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Disposition 

1. Forskning om brugen af natur                   
og grønne, rekreative områder 

2. Naturens mange værdier 

3. Planlægningsprincipper for udvikling af 
rekreative naturområder 

 



Brugen af natur og  
rekreative områder 

 
n Review af videnskabelige undersøgelser 

A. Nærhed / Proximitet  fremmer fysisk sundhed  

B. Stimulation      fremmer mental sundhed 
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Brugen af 12 parker og bynære naturområder 
Andel brugere 

Marielunden 43 % 

Legeparken 22 % 

Kolding Ådal 21 % 

Rebæk Strand 18 % 

Sct. Jørgens 
Have 17 % 

Hylkedalen 15 % 

Seest Mølle Ådal 10 % 

Geografisk Have 8 % 

Bypark Øst 7 % 

Stejlbjerg 
Anlægget 6 % 

Vifdam 5 % 

Tivoli 3 %  

Lars Breum Christiansen (2009): Bevægelsesanalyse i Kolding Kommune 



Foretrukne steder for moderat fysisk aktivitet 
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Sammenhæng mellem afstand  
og varighed af ophold i parker 

R= - 0,46
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Aktiviteter i Odenses byparker 
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• Antal og størrelse:  adgang til parker og naturområder 

• Infrastruktur:  sammenhæng og beskaffenhed af  
    stisystemer 

• Indretning og forvaltning: faciliteter, skiltning, kortmateriale,  
    belysning, drift 

A. Proximitet 



B. Stimulation 



B. Stimulation 

• Sansning - variation i formgivning, 
materialer, farver, lys og lyd 
 

• Sikkerhed - lav trafik og kriminalitet 
 

• Tryghed 
 
 
• Interaktion 

- overskuelighed af område, 
mulighed for privatsfære 

 
- synlighed af socialt liv 

 
• Identitet - Genkendelighed af og 

tilhørsforhold til steder 



B. Stimulation 

Ophold i grønne områder reducerer stress 

− 93 % mener, at ophold i grønne områder i sig 
selv har betydning for deres humør 

− Jo tættere på et grønt område folk bor, jo 
mindre stressede er de. 

− Jo oftere folk besøger grønne områder, og jo 
mere tid de bruger der – jo mindre stressede er 
de 

− Karakteren af  de bolignære områder spiller en 
vigtig rolle. 

”Natur og grønne områder forebygger stress" (2005) 



Brugen af natur og  
rekreative områder 

 
n Review af videnskabelige undersøgelser 

A. Nærhed / Proximitet  fremmer fysisk sundhed  

B. Stimulation      fremmer mental sundhed 



Kvalitative casestudier 
DEL 1 Planlæggerperspektiv 

n Dokumentstudie af trykt og 
webbaseret materiale om 
caseområderne 

n Semistrukturerede kvalitative 
interviews 

n Observation i områderne 

 
DEL 2  
Perspektiv på aktivitetsgrupper 

n Fokusgruppeinterviews med 
brugergrupper 

Andkjær, Arvidsen, Dalgaard, 2013 



Cases og aktivitetsgrupper  

Cases Aktivitetsgrupper  
Naturlegepladsen Gåsebjergsand ved 
Faaborg  
 

Familiegrupper  

Mountainbikesporet Blåbjerg ved 
Varde 
  

Mountainbikeryttere  

Natur- og fritidsområdet Hedeland ved 
Roskilde  
 

Løbere og familiegrupper  

Amager Strandpark ved København  
 

Kitesurfere og havkajakroere  

Andkjær, Arvidsen, Dalgaard, 2013 



Motiver for brug af  
rum og rammer for aktivt udeliv  
Falder i fire kategorier 
n Naturoplevelser 
n Sundhed, velvære og rekreation 
n Fysisk udfordringer og mestring 
n Det sociale 
 

Trods en række ligheder i motiver mellem de fem 
aktivitetsgrupper peger resultaterne på en række 
væsentlige betydningsforskelle. 

Andkjær, Arvidsen, Dalgaard, 2013 



Hvordan indfries motiverne? 
Fire temaer på tværs af aktivitetsgruppernes ønsker og behov 

A. Stier 
B. Områdernes naturpræg 
C. Sociale støttefaciliteter 
D. Tilknytning til stedet 

Andkjær, Arvidsen, Dalgaard, 2013 



A. Stier 

• Stier skal tilpasses aktiviteter og oplevelses-
motiver (løbere: faste, jævne, brede stier – MTB: 
udfordrende, varierede singletracks). 

• Faste ruter og afmærkning har betydning for 
oplevelsen og brugen af et givent sted. 

Andkjær, Arvidsen, Dalgaard, 2013 



Rigtig natur…! 

„Det er sådan naturen 
er  derude.  
Det er jo rigtig natur, det 
er ikke sådan en park. 
Det er rigtig natur.“  
(MTB-rytter, Blåbjerg) 

Andkjær, Arvidsen, Dalgaard, 2013 



B. Områdernes naturpræg 
Oplevelsen af områdernes naturpræg kan ses ift.  
forskellige perspektiver: 
• Omgivelsers æstetiske værdi 

n Grupper som søger den æstetiske nydelse af naturen (primært familierne) 
har stor modstand mod naturfremmede elementer 

n Grupper som søger udfordring og mestring samt nærsanselige og 
kropslige oplevelser (primært kitesurfere og havkajakroere) har lettere ved 
at acceptere naturfremmede elementer og materialer. 

 

• Paradoksale natursyn 

n Brugerne er optaget af områdernes naturlighed og uberørthed samtidigt 
med at de er optaget af områdernes anvendelighed til specifikke formål. 

n Generelt er det acceptabelt at tilrettelægge og forme landskabet med 
henblik på naturoplevelser. 

 
Andkjær, Arvidsen, Dalgaard, 2013 



C. Sociale støttefaciliteter 
Støttefaciliteter fremmer de sociale aspekter af aktivt 
udeliv. 
• Ønske om at udvide omfanget af de sociale aktiviteter før og efter 

aktiviteten. 

• Støttefaciliteter kan udvide sæsonen og dermed deltagelsen  

• Vigtigt at de sociale støttefaciliteter passer ind i konteksten 

Andkjær, Arvidsen, Dalgaard, 2013 



C. Sociale støttefaciliteter 
„[…] det kunne være ret fedt 
ved sådan et surfspot, - også 
til de her yderperioder, hvor 
det er lidt koldt - lige at kunne 
gå lidt ind. 
 Og når nu det er inde i 
strandparken, hvor det ikke er 
100% ægte natur alligevel, så 
kunne det måske være meget 
fedt“. 
(Kitesurfer, Amager 
Strandpark) Andkjær, Arvidsen, Dalgaard, 2013 



D. Tilknytning til stedet  
Oplevelsen af det særlige sted har betydning for 
brugerne. 
• Kropslige oplevelser af og fortællinger fra stedet 

• Særpræg, genkendelighed og særlige navne knyttet til stedet 

• Ejerskab til stedet i kraft af medvirken til etablering og drift 

 

Andkjær, Arvidsen, Dalgaard, 2013 



„Tingene bliver lidt federe, 
når du selv har lavet dem. 
Man har lidt ejerforhold til 
det i hvert fald.  
Det giver både ansvar og 
glæde“. 
(MTB-rytter, Blåbjerg) 
 

D. Tilknytning til stedet  

Andkjær, Arvidsen, Dalgaard, 2013 



Perspektiver for fremtidens anlæg  
til aktivt udeliv 

• Tag udgangspunkt i den konkrete aktivitet og brugergruppes 
oplevelsesmotiver ift planlægning og design af anlæg og 
faciliteter.  

• Anlagte områder kan give store naturoplevelser (æstetiske 
og/eller kropsligt sanseligt) – men ”naturfremmede” elementer 
bør undgås. 

• Ejerskabet og oplevelsen af det særlige sted har betydning for 
det aktive udeliv. 

Andkjær, Arvidsen, Dalgaard, 2013 



Nye anlæg - forslag og ideer 
• Specialiserede anlæg til grupper eller 

aktiviteter med særlige ønsker og 
behov 

• Bedre anlæg til motion og træning 
evt. med brug af moderne teknologi 

• Sociale støttefaciliteter som tager 
hensyn til den særlige aktivitet og 
brugergruppes behov 

• Faciliteter og støttepunkter for det 
enkle friluftsliv 

Andkjær, Arvidsen, Dalgaard, 2013 
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Sigmund Haugsjå og Gunnar Breivik (1984) (modificeret 1998) 

Det udvidede friluftslivsbegreb 



Det udvidede friluftslivsbegreb 

Atle Tellnes (1987) 



Kultur- 

optimisme 

Kultur- 
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Troelsen J. (2005) 
Friluftsliv og natursyn 
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1) Naturen som stærk og stabil 

Uanset menneskelig handling,   
vil naturen tilpasse sig og finde sin egen orden 

Forskellige naturopfattelser 



2) Naturen som skrøbelig 

Utilsigtet menneskelig handling 
betyder verdens (menneskets) undergang 

Forskellige naturopfattelser 



3) Naturen som tolerant 

Menneskets handlinger har et vist råderum 

Forskellige naturopfattelser 



4) Naturen som lunefuld 

Naturen er uforudsigelig  
og ikke påvirket af menneskelige handlinger 

Forskellige naturopfattelser 



Forskellige naturopfattelser 

1) Naturen som stærk og stabil 

2) Naturen som skrøbelig 

3) Naturen som tolerant 

4) Naturen som lunefuld 

  

2% 

55% 

23% 

15% 

5% Ikke besvaret 

Berit C. Kaae (2003) Holdninger og ønsker til Danmarks natur – Nordjylland og hele landet 



Oplevelses
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Frirum 

Formål: skabe parenteser i en     
  hektisk, tidspresset, triviel livsform 
  forglemmelse af  jag, sygdom og kedsomhed 

Midler: skabe bevægelse på  
  et kropsligt, emotionelt og refleksivt niveau 
  stimulere krop, følelser og bevidsthed   

Indhold: aktivitet      - oplevelse    - erkendelse 
  sansning     - indlevelse   - indsigt 



Frirum med bred appel 

Selvdyrkelse Naturdyrkelse 

Individuelle aktiviteter 

Sociale aktiviteter 

I II 

III IV 



Frirum med bred appel 

1. Sansestimulering: 
Se – perspektivrigdom i form af  æstetisk og 
kontrastfuld landskabsarkitektur med varieret 
plante- og dyreliv 
Lytte – lydvariation i form af  naturlige og 
menneskeskabte lydmiljøer 
Smage – gastronomisk rigdom i form af  
naturens skatkammer af  frugt, bær, svampe, frø, 
nødder, rodfrugter mv. 
Lugte – rigdom af  dufte og odør i form af  
blomster, græs, dyr, råddenskab mv. 
Føle – variation af  stoflighed og flader i form af  
våde og tørre, bløde og hårde, glatte og ru 
belægninger. 
Balancere – rigdom af  perspektivforskydninger 
i form af  vertikale, horisontale, diagonale og 
skæve, forskudte planer i både læ og i luv. 



Frirum med bred appel 

1. Sansestimulering: 2. Kropslig oplevelse 
    og indlevelse: 
Fortabelse i øjeblikket - 
fornemmelse af  flow 
Tactition – fornemmelse af  
tryk 
Thermoception – 
fornemmelse af  varme og kulde 
Nociception – fornemmelse 
af  smerte og fravær af  smerte 
Proprioception – 
fornemmelse af  muskelarbejde 
og kropslig position 



Frirum med bred appel 

1. Sansestimulering: 2. Kropslig oplevelse 
    og indlevelse: 

3. Refleksion og                                
    erkendelse 
Væren i frirummet skal give 
brugeren anledning til en kæde 
af  refleksioner baseret på 
videndeling – fordybelse – 
udfordring – opdagelse – 
tvivl – forundring – 
bekræftelse – forandring 



Frirum med bred appel 

1. Sansestimulering: 2. Kropslig oplevelse 
    og indlevelse: 

3. Refleksion og                                
    erkendelse 

Selvdyrkelse Naturdyrkelse 

Individuelle aktiviteter 

Sociale aktiviteter 



Appellerende elementer i 
frirummet??? 

Udendørs 

fitness Friluftscenter Friluftscenter Friluftscenter 

Sanse- 

haver 

Welness 

Friluftscenter 

Land 

                   art 

Play 

spots Bold 

haver 

Vand- 

haver 



Bestræbelserne på at skabe frirum med bred appel: 
 

• bør sikre, at der er god tilgængelighed / ankomstforhold / korte  
afstande / funktionel æstetisk indretning 

• bør skabe bevægelse på mere end et niveau 

• bør dække kontinuummet mellem selvdyrkelse og naturdyrkelse 

• bør give plads til individuelle og sociale aktiviteter 

• bør appellere til forskellige kropskulturer og natur- og 
sundhedsopfattelser 

Konkluderende bemærkninger 
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