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Friluftsliv i kommunale folkesundhedsindsatser

71 ud af 79 kommuner (90 %) inddrager natur- og friluftsaktiviteter i de 

borgerrettede sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

59 ud af 79 kommuner (75 %) inddrager natur- og friluftsaktiviteter i de 
patientrettede forebyggelsesindsatser og rehabilitering

Primære indsatsområder: 
• Diabetes 

• KOL

• Hjerte-kar-sygdom/symptomer 

• Kræft

79 kommuner har deltaget i kortlægningen, Svarprocent: 81 %



Politisk interesse for implementering af natur- og 

friluftsaktiviteter i folkesundhedsindsatsen 

I høj grad

I nogen grad

I mindre grad

Slet ikke

7

n = 79 kommuner

3735



75 % oplever, at friluftslivet øger deres livskvalitet

80 % oplever at friluftsaktiviteter forbedrer deres fysiske form og helbred

84 % oplever at friluftsaktiviteter øger deres psykiske velvære og humør

Fakta om danskernes friluftsliv og sundhed

Kilde: Danskernes Friluftsliv, 2017, www.friluftsraadet.dk/fakta

http://www.friluftsraadet.dk/fakta


Friluftsliv er godt for krop og sjæl fordi…
- Vi gør noget, vi er derude og vi er sammen

Giver mulighed for fysisk 
aktivitet

Oplevelser
Er meningsfyldt og 

motiverende – og appellerer 
bredt.

Giver fællesskab og 
sammenhørighed, 

Giver velvære, ro, nærvær 
og selvtillid

SocialtFysisk Mentalt



Formålet med projekt Sund i Naturen

at afprøve, evaluere og udbrede bæredygtige best-practice metoder til at 
integrere natur og friluftsaktiviteter i kommunens folkesundhedsindsats 

Vi ønsker at

1. Samle og dele viden om friluftsliv og folkesundhed

2. Skabe, udvikle og afprøve metoder til friluftsliv i kommunens folkesundhedsindsats og i 
samarbejde udvikle modeller for brobygning mellem kommune, lokale patient- og 
friluftsforeninger.

3. Skabe synlighed for hvordan og hvorfor friluftliv skal integreres i den kommunale 
folkesundhedsindsats



10 fokuskommuner

Fredensborg 

Hjørring 

København 

Nordfyn 

Svendborg 

Thisted

Tønder 

Vejle

Vesthimmerland 

Vordingborg



Voksne med kroniske 
sygdomme 

Børn med særlige 
behov

Personer med stress, 
angst og depression

Ældre der er ensomme 

Et styrket samarbejde mellem

kommunen og lokale frilufts- og 

patientforeninger i arbejdet med at 

motivere og fastholde børn og 

voksne med sundhedsmæssige 

udfordringer. 

Udvalgte indsatsområder og mål

At udvikle metoder til hvordan 

kommunerne kan integrere friluftsliv i 

deres arbejde med forebyggelse, 

sundhedsfremme og rehabilitering



Faser og aktiviteter i Sund i Naturen



Projektramme

• Projektet er 3-årige og løber fra primo 2017 til primo 2020

• Udvalgte nøgleinteressenter og samarbejdspartnere vil blive 

tilknyttet projektet.

• Projektet er en del af en flerstrenget indsats – herunder to andre 

indsatser : 

• Tilvejebringelse af dokumentation for friluftslivets 

samfundsmæssige værdi og effekterne heraf. 

• Et strategisk partnerskab med DGI og Danmarks 

Idrætsforbund, Bevæg Dig for Livet-Bevæg Dig i Naturen 

visionen



Tak for i dag!

Tak for opmærksomheden


