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Naturen er et vigtigt frirum for os mennesker.

Gennem dens ro, naturoplevelser og 

udfoldelsesmuligheder giver naturen os 

trivsel og fornyet energi i hverdagen, er 

til gavn for sundheden hos den enkelte 

og bliver et pust i dagligdagen, der kan 

nydes. 

Alene bevidstheden om, at naturen er 

der – oven i købet måske lige udenfor ens 

hoveddør, er vigtigt for mange. Det giver 

livskvalitet. 

Samtidig er der en urbanisering i gang og 

mange flytter til de større byer og tager 

ikke naturarealer og grønne områder med. 

Byens natur spiller derfor en større og 

større rolle i naturforståelsen og friluftslivets 

muligheder.  

Der er også opstået en øget vished om 

naturen og dens betydning for den fortsatte 

udvikling af samfundet. 

Ikke mindst de seneste årtier har dette fokus 

samtidig været ledsaget af en stor frilufts-

mæssig orientering.

Motion i det fri er for mange blevet en del af 

dagliglivet i Danmark.

Nye grupper af brugere –  
hvorfor kommer de ikke bare?
Men, og der er et væsentligt men. Der 

er en skævvridning i brugen af natur og 

friluftsliv blandt grupper i samfundet. Hus-

stande med lav indkomst bruger naturen 

markant mindre end hustande med høj 

indkomst.

Brugen af naturen har en social slagside, 

hvor faktorer som økonomi og uddannel-

seslængde er afgørende for hyppigheden af 

besøg i naturen.

I familier med anden etnisk baggrund kan 

der også være en kulturel tradition som gør, 

at naturen bruges mindre i dagligdagen. 

- Naturpark Amager som Friluftslaboratorium. 
  En social løftestang.

Den sociale 
dimension

Hvordan kan vi 
ændre sociale og 
kulturelle barrierer, 
der står i vejen 
for oplevelser i 
naturen.

Fotograf 
Martin Rivero

Forsidefoto 
Martin Rivero
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Socialt udsatte – familier, børn og unge 

kommer sjældent i naturen, er ikke aktive 

i friluftslivet, har flere livsstilsproblemer, er 

ofte stressede og indgår samtidig i færre 

sociale sammenhænge. 

Børn fra disse familier bærer ofte også 

denne arv med sig i deres videre liv og til 

deres børn. 

Andelen af udsatte eller marginaliserede 

børn og unge nærmer sig i dag 15% ifølge 

en undersøgelse fra 2010.  Et andet bud 

fra Statens Socialforskningsinstitut nævner, 

at mellem 10 – 15 % af alle familier enten er, 

eller har stor mulighed for at blive socialt 

udsatte. 

Det er mange mennesker.

Udsatte børn har stor gavn af at være i 

naturen. Gennem aktiviteter i naturen lærer 

børnene at opbygge sociale relationer, at 

samarbejde og stole på hinanden – et tilbud 

om et pusterum i en trængt hverdag.

Tilsvarende initiativer, med naturen som 

drivkraft for en mental forandring, ses 

f.eks. i projekter om soldaters rehabilitering 

Fotograf Martin RiveroFotograf Martin Rivero
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Naturen kan give følelsen af 
at høre til og at være en del 
af noget større.

Fotograf Martin Rivero
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efter krigstraumer og sanseaktiviteter for 

stressramte.

En Gallup-undersøgelse fra 2009 viser, at 

hyppigheden af besøg i naturen gradvist 

er faldet gennem tre generationer. Da 

undersøgelsen blev gentaget i 2012 var 

hyppigheden af børns naturbesøg faldet 

yderligere. 

Der er derfor et stort behov og potentiale 

for indsatser i naturen for alle - også socialt 

udsatte børn og unge.

Med sin placering midt i Hovedstaden 

og tæt på et større socialt boligområde 

indeholder Naturpark Amager rammerne 

og mulighederne for at skabe en genvej, 

og kan være en løftestang til, at befolk-

ningsgrupper, herunder socialt udsatte, der 

traditionelt ikke færdes i naturen – også 

kan få glæde og gavn af den. Ny læring og 

ændringer af mønstre i dagligdagen kan 

således opstå.

Hvordan findes sprækkerne i barrie-
rene?
Men selvom de fysiske rammer er til stede, 

hvordan brydes så helt konkret med den 

manglende brug af naturen?

Det er et mål for den videre udvikling af 

Naturpark Amager at medvirke til, at det 

kan ske.

Forskning og undersøgelser har haft fokus 

på, hvordan naturen kan blive en mere in-

tegreret del af hverdagen hos en større del 

af befolkningen. Ligesom der allerede tages 

en del konkrete initiativer fra forskellig side – 

bl.a. frivillige og organisationer.  

Samtidig blæser svaret noget i vinden, hvis 

der søges en enkel og konkret formel på en 

sådan forandring. 

Der skal derfor tænkes nyt og eksperi-

menteres. Faste skabeloner for, hvad der 

er det rigtige, kan ikke komme ovenfra 

og vinde fodfæste overfor grupper af 

mennesker, som har en anden kulturel og 

social baggrund end den gængse bruger 

af naturen.

Tiden er en central faktor. Vi kan ikke med 

ét ændre sociale og kulturelle barrierer, som 

står i vejen for oplevelser i naturen.

Hvad skal gøres?
Der er flere forhold, som bør lægges til 

grund, hvis der skal være fokus på den 

sociale dimension: 

De aktiviteter, der er til rådighed, skal 

synliggøres gennem specifikke indsatser, 

som retter sig konkret mod udsatte familier 

og boligområder. Konkrete handlinger er 

således nødvendige. Ord er ikke nok. 

Kontakten skal være direkte viser erfarin-

gen, og et af midlerne kan være etablering 

af samarbejdsgrupper mellem parterne. 

Det gælder ikke mindst, hvis danskere med 

anden etnisk baggrund skal nås og en inte-

grativ sammenhængskraft styrkes. 

’Fysisk aktive børn har større selvtillid, 
højere stresstærskel, er glade og klarer 
sig generelt bedre.’ 
Kjeld Fredens, hjerneforsker

Fotograf Ole H. Caspersen
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Derfor skal netværk bruges gennem inddra-

gelse, og der skal være et konkret udbytte 

af at besøge Naturpark Amager, for at det 

bliver attraktivt. 

Tilgængeligheden har også betydning. Af-

standen til Naturparken spiller således en rolle, 

men det gør kommunikative barrierer også.

Et samarbejde med de frivillige organisa-

tioner kan ligeledes være vigtigt for at få 

kontakten til de socialt udsatte og introduce-

re dem til mulighederne i Naturparken.

Tænketankens overvejelser?
Med fokus på vigtigheden af, at de indsatser, 

der iværksættes, bliver konkrete, rejser det 

nogle spørgsmål, som kan indgå i Tænke-

tankens drøftelser. 

Hvordan kan den sociale dimension blive 

et centralt element i den videre udvikling 

af Naturpark Amager som friluftslaborato-

rium. Et friluftslaboratorium, som også kan 

give erfaringer, der kan anvendes udenfor 

Hovedstaden:

• Skal der peges på særlige grupper, som 

bestemte friluftsprojekter målrettes mod?

• Hvilke konkrete forslag til særlige fysiske 

støttepunkter og placering heraf, kan un-

derstøtte ønsket om at fremme friluftslivet 

for disse grupper?

• Hvilke faciliteter (toiletter, særlige udeop-

holdsrum m.v.) bør etableres?

• Hvilken rolle kan frivillige og NGOér spille i 

en natursocial indsats?

• Hvordan sikres en målrettet kommunikati-

on og formidling?

• Skal der brydes nye grænser ift. adgangs-

mulighederne for bilister – og transport 

rundt i Naturparken?

• Skal der etableres særlige kultursociale 

tilbud, som kan blive tilbagevendende og 

del af en ny tradition?

Rum for forskelligheder i Naturparken.

Fotograf Martin Rivero
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Naturpark Amager giver mulighed for 
mange typer ophold og aktiviteter.

Familie på cykeltur på Dæmningsvej, set 
mod øst med Kongelunden i baggrunden.

Fotograf Martin Rivero
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