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Allerød Blovstrød Skovbørnehave Opstart af skovbørnehave hos spejdere Udeliv og læring i naturen for børnehavebørn og spejdere.
Til 50% af udgifterne til båludstyr, aktivitetskasser, trækvogn, drivhus mv.

20.000

Bornholm Peterskolen Opstart og udvikling af Outdoor Opstart af nyt fag om friluftsliv for elever på 4. årgang. 
Til 75% af udgifterne til tipi med bålsted.

38.000

Christiansø Naturpark Christiansø Livet i Østersøen omkring Christiansø Udeskole om dyre- og plantelivet i Østersøen. Målgruppen er bornholmske 
skoleelever samt grupper på lejrskole.
Til telte, bålgrej, kikkerter mv.

48.000

Egedal Distriktskole Smørum Skole og familier sammen om udeliv Etablering af base for udeskole og friluftsliv ved Balsmose. Målgruppen er 
særligt børn og unge med autisme.
Til bålhytte med shelter samt udstyr.

85.000

Halsnæs Lejerbo Frederiksværk Et vildt og levende Maglehøj! Naturlegeplads og nyttehaver for børn og unge i boligområdet Maglehøj.
Til hegn, planter, shelter og haveredskaber.

30.000

Halsnæs Asserbo Golf Club Skolegolf - Natur, motion og leg! Børns læring og bevægelse i naturen. Projektet sker i samarbejde med lokale 
skoler.
Til etablering af skovhave og markedsføring.

38.000

Helsingør Foreningen Klimahave3000 Klimahave3000 Formidling og aktiviteter i skovhave ved Nordvestskolen i Helsingør. 
Målgruppen er særligt børn og unge. 
Til udekøkken, pavillon, skur, lerovn og grill.

50.000

København Børnenes Dyremark Udeliv med heste og får Børns oplevelser med dyr og natur på Amager Fælled og Sydhavnstippen. Til 
flytbart læskur.

44.000

København Spejderne på Holmen Bålhytte - Spejderne på Holmen Etablering af base for børns udeliv og overnatning i naturen.
Til bålhytte.

50.000

København Foreningen Maritime Nyttehaver 
København

Samarbejde med Lynettens juniorsejlklub Formidling for børn og unge om dyrkning af tang og muslinger.
Til båd og sikkerhedsudstyr.

50.000

Rødovre Hendriksholm Skole Etablering af skolehave og udeskole Undervisning og aktiviteter i skolehave på taget af butikscenter.
Til redskaber, skure, insekthoteller, planter mv.

20.000

Rødovre Tinderhøj Skole Ta' med ud og fisk Udeskole, hvor elever lærer om fisk og havets økosystem. Projektet er et 
samarbejde med frivillige fra Hvidovre Sports- og Lystfiskerforening. Til 
fiskeudstyr, rygeovn mv.

20.000

493.000

Hedensted DDS Juelsminde Gruppe Livet i havet - med undervandsdrone "Live" formidling af havmiljøet for spejdere og andre børn og unge. Til 
undervandsdrone.

25.000

Herning Lind Skole Find vej i skolen Undervisning i det fri for elever fra Lind Skole og Højgårdsskolen.
Til kort, træpæle, skilte, folder mv.

31.000

Hovedstaden

Midtjylland
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Herning DDS - Tjørring Gruppe Kanoer til spejdergruppe Friluftsaktiviteter på vand for spejdere og FDF'ere.
Til kanoer og vogn.

22.000

Holstebro Støtteforeningen Krøyerhaven Sanser i og med naturen Formidling og aktiviteter med jord-til-bord for 0-6 årige.
Til 50% af udgifterne til udekøkken.

17.500

Holstebro KFUM Spejderne i Mejrup Bålhytte og shelterplads Mejrup Friluftsfaciliteter ved spejderhytte. Målgruppen er spejdere, skole, børnehave 
samt børn, unge og deres familier.
Til bålhytte, udekøkken og sheltere.

75.000

Holstebro Holstebro Roklub Stand Up Paddling for naturuvante børn Opstart af tilbud om SUP på Vandkraftsøen. Målgruppen er børn og unge i 7.-
10. klasse.
Til uddannelse af instruktører, PR og leje af svømmebaner.

21.000

Horsens Kirkens Korshær Horsens Kolonihaveliv til udsatte børn og unge Friluftsaktiviteter for børnefamilier.
Til shelter, telte, udekøkken, planter og saftpresser.

35.000

Horsens Naturskolen, Foreningen 
Endelave Skole

Udfordrede unge tæt på naturen Friluftsliv og naturoplevelser for natur-uvante unge.
Til fiskegrej, snorkeludstyr, våddragter og transportvogn.

45.000

Lemvig Lemvig Sejlklub Junior SUP i klub regi Opstart af SUP-aktiviteter i samarbejde med Lemvig Ungdomsgård. Målgruppen 
er særligt børn og unge i skole og SFO.
Til SUP-boards, dragter, veste mv.

80.000

Norddjurs Foreningen Alrune Den kreative dannelsespark Etablering af rekreativt område til friluftsliv og udeskole. Målgruppen er særligt 
børn og unge fra de lokale skoler.
Til 70% af udgifterne til to sheltere og skolehave.

70.000

Norddjurs Nørager Sogns Beboerforening Flere børn i naturen Friluftsliv og naturoplevelser for 0-6-årige i Nørager by og omegn.
Til ladcykler og grej.

43.000

Randers Ålum og Omegns Beboerforening Aktivitetsplads ved Nørreåen v. Ålum Faciliteter for børn og unges friluftsaktiviteter ved åen.
Til offentligt tilgængeligt toilet.

55.000

Randers Børnehuset Gassum Udeliv for børn og voksne i Gassum Udeliv og læring om naturen for 0-6 årige og deres familier.
Til 75% af udgifterne til shelter og naturgrej.

21.000

Randers Øster Velling Outdoor og motion Intro til outdoor for børn og unge Friluftsliv og naturoplevelser for børn, unge og deres familier. 
Til lavvuer, bål- og friluftsgrej, transportvogn mv.

40.000

Randers Randers Realskole Nonnehaven på Randers Realskole Indretning af grønt område til børn og unges udeliv og læring i det fri. 
Målgruppen er skole, SFO, Ungdomsskole mv.
Til udgifter til materialer.

100.000

Randers Langå Kajakklub Naturoplevelser og kajakroning på åen Friluftsliv og naturoplevelser på Gudenåen. Målgruppen er særligt naturuvante 
børn og unge.
Til 3 kajakker.

24.000

Randers FDF Randers 2 Sheltere til Dyrby Krat Etablering af tre sheltere ved FDF hytte. 
Målgruppen er FDF'ere, spejdere og andre brugere af området.

21.000
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Ringkøbing-Skjern Team Grå En have vækkes af Tornerosesøvn Børn og unges læring og bevægelse i byhaven Forsøgshaven i Tarm.
Til forhindringsbane, beplantning, borde-/bænkesæt og infotavler.

100.000

Ringkøbing-Skjern Sdr. Bork Forsamlingshus Fritids- og Naturpark Etablering af grønt, rekreativt område. Målgruppen er særligt børn og unge.
Til fårefold, bål- og lejrplads samt beplantning.

75.000

Silkeborg Virklund Outdoor Etablering af bålhytte i bynær natur Samlingspunkt for udeskole samt udeliv for børn, unge og deres familier.
Til bålhytte, udekøkken og borde-/bænkesæt.

70.000

Silkeborg Dybkær Specialskole, Salamanca 
afdelingen

Bålhytte Etablering af udendørs læringsrum ved Kompedallejren.
Til bålhytte med udekøkken.

55.000

Silkeborg Virklund Lokalråd Helt vild med vilde børn Etablering af skolehave på Virklund Skoles udearealer.
Til højbede, planter, redskaber mv.

75.000

Skanderborg Skovbyskolen Naturforståelse, oplevelse og motivation Llæring og aktiviteter i naturen for skoleelever og børnehavebørn.
Til friluftsvejleder samt kasser og vogne med undersøgelses- og friluftsudstyr.

40.000

Skive Foreningen Bustrup Hovedgaard Det er vores natur Formidling og aktiviteter langs tre kilometer sti i naturen. Målgruppen er 
særligt skoleklasser og børnefamilier.
Til skilte, redskaber, pjece og hæfte med opgaver på stien.

35.000

Skive Landsbyklyngen Sydvest Salling Havkajakker i Sønder Lem Vig Havkajakroning. Målgruppen er særligt børn og unge.
Til kajakker, udstyr og transportvogne.

40.000

Skive Dagskolen Bustrup På tur i skoven MTB-aktiviteter i naturen ved Bustrup Hovedgaard. Målgruppen er skolens 
elever samt børn og unge fra lokalområdet.
Til cykler og skilte med naturformidling.

45.000

Viborg Hald Ege Borgerforening Hald Ege Skovhave Etablering af spiselig have til naturformidling for børnehavebørn, børnefamilier 
mv.
Til planter og ekstern løn.

50.000

Viborg Løvel og Omegns Borgerforening Byforskønnelse ved Fars Dam i Løvel by Indretning af grønt område til børns friluftsliv og læring om naturen.
Til madpakkehus, multtoilet samt udstyr til aktiviteter.

100.000

Århus Boligforeningen Århus Omegn Familier NATURligvis Aktiviteter i naturen for børnefamilier i boligområdet Elstedhøj.
Til grej, båludstyr, rygsække mv.

40.000

1.450.500

Brønderslev Dronninglund Kunstcenter Sound of Nature Forløb med undervisning i det fri, hvor børn og unge på skoler og 
uddannelsesinstitutioner skaber egne kunstværker med materialer fra naturen.
Til blomsterløg, værktøjskasser og formidling.

30.000
Nordjylland
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Brønderslev Brundurs Gruppe Vi vil skabe modige børn og unge Friluftsliv og naturoplevelser for spejdere og skoleelever.
Til 50% af udgifterne til pizzaovne og træ-top-telte.

14.500

Hjørring PMU Friluftsfaciliteter i Tolne Skov Friluftsliv og læring i naturen for børn og unge. Målgruppen er især unge med 
særlige behov.
Til to sheltere.

42.000

Jammerbugt Foreningen Skipper Klement 
Plads i Ryaa

Bålhytte med grill ø Faciliteter til friluftsliv. Målgruppen er særligt skoler, børnehaver og 
børnefamilier.
Til bålhytte.

25.000

Morsø Vils og Omegns Borgerforening Småbørns motoriklegeplads og kryb-i-ly Friluftsliv og naturoplevelser for børn og deres familier.
Til hytte med bålsted samt motoriklegeplads.

59.000

Rebild Andelsforeningen 
Himmerlandsbyen A.M.B.A.

Sansebed i Himmelhaven Etablering af sansehave til formidling om natur. Målgruppen er særligt børn i 
dagtilbud og børnefamilier.
Til 50% af udgifterne.

24.000

Thisted Frøstrup og Omegns 
Borgerforening

Fiske- og læringsplatform ved Tømmerby 
Å

Børn og unges aktiviteter og læring i naturen.
Til platform ved å-bred.

75.000

Vesthimmerland Beboerforeningen 
Søndermarken

Multihus og forhindringsbane Faciliteter til børn og unges udeliv.
Til madpakkehus med bålplads.

40.000

Aalborg Sejlklubben Limfjorden Sail Youngsters – Naturaktive på vandet Opstart af tilbud om sejlads, særligt for naturuvante børn og unge. Projektet er 
et samarbejde med Fritidscentret Vesterkæret, Aalborg Vestby. Til J/70 sejlbåd.

50.000

359.500

Holbæk Holbæk- og RegstrupSpejderne Børnevenlig adgang Børns udeliv og naturoplevelser på byens rekreative område "Grønne Hjerte".
Til 70% af udgifterne til smal gangbro over Regstrup å.

65.000

Holbæk Børnehuset Spirrekassen Læringsrum og udeliv Børns udeliv og naturforståelse.
Til 75% af udgifterne til tipi, rygsække med grej mv.

22.500

Køge Køge Sportsfiskerforening Fisk og shelter Shelter- og fisketure ved Tryggevælde Å for børn og unge.
Til shelter, bålsted og borde-/bænkesæt.

40.000

Lejre Gershøj Fritidsfiskerforening Klap Fisk Formidling om fjordens dyreliv for børn i skoler og daginstitutioner.
Til borde-/bænkesæt og lupper.

20.000

Lejre Allerslev Skole Find vej i skolen Undervisning i det fri i samarbejde med Hvalsø Orienteringsklub.
Til kort, pæle, skilte og kursus for lærere.

16.400

Næstved KFUM-Spejderne i Herlufmagle Flere børn med friluftsliv Friluftsaktiviteter for spejdere og andre børn og unge.
Til 75% af udgifterne til gruekedel og lysmaster.

24.000

Sjælland
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Ringsted Søholmskolen Udeværksted Aktiviteter og læring i naturen for skoleelever, SFO og spejdere.
Til snittekasser, borde, bål- og naturgrej samt overdækning.

40.000

Roskilde Roskilde Rollespilslaug Træ-borg i Hyrdehøj Skov Etablering af borg for rollespillere i foreninger og institutioner. 
Målgruppen er primært 10-14-årige.

40.000

Roskilde Foreningen Boserup Hus hvor børn kan have samvær med dyr Børn og unges oplevelser med dyr og natur.
Til stalde til dyr.

60.000

Slagelse MinaStøtte/Kontakt Get2Nature Friluftsliv og naturformidling for naturuvante 10-17 årige i boligområdet 
Motalavej.
Til aktivitetskasser, naturkonsulent, lokaleleje og forplejning.

60.000

Stevns DDS - Klintekongen Gruppe Kanoer til spejdergruppen Klintekongen Friluftsaktiviteter på vand for spejdergrupper.
Til kanoer, trailer, redningsveste mv.

80.000

Vordingborg Jungshoved Lokalråd Multihus som mødested Etablering af madpakkehus i Folkeparken i Jungshoved By. Huset skal fungere 
som base for aktiviteter i naturen for børn, unge og deres familier, blandt andet 
arrangeret af udvalget "Jungshoveds børn".

58.000

525.900

Billund KFUM Spejderne Hejnsvig Green Lounge – ”naturoplukker” for børn Lærings- og opholdssted i naturen. Faciliteten er særligt målrettet og udviklet 
sammen med byens unge.
Til opholdssted og kasse med grej.

80.000

Kerteminde Kerteminde Maritime Haver Bynær test- og formidlingsplatform Formidling for børn og unge om dyrkning af muslinger, østers og tang.
Til formidlingsmodul på land.

60.000

Kolding DDS, Hejls Trop Landsbyens uderum Friluftsfaciliteter til børn og unges udeliv.
Til bålhytte med shelter, bålplads, udekøkken, borde-/bænkesæt mv.

90.000

Kolding Kolding Sportsfiskerforening Kolding Fiskeskole Kystfiskeri for børn og unge i skoler og institutioner. Frivillige står for 
undervisningen.
Til waders og redningsveste.

38.000

Kolding Birkemose Golf Club Biodiversitet og naturrute Undervisning i det fri for skoleelever i Kolding Kommune. Projektet er et 
samarbejde med Eltang Skole.
Til skilte om flora og fauna, kameraer, fuglekasser, træer, 
undervisningsmaterialer mv.

60.000

Odense Agedrup Sogns Beboerforening Edderkop med spind/Fang fluerne Etablering af klatreredskab på Agedrup Skovlegeplads. Derudover opsættes QR-
koder med formidling om edderkopper.

60.000

Svendborg Haver til Maver Skolehaver Svendborg Undervisning og fritidsaktiviteter i skolehave for børn og unge.
Til madpakkehus og skur.

75.000

Syddanmark
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Sønderborg Kirkens Korshær Sønderborg Naturoplevelser for udsatte unge på MTB Friluftsaktiviteter i naturen for brugere af ungeherberget Alma.
Til 50% af udgifterne til MTB-cykler og friluftsudstyr.

40.000

Sønderborg Børnehave foreningen Projekt mere ud i det fri Friluftsliv for børn i børnehave og dagpleje.
Til bålhytte og shelter.

55.000

Sønderborg Svenstrup Friskole Bålhytte i Svenstrup Børn og unges undervisning og overnatning i det fri.
Til bålhytte med shelter.

52.000

Sønderborg Sønderborg Live Udendørs 
Rollespils Klub (SLURK)

Bålhytte med sovepladser Faciliteter til rollespilsarrangementer. Målgruppen er primært 10-16-årige.
Til bålhytte med shelter.

40.000

Tønder Toftlund Udviklingsråd Multtoilet Multtoilet i Toftlund Lystskov. Målgruppen er særligt børn og unge, der bruger 
skovens naturlegeplads og sheltere.

20.000

Tønder Løgumkloster Højskole Den levende middelalderhave Indretning af 1,5 hektar have til udeskole, naturoplevelser og jord til bord-
aktiviteter. Målgruppen er særligt børn og unge i skoler og dagtilbud samt 
børnefamilier.
Til udekøkken, grej til undervisning, køkkenhave mv.

100.000

Varde Agerbæk Udvikling Spis og sov i Agerbæk Skov Etablering af friluftsfaciliteter i bynær skov. Målgruppen er særligt børn og 
deres familier.
Til sheltere og bålplads.

75.000

Vejle Den selvejende institution 
Spejderhuset

Etablering af toiletbygning Faciliteter til støtte for friluftsliv i skov og langs fjorden. Målgruppen er særligt 
børn og unge fra foreninger, skoler og institutioner.
Til offentligt tilgængeligt toilet.

30.000

Vejle Englystskolen Fristedets Udeskole Læring og aktiviteter i naturen for børn i skole og andre institutioner.
Til vaskeskabe, bænke, bålstativ, kikkerter, sløjdkasser mv.

65.000

Vejle Den selvejende institution 
Spejderhuset

Den bynære naturdiversitetsforståelse Udeliv og læring i naturen for spejdere og børn i skoler og institutioner.
Til bålhytte med to sheltere, fuglekasser mv.

55.000

Aabenraa FDF-Lejren Frederikshøj Sheltere med bålplads Friluftsfaciliteter, særligt målrettet FDF'ere, spejdere samt børn og unge på 
skolelejr, weekendtur mv.
Til to sheltere og bålplads.

33.000

Aabenraa Natur & Ungdom Kruså Kontiki på hjul Aktiviteter med byggeri af tømmerflåder ved kyster og søer. Målgruppen er 
børn og unge i skoler og foreninger i Aabenraa Kommune.
Til specialindrettet trailer og svømmeveste.

28.000

1.056.000
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