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Natur til et godt liv

En natursocial indsat målrettet unge på kanten
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Hvem og hvordan?

Bikubenfonden har taget initiativ til 

indsatsen Natur til et godt liv, 

som har eksisteret siden 2014. 

Sammen med kommuner og 

organisationer udvikler vi 

praksis inden for natur-sociale 

indsatser målrettet unge i udsatte 

positioner.
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Hvorfor & hvor?

Indsatsen tager udgangspunkt i 
ophold og dagsture i Svanninge 

Bjerge, Bikubenfondens naturområde 

på Sydfyn.

Lokale naturområder rundt omkring i 

Danmark inddrages, når partnerne i 

Natur til et godt liv bygger bro 

mellem naturen og den unges hverdag 

gennem pædagogiske og/eller 

terapeutiske naturforløb

Bikubenfonden uddeler ca. 90 mio. 

kr. årligt i Kongeriget Danmark.

Vi arbejder med at facilitere og 

skabe muligheder inden for to 

særskilte områder: Unge på 

kanten og aktuel kunst. 

Vi prioriterer samarbejde. Vi 

engagerer os ofte sammen med 

civilsamfund, kommuner og stat for 

at gøre den størst mulige forskel. 
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Samskabelse i Natur til et godt liv

Nuværende partnere

- Askovhus/behandling og terapi

- Faaborg-Midtfyn Kommune/uddannelse

- TUBA/terapi

- Børnehjælpsdagen/livsmestring

NTGL

Laboratorium

Ophold i Svanninge Bjerge

- Faciliteter indgår i NTGL Lab

- Afprøvning af nye forløb

- Hvad kan naturen for min målgruppe?

- Evt. deltagelse i laboratoriet på sigt

NTGL

Svanninge 

Bjerge
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Hvad mener vi med et laboratorium?

• Visionen for NTGL LAB er at skabe et laboratorium for natursociale 

indsatser rettet mod udsatte unge, som samler de centrale 

aktører på området: foreninger, forskere, fonden og offentlige institutioner mv. 

• Formålet med NTGL LAB er gennem et tværfagligt praksissamarbejde at 

teste, udvikle og dokumentere nye indsatser med udsatte unge, 

hvor naturen indgår som et centralt element

• Herigennem håber Bikubenfonden at være med til at styrke udsatte unges 

livsmestring og bidrage til at udvikle natursociale indsatser som et nyt 

praksisfelt indenfor socialområdet i Danmark
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Natur til et 
godt liv

Bikuben-
fonden & 

andre fonde

Netværk

Organisa-
tioner

Kommuner

Viden

Samarbejde i 

NTGL Lab
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Kontakt

Tessa Buchwald

Projektleder 

tvb@bikubenfonden.dk

Svanningebjerge.dk

Bikubenfonden.dk


