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Vision for børn  
– Natur og børn hænger sammen

Følelsen af at sidde på den øverste gren i træet er ubeskrivelig.  
Gyset over at kysse en frø eller forventningens glæde over at riste  

snobrød over bålet, mens mørket falder på.  Det er ren lykke.

Der var engang, hvor naturen var 
børns vante legeplads. For alt for man- 
ge børn er det ikke længere sådan.  
På bare få generationer er børns 
tilknytning til naturen blevet svækket 
i en sådan grad, at børn i dag kun 
kommer halvt så meget ud i naturen 
som deres bedsteforældre gjorde.

Naturen giver ikke kun glæde og ud- 
fordringer for børnene, når de er i 
naturen. Forholdet til naturen grund- 
lægges samtidig i barndommen, og 
ophold i naturen giver sunde og kloge 
børn, der vokser op som ansvarsful-
de beskyttere og benyttere af naturen. 

Vi står som samfund derfor overfor 
at kunne miste en hel generation, der 
skal passe på naturen i fremtiden. 
Samtidig er det netop børnene, der 

skal arve planeten, og mange børn  
er bekymrede over klimaforandrin-
gerne og billedet af en klode under 
vand. 

Den udvikling skal vi have vendt. 
Som Danmarks største grønne for- 
ening ønsker vi at spille en vigtig 
rolle i at få genskabt børns forbin- 
delse til naturen. 

Det er ambitiøst, for vi har i dag  
ikke godt nok fat i børn og deres 
forældre, og vi mangler ressourcer 
og viden om, hvad der skal til, for  
at vi bliver et mere attraktivt sted  
at søge hen for børnefamilierne.  
Vi har nogle gode erfaringer med  
at engagere børn i ture, kampagner 
og Naturfamilier, men disse tiltag  
er for få og sporadiske.

For vi ønsker, at børn får de samme 
muligheder for at komme ud i naturen, 
ligegyldigt hvor i landet og i hvilken 
kommune de bor.

Vi ønsker at samarbejde med alle 
relevante parter om at øge børns 
færden i og forståelse for naturen. 
Og vi vil gerne være kendt som en 
relevant og naturlig samarbejdspart-
ner for institutioner og andre, der 
ønsker at lave aktiviteter til børn 
relateret til natur, miljø og klima.

Vi ønsker at bidrage til at øge børns 
naturbegejstring og stimulere børns 
iboende nysgerrighed gennem rele- 
vante og aldersvarende naturople-
velser. 
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Vores vision for børn
Vi ønsker at bringe børn tættere på naturen og bidrage til, at mange flere  

børn begejstres af naturen og får lyst til at udforske og passe på den.

Ambitioner
Vi ønsker at:

»   Være et fællesskab, der giver Danmarks børn håb og mulighed for at handle og gøre en forskel.

»   Inspirere og gøre det lettere for børn og børnefamilier at få gode naturoplevelser.

»   Samarbejde mere med flere relevante organisationer og institutioner.

»   Udvide børns horisont, så de får en forståelse for sammenhængen mellem naturen,  
miljøet og klimaet.

Successkriterier 
»   Flere børn kommer ud i naturen end i dag.

»   6.000 børn er medlem af DN.

»   Mindst 5 ud af 10 afdelinger tilbyder regelmæssigt aktiviteter målrettet børn.

»   DN er kendt som en værdifuld samarbejdspartner blandt skoler, dagtilbud og andre relevante  
organisationer og institutioner.

Konkrete tiltag og projekter 
Vi vil bl.a.:

»   Samle og forbinde vores tilbud i et sammenhængende digitalt børneunivers.

»   Oprette et nyt børnemedlemsskab og etablere en børneklub med lokale aktiviteter og digitalt indhold.

»   Opdyrke og udvikle samarbejde med andre relevante institutioner og organisationer.

»   Udvikle lege- og læringstilbud til skoler og dagtilbud.

»   Udvikle en DN-politik for ’børn i naturen’.
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Børnenes DN
For at realisere vores ambitioner på 
børneområdet skal vi gøre det tyde- 
ligt, at DN også er et sted for børn 
og børnefamilier. Det kræver, at vi 
markant styrker vores tilbud til børn, 
og at vi skaber nogle tydelige ind- 
gange til DN’s børnetilbud. Det er 
vores ambition at positionere DN  
i børnefamiliernes bevidsthed som  
et oplagt grønt fællesskab, hvor man 
kan få inspiration, handlemuligheder 
og blive begejstret og engageret  
i naturen. Fællesskabet skal både 
understøtte aktiviteter og oplevelser 
i naturen, som familien kan samles 
om og mellem børn uden deres 
forældre.

I løbet af strategiperioden vil vi der- 
for samle og videreudvikle vores 
eksisterede tilbud og med afsæt  
i indsigt i målgruppen udvikle en 
række nye tilbud til børn – både 
fysiske aktiviteter og digitalt indhold 
tilpasset de platforme, de bruger.  
Vi vil bl.a. oprette et nyt børnemed-
lemsskab, der giver adgang til en 
række relevante fordele og etablere 
en ny attraktiv børneklub. Og så vil 
vi samle og forbinde alle vores pro- 
jekter og tilbud, der relaterer sig til 
børneområdet i et sammenhængen-
de digitalt børneunivers, så der er  
én tydelig hovedindgang til DN for 

børn, børnefamilier, skoler og dag- 
tilbud.

Vi vil samle vores børnetilbud 
i et sammenhængende  

børneunivers og introducere 
en hel ny børneklub, der både 

tilbyder lokalforankrede 
børneaktiviteter og digitalt 

indhold, der engagerer børn 
til at komme ud i naturen

Vi samarbejder
Vores ambitioner på børneområdet 
kan bedst løftes, hvis vi samarbejder 
med andre. Derfor vil vi arbejde for 
et bredt samarbejde med relevante 
lokale og nationale samarbejdspart-
nere, hvor der er sammenfaldende 
strategiske interesser, eller hvor fæl- 
les projekter kan bidrage til begge 
parters egen dagsorden og interesser.

Vi vil i strategiperioden opdyrke flere 
samarbejdsrelationer og altid over- 
veje, om et givet projekt eller aktivi- 
tet kan løftes bedre i et samarbejde 
med andre. Derfor vil vi bl.a. sikre, at 
det overordnede ansvar for at op- 
drive og udvikle samarbejde på 

børneområdet har en tydelig for- 
ankring lokalt og nationalt.

Vi vil prioritere samarbejde,  
der bidrager til et eller flere  
af følgende tre formål:
»  Understøtte aktiviteter og  

arrangementer:  
Når vi i de kommende år skal styrke 
vores ”aktivitetskatalog” målrettet 
børn, vil vi samarbejde med andre, 
der kan understøtte gennemførslen 
af disse aktiviteter ved for eksem-
pel at have faciliteter, viden eller 
kompetencer, som vi ikke selv 
besidder.

»  Øge synlighed og gennemslag:  
Vi vil samarbejde med andre, der 
har en stor kontaktflade til børn  
og dermed kan øge synligheden  
og gennemslagskraften af strate-
giske projekter.

»  Nå særlige målgrupper:  
Vi vil samarbejde med andre, der 
har adgang til særlige målgrupper.  
Det kan for eksempel være børn, 
der kommer mindst i naturen, eller 
børn, hvor naturaktiviteter kan 
have en særlig gavnlig effekt.

Lege- og læringstilbud  
til skoler og dagtilbud
For at øge DN’s synlighed over for 
børn og bringe den grønne dagsorden 

Med fire overordnede indsatser vil vi bidrage til at bringe børn og kommende 
generationer tættere på naturen og flytte deres naturforståelse gennem tiltag, 
der skaber begejstring for naturen, pirrer nysgerrigheden og øger viden og 
forståelse. Indsatserne skal understøtte fællesskaber for børn og børnefamilier.

» Børnenes DN
» Vi samarbejder
»  Lege- og læringstilbud til skoler  

og dagsinstitutioner
»  DN giver børn en grøn 

stemme

4 IndsatserIndsatser

BØRN



Danmarks Naturfredningsforening — Strategi 2022-2026  ̵ 5

helt ind som en naturlig del af børns 
hverdag skal DN spille en større rolle 
på skoler og dagtilbud. Det er her, 
børn tilbringer en stor del af deres 
vågne tid, og der er et stort potentiale 
i, at skoler og dagtilbud bruger naturen 
meget mere som lege- og læringsrum 
og tager den grønne omstilling ind 
som en aktiv del af undervisningen. 

Vi vil derfor finde nye måder til at 
inspirere og sænke barriererne for  
at komme ud af klasselokalerne og 
ud i naturen. Vi vil bl.a. revitalisere 
vores skoletjeneste og undersøge, 
hvordan vi med for eksempel under- 
visningsforløb, skolematerialer og 
projekter, der understøtter en grøn 
omstilling i institutionerne, kan 
stimulere landets skoler og dagtilbud 
til at bruge naturen mere og selv 
gøre en forskel for naturen, miljøet 
og klimaet.

DN giver børn en grøn stemme
Klimaforandringer og klodens frem- 
tid optager og bekymrer i stigende 
grad børn. Vi vil derfor understøtte, 
at børn får en grundlæggende for- 
ståelse for sammenhængen mellem 
natur, miljø og klima og menneskets 
påvirkning gennem vores uddannel-
sesinstitutioner. Samtidig er der også 
et stort potentiale for at understøtte, 
at børn kommer mere i naturen ved 
at tænke børn og børnefamilier ind i 
den måde, vi forvalter vores natur på 
i Danmark. Begge eksempler kræver 
politisk handling.

I Danmarks Naturfredningsforening 
vil vi udvikle en politik for ’børn i 
naturen’, hvor vi beskriver, hvordan 
vi vil arbejde for at skabe bedre ram- 
mer for, at flere børn kommer mere 
ud i naturen og får mere viden om 
natur, miljø og klima. Det vil vi, fordi 

børnene har krav på en stemme, der 
taler deres sag og bringer den grønne 
dagsorden tæt på deres hverdag. 

Det kan for eksempel være forslag 
til, hvordan børnefamilier, dagtilbud 
og skoler får nemmere adgang til  
naturoplevelser. Eller forslag til hvor- 
dan børns naturdannelse og viden 
om den grønne dagsorden kan styr- 
kes igennem uddannelsesinstitu- 
tionerne.

“... børnene har krav  
på en stemme, der taler deres 

sag og bringer den grønne 
dagsorden tæt på deres  

hverdag.”


