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Oplægget i dag…

Spørge-
under-

søgelser

Forskning Praksis 

Mental 
sundhed

Fysisk 
sundhed 

Social 
sundhed

Og nogle konklusioner, potentialer og tendenser…



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





Vi kender alle fornemmelsen…

… men har brug for forskning, viden og dokumentation af 

effekterne:

- Bruge natur og friluftsliv mere målrettet ift. borgere med 

sundhedsudfordringer 

- Politisk argument for bedre rammer for friluftsliv

- Mere friluftsliv for flere!



Viden om friluftslivets effekter
• Selvoplevede effekter

• Spørgeundersøgelse: Danskernes friluftsliv (2017) 

• Dokumentation af praksis: 

• Sund i Naturen: natur og friluftsliv i kommunernes 
sundhedsarbejde sammen med 10 fokuskommuner (2017->)

• Friluftsliv som pædagogisk metode (2015) 

• Forskning: 

• Effekter af friluftsliv på mental, fysisk og social sundhed (kort 
og lang version, 2018)



Kilde: Mygind, L., Hartmeyer, R., Jensen, E., Mygind, E. & Bentsen, P. (2018). Viden om friluftslivs 

effekter på sundhed – resultater fra en systematisk forskningsoversigt. 

• Stress
En halv til en hel times gåtur eller siddende afslapning i natur reducerer stressniveauer akut og 

fremmer forskellige kognitive funktioner sammenlignet med urbane og indendørs omgivelser.

Evidens for effekt: Moderat.

• Psykosocial adfærd
Ekspeditioner og/eller længerevarende primitive lejrbaserede ophold i natur fremmer 

selvforståelse, evne til at indgå i sociale sammenhænge, familieudvikling, hensigtsmæssig adfærd 

samt bedre kropslig funktion og fysisk sundhed.

Evidens for effekt: Svag til moderat.

• Misbrug og kriminalitet
Der er positive adfærdsændringer ifm. fx misbrug og kriminalitet er vedvarende over 

længere tid.

Evidens for effekt: Svag til moderat.

• Fysisk aktivitet i naturen

Evidens for effekt: Stærk.

Hvad siger forskningen? 



Friluftsliv i fritiden og effekt på 
sundhed

Mental Flere studier : Selv en ganske kort gåtur (30 min-1 time) eller 

siddende afslapning i natur og grønne områder 

mindsker stresssymptomer og fremmer 

forskellige kognitive funktioner.

Fysisk Veldokumenteret: Fysisk aktivitet har en gavnlig effekt på sundhed. 

Enkelte studier: Øget energiforbrug ved vandring. 

Immunsystemet styrkes efter kortvarende lav-

intense aktiviteter i natur og grønne omgivelser. 

Social Sparsom viden: Det tyder på, at parker opleves som steder, 

der fremmer kulturelle møder, social interaktion 

og social støtte. 



Friluftsliv i social- og 
sundhedssektoren og effekt på 
sundhed

Mental Meta-analyser: Naturekspeditioner (adventure therapy) 

og/eller primitive lejrbaserede ophold 

fremmer selvforståelse (fx for overvægtige).  

Flere studier: Kortvarige lav-intense aktiviteter i natur og grønne 

områder reducerer akutte stresssymptomer og 

gavner kognitiv funktion (fx børn med ADHD).

Fysisk Meta-analyse: Adventure therapy medvirker til at øge fysisk 

aktivitet og reducerer BMI

Social Sparsom viden: Adventure therapy ser ud til, at gavne

evnen til at indgå i sociale sammenhænge og 

fremme familieudvikling. Fx positiv effekt på 

adfærdsændring blandt misbrugere og kriminelle. 



Friluftslivs effekt på sundhed og 
trivsel?

• Personer der bor mere mindre end 300 meter fra grønne områder, har 

bedre helbred sammenliget med dem, der bor mere end én km væk 

(Statens Institut for Folkesundhed, 2011).  

• De fleste mener, at grønne områder i sig selv har betydning for deres 

humør og helbred (93 %) (Skov og Landskab, KU, 2005)

• Ophold og aktiviteter i naturen mindsker risikoen for en række 
sygdomme heriblandt angst, depression, diabetes, migræne, 

hjertekarsygdom og astma (metaanalyse i Lancet, 2015).

• Forskning viser at motion i grønne omgivelser har større effekt end 
motion i bylandskaber på blodtryk, puls, selvværd og positive 

sindstilstande (Adhemar, 2008).



Hvad vil vi gerne vide?

Læring
Effekten af friluftsliv som supplement til eller erstatning af vanlig pædagogik og didaktik i 

• Daginstitutioner, fx øge skoleparathed, mindske social udstødelse og øge fysisk sundhed?

• Skoler, fx øge motivation og indlæring, mindske skoletræthed og social udstødelse/mobning?

Sundhed
Effekten af friluftsliv som supplement til eller erstatning af vanlig intervention i 

• Forebyggelse, fx rygestopkurser

• Behandling, fx af overvægt, forhøjet blodtryk

• Rehabilitering, fx af kræftramte

Social og arbejdsmarked
Effekten af friluftsliv som supplement til eller erstatning af vanlig intervention i

• Fritidstilbud til ensomme børn, unge, voksne og ældre

• Sociale dag- og døgntilbud til børn, unge og voksne

• Jobparatheds- og motivationskurser for arbejdsløse



Hvad siger folk selv? 
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Friluftsliv og mental sundhed

84 % oplever, at 

friluftsaktiviteter forbedrer 

psykisk velvære og humør. 

Tre ud af fire oplever, at 

friluftsliv øger deres 

livskvalitet.

Naturen har positiv effekt på nye 

folkesygdomme som stress og 

depression.

WHO forudser, at stress er den største 

folkesygdom 2020. En halv million 

danskere oplever stress. Natur og 

friluftsliv har positiv effekt på velvære, 

ro, nærvær og selvtillid. 

Afslapning er den vigtigste 

grund til at søge ud i 

naturen.

78 %  tager ud i naturen for at 

slappe af, 70 for at dyrke 

motion (og slappe mentalt af).



Friluftsliv og fysisk sundhed 

Friluftsliv øger fysisk 

aktivitet

Fire ud af fem oplever, at 

friluftsliv i høj grad 

forbedrer deres fysiske 

form og helbred. 

Mennesker med aktivt 

friluftsliv har mindre kontakt 

til sundhedsvæsenet

Hver femte dansker har 

(mindst) en kronisk sygdom. 

Halvdelen af voksne danskere 

er moderat til svært 

overvægtige. 

Aktiviteter med stor 

sundhedseffekt

Løb og cykling i naturen 

sætter pulsen op og giver 

sved på panden. 

Hver femte er moderat 

fysisk aktiv når de går tur, 

lufter hund eller oplever 

naturen 



Friluftsliv og social sundhed

66 % tager ud i naturen 
for at være sammen med 
andre

Kun 11 % med foreninger

Sociale effekter af friluftsliv 
er størst når man dyrker 
det…

1. Sammen med andre i forening

2. Alene i forening (!) 

3. Sammen med andre

4. Alene 

Hvem er vi i naturen med? 
Friluftsforeninger har et større potentiale… 



Praksiserfaring:
Friluftsliv som intervention

Målgruppen: Børn og unge i sociale dag- og døgntilbud
Målgruppens problem: Relationsdannelse, selvtillid, mestring af egen 
dagligdag
Mål med intervention: forbedring i forhold til relationsdannelse, 
selvtillid, mestring
Friluftsliv som intervention
Højintensitet; vandski, river rafting, træklatring, mountainbiking, 
kitesurfing
Mellemintensitet; kanotur, ridning, svømning, vandretur
Lavintensitet;  sanke urter, lave bivuak/bål/mad, se på flora/fauna, 
geocaching

Bevidst valg mellem høj-, mellem eller lavintensiv friluftsliv i forhold til 
målet: opbygge selvtillid, etablere sociale relationer (såvel mellem 
børnene/de unge som mellem børn/unge og pædagoger) eller 
egenmestring.



Friluftsliv i kommuners 

sundhedsindsatser

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

79 kommuner har deltaget i kortlægningen, Svarprocent: 81 %



Sundhedsfremme og forebyggelse med natur-
og friluftsaktiviteter
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Mulighed for angivelse af flere svar. N=71



Natur- og friluftsaktiviteter i patientrettet 
rehabilitering 
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Konklusion

• Langt størstedelen af landets kommuner anvender natur- og 
friluftsaktiviteter i deres folkesundhedsindsats

• Stor variation i indhold og organisering

• En fjerdedel afvikles på tværs af kommunale forvaltninger

• Halvdelen af indsatserne involverer et samarbejde til eksterne aktører eller 
frivillige

• Samarbejde på tværs er udfordrende - men giver mening



Handling

• 10 fokuskommuner udvikler, afprøver, evaluerer og udbreder metoder til at integrere friluftsliv i 
forebyggelses-, sundhedsfremmende - og rehabiliterende indsatser.

• Styrke samarbejde mellem kommunen og lokale frilufts- og patientforeninger for at 
motivere og fastholde borgere med sundhedsmæssige udfordringer i gode vaner.

Formål

• Naturglæde og friluftsliv skal være en del af løsningen i kommunernes forebyggende og rehabiliterende 
indsatser.

• Friluftsrådet vil inspirere, kvalificere og øge fokus på naturen som ramme for forebyggende og 
sundhedsfremmende friluftsaktiviteter.

• Samle kommuner, patient-, og friluftsforeninger for at bygge bro mellem kommunale tilbud og borgerens 
hverdagsliv.

• Deltagelse i lokale friluftsforeninger kan give netværk, fællesskab og sociale kontakter lokalt, som kan 
hjælpe den enkelte til at fastholde de aktive vaner.

Praksiserfaring: Sund i Naturen 



Voksne med 
kroniske 

sygdomme 

Børn med særlige 
behov

Personer med 
stress, angst og 

depression

Ældre der er 
ensomme 

Sund i Naturen - fire særlige målgrupper



Det har vi altid gjort…

Badning

Picnic

Gå- og cykelture

Opleve naturen

Mountainbike

Surfing

Kajak og roning

Løb

Det er vi begyndt på…

Traditionelle og nye aktiviteter



Mindfulness

Populære aktiviteter
Pilgrimsvandring, yoga, sanke, SUP, kajak, 
vinterbadning.

Nøgleord 
Nærvær, langsomhed, sanselighed og ro.

Gavnlige effekter:
Kan modvirke stress, angst, depression mv. 

To aktuelle tendenser 



To aktuelle tendenser 

Action 

Populære aktiviteter
Mountainbike, trætop-klatring, kitesurfing.

Nøgleord
Sved, puls, adrenalin, fart, spænding og 
konkurrence.

Gavnlige effekter
Fysisk sundhed



Nogle fællestræk…

Friluftsliv 
som middel

Kroppen i 
centrum

Sjæl og 
sanser

Naturen er 
arena



Tak for opmærksomheden!

www.friluftsraadet.dk

http://www.friluftsraadet.dk/

