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PARTNERE I PROJEKTET 
Naturfamilier er et projekt hos Danmarks Naturfredningsforening i samarbejde med Steno Diabetes Center 
Copenhagen og finansieret af Nordea-fonden.

Danmarks Naturfredningsforening (DN) er leadpartner på projektet og ansvarlig for en stærk sammenhæng 
mellem aktiviteterne og formidlingen. DN står også for de primære indsatser for udvikling og implemente-
ring af naturfamilie-grupperne. DN’s store netværk, mange medlemmer og erfaringer med at realisere  
store kampagner samt erfaring og viden med at arbejde med at få børn i naturen er afsættet for indsatsen.

Steno Diabetes Center Copenhagen, afdelingen for Sundhedsfremmeforskning er partner i projektet og har 
ansvar for at forske og evaluere projektet Naturfamilier. Steno Diabetes Center Copenhagen er en del af 
Region Hovedstaden. Afdelingen for sundhedsfremmeforskning arbejder med at forebygge ikke-smitsomme 
sygdomme som fx diabetes og forske i og evaluere indsatser, der kan fremme mental, social og fysisk sundhed 
blandt den brede befolkning og særlige udsatte grupper. I forskningen og evalueringen af Naturfamilier er der 
et særligt fokus på, hvordan aktiviteter i naturen for børnefamilier kan være sundhedsfremmende.      

Projektorganisering 

I projektet er der etableret en styregruppe, der 
har det overordnede ansvar for projektets 
fremdrift. Medlemmerne af styregruppen er: 
• �Søren�Præstholm, leder af Center for Børn og 

Natur, kulturgeograf og Ph.d. fra Københavns 
Universitet

• �Mikkel�Havelund, organisationschef,  
Danmarks Naturfredningsforening 

• �Charlotte�Demant�Klinker, teamleder, senior-
forsker, Ph.D., afdeling for sundhedsfremme-
forskning, Steno Diabetes Center Copenhagen 

• �Peter�Bentsen, centerchef på Center for Klinisk 
Forskning og Forebyggelse, Bispebjerg og 
Frederiksberg Hospital og adjungeret professor 
på Københavns Universitet.  

Der er etableret en projektgruppe i Danmarks 
Naturfredningsforening, der har ansvaret for 
udvikling og gennemførelse af projektets enkelte 
elementer og for den daglige drift. Projektgrup-
pen skal sikre fremdrift, et højt informations- 
niveau, vidensdeling, forventningsafstemning og 
kommunikationen både eksternt og internt. 
Projektgruppen består af: 
• �Lene�Traasdahl�Gryning, teamleder
• �Mette�Såby�Bro, projektleder
• �Peter�Laurents, naturvejleder
• �Maja�Sook, studentermedhjælper

Ansvarlig for evaluering og forskning: 
• �Rikke�Dalgaard�Hartmeyer, MSc, PhD,  

Sundhedsfremmeforskning, Steno Diabetes 
Center Copenhagen 

Naturfamilier er et associeret 
projekt hos Center for Børn  
og Natur 
Center for Børn og Natur arbejder for, at 
aktiviteter, ophold og leg i naturen bliver 
markant mere integreret i det moderne 
børneliv. Centret er etableret af fire forsk-
nings- og uddannelsesinstitutioner sammen 
med Friluftsrådet og med støtte fra Nordea- 
fonden. Center for Børn og Natur fokuserer  
på projekter og initiativer, som er målrettet  
de forskellige arenaer, hvor børns brug af  
og ophold i naturen formes.  

“ Vi ser et stort potentiale i Naturfamiliepro-
jektet og har haft gode erfaringer med at 

bringe det i samspil med nogle af centrets øvrige 
projekter og aktiviteter. Vores fokus har særligt 
været på videndeling af resultater fra Natur- 
familier, så andre, der arbejder med fællesskaber, 
børn og natur som omdrejningspunkt, kan drage 
nytte af de erfaringer, vi har fået undervejs i 
projektet. Vi håber, naturfamilieprojektet kan  
leve videre, og det kunne være spændende at 
afprøve flere modeller for samarbejde mellem 
lokale naturfamiliegrupper og dagtilbud,  
foreninger eller skoler.”

 Søren Præstholm,  
centerleder, Center for Børn og Natur
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Indledning 
Danmarks Naturfredningsforening (DN) har sat  
sig for at hjælpe flere børnefamilier ud i naturen 
gennem projektet Naturfamilier, og Steno Diabetes 
Center Copenhagen (SDCC) har været tilknyttet 
projektet som evaluator. 

Naturfamilier er et unikt projekt, hvor børnefamilier 
inspirerer og inviterer hinanden til spændende 
naturoplevelser i deres lokale natur ved hjælp af 
lokale Facebookgrupper og hjemmesiden Natur- 
familier.dk. De lokale grupper kaldes naturfamilie- 
grupper. 

Projektet startede ultimo 2018. I foråret 2019 
startede de 10 første naturfamilie-grupper i Danmark. 

Til trods for at Covid-19 begrænsede projektets 
muligheder for at udfolde sit fulde potentiale, har 
ambassadører, lokale aktører, mobiliserings- og 
presseindsatser, events, inspirationsmaterialer etc. 
alligevel resulteret i, at der nu er etableret 111 
naturfamilie-grupper rundt i landet med mere end 
8.700 familier tilknyttet. 

Projektperioden er nu ved vejs ende, og vi er mange 
erfaringer rigere. Disse erfaringer vil vi gerne dele 
med andre praktikere i fx organisationer, foreninger 
og kommuner, der kunne have gavn af denne viden 
fx i arbejdet med fællesskaber, børn og natur. 

Fotograf: Kim Bjærre
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10 ANBEFALINGER FRA PROJEKTGRUPPEN 
Til alle praktikere i organisationer, foreninger og kommuner, der arbejder  
med fællesskaber, familier og naturen som omdrejningspunkt:

 ‘Keep it simple’ – sørg for, at det er nemt, lokalt og fleksibelt at få familier  
ud i naturen.

 Sænk barren – planlæg naturoplevelser, hvor alle kan være med uanset  
naturerfaring.

  Der er mange muligheder for forskellige aktiviteter i naturen. Afgræns valg af  
aktiviteter og naturtyper – fx aktiviteter ved stranden eller i skoven – og fokusér  
kun på dem i en periode.

  Børnefamilier er en meget bred målgruppe. Man kan med fordel afgrænse og  
målrette kommunikationen mod udvalgte målgrupper, fx fædregrupper, bedsteforældre, 
nytilflyttede eller dem med begrænset erfaring med at være i naturen.

  Skab et solidt netværk af ambassadører, der kan fungere som ‘usynlige ledere’.  
At skabe selvorganiserede grupper i et foreningsland som Danmark er svært;  
vi er vant til, at der er nogle, der leder an.

  Skal selvorganiserede grupper drive et projekt, kan det være en fordel at målrette  
indsatsen mod allerede etablerede grupper, fx forældregrupper omkring daginstitutioner 
og skoler eller mindre lokalsamfund, hvor indbyggerne kender til hinanden eller har noget 
at være fælles om i forvejen. Det kan være grænseoverskridende for nogle at skulle 
arrangere eller tage med på ture med folk, de ikke kender. 

  Vælg en klar kommunikationskanal – det er en udfordring, når familierne både skal 
reklamere for deres ture på en hjemmeside og på sociale medier. Når man bruger sociale 
medier, skal der afsættes ressourcer til at være til stede dagligt med aktuelle opslag  
– det forventer brugeren/følgeren, og der skal afsættes ressourcer til monitorering og  
til at besvare spørgsmål.

  Afsæt ressourcer til mobilisering og fastholdelse af ambassadører og familier  
– ellers stiger risikoen for, at de falder fra.

  Indgå partnerskab med relevante lokale samarbejdspartnere. Det bidrager med  
flere lokale ressourcer og kompetencer til at få projektet bredere ud til målgruppen,  
og det styrker den lokale forankring.

  Sæt realistiske og målbare mål for projektet. Det tager tid og mange ressourcer at  
skabe et solidt projektgrundlag og skabe det nødvendige kendskab til et nyt projekt,  
men i høj grad også at opnå den ønskede adfærd blandt målgruppen. 
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TIDSLINJE FOR PROJEKTET 

2018: Projektet grundlægges og finansieres 
•  Projektet grundlægges. Finansieres af Nordea-fonden.
•  DN og SDCC indgår et partnerskab om projektet Naturfamilier.
•  En national kortlægning: En kortlægning af familieinitiativer  

og -projekter i naturen.
•  En international kortlægning:  

Familieindsatser i naturen og sundhed.

2019: Etablering
•  Digitale redskaber udvikles: Tilmeldings- og turmodul,  

hjemmeside og SoMe-kanaler. 
•  Kommunikationsmaterialer udarbejdes.
•  Erkendelse af, at der et behov for ambassadører  

– ambassadører mobiliseres til de 10 første pilotgrupper.
•  Pilotgrupper startes op 10 steder rundt i landet (forår).
•  Der afholdes opstartsarrangementer for de første  

10 naturfamilie-grupper.
•  Videndeling på konference og seminar og deltagelse på  

Naturmødet og Folkemødet.
•  Opstart af yderligere 25 naturfamilie-grupper rundt i landet (sensommer).
•  Monitorering af de 25 nye naturfamilie-grupper starter:  

Observation af ture, spørgeskemaundersøgelser blandt deltagere  
og ambassadører og interviews med ambassadører. 

•  Mobilisering af familier til de 35 lokale naturfamilie-grupper.
•  Mobilisering af ambassadører til de 35 lokale naturfamilie-grupper.
•  Etablering af samarbejde med projektet Bliv Naturligvis med  

event og PR indsats.
•  Udvikling af inspirationsmaterialer til hjemmeside,  

nyhedsbreve, Facebook mm.
•  Julekampagne med fokus på juleaktiviteter i naturen.
•  Løbende lokale og nationale presseindsatser. 
•  Antal Naturfamilier: 2648.
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2020: Mobilisering
• Etablering af samarbejder med lokale og nationale partnere. 
• Opstart af yderligere 30 naturfamilie-grupper.
•  Opstart af naturfamilie-gruppe omkring daginstitution på Nørrebro, København.
•  Danmark lukkes ned pga. Covid-19 – Naturfamilier lukker ned for alle arrangementer (marts).
•  Fokus på digitale medier og digitalt inspirationsmateriale, fx online bålsamtaler og inspirationsvideoer.
•  Danmark åbnes gradvist op (sommer).
•  Sommerturné. Arrangementer 25 steder i landet.
•  Opstart af naturfamilie-grupper i de sidste kommuner. Etablering af Naturfamiliegrupper  

i landets 98 kommuner (sensommer).
•  Danmarks lukkes igen gradvist ned og forhindrer igen Naturfamilier i at mødes (sensommer).
•  Opstart af 6 Far-grupper (efterår).
•  Mobilisering af ambassadører i landets 98 kommuner.
•  Mobilisering af familier til Naturfamilier i landets 98 kommuner.
•  Løbende lokale og nationale presseindsatser.
•  Videndeling på konferencer og webinarer.
•  Julekampagne med fokus på juleaktiviteter i naturen med en podcastserie, der udkommer hver advent. 
•  Udvikling af indhold til hjemmeside, nyhedsbreve, Facebook mm.
•  Udvikling af månedlige online møder for ambassadører.
•  Antal Naturfamilier: 5960.

2021: Genstart og fastholdelse af Naturfamilier
•  Grejtasker udvikles og sendes ud til 20 udvalgte naturfamilie-grupper  

(med støtte fra Nordea-fondens Lokalpulje).
•  Løbende lokale og nationale presseindsatser.
•  Udvikling af inspirationsmaterialer til hjemmeside, nyhedsbreve, Facebook mm.
•  Danmark lukker gradvist op, og Naturfamilier kan atter mødes (sommer).
•  Motivation og fastholdelse af ambassadører – månedlige onlinemøder.
•  Opstart af naturfamilie-grupper i to boligsociale områder.
•  Sommerkampagne på Facebook: En guide til et sensommerdøgn i naturen.
•  Fastholdelse af ambassadører og naturfamilier og mobilisering af nye familier.
•  Efterårskampagne på Facebook: En guide til et efterårsdøgn i naturen. 
•  Videndeling på konferencer og webinarer.
•  Naturfamilier deltager i Busters filmfestival.
•  Opstart af naturfamilie-gruppe omkring daginstitution i Lyngby.
•  Julekampagne med fokus på juleaktiviteter i naturen.
•  Antal Naturfamilier: 8757.

2022: Projektperioden med finansiering udløber 1. marts 2022
•  Evaluerings- og slutrapport udarbejdes.



Baggrund

Side 8

Kilde: Epinion 2021

Kilde: Epinion 2021

Kilde: Epinion 2021

Børn kommer for lidt ud i naturen
Projektet Naturfamilier er mere relevant end  
nogensinde. I 2018 foretog DN en undersøgelse  
i samarbejde med Kantar Gallup, som viste, at 
danske børn i dag kommer halvt så meget ud,  
som deres bedsteforældre gjorde, da de var børn. 

Corona-pandemien har øget  
børnefamiliernes brug af naturen
En undersøgelse foretaget af Epinion for DN i 
2021 viser, at COVID 19 nedlukningen øgede 
børnefamiliers brug af naturen. Vi så en tydelig 
ændring i adfærden fra før nedlukningen til 
under nedlukningen. Men da Coronarestrik- 
tionerne blev ophævet i sommeren 2021, og 
hverdagen vendte tilbage, blev tiden igen en 
knap ressource for mange børnefamilier. Kun 
hver fjerde familie har fastholdt de gode vaner. 

Forældre mangler tid, viden  
og inspiration til at bruge naturen 
Undersøgelsen viser, at lysten til at tage i sko- 
ven, på stranden eller ud i den lokale natur er 
der. Hele 80 procent af forældrene fortæller, at 
de ville ønske, at deres familie opholdt sig mere  
i naturen. Men i alt angiver næsten halvdelen af 
forældrene ‘manglende tid’ som en årsag til, at 
de ikke kommer mere ud. Herudover angiver hver 
tredje forælder, at deres barn hellere vil lave 
noget andet, mens hver fjerde angiver, at de 
mangler inspiration til, hvad de kan lave i naturen. 

De helt basale naturoplevelser er  
en mangelvare hos børnene
Overraskende viser undersøgelsen, at der stadig 
er mange børn, som mangler helt basalt kendskab 
til naturen. Hvert fjerde barn i alderen 5-12 år  
har ifølge undersøgelsen aldrig set helt alminde-
lige arter som krabben, haren eller egernet i 
naturen, mens kun lidt over halvdelen af børnene 
har hørt en frø kvække, kigget på stjernehimlen  
eller bygget en hule i naturen.

Hvilke af disse ting, har du prøvet?

 

“Det er rystende, at så få børn får lov til at 
opleve og nyde naturen. Vi har et kæmpe 
ansvar for, at vores børn lærer naturen at 
kende, for på den måde kan vi også lære  
dem at passe bedre på den.” 

– Jens Peter,  
Naturfamilier Næstved, 2019 

Læs hele  
undersøgelsen 
fra Epinion her: 

https://www.dn.dk/media/ 
88012/børnefamiliers- 

brug-af-naturen-rapport- 
danmarks-naturfrednings 

forening.pdf



Udfordringer og muligheder under Covid-19 

Corona har udfordret Naturfamilier-projektet. 
Familierne har ikke kunnet mødes fysisk og dele 
lokale naturoplevelser, som projektet havde til 
hensigt. I de korte perioder fra marts 2020 til nu 
(udgangen af 2021), hvor det indimellem har været 

muligt at mødes, har flere familier fulgt opfordrin-
gen fra Sundhedsmyndighederne om at holde social 
afstand, og kun enkelte har afholdt ture med få 
deltagere. 
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“Vi har været i dialog med flere ambassadører undervejs, der ikke har været  
trygge ved at afholde ture for andre. De få ture, der har været afholdt, har  
været med meget få eller ingen deltagere. Det betyder, at der i en meget lang 
periode af projektet ikke har været afholdt ture, og at det har været svært at 
mobilisere og starte nye grupper op, og vi har derfor i projektet været  
nødsaget til at tænke anderledes.” 

– Lene Gryning,  
teamleder i DN

Mens naturfamilierne ikke havde mulighed for at 
mødes fysisk, blev fokus i projektet at udvikle 
digitale indsatser og materialer, der kunne inspirere 
deltagerne til at komme ud i naturen på egen hånd 
eller i mindre grupper – i egne ’sociale bobler’. 

Vi har derfor haft fokus på digitale medier, som vi 
har brugt til at motivere, inspirere og skabe dialog 
med og mellem ambassadørerne og familierne.  
Vi har blandt andet fået etableret månedlige online 
dialogmøder for ambassadører, udviklet en pod-
cast-serie, afholdt online bålsamtaler live på  
Facebook og lavet videoguides til fx at lave bål,  
lave et ormebo eller corona-venlige ture.

Derudover har Corona sat begrænsninger for eller 
umuliggjort følgende i projektet:
•  I projektet var der tilknyttet evaluering, som 

skulle have undersøgt de sundhedsfremmende 
virkninger af at deltage i Naturfamilie-grupperne 
samt udviklingen, etableringen og udbredelsen  
af naturfamiliegrupperne. På grund af Corona  
har det imidlertid været umuligt at gennemføre 
evaluering af de sundhedsfremmende virkninger, 
da en stor del af turene har været aflyst i projekt-
perioden.

•  I Naturfamilier vil vi gerne styrke lokalforankring 
ved at etablere lokale samarbejder mellem 
Naturfamilier og relevante aktører. Samarbejder-
ne har på grund af corona ikke fået lov at udfolde 
sig. Flere dialoger blev taget kort før corona, men 
har ikke været mulige at genoptage dels på grund 
af den forsatte coronasmitte og dels, fordi fokus 
har været på at genstarte de lokale fællesskaber 
med særlig vægt på ambassadørerne. 

“Vi mærker tydeligt, at det er svært at genstarte de lokale fællesskaber på grund 
af corona – det hører vi både fra ambassadørerne fra naturfamilie-grupperne, 
men også fra andre organisationer og foreninger, der har samme udfordringer.” 

– Peter Laurents,  
naturvejleder i DN/Naturfamilier
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Baggrunden for Naturfamilier 

“Vores familie er sammen på  
en  helt anden måde, når vi er  

ude i naturen sammen.  
Der er højere til loftet,  

børnene leger bedre sammen  
med hinanden, og vi voksne  

glemmer alt om  
vasketøjet derhjemme.” 

– Trine,  
Naturfamilier Roskilde,  

august 2019

Et stærkt tilhørsforhold til naturen grundlægges  
i barndommen. Familiers valg af fritidsaktiviteter 
kan få indflydelse på vaner, der rækker langt ud  
i fremtiden for børnene. Naturfamiliers mission er 
derfor at bringe børnefamilier tættere på naturen. 
Når børn introduceres til naturen som en vigtig  
del af deres opvækst og lærer at bruge og holde  
af den, øger det sandsynligheden for, at de som 
voksne tager bedre vare på den. 

 

Gode grunde til at  
børnefamilier skal ud i naturen
•  Tid i naturen er gavnligt for børns fysiske  

og mentale udvikling.
•  Naturoplevelser er gode for familien  

og andre fællesskaber.
•  Naturoplevelser styrker hele familiens 

indbyrdes relationer og trivsel. 

Kildehenvisning: 
https://www.naturfamilier.dk/hvorfor-natur/
fem-gode-grunde-til-at-born-skal-mere-ud-i-naturen/ 

Gode grunde til at børnefamilier  
skal tilmelde sig Naturfamilier 
•  Det giver hele familien masser af inspiration 

til aktiviteter i naturen.
•  Det er nemt, sjovt og gratis at være med  

i Naturfamilier.
•  Det er uforpligtende at tilmelde sig.
•  Et lokalt fællesskab med andre børne- 

familier, der ønsker at bruge naturen.
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National kortlægning  
af familieinitiativer  
og projekter i naturen
I 2018 blev erfaringer fra danske familieinitia- 
tiver i naturen kortlagt i en rapport: 
 
En kortlægning af familieinitiativer og projekter 
af Majken Sundahl, Maria Bager Olsen,  
Ole Laursen (DN) og Rikke Hartmeyer (SDCC).  

I rapporten opridses anbefalinger og opmærk-
somhedspunkter, der er anvendt i den videre 
udvikling af Naturfamilie-projektet. 

Rapporten ligger tilgængelig på Naturfamiliers 
hjemmeside.

5 anbefalinger fra kortlægningen:

1  Gør plads til fleksibilitet.
2  Find det store i det små.
3  Skab rum for forankring og fornyelse.
4  Læg ud med et rummeligt naturbegreb.
5  Spil på alle sanser. 

Hike it Baby, USA
Naturfamilier er inspireret af det amerikanske koncept ‘Hike it Baby’, der blev startet i Portland  
i USA af Shanti Hodges i 2013. På det tidspunkt var Shanti Hodges lige blevet mor og havde stor  
lyst til at komme ud i naturen med sit barn.

Det blev startskuddet til en stor succes: Hike it Baby har i dag over 200.000 familier, der interagerer  
på sociale medier, hvor de tilsammen planlægger 1.500 ture ud i naturen hver måned. Familierne er 
fordelt på over 300 grupper.

Dogmer for  
Naturfamilier 
•  Alle ture med Naturfamilier  

skal være gratis.
•  Naturfamilier er et  

inkluderende fællesskab:  
Alle er velkomne, taler pænt, 
venter på hinanden og har fokus 
på fællesskab og samvær. 

•  Naturfamilier passer på naturen: 
Alle passer på dyr, planter og 
træer, rydder op efter sig selv, 
når Naturfamilier er på tur.
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Hvad er Naturfamilier 
Naturfamilier handler om at starte, støtte og udvikle 
nye selvorganiserede lokale fællesskaber, hvor lokale 
børnefamilier via digitale medier inviterer og inspi- 
rerer hinanden til at komme med ud i naturen.

På nuværende tidspunkt findes der ikke tilsvarende 
initiativer i Danmark, der samler lokale børnefamili-
er i naturen. Enten er de kun for børn uden deres 
voksne, eller også er initiativerne organiserede 
gennem foreninger med deltagerbetaling.

Naturfamilie-grupper i alle kommuner
Når familierne tilmelder sig på www.naturfamilier.dk, 
vælger de hvilke lokale naturfamilie-grupper, de 
ønsker at være medlem af fx pba., hvor i landet de 
bor. Alle naturfamilie-grupper har tilknyttet en lukket 
Facebookgruppe, og der tilstræbes, at alle naturfa- 
milie-grupper har minimum en ambassadør tilknyttet. 

Når familierne er tilmeldt, opfordres de til at  
følge den lokale naturfamilie-gruppes Facebook-
gruppe, hvor al indbyrdes kommunikation mellem 

de lokale naturfamilier foregår. Familierne bestem-
mer selv, hvornår og hvor meget, de ønsker at delta-
ge i fællesskabet.

Alle kan starte en naturfamilie-gruppe i sit lokalom-
råde. I princippet er der ingen grænser for, hvad 
man som familier kan samles om i en naturfamilie- 
gruppe så længe det handler om naturaktiviteter. 
Naturfamilie-grupper kan etableres på baggrund af 
et interessefællesskab eller med udgangspunkt i en 
bestemt målgruppe eller et geografisk område. 

"Naturfamilier�er�et�gratis�uforpligtende��
fællesskab�for�alle�børnefamilier,�hvor�der�er��
plads�til�alle�uanset�alder�og�naturerfaring.��

Og�man�bestemmer�selv,�hvornår�og�hvor�meget�
man�ønsker�at�deltage�i�fællesskabet.��
Det�eneste,�det�kræver,�er�lysten�til�at��

komme�ud�i�naturen�sammen�med�andre.”�
– Mette Bro,  

projektleder for Naturfamilier.

I Naturfamilier kan alle invitere hinanden med på tur 
•  Alle, der er tilmeldt Naturfamilier, kan oprette en tur – både  

privatpersoner, familier, foreninger og lokale samarbejdspartnere.
•  Turen skal være gratis/der må ikke tages brugerbetaling for  

deltagelse i en tur med Naturfamilier. 
•  Turen skal foregå i naturen.
•  Turen skal være egnet til familier med børn.

Sådan planlægger du en tur:
1. Planlæg turen. Hvad skal I lave, hvor og hvornår?
2. Opret turen i tur-systemet på naturfamilier.dk.  

Første gang man opretter en tur, skal man først  
oprette sig som arrangør. De fleste ture kræver  
ingen tilmelding – man møder bare op. 

3. Når turen er oprettet, sendes der automatisk en  
invitation ud til alle naturfamilier, der er tilmeldt  
den lokale naturfamilie-gruppe.

4. Del turen i den lokale Facebookgruppe. 
5. Mød op i god tid og nyd turen. Fotos: Fotograf Kim Bjærre



Naturfamilier i hele landet

Nøgletal december 2021:
•  8.757 personer er registreret i DNs  

database som Naturfamilie. 89% af de  
tilmeldte familier er på minimum tre  
personer, hvilket vil sige, at Naturfamilier  
potentielt når op mod 25.000 personer.

•  111 lokale naturfamilie-grupper  
– minimum én i hver af landets  
98 kommuner.

•  1.500 estimeret gennemførte  
arrangementer.

•  154 lokale ambassadører rekrutteret
•  240 presseklip om Naturfamilier til en  

annonceværdi på mere end 3 mio. kr.
•  Mere end 300.00 unikke besøgende  

på naturfamilier.dk. 0-20 20-40 40-60 60-80 80-100Antal 
naturfamilier:

Hvem tilmelder sig Naturfamilier
•  Familier med børn i alderen 0-6 år.1

•  Naturuvante børnefamilier, der ikke færdes 
jævnligt i naturen og derfor søger inspiration eller 
et fællesskab, hvor det er nemt at være med.2

•  Tilflyttere, der søger et netværk og et bedre  
kendskab til naturen i lokalområdet.3

•  Enlige forældre, der søger netværk med andre  
børnefamilier.4

•  86% af de tilmeldte naturfamilierne er ikke 
medlem af DN.5

1  Data fra 6 observationer gennemført af SDCC og data fra  
DNs database med registrede naturfamilier

2  Projektgruppens erfaringer fra observationer og samtaler  
med naturfamilier og ambassadører

3  Data fra interviews med 9 ambassadører foretaget af SDCC  
og projektgruppens erfaringer

4  Projektgruppens erfaringer fra observationer og samtaler  
med naturfamilier og ambassadører

5  DNs database med registrede naturfamilier

Hvem deltager, og hvad laver
naturfamilier oftest, når de mødes
•  Ofte deltager to til fire familiemedlemmer  

fra hver familie.
•  Deltagerantallet er meget svingende fra  

6-28 personer.
•  Arrangementer finder oftest sted i et  

skovområde eller omkring en bålplads.
•  Arrangementer varer som regel mellem 1-3 timer.
•  Aktiviteterne er typisk gåture, naturbanko,  

observationer af dyr og planter, leg,  
snitteaktiviteter og madlavning over bål.

Kilde: Data stammer fra 6 observationer foretaget af Rikke Hartmeyer, 
Sundhedsfremmeforskning, SDCC, 2019

Naturfamilier tilmelder sig for at:
•  Få inspiration til aktiviteter i naturen.
•  Komme ud i naturen med egen familie.
•  Møde andre børnefamilier.

Kilde: SDCC, 2020

Foto: Kim Bjærre
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Erfaringer og udfordringer med Naturfamilier 
Familierne er mindre naturvante  
end først antaget
Projektgruppen har på dialogmøder med ambassa-
dørerne og ved deltagelse i en række ture med 
naturfamilier erfaret, at der er stor interesse for at 
blive en del af de lokale naturfamiliefællesskaber. 
Mange familier har et udtalt ønske om at tilbringe 
mere tid ude – sammen med børnene eller sammen 
med hele familien. Det overraskende i den forbin-
delse er, hvor “uvante” mange af familierne reelt er  
i forhold til at være i 
naturen i nærområdet. 
Flere forældre har 
udtrykt, at de ikke 
kender eller føler sig 
trygge ved naturen – 
primært fordi de ikke 
ved, hvordan de skal 
bruge naturen som 
aktivitetsrum, hvor de 
skal tage hen i den 
lokale natur, eller fordi 
de føler, at deres viden 
om dyr og planter ikke 
er tilstrækkelig. Projekt-
gruppen har flere gange 
hørt forældre udtrykke, 
at “jeg er jo hverken biolog eller naturvejleder, så 
hvordan skal jeg så kunne invitere andre familier på 
tur og formidle natur til børn?”

Projektgruppen har erfaret, at flertallet af de 
tilmeldte familier har et større ønske om at deltage  
i aktiviteter, som andre arrangerer, end de har for 
selv at arrangere aktiviteter. Dette begrunder fami- 
lierne i en følt usikkerhed omkring ikke at have nok 
viden om naturen. Der er dog en stigende tendens 
til, at familier gerne vil bruge naturen som et sam- 
lende alternativ til de ofte meget opdelte forenings-
aktiviteter. I naturen kan alle være med på tværs  
af generationer og kundskaber. Denne tendens 
understøtter projektet ved at stille inspiration til let 
tilgængelige aktiviteter til rådighed på hjemmesiden 
samt løbende at dele tips og vejledninger til de 
mest uvante om fx påklædning, tilgængelighed 
mm., ift. at få en god tur med familiens yngste. 

Ambassadører  
– behovet for den ‘usynlige lederrolle’
Rollen som lokal ambassadør var oprindeligt slet 
ikke tænkt ind, da projektet blev lanceret. Rollen viste 
sig imidlertid hurtigt at have en afgørende betydning 
for forankringen af de lokale naturfamilie-grupper. 
 
Den traditionelle foreningskultur og -struktur ligger 
dybt i os danskere. Vi er vant til og måske ovenikø-
bet mest trygge ved, at der er fx en vært, arrangør, 

leder eller træner, der 
tager ansvar for at byde 
os velkommen, anvise 
toiletmuligheder, 
præsentere program, 
besvare spørgsmål og  
i det hele taget bringe os 
sikkert igennem aktivi-
teterne. Naturfamilie-
konceptet er i udgangs-
punktet tænkt som et 
selvorganiseret netværk, 
hvor alle byder ind på 
skift og tilrettelægger 
aktiviteter for hinanden. 
Vi kunne meget hurtigt 
konstatere, at dette ikke 

skete i praksis. Projektgruppen fandt det der- 
for nødvendigt at udpege lokale ambassadører,  
der kunne tage ‘de første skridt’ med at få gang  
i grupperne for derefter at give tjansen med at 
arrangere ture videre til de andre familier i gruppen. 

Blandt de tilmeldte familier viste det sig, at der var 
forældre, der havde interesse og erfaring med at 
tage ud i naturen med deres egne børn. Vi opfor-
drede dem derfor til at påtage sig en rolle som 
lokale “ambassadører” – primært for at de kunne 
dele deres erfaringer med at komme ud i naturen, 
men også så de i praksis kunne sørge for at arran- 
gere gruppens første aktiviteter og gå forrest ift.  
at få opbygget et digitalt fællesskab i den lokale 
Facebookgruppe. 

Kilde: Projektgruppens observationer og erfaringer fra deltagelse på ture 
med naturfamilier samt tilbagemeldinger fra ambassadørerne.

“En af projektets dogmer er, at naturen  
skal være tilgængelig for alle.  

Naturfamilier handler primært om, at voksne 
introducerer naturoplevelser for deres børn, 
og ikke nødvendigvis om at børnene lærer  

at kende navnene på insekter og fugle.  
Det har hele tiden været projektets røde  
tråd at tilbyde let tilgængelige aktiviteter  

og inspiration; gøre det første skridt til  
det letteste og understøtte familierne  

i at skabe små sikre succeser.” 
– Peter Laurents, 

naturvejleder i Naturfamilier 
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“Der ligger et stort uforløst udviklingspotentiale i ambassadørerne  
i Naturfamilier. Ambassadørerne er et stærkt aktiv  

i naturfamilie-grupperne – dels er de lokalt forankrede  
og har ofte et stort netværk og lokalkendskab til naturen  

i nærområdet, dels er de ofte forældre med overskud  
og lyst til at dele egen naturinteresse med andre familier.” 

– Mette Bro, projektleder for Naturfamilier

Mange steder er ambassadøren en ildsjæl med et 
højt ambitionsniveau, hvilket har gjort, at opgaven 
lokalt er blevet større end forventet af ambassadø-
rerne. For at bevare det ligeværdige i de lokale 
netværk, har vi løbende arbejdet på at etablere “den 
usynlige lederrolle”; en understøttende rolle, hvor 
ambassadørerne faciliterer netværket uden på 
samme tid at ende i den klassiske foreningslederrol-
le. Understøttelsen af nævnte ambassadørrolle er 
sket gennem:

 Månedlige online møder, hvor ambassadørerne 
har kunnet udveksle erfaringer og inspiration. 

Samtidig har projektgruppen løbende givet status 
på projektet med det formål at skabe et fælles 
ejerskab for Naturfamilier på landsplan. Ligeledes er 
onlinemøderne brugt til at give aktuel inspiration til 
oplevelser i naturen.

 Udarbejdelse af et særligt “ambassadørkit”. 
Der har løbende været fokus på at rekruttere 

nye ambassadører med det formål at få flere am- 
bassadører i hver Naturfamilie-gruppe. Til dette 
formål er der udarbejdet materiale – herunder en 
guide til rollen som ambassadør samt forskelligt 
materiale, der kan bruges til lokal kommunikation  
i form af plakater, klistermærker, merchandise etc.

 Kurser i naturformidling for børn generelt  
og i “værtsrollen” som ambassadør i særde-

leshed. Kurserne var planlagt til at omhandle balan- 
cen mellem at facilitere et netværk og lede det. 
Grundet corona kunne kurserne ikke gennemføres. 

Kilde: Projektgruppens observationer og erfaringer fra deltagelse på ture 
med naturfamilier samt tilbagemeldinger fra ambassadørerne.

“Jeg�har�selv�set,�hvordan�det�at��
komme�ud�og�være�i�naturen�har�en�

meget�positiv�effekt�på�mine�egne�unger.�
Så�hvis�jeg�og�min�familie�endda�kan�
hjælpe�og�inspirere�andre�familier��
til�at�komme�mere�ud�i�naturen,��

vil�det�være�superfedt!”�
– Anne Louise,  

ambassadør i Rebildsommer  
2019

“Det�gav�rigtig�god�mening�for��
mig,�at�vi�kunne�invitere�andre��

børnefamilier�med�ud�i�naturen,�så�mine�børn�
også�bliver�en�del�af�projektet�og�kan�være�
med�til�at�bestemme,�hvad�der�skal�laves,�når�
vi�skal�ud.�Det�bliver�en�helt�anderledes�
oplevelse�for�børnene.�Den�bliver�ikke�så�
langtrukken,�og�de�bliver�opslugt�på�en�helt�

anden�måde,��
når�børn�er�sammen�med�andre�børn”�

– Heidi,  
ambassadør i Sønderborg kommune,  

2019
Ambassadørguide 
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Viden om ambassadørernes erfaringer

Foto: Kim Bjærre

I efteråret 2019 gennemførte Sundhedsfremmeforskning, SDCC ni interviews med ambassadører 
for Naturfamilier fra forskellige kommuner. Formålet var at opnå viden om ambassadørernes 
motivation for og erfaringer med at være ambassadører for bl.a. at kunne tilpasse projektet  
og imødekomme ambassadørernes behov. Flere af erfaringerne førte til konkrete ændringer,  
fx i måden at byde ambassadører velkommen på med en guide til ambassadørrollen samt til 
udviklingen af dialogmøder og kurser for ambassadører, hvor erfaringer kunne udveksles. 

De vigtigste pointer vedr. ambassadørernes motivation for ambassadørarbejdet  
og deres erfaringer er fremhævet her:

Generelt udtrykte ambassadørerne, at de blev 
motiveret af at stifte nye bekendtskaber med  
andre børnefamilier:
•  ‘Vi kender ikke så mange familier i området.  

Det var en god mulighed for at lære nogle  
andre familier at kende.’ 

•  ‘For at møde nogle andre, som gerne vil  
det samme.’ 

Flere ambassadører fremhævede, at naturen som 
ramme var særlig velegnet til at skabe fællesskab 
og åbenhed – både for børn og forældre: 
•  ‘Der er en åbenhed overfor hinanden, når  

man er i naturen.’
•  ‘Folk var meget åbne for at lære hinanden  

at kende. Det gik meget let.’

Flere ambassadører fortalte at de fik anerkendelse 
fra egne eller andre familier under deltagelsen  
i turene samt anerkendelse fra egne børn for  
at have taget initiativet og lavet et arrangement  
i regi af Naturfamilier:
•  ‘To af dem (egne børn) syntes, det var helt vildt 

sejt, at jeg havde inviteret og vidste, hvilken  
vej vi skulle.”

•  ‘Min datter var lidt stolt over, at jeg havde taget 
initiativ og sådan.”

Flere ambassadører ville gerne optræde som  
inspiratorer og fandt dette motiverende samtidig 
med, at de også gerne selv ville ud i naturen
•  “Jeg brænder for at være inspirationskilde for 

andre.”
•  “Min mand og jeg finder stor glæde i naturen,  

og vi finder glæde i at have vores børn med.”

Enkelte ambassadører nævnte, at det kunne være 
en udfordring at finde tid og overskud til ambassa-
dørarbejdet:
•  “Der skal være overskud til det, både for mig og 

min familie, før det bliver aktuelt. Jeg vil gerne 
være ambassadør i fremtiden, men det bliver  
nok ikke lige nu.” 

Nogle ambassadører havde søgt at skabe syste- 
matik i, hvornår de lavede ture, således at Natur- 
familier kunne gennemføres på trods af andre 
forpligtelser i hverdagen: 
•  “Det handler om den der balancegang; det er 

fedt med noget, der er lidt mere impulsivt – altså 
noget, der kommer løbende – men virkeligheden 
er også, at der er rimelig mange ting at tage sig til 
med en stor familie. Så det kan være svært, hvis 
ikke det er planlagt i forvejen.” 

En ambassadør beskrev rollen som uforpligtende, 
mens andre ambassadører beskrev rollen som mere 
forpligtende. Desuden var nogle af ambassadører-
ne usikre på, hvad ambassadørrollen indebar: 
•  “Der var dårlig kommunikation i forhold til,  

hvad projektet gik ud på, og hvad rollen var, 
og hvordan det hele skulle starte op.” 

•  “Vi var to ambassa- 
dører til at starte 
med, og jeg tror,  
at vi havde lidt 
forskellige idéer  
om, hvad det  
ville sige at  
være ambas- 
sadør”. 
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Naturfamilie Far-grupper

I samarbejde med Forum for Mænds Sundhed og 
projektet ‘Far for livet’ er der oprettet i alt seks 
naturfamilie Far-grupper i Sønderborg, Sorring-Voel, 
Ishøj, Aalborg, Dronning Lund og på Mols. Naturfa-
milie Far-grupperne skal give børn og fædre rum og 
mulighed for at være sammen i naturen. Håbet er, 
at gode naturoplevelser kan være med til at styrke 
relationen mellem far og barn og også smitte 
positivt af på resten af familien. Fem Far-grupper 
har fået særlige grejtasker med inspiration og 
materialer til brug på deres ture. 

“Du�kan�tro,�at�grejtasken�har�været�i�brug!
Den�er�supergod.�Jeg�nåede�lige�at�være�afsted��

med�en�af�fædrene�og�hans�børn�i�efteråret�(2020),�
da�vi�måtte�være�10.�Jeg�begyndte�turen�med�at�
vise�bestemmelsesdugen�med�fodspor,�og�børnene�
var�meget�nysgerrige.�De�fandt�masser�af�spor!�

Måske�ikke�lige�dem,�der�var�på�dugen.�Men�der�var�
spænding�og�gode�historier�som�aldrig�før.”�

Steffen,�
–ambassadør�for�naturfamilier��

Far-gruppen�på�Mols.

“Det er rigtig godt for forholdet mellem far og 
barn, at de kommer ud og får nogle oplevelser og 
bruger noget tid sammen. Her er naturen god, for 
der er både tid til fordybelse og snak samt masser 
at oplevelser at hente og gå på opdagelse i”, 
fortæller Tobias Prentow, projektmedarbejder  
i projekt ‘Far for livet’. November 2020.

Særlige målgruppesegmenterede naturfamilie-grupper
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“Bo�og�jeg�(den�anden�ambassadør��
i�Aalborg)�har�pt�udskudt�en�tur,�hvor�vi��

skulle�vandre�ned�til�en�kilde,�hente�vand�og��
bruge�det�til�at�lave�varm�kakao�og�snobrød,��

som�børnene�selv�skulle�snitte�vha.�de�udleverede�
snitteknive,�men�grundet�restriktioner�afventer��

vi�en�større�genåbning,�da�mængden�af��
interesserede�fædre�var�højere�end,��
hvad�forsamlingsforbuddet�tillader.”�

Peter,
–�ambassadør�Far�i�Aalborg

Fotograf Kim Bjærre
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Naturfamilier – bedsteforældre-gruppe
Inden Covid-19 for alvor ramte Danmark forsøgte 
projektgruppen at oprette særlige naturfamilie-grup-
per for bedsteforældre. I en hverdag, der for mange 
børnefamilier er travl og presset, kan bedsteforældre 
bidrage med både tid, omsorg og ikke mindst oplev- 
elser og historier fra et liv, der på mange måder har 
været anderledes, end hvad børn oplever i dag. 
Herudover giver det at være sammen bedsteforæl-
dre og børn en anden dynamik og nye muligheder, 
end når forældre er med. 

DN har et samarbejde med Dansk Ornitologisk 
Forening omkring deres projekt 'Fugle for alle', som 
handler om formidling af fugle og natur til børn 
gennem deres bedsteforældre/forældre. 

Grundet COVID-19 er samarbejdet med DOF ikke 
kommet i gang og det har eller ikke været muligt  at 
oprette bedsteforældre-grupper, da denne gruppe  
er særligt sårbare. Det er dog projektgruppens klare 
anbefaling, at bedsteforældre prioriteres som en 
vigtig målgruppe i Naturfamilier, når det igen er 
muligt at mødes fysisk.

 

Foto: 
Peter Laurents
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Naturfamiliegrupper i daginstitutioner
I starten af 2020 tog Naturfamilier kontakt til 15 
daginstitutioner med henblik på at oprette naturfa-
milie-grupper omkring daginstitutioner. Projektgrup-
pen har en klar forventning om, at Naturfamilier kan 
bidrage positivt til de eksisterende børnefællesska-
ber og forældregrupper, der allerede er etableret 
omkring en daginstitution. Selvom institutionernes 
personale ikke er involveret i naturfamilie-grupper-
ne, vil de være til gavn for det pædagogiske arbejde. 
Tilbagemeldingerne var positive, men Covid-19 
satte en stopper for indsatsen, så kun to naturfa- 
milie-grupper blev oprettet. 

Første naturfamilie-gruppe blev oprettet blandt 
forældregruppen i Kastaniehuset på Nørrebro.  
I sommeren 2020 afholdt Naturfamilier et opstart-
sevent i et grønt område tæt på institutionen,  
hvor børnene var vant til at komme.

“Den�primære�årsag�til,�at�jeg�har�oprettet��
en�naturfamilie-gruppe�i�min�datters��

daginstitution,�har�været�at�finde�et�fællesskab��
for�naturoplevelser�til�fordel�for�både�børn��
og�voksne.�Jeg�tror�på,�at�Naturfamilier,�som��
er�opstået�gennem�mindre�lokale�fællesskaber,��
kan�give�familier�med�mindre�børn�et�incitament��
til�at�komme�ud�i�naturen�og�derigennem�få�et�

indblik�i�værdien�af�små�og�store�naturoplevelser.”
– Louise, ambassadør for Naturfamilier  

og mor til barn i Kastaniehuset  
på Nørrebro, juli 2020

Anden naturfamiliegruppe omkring daginstitutionen 
Svanen i Lyngby blev etableret i november 2021. 
Projektgruppen bag Naturfamilier blev inviteret til  
at afholde et opstartsevent med leg, skattejagt, 
insektobservation med lup, udsmykning af natur- 
medaljer mm. 

Omkring 45 børn og familiemedlemmer deltog i 
eventet, hvor både børn og voksne deltog aktivt  
i de planlagte aktiviteter, som blandt andet bestod 
af ‘Hjørne-bjørne skattejagt’, ‘Krible-krable-safari’  
og farvelægning af træmedaljoner.

‘Naturfamilier�passer�perfekt�til��
vores�institutions�grønne�profil,�der�har��
fokus�på�natur,�udeliv�og�bevægelse.��

Naturfamilier�danner�en�fantastisk�ramme�for��
familier�med�børn�fra�3-års�alderen.�De�fælles�natur-�
oplevelser�uden�for�daginstitutionens�åbningstid�styrker�
relationerne�mellem�vores�børn,�men�også�mellem��

os�forældre.�Vi�har�netop�afholdt�det�første�arrangement.��
Det�var�en�stor�succes,�og�alle�vil�gerne�deltage��
på�det�næste�arrangement,�vi�afholder�om��

et�par�måneder.”�
– Mareike, ambassadør for Naturfamilier 

og mor til barn i Børnehuset Svanen. 
November 2021
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Naturfamilie-grupper i Tingbjerg og Elstedhøj 
Det har været forsøgt at starte naturfamilie-grupper 
i to udsatte boligområder – Elstedhøj i Lystrup lidt 
nord for Århus og Tingbjerg i Brønshøj, nordvest for 
København. Begge steder var projektgruppen med 
til at lave en række opstartsarrangementer i samar-
bejde med boligsociale medarbejdere. Sundheds-
fremmeforskning, SDCC var tilknyttet arbejdet i 
Tingbjerg med henblik på at gennemføre en forma-
tiv evaluering af indsatsen. Det viste sig imidlertid at 
være vanskeligt. Der blev dog gennemført samtaler 
med deltagerne under aktiviteterne vedr. fx ønsker 
til aktiviteter, steder, tidspunkter og lignende, der 
kunne understøtte det videre arbejde med at 
etablere Naturfamilier i Tingbjerg.  

Begge steder blev der præsenteret simple naturak- 
tiviteter med det formål, at områdernes beboere 
selv ville få lyst til og interesse for at videreføre 
lignende aktiviteter. I begge områder tog vi ud-
gangspunkt i, at aktiviteterne i første omgang skulle 
foregå i trygge og kendte rammer, så aktiviteterne 
foregik i områdernes fælleshaver.

Det viste sig hurtigt, at arbejdet med at etablere 
naturfamilie-grupper i de to forskellige sociale 
boligområder kræver flere ressourcer i form af tid  
og tilstedeværelse, end det gør i de øvrige natur- 
familie-grupper. Vi erfarede blandt andet at: 

 Beboerne primært så Naturfamilier som et 
aktivitetstilbud til deres børn. Det var således 

ofte kun børn, der mødte op til aktiviteterne uden 
deres forældre. 

 Hvis ikke projektgruppen/medarbejderne 
sørger for rammer og indhold omkring 

aktiviteterne, smuldrer initiativet hurtigt. Det er 
erfaringen, at der skal afsættes meget mere tid til 
tilstedeværelse, facilitering af relationsdannelse  
og formidles inspiration til aktiviteter, end det har 
været muligt i nærværende projektperiode.

 Vi erfarede, at det var hensigtsmæssigt at 
afholde naturfamilie-aktiviteter på dage,  

hvor der i forvejen var aktiviteter i området for at 
tiltrække familierne. Allerede eksisterende aktivi- 
teter arrangeret af de boligsociale medarbejdere  
i Fælleshaven i Tingbjerg tiltrak børnefamilier, der  
så også kunne deltage i naturfamilie-aktiviteterne. 

I Tingbjerg fik naturfamilie-gruppen aldrig “flyve- 
højde”, måske fordi de boligsociale medarbejdere  
og medarbejdere fra projektgruppen ikke havde nok 
tid til og mulighed for at støtte tilstrækkeligt op 
gennem en længere periode. Initiativet lukkede  
ned, da projektgruppen ikke længere havde mulig-
hed for at være til stede. I Elstedhøj forsøger den 
boligsociale medarbejder fortsat at skabe en 
Naturfamiliegruppe. Erfaringen er dog, at familierne 
hellere vil samles om fællesspisning, banko og have- 

arbejde, end de ønsker at bruge 
naturen som aktivitetsarena.

Sammenlignet med opstart 
af naturfamilie-grupper  
i andre områder er det 

projektgruppens 
erfaring, at det 
kræver en længere- 
varende indsats og 

støtte at etablere en 
selvkørende naturfami-

lie-gruppe i et socialt 
boligområde.  
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Udarbejdet af Sundhedsfremmeforskning, 
Steno Diabetes Center Copenhagen  
Der har i hele projektperioden været gennemført 
forskning og evaluering i den udstrækning, det har 
kunnet lade sig gøre. Arbejdet har dog været van- 
skeliggjort af Covid-19-pandemien, som medførte, 
at der ikke blev afholdt arrangementer eller ture i 
en stor del af projektperioden. Derfor var det nød- 
vendigt med en løbende tilpasning af den oprinde- 
lige forsknings- og evalueringsplan, hvor fokus primært 
var på at undersøge de sundhedsfremmende virk- 
ninger af at opholde sig i naturen i regi af Natur- 
familier samt de konkrete aktiviteter, der foregik  
i naturfamilie-grupperne, når de mødtes i naturen.  
I stedet blev det primære fokus ændret, så evalue-
ringen fokuserede på at skabe og i stedet blev det 
primære fokus ændret, så evalueringen fokuserede 
på at skabe og inddrage viden fra andre eksisterende 
projekter og forskning og bringe det i spil i projektet, så 
det var muligt at tilpasse indhold og aktiviteter. SDCC 
har udover løbende sparring og drøftelser med projekt-
gruppen bidraget med følgende forskningsoutput: 

 International forskningskortlægning af 
naturbaserede indsatser for familier med 

fokus på indsatsernes sundhedsfremmende  
virkninger – afrapporteret i en videnskabelig artikel  
med titlen Context–Mechanism–Outcome configu- 
rations of family-based interventions in nature:  
A realist enquiry, som er indsendt til Journal of 
Adventure Education and Outdoor Learning.   

 En debatartikel om familie til familie  
tilgange i naturbaseret sundhedsfremme.  

I artiklen indgår Naturfamilier og det svenske 
projekt Natursnokarna som case-eksempler, og  
det debatteres hvilke dynamikker, potentialer  
og begrænsninger, der kan være forbundet med,  
at familier leverer indsatser for andre familier – 
afrapporteret i videnskabelig artikel med titlen 
Family-to-family approaches in nature-based health 
promotion: Dynamics, potentials and limitations, som 
er i review hos Health Promotion International.
 

 Et mixed methods studie blandt deltagerne  
i Naturfamilier med fokus på, om der er en 

sammenhæng mellem familiers ophold i naturen  
og deres oplevelse af social trivsel og sammenhæng 
i familien – dataindsamling afsluttes i første kvartal 
2022 og afrapporteres videnskabeligt som en 
forskningsartikel i løbet af 2022.  

  International forskningskortlægning:   
 

> Baggrund�
Formålet med kortlægningen var at bidrage med 
forskningsbaseret viden om, hvilke sundhedsfrem-
mende virkninger naturophold og naturaktiviteter 
har for familier og hvilke elementer i indsatserne og 
konteksterne, der var afgørende for de identificere-
de virkninger. Kortlægningen skulle skabe viden, der 
kunne anvendes til at planlægge evalueringen af 
virkninger af naturaktiviteter blandt naturfamilie-

deltagerne og hjælpe med at identificere relevante 
udfald, der kunne undersøges. 

I kortlægningen undersøgte SDCC både, om 
familierne trivedes bedre, blev mere sunde, og/ 
eller om de opnåede stærkere sociale relationer. 
Det vil sige, at vi fokuserede på studier, der under-
søgte mentale, fysiske og sociale sundhedsudfald.  
I alt fandt vi 10 studier, der beskrev virkninger af,  
at familier tilbragte tid sammen i naturen.  
  

Erfaringer fra forskning  
og evaluering af Naturfamilier 
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> Resultater�
Sundhedsudbytte
De fleste af de inkluderede studier rapporterede 
både mentalt og socialt sundhedsudbytte blandt  
én eller flere af deltagerne, fx øget velvære eller 
livskvalitet samt positiv udvikling i familierelationer, 
fx reduktion af konflikter.

Deltagere 
Indsatserne var imidlertid meget forskellige og 
inkluderede mange forskellige målgrupper. Fem 
studier inkluderede familier, hvor ét af familiemed-
lemmerne var diagnosticeret med en sygdom, en 
psykisk diagnose, eller også var familien defineret 
som en ”risikofamilie”. De resterende fem studier 
inkluderede familier uden nogen former for diag- 
noser eller særlige karakteristika. 

Naturområder
Desuden foregik indsatserne i forskellige naturom-
råder. De fleste af indsatserne fandt sted i parker. 

Dog foregik én indsats i “vild natur”, mens en anden 
fandt sted i mange forskellige naturområder, og 
endelig fandt én indsats sted i en botanisk have. 

Konklusion
Det er derfor vanskeligt at konkludere, hvilken 
virkning naturen generelt har på familiernes sund-
hed, idet der ikke eksisterer meget forskning på 
området, og da den forskning, der eksisterer, er 
meget forskelligartet, fx i form af familiekonstel- 
lationer, naturaktiviteter og naturområder.  

> Afrapportering� 
Den internationale forskningskortlægning er mere 
detaljeret beskrevet i artiklen Context–Mecha-
nism–Outcome configurations of family-based 
interventions in nature: A realist enquiry, der er 
indsendt til et internationalt tidsskrift. Artiklen  
vil kunne findes på Naturfamiliers hjemmeside,  
når den er publiceret. 

 Debatartikel:   

> Baggrund� 
I den periode, hvor der ikke blev afholdt aktiviteter 
og ture i regi af Naturfamilier, blev der som en del  
af forskningen og evalueringen udarbejdet en 
debatartikel. I artiklen debatteres familie til familie 
tilgange i naturbaseret sundhedsfremme med 
udgangspunkt i Naturfamilier og et lignende svensk 
projekt kaldet Natursnokarna med henblik på at 
udfolde nogle af de dynamikker, potentialer og 
udfordringer, der kan være forbundet med at 
familier leverer indsatser for andre familier  
i naturen. 
 
> Resultater�
Konklusionerne i artiklen er, at der er et sundheds-
fremmende potentiale ved at afprøve familie til 
familie tilgange i naturbaserede indsatser blandt 
børnefamilier. Det vil sige tilgange, hvor familier 
leverer indsatsen for andre familier som i Naturfa-
milier, hvor ambassadørfamilier inviterer børnefami-
lier på ture. Familie til familie-indsatser har nemlig 
potentiale til at skabe social, følelsesmæssig og 
instrumentel støtte til sundhedsrelaterede adfærds- 
ændringer. 

Potentialer:
•  Støtte til sundhedsrelaterede  

adfærdsændringer blandt familier:   
Familie til familie-tilgange kan være relevante  
i naturbaserede indsatser, fordi de i højere grad  
end andre tilgange kan støtte familier, fx gennem 
inddragelse i et aktivt fællesskab, gennem 
opmuntring og/eller praktisk hjælp, så børnefa-
milier kan komme ud i naturen.  

•  Familie til familie tilgange er bæredygtige: 
Naturbaserede indsatser, hvor familier leverer 
indsatser til andre familier, uden de bliver ansat 
eller aflønnende, har potentiale til at være 
bæredygtige, hvis der kan rekrutteres lokale 
familier, og disse kan engageres og fastholdes. 
Indsatserne vil dermed kunne fortsætte udover 
projektperioden og uafhængig af fx funding.  

     •  Udbredelse af indsatser med familie  
til familie tilgange 
Familie til familie-indsatser vil kunne udbredes, 
da familier kan rekrutteres fra lokalområder og 
udbrede indsatsen lokalt, og indsatserne kræver 
dermed ikke, at fx naturfredningsforeningerne er 
til stede i hele landet. 
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•  Langvarig positiv indflydelse 
Indsatserne kan desuden, hvis de formår at 
tiltrække og fastholde børnefamilier, få en 
langvarig positiv indflydelse på fx børns  
deltagelse i naturaktiviteter gennem et livsforløb, 
da forskning viser, at børn, der kommer meget  
i naturen, også som voksne ofte vil færdes i og 
benytte naturen. 

Det er imidlertid vigtigt, at der i indsatserne foku- 
seres på at rekruttere familier, der ikke i forvejen 

kommer meget i naturen, hvis indsatserne skal  
gøre en reel forskel på fx ulighed i sundhed og 
naturbrug. 
 
> Afrapportering�  
Debatartiklen med titlen Family-to-family approa-
ches in nature-based health promotion: Dynamics, 
potentials and limitations, er i review hos Health 
Promotion International. Debatartiklen vil kunne 
findes på Naturfamiliers hjemmeside, når artiklen  
er publiceret. 

  Mixed methods studie:   
 

> Baggrund�
I øjeblikket gennemføres en undersøgelse blandt 
familierne, der er tilknyttet Naturfamilier med fokus 
på disse familiers ophold i naturen og deres oplevel-
se af socialt samvær og sammenhæng i familien 
under naturaktiviteter. Undersøgelsen bygger både 
på en spørgeskemaundersøgelse, der er sendt ud  
til alle naturfamilier, der er tilmeldt og interviews 
med udvalgte familier. 
 
> Resultater�
Analyserne af data er endnu ikke færdige, men de 
foreløbige resultater fra spørgeskemaundersøgelsen 
(n=431) tyder på, at der er en sammenhæng mel- 
lem, hvor meget familierne opholder sig i naturen 

dvs. hvor ofte og hvor længe – og hvor positivt de 
oplever det sociale samvær i familien, når de 
opholder sig i naturen.
  
Desuden viser spørgeskemaundersøgelsen, at de 
tre primære årsager til, at familierne har tilmeldt  
sig Naturfamilier, er for at:  
 1   Få inspiration til aktiviteter i naturen
 2   Komme ud i naturen med egen familie 
 3   Møde andre børnefamilier
 
> Afrapportering�
Studiet vil blive afrapporteret i en videnskabelig 
artikel, når analyserne er færdige og vil kunne 
findes på Naturfamiliers hjemmeside, når artiklen  
er publiceret.  



Side 24

Digitale redskaber der understøtter lokale fællesskaber
Digitale redskaber og sociale medier er i høj grad de bærende platforme for kommunikation, invitationer, 
inspiration, videndeling og rekruttering til Naturfamilier. Naturfamilier har hjemmesiden Naturfamilier.dk, 
Facebook, Instagram, podcast, en YouTube-kanal og en mailboks. Det er overvejende Facebook og  
hjemmesiden Naturfamilier.dk, der anvendes. 

www.naturfamilier.dk
Hjemmesiden har flere funktioner:
•  Det er her, familierne kan tilmelde 

sig projektet og oprette deres  
egne grupper.

•  Der er et tur-modul, hvor  
familierne kan oprette ture.

•  Der er en fælles kalender, så  
familierne kan få et overblik over de 
ture, der oprettes i hele landet.

•  Familier kan finde inspiration til 
naturoplevelser, der er aktuelle  
for de fire årstider.

•  Og familier kan finde information  
om projekts baggrund, kontakt-  
information, forskning osv.

Fakta: 
I perioden fra 1. april 2019 frem til november 2021 har der været i alt 300.726 unikke 
besøgende på hjemmesiden. Over halvdelen af de besøgende var på hjemmesiden  
i 2020, hvor landet var præget af nedlukningen. Dem, der besøgte hjemmesiden, gjorde  
det primært for enten at tilmelde sig Naturfamilier eller for at få inspiration til, hvad  
man kan lave med familien i naturen. 

Top-5-liste over de mest besøgte undersider på naturfamilier.dk:
• Tilmeld Naturfamilier. 
•  Naturbanko  

(gratis materiale).

•  Lav en uro  
(gratis materiale).

•  Naturfamiliefolder  
(gratis materiale).

•  Inspirations folder  
(gratis materiale).
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Facebook
Der er oprettet i alt 112 Facebook-
grupper – en Facebookgruppe til 
hver enkelt lokal naturfamilie-grup-
pe og en gruppe til ambassadører-
ne. Grupperne er lukkede, så man 
skal anmode om deltagelse, hvilket 
kræver, at man er tilmeldt projek-
tet på hjemmesiden.  

Derudover er der en en åben Facebookside med 
over 5000 følgere, som alle kan følge. Ca. en gang 
om ugen lægger projektgruppen bag Naturfamilier 
opslag op på Facebooksiden med inspiration til at 
komme ud i naturen eller anden relevant indhold, 
der kan engagere familierne til naturoplevelser. 
Meget af kommunikationen mellem familierne  

og projektgruppen bag Naturfamilier foregår via 
Messenger fra Facebookgrupperne.

Det er meget forskelligt hvor meget aktivitet, der  
er i de enkelte Facebookgrupper. Grupperne bliver 
brugt til blandt andet at fortælle om planlagte  
ture, stille spørgsmål til turenes indhold, inspirere 
hinanden til at benytte lokale områder og hjælpe 
med gode ideer til at få gang i naturfamilie-grup- 
perne. 

Især under nedlukningen pga. COVID-19 har flere 
grupper været meget aktive og inspireret hinanden 
til at komme ud i naturen, fx ved at lægge hjemme-
lavede naturbingoplader op eller vise billeder fra 
lokale naturperler. 

Facebooksiden, som alle kan følge, er primært brugt til inspiration dels  
fra DN’s naturvejledere, materialer fra Naturfamilier.dk og videoblogs fra 
andre børnefamilier, der tager deres børn med i naturen. 

Instagram
Naturfamilier har en Instagram- 
profil med 2.242 følgere. 

Formålet er, at børnefamilier 
kan finde eller selv dele inspira-
tionsbilleder eller små videoer 
med hinanden. Instagram har 
blandet andet været anvendt  
i forbindelse med Naturfami- 
liers julekalender i 2019 og 
Naturfamiliers sommerturné  
i 2020, men ellers er det ganske 
få opslag, der har været lagt op 
på profilen – 46 opslag i alt. 

Eksempler på,  

hvordan grupperne 

bruges:
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Podcast
Naturfamilier lancerede i julen 2020 en podcast-mi-
niserie, der udkom hver advent i december: ’Klædt 
på til naturen’ med tips til den søde ventetid for 
børnefamilier. 

I podcastserien dykker Naturvejleder Peter Laurents 
og naturentusiast Pernille Baade Jensen ned i 
forskellige måder, børnefamilier og andre natur- 
glade sjæle kan bruge vores fantastiske natur på  
–uanset vind og vejr, og uanset om man er vant til 
naturen, eller om man er helt grøn. I hvert afsnit 
inviteres lytterne med til et særligt sted i naturen. 
Podcasten blev delt med alle naturfamilier, DN’s 
medlemmer og lokalafdelinger, og vi brugte den 
også i pressen, hvor vi sendte pressemeddelelser 
med overskriften: ”Fire juletips til naturoplevelser 
for børnefamilier i den søde ventetid”. 
 
Vi ønskede at formidle naturoplevelser på en nem 
og let tilgængelig måde for de travle børnefamilier. 
Podcasts kan høres på farten eller samtidig med fx 
rengøringen, og vores afsnit varede max 30 min.  

Vi havde også valgt, at der i alle afsnit skulle være 
børn og børnefamilier med, så lytterne kunne høre, 
at naturoplevelserne også var spændende og let- 
tilgængelige for børn. Vi inviterede derfor en lokal 
naturfamilie med til hvert afsnit. Det fungerede godt. 

De fire podcast  
har samlet haft  

1.840 downloads  
og bliver stadig  

lyttet til. 

YouTube
På YouTube-kanalen ‘Natur-
familier’ finder man flere 
videoer med inspiration  
og vejledninger, fx “Sådan 
tænder du et bål” eller 
“Sådan bruger du et trangia”, 
bålsamtaler, gode råd mm. 

Ideen er, at man nemt kan  
gå ind på YouTube og se  
en video og derefter være  
klædt på til at gøre det selv 
med familien eller i natur- 
familie-gruppen. 

Naturfamiliers mailboks
Naturfamilier har en mailboks, hvor de lokale naturfamilier kan komme i 
kontakt med projektgruppen bag Naturfamilier. Henvendelserne drejer sig 
som regel om hjælp til at finde en ny ambassadør, ønsket om at få tilsendt 
materialer, hjælp til at oprette turer på hjemmesiden eller også mangler 
familierne inspiration og hjælp til at få gang i naturfamilie-grupperne.

De tre mest sete film på YouTube har været:

• “Coronavejledning med Peter Laurents”. 
• “Sådan tænder du det perfekte bål”. 
• “Guide til brug af trangia”. 
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Digitale nyhedsbreve 
Alle tilmeldte Naturfamilier modtager hver måned 
et nyhedsbrev med nyt fra projektet, gode råd, 
opskrifter og ideer til naturoplevelser for hele 
familien eller den lokale naturfamilie-gruppe. 

Formålet med nyhedsbrevene er, at vi løbende  
kan informere om nyt fra projektet, samtidig med  
at vi understøtter, motiverer og inspirerer familier  
til at komme ud i naturen med andre naturfamilier.

Det er muligt at afmelde nyhedsbrevet, hvis man 
ikke ønsker at få det tilsendt. 

Ambassadørerne får et særskilt nyhedsbrev, der 
primært har fokus på, hvordan ambassadørerne  
får motiveret eller måske genstartet de lokale 
naturfamilier-grupper, så flere får arrangeret  
og inviteret til lokale naturoplevelser. Det er  

også her, vi videreformidler, hvad der drøftes på de 
månedlige onlinemøder for ambassadørerne, da det 
langt fra er alle ambassadører, der deltager.

Nyhedsbrev  
til Naturfamilier  
i oktober 2021:

Klikrate  
på 18% ift.  

forskellige links  
i nyhedsbrevet

Åbningsrate 
på 43%

7.717  
modtaget

Erfaringer og udfordringer med Naturfamilier 
Projektgruppen har undervejs i projektet erfaret,  
at der er flere udfordringer ved at anvende både 
naturfamilier.dk og de sociale kanaler som styrings- 
og kommunikationsredskaber:
•  Vi har erfaret, at nogle oplever, at det er besvær-

geligt at tilmelde sig Naturfamilier, når man først 
skal oprette sig på Naturfamilier.dk. På hjemme- 
siden skal man vælge, hvilke naturfamilie-grupper 
man ønsker at tilmelde sig. Dernæst skal man 
anmode om at følge den lokale naturfamilie- 
gruppes Facebook for derigennem at få lokal 
inspiration og viden om de planlagte ture.

•  Når Naturfamilierne arrangerer en tur, er hen- 
sigten, at de opretter turen på naturfamilier.dk. 
Formålet er, at når turen er oprettet på Natur- 
familier.dk, sendes der automatisk en mail ud  
til alle, der er tilknyttet den lokale naturfamilie- 
gruppe, så alle bliver informeret, om at turen er 
planlagt. Udfordring er, at mange undlader at 
oprette de planlagte ture på naturfamilier.dk, 
men udelukkende inviterer via Facebookgrup- 
perne. Ikke alle tilmeldte naturfamilier ønsker  
at anvende Facebook, så de får i disse tilfælde 
ikke informationen om, at der er planlagt en tur  
i lokalområdet.

•  Når de lokale naturfamilier undlader at lægge 
planlagte ture op på Naturfamilier.dk, kan vi  
ikke registrere, hvor mange turer Naturfamilier  
har arrangeret. Det samlede antal planlagte  
ture beror derfor udelukkende på et skøn ud  

fra overvågning af facebookgrupperne samt 
ambassadørernes tilbagemeldinger. 

•  Det er en udfordring, at der ikke findes et 
redskab til styring af mange Facebookgrupper 
samtidig. Fx er det ikke muligt for os at dele 
vigtige informationer, som vi lægger op på 
Naturfamiliers Facebookside i alle 112 facebook-
grupper på en gang – det skal gøres manuelt.  
Det er heller ikke muligt at få et overblik over 
kommunikationen, der foregår i alle Facebook-
grupperne. Eller om der er nogle af Facebook-
grupperne, der slet ikke er i brug og derfor  
bør lukkes ned. 

•  At udvikle, drive og monitorere en effektiv 
hjemmeside, flere sociale medier og en mailboks 
er alle ressourcekrævende opgaver. Når man 
arbejder med så mange forskellige digitale 
medier, kræver det ressourcer til løbende og 
regelmæssigt at kunne udkomme med relevant 
og aktuelt indhold, men også til at kunne være  
en relevant sparringspartner for familierne for at 
fastholde målgruppens interesse for projektet.  
Vi har endnu ikke fundet den optimale løsning  
og gør derfor forsat brug af alle kanaler for at 
kunne registrere antal tilmeldte Naturfamilier og 
holde øje med ture, de planlægger, og hvad der 
ellers forgår af kommunikation på tværs af de 
forskellige kanaler. Vi holder os orienteret om 
nye muligheder og videndeler med andre  
organisationer for evt. at kunne drage nytte  
af andres gode erfaringer.   
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Digitale mobiliseringskampagner 
Vi har brugt sociale medier til at mobilisere lokale 
børnefamilier til Naturfamilier. Vi har primært brugt 
Facebook og Instagram. Vi har udarbejdet forskelli-
ge annonceringskampagner med et lokalt afsæt for 
at mobilisere familier til de lokale naturfamilie-grup-
per. Derudover har vi lagt opslag op i de lokale 
grupper, der findes i de fleste kommuner (“Os der 
bor i …” osv.) á la “Nu er der kommet en Naturfami-
lie-gruppe i din kommune”, eller “Vil du også have 
familietid i naturen?”. 

Til at underbygge de lokale annoncer har vi også 
brugt de lokale aviser til at komme bredt og lokalt 
ud. Vi har sendt pressemeddelelser til alle lokal- 
aviser i de kommuner, hvor vi har startet natur- 
familie-grupper op. 

Vi har benyttet forskellige anledningerne fx opstart 
af nye naturfamiliegrupper og ferier samt højtider 
til, at lave presse- og annonce indsatser i håb om  
at mobilisere flere naturfamilier. 

Erfaringer fra annoncering på Facebook: 
•  Kør med flere forskellige testversioner  

af annoncerne og sortér fra løbende.  
Det, der virkede sidst, er ikke nødvendigvis  
det bedste nu. Og bedre at have fem  
forskellige versioner på fra start i stedet  
for at tilføje løbende. 

•  Der skal annonceres direkte til kvinder.  
Mændene tilmelder sig stort set ikke,  
så pengene er spildt her. 

•  Look-a-like-gruppen (dem der ligner de  
Naturfamilier, der allerede er tilmeldt)  
skal prioriteres som målgruppe, da de  
performer bedst.

Eksempler på  
annoncer  

på Facebook:
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Sommerkampagne
I sommeren 2021 udarbejdede vi en en gratis 
digital sommerguide til børnefamilier: ‘En guide  
til et sommerdøgn i naturen’. Guiden beskriver, 
hvordan man som familie kan planlægge en naturtur 
med overnatning eksempelvis i et shelter, eller telt, 
og hvorfor det er en god ide at tilbringe et døgn  
i naturen som familie. 

I guiden findes 
alt fra overvejel-
ser om tvivls-
spørgsmål, til 
sanitære for-
hold, pakkelister, 
idéer til madlav-
ning, aktiviteter, 
guides til det 

perfekte bål, regler for adgang til naturen, hjemme-
sider og apps, som kan være hjælpsomme til 
planlægningen og opholdet i naturen. 

Formålet med guiden var at tiltrække nye familier til 
Naturfamiliefællesskabet og at inspirere nuværende 
naturfamilier til at komme ud i sommernaturen. 
Hvis familierne ønskede at få tilsendt guiden, blev 
de samtidig en del af Naturfamiliefællesskabet. 
Vi annoncerede på Facebook, hvor vi lavede en mål- 
rettet kampagne mod de nuværende Naturfamilier 
samt sendte guiden ud til potentielle børnefamilier 
blandt DN's medlemmer. Godt 2.000 børnefamilier 
takkede ja til at modtage guiden og blive en del af 
Naturfamiliefællesskabet.

Efterårskampagne 
I efteråret 2021 gentog vi succesen med at lave  
en digital guide, “Klædt på til et efterårsdøgn i 
naturen” og en miniguide, “Tips til efterårsaktivite-
ter”, målrettet børnefamilier. Guiden indeholdt 
samme gode råd som sommerguiden bare tilpasset 
efterårssæsonen. Miniguiden indeholdt forslag til, 
hvad man kan lave i efterårsferien, fx lave sjove 
kastanjedyr, bygge en drage eller tage på svampetur. 
Formålet med efteråskampagnen var dels at tiltræk-
ke nye familier til Naturfamiliefællesskabet og dels at 
inspirere nuværende naturfamilier til at komme ud i 

efterårsna- 
turen. Vi kørte 
derfor annonce-
ring på Facebook 
og en facebook- 
indsats målrettet 
de nuværende 
Naturfamilier.

Af tekniske grunde nåede denne kampagne knap  
så bredt ud og resulterede i, at kun knap 400 børne- 
familier takkede ja til at blive en del af Naturfamilie-
fællesskabet.

Julekampagner 
I projektet har vi brugt forskellige anledninger til at 
inspirere og understøtte de lokale naturfamilier og 
ambassadører. Julen er en anledning, vi har brugt 
hvert år i projektperioden.

I 2019 udviklede vi en 
julekalender til Facebook 
og Instagram, hvor der 
bag hver af de 24 låger 
gemte sig inspiration til 
en juleaktivitet i eller 
med naturen eller en 
overraskende historie 
om et dyr eller plante, 
som forældre kunne 
videreformidle til deres 
børn.

I 2020 udviklede vi en 
podcastserie, hvor der 
blev offentliggjort et nyt 
afsnit hver advent med 
dertilhørende video og 
billeder med inspiration til gode adventsaktiviteter 
med eller i naturen for hele familien. Se mere under 
afsnittet “Podcast”.

I 2021 havde vi tre forskellige juleindsatser:  
 1   En Facebook- og Instagramkampagne, hvor DNs 

præsident Maria Gjerding kom med gode tips  
til juleaktiviteter i naturen og opfordrede børne- 
familier til at tilmelde sig Naturfamilie. 

 2   En julekonkurrence på Facebook målrettet 
børnefamilier, hvor alle kunne dreje på et hjul  
med otte forskellige juleaktiviteter, man kan  
lave i naturen, med muligheden for at vinde  
en junior-kikkert. 

 3   En adventskalender med fire små adventsfilm 
med DN’s Naturvejleder Peter Laurents, der  
bl.a. viser, hvordan man laver julepynt af ting, 
man kan finde i naturen, bygger fuglekugler  
og tømmer fuglehuse, snitter nisser og laver  
julegodter over bål. 

Formålet med alle tre indsatser var at tiltrække nye 
børnefamilier og inspirere de naturfamilier, der 
allerede var tilmeldt til at komme ud og lave jule- 
aktiviteter i naturen.

Klædt på til …

Et sensommerdøgn 
i naturen

Klædt på til …

Et efterårsdøgn 
i naturen
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Opstartsarrangementer  
Projektgruppen har været rundt i hele landet  
dels for at starte lokale naturfamilier-grupper  
op og for at understøtte de lokale ambassadører.  
 
I foråret 2019 blev der afholdt opstartsarran- 
gementer for de første 10 naturfamilie-grupper  
i Svenborg, Thisted, Aarhus, Lolland, Sorø,  
København, Rebild, Roskilde, Ringkøbing- 
Skjern og Sønderborg.  

Formålet med opstartsarrangementer var at tale 
med familierne om deres forventninger og om 
projektets formål samt at have en hyggelig dag  
med de lokale familier. 

De efterfølgende grupper, der er startet op, har  
fået et tilbud om at få besøg af projektgruppen.  
Her har vi været ude til forskellige Naturfamilie- 
opstartsarrangementer blandt andet på Islands 
Brygge, i Helsingør og til et opstartsarrangement i 
en gruppe omkring en daginstitution på Nørrebro. 

Aktiviteter med Naturfamilier
Samarbejde med Bliv Naturligvis
Naturfamilier indgik efteråret 2019 et samarbejde  
med projektet Bliv Naturligvis (Jægerforbundet  
og Danmarks Sportsfiskerforbund) om, at de lokale 
naturfamilie-grupper gratis kan booke en lokal 
formidler til deres lokale arrangementer gennem  
Bliv Naturligvis-projektet. Samarbejdet blev 
lanceret ved et større arrangement på Randers 
Naturcenter, hvor mere end 80 familier mødte  
op til sjove og underholdende naturaktiviteter.  
På grund af Corona har samarbejdet ikke fået  
mulighed for at udfolde sit potentiale. 

Naturfamilier tog kontakt til  
fritidsforvaltninger i 33 kommuner
I februar 2020, kort inden COVID-19 og i forbindel-
se med opstart af nye naturfamiliegrupper, kontak-
tede vi i alt 33 fritidsforvaltninger om mulige 
samarbejder med henblik på lokal forankring.  
Vi fik mange positive tilkendegivelser på, at de  
gerne ville understøtte den lokale naturfamilie- 
gruppe i deres kommune.  

Mulige samarbejder handlede blandt andet om at:
•  Formidle projektet gennem kommunens kanaler.
•  Formidle kontakten til de kommunale natur- 

vejledere, der også gerne vil samarbejde.  
I Ishøj fik vi afholdt et arrangement på  
Naturskolen, og i Faxe fik vi tilbud om at  
bruge det kommunale grejskur.

•  Formidle kontakten til de lokale biblioteker  
og kulturhuse. Fx fik vi aftalt og inviteret  
til et Naturfamiliearrangement på Solrød  
Bibliotek og kulturhus, som måtte aflyses  
pga. corona.
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Online bålsamtaler 
Da Danmark lukkede ned i foråret 2020 på grund af 
COVID-19, og vi ikke havde mulighed for at afholde 
de arrangementer, vi havde planlagt for ambassa- 
dører, eller kunne komme på ture med naturfamilie- 
grupper, besluttede vi at lave online bålsamtaler for 
at inspirere og holde gejsten oppe hos de mange 
naturfamilier og ambassadører, der havde glædet 
sig til fælles naturoplevelser. Vi afholdte i alt 
fire online bålsamtaler, som kunne ses via Zoom 
og LIVE på Facebook. 

De fire bålsamtaler: 
•  Genstart af Naturfamilier for ambassadører efter 

første nedlukning af Danmark i foråret 2020  
med daværende projektleder for Naturfamiler  
Lene Gryning og naturvejleder Peter Laurents.

•  Fokus på de små i naturen med forfatter  
og friluftsmor: Julie Pio.  

•  Hvorvidt digitale medier kan være en barriere 
eller en mulighed for børnefamiliers naturople- 
velser med Julie Ellesøe Jespersen, centerleder  
i Center for Børneliv. 

•  Samtale om naturformidling, natursyn og jagt  
i børnehøjde med frivillig formidler og jæger  
fra Bliv Naturligvis, Carsten Lønberg.

Sommerturné  
Naturfamilier tog på sommerturné i sommeren 
2020 og besøgte 24 naturfamilie-grupper lige fra 
Bornholm til Frederikshavn. 

Turnéens tema var vand, og vi havde derfor fundet 
lokaliteter med adgang til vand – primært havne, 
strande og søer. Her stod vi klar med kaffe, varm 
kakao, kiks, infomaterialer om projektet samt en 
masse gode aktiviteter.  

Aktiviteter til sommerturné: 
•  Fang krabber.  •  Hav-tatoveringer.
•  Byg sanddyr.  •  Følekasse.
•   Find og mal sten/skaller •  Kig på vanddyr
    (m. posca-tuscher).      i bakke med lup.
•  Vandbingo.  •  Snit en fisk og mal.
 
Formålet med sommerturnéen var: 
•  At skabe aktivitet i Naturfamilie-kalenderen  

over sommeren i en tid påvirket af corona.  
•  At komme ud og møde naturfamiliegrupperne 

og understøtte ambassadørerne.  

•  At udbrede kendskabet om Naturfamilier ved at 
skabe omtale i presse og indhold til de sociale 
medier.

•  Udnytte momentum i naturinteresse, og at  
mange danskere var hjemme i Danmark i ferien.

• At hverve nye familier.
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Grejtasker
I 2021 fik vi midler fra Nordea-fondens  
lokalpulje til at udvikle og udsende 20  
Grejtasker til lokale naturfamilie-grupper.  
Formålet med grejtaskerne var at understøtte  
vores ambassadører i at få genstartet grupperne 
efter nedlukningen og afholde flere ture i natur- 
familie-grupperne.  

Vi ønskede at skabe en grejtaske med indhold,  
der gjorde det nemt og inspirerende at komme  
ud på ture med sin egen familie eller med andre 
lokale naturfamilier. 

Indholdet i taskerne var baseret på 3 hovedaktivi- 
teter: At snitte, at lave mad over bål og at gå på 
opdagelse efter insekter. 

Vi har understøttet Grejtasken med nyhedsbreve, 
en folder om grejtaskens indhold og inspiration i 
form af videoer og billeder om dens anvendelse og 
et grejtaskeevent, hvor vi inviterede naturfamilier til 
at prøve en af Grejtaskerne. 

Grejtaskerne blev sendt ud til udvalgte naturfami-
lie-grupper i starten af april 2021. Det var ambassa-
dørerne i de lokale naturfamilie-grupper, som skulle 
ansøge om at modtage tasken på gruppens vegne.

Ligesom 
det var 
ambassa-
dørernes 
opgave at 
præsentere 
tasken og dens 
indhold for den 
lokale naturfamilie-gruppe. 
Det har været ambassadørernes ansvar at stå for 
udlån af tasken til naturfamilierne.

Tilbagemeldingerne er positive. Syv ud af ti svarer, at 
Grejtasken har bidraget til, at det har været nemmere 
for både ambassadørerne og naturfamilierne at  
komme ud i naturen. Størstedelen af ambassadører-
ne svarer, at grejtasken har været ude med natur- 
familier fem gange eller mere de sidste tre måneder. 
Tilbagemeldinger er desuden, at de udvalgte aktivite-
ter og tilhørende grej har været inspirerende og 
nemme for alle at anvende. Alle anbefaler, at flere 
naturfamilie-grupper får mulighed for at få en 
grejtaske.  

Naturfamilier på Busters filmfestival
I efteråret 2021 blev Naturfamilier inviteret til at 
deltage på Busters filmfestival – Skandinaviens 
største børnefilmfestival – hvor ca. 35.000 børn, 
lærere og familier deltager. Naturfamilier deltog  
på to events i København, hvor børn og voksne, 
efter de havde set film, kunne høre mere om 
Naturfamilier og få inspiration til at komme mere  
ud i naturen. Interessen var stor, og mere end  
100 familier ønskede at få tilsendt flere oplysninger  
om Naturfamilier.   

“Grejtasken�står�fremme,�og�så��
bruger�vi�den�typisk�til�at�aktivere�børnene.�
Krible-krable-udstyret�er�vildt�godt�som��

icebreaker,�når�børnene�lige�skal�rystes�sammen.��
Knivene�er�populære�blandt�lidt�større�børn�og��
forældre,�når�man�bare�sidder�og�daser�ved�bålet.��
Det�er�altså�utroligt,�hvor�spændende�det�er��
med�de�fold-ud�plancher,�hvor�man�kan��

genkende�de�dyr,�man�har�set.”�
– ambassadør for Naturfamilier, 
Ikast-Brande, november 2021
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Kommunikationsmaterialer
Der er blevet udviklet informationsmaterialer til og 
om Naturfamilier og merchandise, som sendes i en 
startpakke til ambassadører, og som kan rekvireres 
til ture. 

Materialerne medbringes også, når projektgruppen 
rejser rundt i Danmark for at udbrede kendskabet: 
•  To Folder til familierne med inspiration
•  Folder til ambassadørerne – en guide
•  Plakater til at hænge op i lokalområdet

•  Flip flap
•  Bingoplader til forskellige naturtyper
•  Tatoveringer
•  Klistermærker
•  Rygsæk
•  Foldekop
•  Lav en uro
•  Strandflag
•  Roll ups

Tilmeld din familie til Naturfamilier  

og få oplevelser for livet. Find masser  

af inspiration og læs mere på

www.naturfamilier.dk

FÅ OPLEVELSER 
FOR LIVET

FÅ OPLEVELSER 
FOR LIVET

Tilmeld jer på

naturfamilier.dk 
og få oplevelser 

for livet

Plakater til 
ophæng i 
lokalområdet.

Folder til 
familierne med 

inspiration. 

Rygsæk

Naturfamilier_sticker.indd   1

03/04/2019   20.28

Kl
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er ti 
l uddeling fx ved arrangem

enter.

1. Find flotte ting i naturen fx sten, agern, fjer, kogler, kastanjer osv.  
I kan også snitte ting i grene, som I har fundet i skoven.  

2. Klip naturfamiliedyrene ud, farvelæg dem og dekorer med fx  
glimmerlim, pailletter osv.   

3. Bind og lim det hele fast på en lang, tyk snor i en flot farve.  
Afslut med at binde fx en sten eller kogle fast i bunden.   

4. Hæng uroen op i et hjørne af stuen eller børneværelset, hvor den 
pynter fint og minder om jeres tur ud i naturen. 

Del jeres uro med #NATURFAMILIER på Facebook eller Instagram og  
vær med til at få flere familier ud i naturen. 

LAV EN 
NATURFAMILIE URO 

Skitse til 
hjemmelavet  
uro.

Foldekop til  
brug i naturen. 

   Folder til 
 Naturfamilie- 

ambassadørerne.

Bingoplader

Fa
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inger ti l uddeling fx ved arrangem

enter.
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Presse 
Naturfamilier har løbende opnået ny viden og 
erfaringer i projektperioden, som vi har brugt  
i presseindsatser for at få omtale i både lokale, 
regionale og nationale medier. Formålet har været 
at øge kendskabet til Naturfamilier og ligeledes at 
inspirere lokale aktører inden for natur og frivillig-
hed til at få familier ud i naturen og ikke mindst at 
mobilisere flere lokale familier til Naturfamilier.  

Naturfamilier har fået omtale i både lokale, regio- 
nale og landsdækkende medier. Naturfamilier har 

blandt andet været i TV 
Avisen 21 søndag og  
Go’ Morgen Danmark; 
i artikler og magasi-
ner som fx Spejder 
Sport, Børns Hver-
dag og Natur & 
Miljø; i næsten 
alle P4 regionernes 
radioudsendelser;  
og mange lokale 
medier. 

I alt har  
Naturfamilier været 
omtalt 240 gange i  

de forskellige medier  
svarende til en  

annonceværdi på:  
3.174.734 kr. 

 T E M A  B Ø R N  I  N A T U R E N   T E M A  B Ø R N  I  N A T U R E N  
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Længslen efter nærvær i hverdagen fik familien Dreyer til at 
sadle om i livet og lade naturen vise vej. Naturen giver mod til 
at stoppe op og mærke efter, oplever de. Det er den erkendelse, 

de ønsker at dele med andre naturfamilier.

e havde sat to børn i verden. Lillesøster Ida 
var blot en måned gammel. treårige Frederik 
skulle til at starte i børnehave, da erkendel-

sen for alvor ramte dem. Henrik og Betina Dreyer levede 
bylivet i Aarhus, da de kiggede hinanden dybt i øjnene og 
besluttede at lægge deres liv om. 

“Vi havde begge to fuldtidsjobs og kunne pludselig 
mærke, at vi ikke levede i pagt med det, vi drømte om og 
selv er vokset op med; tid, nærvær og plads til at gøre de 
små eventyr i naturen til en del af hverdagen,” forklarer 
Henrik Dreyer. Der lyser en klarhed i de isblå øjne, som 
spejler alt andet end tvivl.

Kort efter flyttede de til barndomsegnen og den søn-
derjyske muld tættere på bedsteforældrene i Dybbøl. De 
indrettede sig i en hvidkalket villa omkranset af marker. 
Med luft og rum til at lade blikket vandre langt. De lagde 
en femårsplan. Havde sparet op, så de kunne arbejde min-
dre. De gik begge på barsel. Henrik begyndte at videre-
uddanne sig. Da barslen var forbi, startede Betina op som 
selvstændig reklamefotograf, så hun fik bedre mulighed 

for at indhegne arbejdet. 
Det var mere et instinkt end et egentligt valg. Som blev 

de ledt af driften mod at viderebringe gyldne barndoms-
minder til deres egne børn. Minderne bor i sanserne. 
Kroppen husker. Det er derfor, at naturminder lægger sig 
så dybt ind i sjælen, at man kan bruge dem som kompas 
hele livet, oplever Henrik Dreyer:

“Mine stærkeste minder fra barndommen er at cykle ud 
over markerne med min tvillingebror og en kammerat. 
Jeg kan huske, hvordan vi klatrede i halmballer og bygge-
de huler. At sidde i en grøftekant i efterårets kølige klar-
hed, lytte til gæssene, se dem flyve ind. Jeg bliver endnu 
den dag i dag helt varm indeni, når jeg hører gæssenes 
kalden over markerne.”

AT HUSKE AT GLEMME TIDEN. Betina husker aftenerne ved 
åer og vandløb. Hvordan pandelygten lyste i mørket, når 
hun og faderen sad på hver sin spand, betragtede nattens 
stjernetæppe, talte om universet, mens de ventede på, 
at ålene skulle bide på sandormsposerne, faderen havde 

D

NATUREN HJÆLPER 
OS TIL AT LEVE 
LIVET SAMMEN

D E T  S K A L  V Æ R E  L E T 
A T  T A G E  U D  I  N A T U R E N

Danmarks Naturfredningsforening vil med projektet Naturfamilier 
hjælpe flere børnefamilier ud i naturen. Det skal være attraktivt, 

let og socialt. Naturfamilierne mødes i lokale netværk, der kan lave 
naturaktiviteter for hinanden og tage med hinanden på tur. Projek-

tet er finansieret af Nordea-fonden og Steno Diabetes Center.
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  A N N E A N T H O N A N D ER S EN ,

 M E T T E IV ER S EN

 MIKK EL J E ZEQ U EL , S IM O N S KIPPER CHRIS TIA N S EN 

 1  STÆRK OG SUND 

Børn, som tilbringer meget tid i naturen, 
er stærkere, sundere og mindre syge 
end børn, som tilbringer meget tid 
indendørs. Leg udendørs giver kroppen 
et sundt skud D-vitamin, hvilket er med 
til at opbygge knogler og tænder.

 2  SKÆRPER BLIKKET 

For lidt tid i det fri 
er en mulig årsag til, 
at stadig flere men-
nesker i hele verden 
bliver nærsynede.

N A T U R F A M I L I E R 
H J Æ L P E R  H I N A N D E N 
U D  I  N A T U R E N S  F A V N
De deler både vilkår og drømme. Travlhed i 
hverdagens hamsterhjul. Ønsker om oftere 
at stikke ud på eventyr. Ved at melde sig som 
naturfamilier håber de at give deres børn et 
stærkere forhold til naturen og at lukke udeli-
vet ind som en naturlig del af hverdagen. 

TEMA

syet. Hun husker den magiske gamle staldlygte, faderen 
havde sat op i Opel Kadettens bagagerum, hvor hun og 
søsteren satte sig godt til rette.

“Der var en nøjsomhed i foretagendet, som er en del af 
det magiske ved at være i naturen. Det er den lygte, stjer-
nerne og nærværet, jeg stadig bærer med mig. Mere skal 
der ikke til,” siger hun.

Det er den slags oplevelser, de så brændende ønsker at 
give deres egne børn.

“Vi tænker meget over, hvordan vi grundlægger den 
kærlighed til naturen, som er blevet en del af os, netop 
fordi vi var så heldige at få de oplevelser som børn. Vi 
ønsker, at de hele livet får adgang til den ro og styrke, 
naturen tilbyder,” siger Henrik Dreyer.

Øverst på ønskelisten for deres nye liv stod natur og 
nærvær. Det er derfor, at de har valgt ikke at arbejde hver 
dag. At supplere en lavere indtjening med den opsparing, 
de havde lavet, fravælge dyre udenlandsrejser for at nyde 
naturen herhjemme i ferierne, sætte forbruget ned. Det 
skaber rum for at vandre ud i marken og lade sig opsluge 
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Halløjsa, kom så med - så tager vi af sted
For der er så fuld af sjov, inde i en skov. Henriette Rask håber, at Danmarks Natur-fredningsforenings "Naturfamilier"kan give hende og familien et nyt, spændende netværk med fælles interesser.

Mette ThomsenMET@jv.dk

AABÆK: - Skal vi gå ned og smi-de sten i søen?Det er ikke meget, Villy påtoethalvt endnu kan sige,men et langt "jaaaaaahhh"kan det blive til.Og tvillingebrormand Se-verin kommer også i sko ogjakke.
De ved det ikke, men de eryngste medlemmer af en afAabenraas nye "Naturfamili-er". Et landsdækkende pro-jekt, som Danmarks Natur-fredningsforening står bag,

og som efter et par års tilløbnu er et tilbud i alle landets98 kommuner.- Jeg har i mange år væretmedlem af Danmarks Natur-fredningsforening, og jeg til-meldte mig allerede, da jegførste gang så det i en nyheds-mail for et par år siden, mendengang var det endnu ikke iAabenraa, fortæller Villy ogSeverins mor, Henriette Rask,der derfor glæder sig over, atdet nu er lykkedes.For naturen er kommet tilat fylde mere og mere for den32-årige lærer. Af og til godtkan hun da godt savne caféli-vet i Odense hjemme påbarndommens Fyn, men det

går hurtigt over.- Jeg har altid været gladfor naturen. Vi har boet pålandet, jeg har bygget hulerog har gået til spejder. Mennu er jeg begyndt for alvor atdyrke den. Sammen med enveninde har jeg gået på Hær-vejen, hvor vi har sovet i shel-ter. Og når vi nu bor, hvor vigør, er jeg også begyndt atsanke. Altså finde ting i sko-ven, som kan bruges i mad-lavningen, forklarer hun.
Et uformelt netværkOg der er ikke mange meterat gå. Sammen med sinmand, Michael Jensen, borhun på Aabæk Efterskole,hvor han er viceforstander.Lige midt i al den natur, mannærmest kan drømme om.- Vi har soveværelse oppepå første sal, og når vi trækkergardinerne fra om morgenen,står der tit rådyr i skovbrynet.Stranden ligger lige dernede,og ved skolen er der et par sø-

Henriette Rask kan godt savne Fyn og bylivet i Odense, men hun er kom-

met til at holde af Sønderjylland, og nu er det her, hun vil bruge sine 

kræfter på blandt andet at formidle sin egen kærlighed til naturen vi-

dere. Foto: André Thorup

er, ligesom er jo er både grise,heste og køer. Der er ikke såmange legepladser herude,men vi har naturen, som hunsiger.
De oplevelser vil hun gernedele med andre, så hun hå-

ber, det lykkes at få et net-værk op at stå gennem "Na-turfamilier". Konceptet ertænkt sådan, at man selv op-retter arrangementer i grup-pen på Facebook eller påwww.naturfamilier.dk, og så

kan andre børnefamilier mel-de sig til. Det er helt uformelt.- Jeg ville virkelig væreglad, hvis det kan lykkes atskabe noget ud af det her.Også fordi jeg jo er tilflytter,så det ville være en fin mådeat lære nogle at kende, som erinteresserede i naturen - ogmåske også skabe legekam-merater for drengene. Der erjo ikke mange børnefamilierlige her i området, siger Hen-riette Rask.
Hun har allerede idéernetil, hvilke arrangementer hunkunne foreslå. Svampejagt,snobrød på stranden - ellerved efterskolen. Hun har fåetlov til at låne faciliteterne dér.

Udeskole og vild have-mentor
Henriette Rask ved godt,hvordan hun skal gribe detan. For ikke nok med, hun eruddannet lærer. Hun er ogsågennem sit job på Fjordsko-len blevet udeskoleambassa-

Halløjsa, kom så med - så tager vi af sted
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AABENRAASådan går det:Her er ugens lokale regnskaberDenne artikel er autogenereret af Jysk Fynske Mediers tekstrobot på baggrund 

af data fra Erhvervsstyrelsen. Vi bringer disse regnskaber, fordi de er vigtig lokal 

nyhedsformidling. Har du uddybende oplysninger, kontakt da redaktionen på 

ar@jfmedier.dk.

JFM ar@jfmedier.dk

Ejendomsselskabet af 1. januar 1996 ApSOverskud er blevet til under-skud i Rønshoved, hvor fir-maet Ejendomsselskabet af 1.januar 1996 ApS har adresse.Det fremgår af den friske års-rapport for 2019/20, som fir-maet, der ledes af direktørDorthe Stamp, netop har re-gistreret hos Erhvervsstyrel-sen. I det seneste regnskabsårer resultatet faldet under nul-stregen fra 32.546 til -109.720kroner før skat. Egenkapita-len faldt fra 3,6 millioner til3,4 millioner kroner.
JSR INVEST ApSResultatet er i det senesteregnskabsår faldet i Rødekro,hvor virksomheden JSR IN-VEST ApS har adresse. Detfremgår af det seneste regn-skab for 2019/20, som selska-bet netop har publiceret hosErhvervsstyrelsen. I det sene-ste regnskabsår er overskud-det faldet fra 65.342 til 25.270kroner før skat. Egenkapita-len i virksomheden var lige-som året før på 2,0 millionerkroner.

Danlamp A/SDanlamp A/S, der er et sel-skab i Aabenraa, har opleveten nedgang i resultatet i detseneste år. Det fremgår afregnskabet for 2019/20, somvirksomheden for nylig harpubliceret hos Erhvervssty-relsen. I det seneste regn-skabsår er overskuddet faldetfra 206.470 til 28.680 kronerfør skat. Egenkapitalen i virk-somheden var ligesom åretfør på 3,4 millioner kroner.
Krusells Multiservice ApSFirmaet Krusells MultiserviceApS i Frøslev fik underskud idet seneste regnskabsår. Detfremgår af det nye regnskabfor 2019, som virksomhedenfor kort tid siden har publice-ret hos Erhvervsstyrelsen. Idet seneste regnskabsår erunderskuddet gået op fra -83.187 til -127.006 kroner førskat. Egenkapitalen faldt fra -7713 til -110.319 kroner og erdermed stadig negativ.

Trailer Rental ApS har adres-se, voksede sidste år. Detfremgår af den friske årsrap-port for 2019, som virksom-heden for kort tid siden harpubliceret hos Erhvervssty-relsen. I det seneste år er un-derskuddet vokset fra -231.000 til -942.313 kronerfør skat. Egenkapitalen faldtfra -188.000 til -1,1 millionerkroner og er dermed stadignegativ.

Tal-link ApSOverskud er blevet til under-skud i firmaet Tal-link ApS iTumbøl. Det fremgår af regn-skabet for 2019, som virk-somheden for nylig har pu-bliceret hos Erhvervsstyrel-sen. I det seneste år er resul-tatet faldet under nul-stre-gen fra 83.617 til -382.120kroner før skat. Egenkapita-len faldt fra 585.645 til252.059 kroner.
Danplanex A/SOverskuddet er blevet størrei det seneste år i firmaet Dan-planex A/S i Rødekro. Detfremgår af regnskabet for2019/20, som selskabet, derledes af direktør Per Buchha-ve, for nylig har publicerethos Erhvervsstyrelsen. I detseneste regnskabsår er over-skuddet vokset fra 2,2 millio-ner til 3,0 millioner kronerfør skat. Sidste år steg egenka-pitalen i selskabet fra 13,4millioner til 15,7 millionerkroner.

Geodyn Service ApSIndtjeningen er i det senesteregnskabsår faldet i virksom-heden Geodyn Service ApS iAabenraa. Det fremgår af detnye regnskab for 2019/20,som virksomheden for nylighar offentliggjort hos Er-hvervsstyrelsen. I det senesteregnskabsår er overskuddetfaldet fra 50.000 til 9564 kro-ner før skat. Sidste år voksedeformuen i firmaet fra 373.000til 379.090 kroner.
Mad Med Traditioner IVSOverskud er blevet til under-skud i firmaet Mad Med Tra-ditioner IVS, der har adressei Rødekro. Det fremgår afregnskabet for 2019, somvirksomheden for kort tid si-den har offentliggjort hos Er-hvervsstyrelsen. I det senesteregnskabsår er resultatet fal-det under nul-stregen fra144.455 til -192.454 kronerfør skat. Egenkapitalen faldtfra 44.335 til -148.119 kronerog er dermed blevet negativ.

har registreret hos Erhvervs-styrelsen. I det seneste regn-skabsår er overskuddet vok-set fra 8825 til 11.597 kronerfør skat. Sidste år voksede for-muen i virksomheden fra130.727 til 139.772 kroner.
Rødekro Kurer A/SOverskuddet er i det senesteregnskabsår faldet i Rødekro,hvor firmaet Rødekro KurerA/S har adresse. Det fremgåraf regnskabet for 2019/20,som firmaet for kort tid sidenhar offentliggjort hos Er-hvervsstyrelsen. I det senesteår er overskuddet faldet fra77.314 til 15.723 kroner førskat. Egenkapitalen i virk-somheden var ligesom åretfør på 1,8 millioner kroner.

Schmidts Tømrerforretning ApS
Efter et underskud året førkom der sidste år plus påbundlinjen i Stubbæk, hvorfirmaet Schmidts Tømrerfor-retning ApS har adresse. Detfremgår af regnskabet for2019, som selskabet for korttid siden har registreret hosErhvervsstyrelsen. I det sene-ste regnskabsår er resultatetvokset fra -54.782 til 103.979kroner før skat. Sidste år stegformuen i selskabet fra 9355til 90.075 kroner.

Davidsen Handel IVSOverskud er blevet til under-skud i Rødekro-selskabetDavidsen Handel IVS. Detfremgår af regnskabet for2019, som virksomheden fornylig har publiceret hos Er-hvervsstyrelsen. I det senesteregnskabsår er resultatet fal-det under nul-stregen fra33.560 til -51.128 kroner førskat. Egenkapitalen faldt fra13.963 til -37.165 kroner oger dermed blevet negativ.
Rødekro 
Entreprenørmaskiner ApSOverskud er blevet til under-skud i Genner-firmaet Røde-kro EntreprenørmaskinerApS. Det fremgår af det sene-ste regnskab for 2019, somfirmaet for kort tid siden harpubliceret hos Erhvervssty-relsen. I det seneste regn-skabsår er resultatet faldetunder nul-stregen fra 240.712til -25.592 kroner før skat.Egenkapitalen faldt fra497.846 til 422.346 kroner.

Greiwing Truck & Trailer Rental ApSUnderskuddet i Bov, hvor sel-skabet Greiwing Truck &

BRAND INVEST ApSBRAND INVEST ApS, der er etfirma i Aabenraa, fik under-skud i det seneste regn-skabsår. Det fremgår af detnye regnskab for 2019, somvirksomheden, der ledes afdirektør Theodor Brand, forkort tid siden har registrerethos Erhvervsstyrelsen. I detseneste regnskabsår er un-derskuddet formindsket fra -66.448 til -4951 kroner førskat. Egenkapitalen faldt fra -589.185 til -594.136 kronerog er dermed stadig negativ.
Rudebeck Ejendomme A/SOverskuddet er blevet størrei det seneste år i firmaet Ru-debeck Ejendomme A/S iPadborg. Det fremgår af regn-skabet for 2019, som virk-somheden for kort tid sidenhar publiceret hos Erhvervs-styrelsen. I det seneste år eroverskuddet vokset fra 3,1millioner til 3,2 millionerkroner før skat. Sidste år stegegenkapitalen i selskabet fra15,2 millioner til 18,4 millio-ner kroner.

Creative Modes IVSDet seneste år er endt medunderskud i Creative ModesIVS, der er en virksomhed iPadborg. Det fremgår af regn-skabet for 2019, som firmaet,der ledes af direktør TorbenLindbæk-Larsen, netop harpubliceret hos Erhvervssty-relsen. Årets resultat blev etunderskud på -12.783 kro-ner. Det er virksomhedensførste regnskab. Formuen ivirksomheden endte på12.783 kroner.
SERVICEPARTNER REGION SYD ApS

Overskud er blevet til under-skud i selskabet SERVICE-PARTNER REGION SYD ApS iKollund. Det fremgår af denfriske årsrapport for 2019,som virksomheden netophar registreret hos Erhvervs-styrelsen. I det seneste år erresultatet faldet under nul-stregen fra 62.350 til -194.348kroner før skat. Egenkapita-len faldt fra 407.499 til228.270 kroner.
Hostrupskov ApSSelskabet Hostrupskov ApS iHostrupskov har øget over-skuddet i det seneste regn-skabsår. Det fremgår af regn-skabet for 2019/20, som virk-somheden for kort tid siden

Henriette Rask håber, at andre familier vil 
med Bertil, Liva og tvillingerne Villy og Se-
verin ud på naturoplevelser gennem det nye "Naturfamilier"-netværk. Foto: André 

Thorup

CC
Kan vi nå at lave lave et arrangement her i efteråret, så skal det helt sikkert være noget med bål - enten her på efterskolen eller nede ved stranden.

HENRIETTE RASK

dør, ligesom hun privat erVild have-mentor.- Det har jo i første omgangværet min egen interesse,som jeg begyndte at dyrke,men jeg synes, det er fedt atkunne formidle den videre.Og helt ærligt. Jeg er 32 år nuog har været lærer i otte år.Jeg kan godt mærke, at jeg ik-ke skal stå i et klasseværelse i40 år. Jeg skal ud af klassevæ-relset og undervise på en an-den måde, siger hun og for-tæller om en ny linje, "Livs-mester", der er oprettet påspecialskolen i Kruså.Her kommer eleverne ud.De snitter, klatrer, laver madover bålet, som de også læserved.
- Det er så godt for dem atvære ude. Det styrker bådesanser og motorik. Der var endag, vi var gået ned til KrusåMøllesø, hvor jeg bad demsidde helt stille og bare lyttei ti minutter. En af drengenefølte nærmest fysisk ubehag

ved det, fordi han var vant tilhele tiden at have sin telefoneller iPad, trækker hun fremsom eksempel på, hvad natu-ren kan.
Heldigvis er hun ikke deneneste, der er begejstret for atvære ude. Villy og Severin erså små, at de jo bare følgermed, men også Michaels toandre børn, Liva på 11 og Ber-til på 8, har sagt, at de gernevil være med, når de er der iweekender og ferier.- Det er dejligt, for de tosmå er ellevilde med dem, si-ger hun, og det betyder, athendes mand også er med,selv om hun ikke lægger skjulpå, at det mest er hendes pro-jekt:

- Michael vil gerne, mendet er mest på sidelinjen - oghvis Liva og Bertil er med.Nu krydser hun så bare fin-gre for, at de seks fremover vilfå selskab af andre naturgladebørnefamilier. Det er baremed at komme ud af busken.

I PRESSEN
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Naturmødet 2019  
i Hirtshals: Naturfamilier  

havde blandt andet et  
arrangement med bål og  

aktiviteter i børnehøjde hos  
Center for Børn og Natur  
for alle børnefamilier og  

interesserede, der  
havde lyst. 

Center for Børn og Natur, 
Seminaret Børn og unge 

i naturen, Mellem 
mobiltelefoner, familie, 

fællesskaber og fritid 
(september 2019)

Nordea-fondens  
bestyrelsesevent i 

Sønderborg – Naturfamilier  
havde planlagt forskellige  
aktiviteter for bestyrelsen 

(september 2021)

Center for Børn & Natur 
– Naturfamilier delte 

erfaringer på konferencen 
‘Vores natur kalder’ 

(november 2021)

Mænds forum 
for sundhed – projekt 

‘Far for livet’: 
Naturfamilier delte 

erfaringer fra projektet 
på webinaret  

'Med far i naturen'
(arts 2021)

Center for Børn & natur 
– Naturfamilier delte 

erfaringer fra projektet 
på webinaret

‘Plads til naturen 
– også i småbørnsfamilien’. 

(maj 2021)

Center for Børn & Natur 
– Naturfamilier delte erfaringer 

på CenterZoom ’Naturaktiviteter 
for særlige grupper og 

i udsatte områder’ 
(oktober 2021) 

Nordea-fondens 
evalueringswebinar: 
Naturfamilier delte 

erfaringer fra projektet 
(marts 2021)

Nordea-fondens 
webinar om 
‘Flere børn 

der blomstrer’ 
(oktober 2020)

Folkemødet 2019 
på Bornholm i  

VILLA GODE LIV:  
Naturfamilier var i dialog med  

Folkemødedeltagere både aktører,  
familier og børn. Vi afholdte  

4 arrangementer, blandt  
andet bål, snit din egen  

naturblyant og en  
Natur-photobooth.

International konference: 
Conference on 

environmental Psyhology. 
Symposium The Child Outdoors. 

Præsentation: A feasibility study of  
a family-to-family intervention  
aimed at exposing families to  

nature and promote social,  
mental and physical health,  

England  
(september 2019)

Videndeling 
Viden, resultater og erfaringer fra projektet er 
blevet videreformidlet på relevante konferencer, 
webinarer og arrangementer og ligger desuden 
tilgængelig på naturfamilier.dk for alle, der ønsker 

indsigt og inspiration ift. lokalforankrede projekter, 
der har til formål at få flere børnefamilier ud i 
naturen. Her er vist de arrangementer, hvor Natur- 
familier er blevet formidlet: 

Tidslinje fra perioden 2019 – 2021
 1  9

 2

 10
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 Skal man være medlem af DN for at deltage i naturfamilier?
 Nej. Er du medlem af DN, støtter du bevarelsen af den danske natur og får en masse gode fordele, 
som du kan læse mere om på www.dn.dk. Det er dog ikke et krav at være medlem af DN for at 
kunne være med i Naturfamilier.

 Skal man være på Facebook for at kunne deltage i Naturfamilier?
 Nej. Man kan sagtens være en del af Naturfamilier uden at have en Facebook-profil, da planlægning 
og udbud af ture også sker gennem hjemmesiden: www.naturfamilier.dk. Man skal dog være 
opmærksom på, at hvis man ønsker yderligere kontakt familierne imellem, kan dette kun ske 
gennem Facebook-grupperne.

 Vi er ikke vant til at komme ud i naturen, er vi velkomne?
 Ja! Naturfamilier er et inkluderende fællesskab, hvor der er plads til alle, uanset naturerfaring.  
Hvis du ikke kan finde en tur i dit lokalområde, der interesserer dig, så kan du oprette dig som 
arrangør. Husk, at det ikke behøver at være avanceret for at være en god tur. 

 Hvornår er man en familie?
 Hos Naturfamilier favner familiebegrebet bredt. En familie kan både være den klassiske ‘far-mor-
barn’, men også skilsmissefamilier, familier med sammenbragte børn, regnbuefamilier, familier med 
forældre af samme køn eller blot familier, hvor bedsteforældre eller måske en onkel, nabo eller ven 
af familien spiller en stor rolle i børnenes dagligdag. Der skal dog være minimum 1 barn og 1 voksen 
før ‘familiebegrebet’ er gældende.

8 hurtige om Naturfamilier 
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 Hvem er målgruppen?
 Helt overordnet set er målgruppen børnefamilier, der vil ud i naturen og dele naturoplevelser og 
friluftsliv med andre. Naturfamiliegrupperne dannes og vokser på Facebook, hvorigennem familier-
ne kan invitere hinanden på ture. Også lokale skolelærere, naturvejledere og organisationer kan 
være med til at oprette en naturfamiliegruppe og invitere på oplevelser herigennem.

 Hvordan kommer man som familie med på sin første tur med Naturfamilier? 
  Opret en profil på naturfamilier.dk for at se de udbudte ture. Læs beskrivelsen til den tur, du kunne 
tænke dig at deltage i, for at se, om der er noget særligt, du skal forholde dig til. 
Tilmeld dig evt. hos arrangøren. Mød op på det planlagte sted og det planlagte tidspunkt.

 Hvem kan arrangere en tur?
 Det kan du! Alle, der er medlem af Naturfamilier, kan arrangere ture. Når du har oprettet din profil som 
Naturfamilie, kan du oprette dig som arrangør. Det skal du kun gøre én gang. Derfra kan du arrangere 
alle de ture, du har lyst til. Læs gerne vores folder med inspiration, inden du opretter din første tur.

 Hvad definerer en tur i naturen?
 Det vigtigste er at komme udenfor. Så kan alt fra en kort gåtur i parken til overnatning i shelters 
med mad over bål være en god tur. Det vigtigste er, at du laver noget, som du selv har lyst til at 
deltage i. Du behøver ikke vide noget om natur for at invitere folk med ud i den, men måske lærer 
du noget, når du er afsted.
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Naturfamilie projektet  
2018-2022

DN og Sundhedsfremmeforskning, SDCC, 
med finansiering fra Nordea-fonden i perioden 
2018-2022, har med projektet ‘Naturfamilier –  
flere fælles naturoplevelser’ engageret mere end 
8.700 børnefamilier landet over i lokale fællesska-
ber med naturoplevelser som omdrejningspunktet. 
 
Naturfamilier har vist sig at være et unikt og nytænk- 
ende projekt, der har fokus på selvorganiserede 
netværk blandt børnefamilier. Der findes ikke til- 
svarende initiativer i Danmark, der samler børnefa-
milier lokalt i naturen – enten er de kun for børn 
uden deres voksne, eller også er initiativerne organi- 
serede gennem foreninger med deltagerbetaling.
  
Projektets grundlæggende idé har vist sig at have  
et stort potentiale, fordi børnefamilier fra alle 
landets kommuner har ønsket at være en del af 

lokale naturfamilie-grupper for at få flere naturople-
velser sammen i lokalområdet. Den succes skal 
samtidig ses i lyset af, at projektets aktiviteter har 
været udfordret af COVID-19 situationen, hvilket 
har betydet, at projektet i i knap to år har lukket 
ned for ture, samarbejdsmuligheder og fysisk møde 
i de lokale fællesskaber. Mens naturfamilierne ikke 
havde mulighed for at mødes fysisk, blev fokus i 
projektet i stedet at udvikle digitale indsatser og 
materialer, der kunne inspirere deltagerne til at 
komme ud i naturen på egen hånd. Det høje antal 
unikke besøgende på Naturfamilier.dk vidner om, at 
der har været stor interesse for at søge inspiration 
til at få familien med ud i naturen.

Naturfamilier har potentiale til at bringe børn og 
deres familier tættere på naturen og bidrage til,  
at flere børn, som en helt naturlig del af deres 
opvækst, får mulighed for at lære naturen at  
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kende og for at begejstres af den. Det at færdes  
i naturen kan have stor betydning for børns fysiske 
og mentale udvikling. Når børn bliver introduceret 
til naturen og lærer at bruge og holde af den, øger  
det sandsynligheden for, at de som voksne vil tage 
bedre vare på den. Familien er derfor et godt sted  
at begynde, da det er i de helt tidlige år, at forældre 
og bedsteforældre har stor indflydelse på valg af 
aktiviteter i fritiden, og om børnene kommer  
i berøring med naturen eller ej.

I den debatterende artikel udarbejdet af Sund- 
hedsfremmeforskning, SDCC, fremhæves det,  
at indsatser, der inkluderer familie til familie- 
tilgange i naturen, kan have et stort potentiale for  
at være bæredygtige og ydermere skabe social, 
følelsesmæssig og instrumentel støtte til sund- 
hedsrelaterede adfærdsændringer blandt  
deltagerne.

Naturoplevelser og naturaktiviteter ser ikke kun  
ud til at gavne de enkelte familiemedlemmer, men 
også familien som helhed fx ved at styrke familiens 
indbyrdes relationer og trivsel. Det viser resulta- 
terne af den internationale forskningskortlægning 
gennemført af Sundhedsfremmeforskning, SDCC. 
Endelig er SDCC i gang med en undersøgelse af, om 
der blandt deltagerne i Naturfamilier er en sam-
menhæng mellem familiers tilbragte tid sammen  
i naturen og trivsel i familien. 

De gode erfaringer fra Naturfamilier har også haft 
en særlig betydning for DN. I den netop vedtagne 
strategi for de næste 5 år har DN på baggrund af 
Naturfamilier turdet at have langt større ambitioner 
på børneområdet. Visionen for strategien er at 
bringe børn tættere på naturen og bidrage til, at 
mange flere børn begejstres af naturen og får lyst  
til at udforske og passe på den.



Evalueringsrapporten er udarbejdet af 
teamleder Lene Traasdahl Gryning, naturvejleder Peter Laurents,  

projektleder Mette Saaby Bro, Danmarks Naturfredningsforening  
og Rikke Hartmeyer, MSc, PhD, Steno Diabetes Center Copenhagen.


