
For mennesker der lever med et handicap, kan der være barrierer, der gør det svært at komme ud i
naturen, selvom man har lysten til at komme ud. Videnscenter om handicap arbejder for at gøre op med
nogle af disse barrierer gennem projektet ’Natur for alle’.

Projektet kortlægger og formidler tilgængelige steder i den danske natur, så det bliver lettere og mere
overskueligt for personer med et handicap at tage ud i naturen og finde det rette sted alt efter specifikke
behov og hvor eventyrlysten man er.  

Frivillige frontløbere skal inspirere andre  
En del af ’Natur for alle’ er at samle en gruppe frontløbere, som skal være med til at inspirere andre
personer med handicap til at bruge naturen. Som frontløber deler man ud af sine naturoplevelser og er
med til at sætte fokus på, at der skal være adgang til naturen for alle. 

Frontløberne har forskellige typer af handicap og kommer fra forskellige steder i landet. Ved at være en del
af gruppen bliver man en del af at unik og sjovt fællesskab, der mødes både fysisk og digitalt. 

Den tilgængelige natur skal vises frem
I ’Natur for alle’ handler det om at formidle den tilgængelige natur, som allerede findes ude i Danmark.
Projektet vil sammen med kommuner, Naturstyrelsen og naturfonde kortlægge minimum 50 gode ruter for
forskellige typer handicap, og her er de frivillige frontløbere med til at teste ruterne og foreslå gode steder
til platformen. 

Projektet skal skabe en formidlingsplatform, 
der samler alle informationerne om ruterne. 
I slutningen af ’Natur for alle’-projektet er 
frontløberne med til at udbrede platformen, 
så flere får lyst til at tage ud i naturen. 

Hvad er projekt 'Natur for alle'?
’Natur for alle’ er et projekt, der skal kortlægge tilgængelig natur i Danmark, så flere mennesker med
handicap kan komme ud i det fri. En vigtig del af projektet er at samle en gruppe af frivillige frontløbere,
som skal dele deres naturoplevelser og inspirere andre til at komme ud i naturen. 

Projektet er skabt i et samarbejde mellem Danske
Handicaporganisationer, Friluftsrådet, AAGE V. JENSEN
NATURFOND, Sammenslutningen af Unge Med
Handicap og Videnscenter om handicap. 

Hvis du vil høre mere eller tilmelde dig som
frontløber, så send en mail til projektleder 
Lærke Falstaff på lf@handivid.dk eller ring 
på telefon 92 82 50 94. 

Kontaktinformation

Læs mere om projektet her. 

Hvem står bag projektet?

Projektet er støttet af AAGE V. JENSEN NATURFOND
og Friluftsrådets Udlodningsmidler. 
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