
Naturen under overfladen
Den 4. – 10. september 2023

Giv borgerne i din kommune glæde, 
bevægelse og oplevelser i Naturens Uge 
den 4.-10. september.

→ naturensuge.dk

https://www.naturensuge.dk/


SÅDAN ER I MED I NATURENS UGE

I kan også være med til at sætte fokus på naturen i 
uge 36 ved at:

1. Lave et arrangement, hvor kommunen 
inviterer borgere på naturoplevelser, indvier 
nye projekter, naturområder, stier eller 
faciliteter. Det kan fx ske i et samarbejde 
mellem flere forvaltninger. 

2. Lave en kommunal platform for Naturens 
Uge i kommunen, hvor I opfordrer 
lokale foreninger og frivillige til at lave 
arrangementer i Naturens Uge, koordinerer 
program og fælles markedsføring. 

3. Opfordre skoler og institutioner til at være 
med i Naturens Uge. 

4. Markedsføre Naturens Uge på Facebook, 
med annoncer i lokalaviser, plakater, 
cityinfoskærme, plakatsøjler mv. 

HUSK at oprette jeres arrangement på 
naturensuge.dk
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NATURENS UGE ER DE ÅRLIGE MÆRKEDAGE FOR 
NATUROPLEVELSER OVER HELE LANDET

Naturens Uge er en uge, hvor børn og voksne over 
hele landet myldrer ud i naturen og kommer glade hjem med 
nye oplevelser i rygsækken. Oplevelserne arrangeres af lokale 
foreninger, naturcentre, naturvejledere, lokalråd, museer 
osv. Rigtig mange kommuner har allerede taget Naturens 
Uge til sig og bruger på forskellig vis den årlige mærkeuge 
for naturoplevelser som en anledning til at give borgerne 
oplevelser i naturen. 

Friluftsrådet og Danmarks Naturfredningsforening 
står bag Naturens Uge og sørger hvert år for en 
omfattende markedsføring og presse, der betyder, 
at rigtig mange danskere får øjnene 
op for Naturens Uge. At deltage i 
Naturens Uge kan også blive en god 
historie for jeres kommune.

I dette hæfte finder I ideer og 
gode eksempler, der forhåbentlig 
kan inspirere jeres kommune til at 
være med i Naturens Uge den 4. - 10. 
september 2023.

https://www.naturensuge.dk/


NATURENS UGE FOR KOMMUNEN
OG KOMMUNENS BORGERE

Flere og flere kommuner bruger Naturens Uge til at inspirere sine 
borgere til at få oplevelser, motion og fælles glæder i kommunens natur. 
Nogle kommuner laver deres eget arrangement og inviterer borgerne 
på naturoplevelser samt viser kommunens natur, nye shelters, stier eller 
legepladser frem. Andre skaber rammerne for en fælles Naturens Uge i 
kommunen, hvor foreninger inviterer borgerne ud i kommunens natur.

Naturens Uge har mange facetter, som flere forvaltninger med 
fordel kan samarbejde om og dermed sætte fokus 
på kommunens natur og friluftsliv. I nogle 
kommuner samarbejder Teknik- og 
Miljøforvaltningen med kommunens 
sundhedsafdeling om rammerne for 
Naturens Uge. Andre steder er 
det en frivilligkoordinator eller 
Kultur- og Fritidsområdet, der 
er med, og der er eksempler 
på, at biblioteker, museer 
og ældrecentre også har 
taget Naturens Uge til 
sig med henholdsvis 
udstillinger med bøger 
om natur og friluftsliv og 
udendørsaktiviteter for 
ældre.

I 2022 deltog 205.000 
børn og voksne i Naturens 
Uge.

Hvorfor Naturens Uge?

Landet over er grønne problemstillinger under overskifterne klima og 
biodiversitet for alvor ved at gøre sit indtog. Og kommunerne 

spiller en stor rolle for både borgernes bevidsthed om 
klima- og biodiversitetskrise, men også for hvor hurtigt 

implementeringen af grønne tiltag går. Gennem 
Naturens Uge kan I være med til at sætte endnu 

større fokus på, hvor vigtig naturen er for vores 
velbefindende. Ved at støtte op om Naturens 

Uge kan vi stå sammen om en positiv 
historie, når vi skaber opmærksomhed 
omkring vigtigheden af naturen. 
Med Naturens Uge kan I markedsføre 
jeres kommunes grønne og aktive 
tilbud og inspirere børn og voksne til 
oplevelser, motion og samvær i naturen. 
Naturens Uge er samtidig en løftestang, 
der styrker det lokale foreningsliv og 
samarbejdet med lokale foreninger.
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NATURENS UGE I MIDDELFART OG VEJLE 
KOMMUNE

Både Middelfart og Vejle Kommune har i en årrække ageret platform 
for Naturens Uge og stået for at invitere foreninger og andre aktører på 
natur og friluftsområdet til at byde ind med aktiviteter for borgerne. De 
bruger samtidig ugen til forskellige kommunale events og indvielser.

Arbejdet for kommunernes projektledere består eksempelvis i 
at opfordre foreninger mv. til at lave arrangementer, afholde 
informationsmøder, koordinere på tværs af forvaltninger, lave 
fælles program og markedsføring. I Middelfart stabler kommunen 
også et åbningsarrangement med borgmesteren på benene, 
ligesom kommunen stiller en underskudsgaranti. Fælles for begge 
kommuner er, at de har gode erfaringer med Naturens Uge og 
hvert år møder samlet set ca. 4500 borgere op til arrangementerne 
i de to kommuner.

”Vi bruger ugen til at synliggøre kommunens natur og friluftsfaciliteter 
og til at oplyse om foreningers aktive tilbud. Der kommer mange ud, og 

derfor er Naturens Uge festdage i Vejle Kommune”

- LINE LAURSEN
Vejle Kommunes Teknik- & Miljøforvaltning i

Natur & Friluftsliv

”Naturens Uge er et stort samarbejdsprojekt, hvor omkring 40 
foreninger og klubber går sammen. Det styrker fællesskabet, og det er 

fantastisk at opleve det store engagement fra foreningerne”

- VIBEKE NØRBY
Projektleder i Middelfart Kommunes

Teknik- & Miljøforvaltning

Det betyder Naturens Uge for Middelfart og
Vejle Kommune

Begge kommuner har haft stor succes med at synliggøre kommunens 
natur i Naturens Uge. Samarbejdet med de mange foreninger og 
klubber og den store opmærksomhed om Naturens Uge gør, at flere 
tusinde borgere kommer ud og får gode oplevelser og inspiration til at
dyrke friluftsliv og bruge de mange naturområder, kommunerne 
har. Naturens Uge er derfor en løftestang til at fremme borgernes 
naturglæde og livskvalitet og til at skabe forståelse for naturen. 
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NATURENS UGE I TØNDER KOMMUNE OG PÅ 
RAADVAD NATURSKOLE 

Deltagelse i Naturens Uge kan også faciliteres gennem den lokale 
naturskole. Raadvad Naturskole, som er tilknyttet Gentofte, 
Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommune har i en årrække fx inviteret 
borgerne på naturoplevelser i Naturens Uge. I kan også deltage 
gennem en kommunalt arrangeret aktivitetsdag. I 2015 arrangerede 
Sundhedsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen i Tønder 
Kommune en fælles aktivitetsdag under Naturens Uge. For både 
Raadvad Naturskole og Tønder Kommune er Naturens Uge en måde 
at få flere borgere til at mærke naturen og sætte fokus på sundhed og 
læring i naturen. 

I Raadvad og Tønder består kommunernes arbejde i at planlægge 
aktiviteter og naturoplevelser for børn og voksne ud fra årets
tema, koordinere på tværs af forvaltninger og lave PR i forskellige 
medier.

I Tønder Kommune indgik kommunens kompetencecenter også i 
planlægningen af Naturens Uge, da de lavede rekvisitter til forskellige 
aktiviteter. 

”Vi bruger Naturens Uge som et led i vores sundhedsindsats, 
hvor vi har fokus på, at vi gerne vil have borgerne ud og bevæge 

sig. Naturens Uge er en løftestang til at vise borgerne, at de 
ikke behøver at tage ret langt væk for at få nogle fantastiske 

naturoplevelser”

- LOUISE JENSEN
Sundhedskonsulent i Social- og 

Sundhedsforvaltningen i Tønder Kommune

”Med Naturens Uge kommer vi bredere ud og kan skabe øget 
synlighed om vores naturskoles læringsaktiviteter og tilbud”

- KLAUS PETER BRODERSEN
Biolog og naturvejleder, Raadvad Naturskole

Det betyder Naturens Uge for Tønder Kommune og Raadvad 
Naturskole

Begge parter oplever flere langtidsholdbare gevinster ved at deltage i 
Naturens Uge. I Tønder Kommune har Naturens Uge været nøglen til 
et langsigtet samarbejde mellem Social- og Sundhedsforvaltningen og 
kommunens naturvejleder i Teknik- & Miljøforvaltningen om natur og 
bevægelse. Naturens Uge er derfor en god anledning til at starte et
bredt samarbejde mellem kommunernes forvaltninger.

På Raadvad Naturskole betyder den landsdækkende opmærksomhed, 
at der kommer flere mennesker til deres arrangement. På den måde når 
naturskolen bredere ud og kan inspirere flere til friluftsliv og oplevelser i 
naturen. 



INVITÉR HELE DANMARK PÅ UNIKKE  
OPLEVELSER I NATUREN

Naturens Uge er en landsdækkende kampagne, der skaber opmærksomhed 
om naturoplevelser og friluftsliv. Din kommune kan være med til at invitere 
danskerne på et væld af aktiviteter og oplevelser i naturen.

Kontakt os – så hjælper vi
I er velkomne til at kontakte os, hvis I vil høre mere om Naturens Uge og
hvordan, I kan gøre ugen til en række mærkedage i jeres kommune. Vi har også 
fotos, tekster, videoer, grafik og inspirationsmaterialer, som I kan få tilsendt eller 
finde på naturensuge.dk.

KONTAKT

Pernille Baade Jensen
Projektleder i Danmarks
Naturfredningsforening

Telefon: 31 42 09 48
Mail: pb@dn.dk

Sune Møller Petersen
Konsulent i Friluftsrådet

Telefon: 24 67 66 43
Mail: smp@friluftsraadet.dk
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Lån en grejtaske på et bibliotek nær dig
I de seneste år har vi arbejdet på at gøre Naturens Uge til 
mere end et årligt event. Derfor har vi lavet et samarbejde 
med landets biblioteker, hvor vi har fordelt 60 rygsække 
med grej til sjove naturoplevelser. Rygsækkene kan 
lånes kvit og frit hele året, og samarbejdet er endnu 
et eksempel på, hvordan Naturens Uge er integreret i 
både skoler, dagtilbud, foreninger og biblioteker.

Læs mere på naturensuge.dk/lan-en-grejtaske/

https://www.naturensuge.dk/
https://www.naturensdag.dk/lan-en-grejtaske/

