds-
tid, installationer, undervisning, 
kursusforløb og informations-
materialer.

Skovforeningen har kørt et pilotfor-
løb i Kærehave skov ved Ringsted 
(se Skoven 3/2012). Det er blandt 
andet erfaringerne herfra vi vil 
bygge videre på.

Vi vil afprøve forskellige model-
ler for hvordan private skove kan 
bidrage til kommuners sundheds-
fremme og forebyggelse. Skovejere 
og kommuner over hele landet skal 
bagefter kunne bruge erfaringerne.

Kommunernes interesse er at øge 
borgernes trivsel og at spare på 
sundhedsbudgettet ved at forebygge 
i stedet for at behandle. Samtidig 
kan kommunen øge samarbejdet på 
tværs af forvaltninger og med pri-
vate om at løse kommunale opgaver.

Skovejernes interesse er at skabe 
nye værdier for lokalsamfundet og 
øget dialog og goodwill gennem ak-
tiviteter der er økonomisk bæredyg-
tige for alle parter.

Vil du være med?
Skriv til Skovforeningens naturvejle-
der Eva Skytte, es@skovforeningen.

dk hvis du er interesseret:
•  Hvad kunne formålet være med 

det konkrete projekt i din skov?
•  Hvilke borgergrupper sigter pro-

jektet på?
•  Hvilke forvaltninger i kommunen 

kunne deltage i projektet? Kunne 
der være andre lokale samar-
bejdspartnere? Har du allerede 
kontakter?

•  Hvad håber du bliver resultatet af 
projektet?

•  Et bud på en tidsplan.
Denne beskrivelse bliver grundlaget 
for vores valg af de 2-3 projekter. 

Du er også meget velkommen til 
at ringe til Eva Skytte på 4044 5408.

Gratis tilbud: 
Gør trivsel til skovindtægt

Kærehave Skov ved Ringsted er det første eksempel på en privat skov hvor der etableres en række aktiviteter til glæde 
for borgerne.


