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Naturstyrelsen ønsker med sine skov- og naturarealer at bidrage til
kommunernes beskæftigelsesrettede indsats, og har derfor ansat 3
koordinatorer alene med fokus på optimering af kommunernes
beskæftigelsesindsats ved anvendelse af Naturstyrelsens arealer.
Med afsæt i de positive effekter, som foreligger ved brugen af naturen i mange
sammenhænge, har regeringen og Enhedslisten indgået en aftale om en særlig
indsats, med primær fokus på personer på kanten af arbejdsmarkedet.
I forlængelse af aftalen har Naturstyrelsen ansat 3 koordinatorer, som skal udvikle
og implementere projekter, der skal bidrage med at sikre gruppen af indsatsparate
borgere succesoplevelser og øget selvværd gennem beskæftigelsesrettede indsatser
i naturen. Koordinatorerne er placeret på naturforvaltningsenhederne:
Sønderjylland, Vestjylland og Vestsjælland, og skal igangsætte
samarbejdsprojekter med kommuner og jobcentre i hele Danmark.
Hvem er vi?
Naturstyrelsen er en del af Miljøministeriet og gennemfører regeringens politik på
natur- og miljøområdet. Det er Naturstyrelsens opgave at skabe rammen for
mennesker og natur i by og på land. Derudover ønsker Naturstyrelsen at leve op til
sit sociale ansvar og derved bidrage til løsningen af en lang række
samfundsrelaterede opgaver.
Hvad kan vi?
Naturstyrelsen administrerer en meget varieret natur og med stigende fokus på
borgerinddragelse. Formålet med Naturstyrelsens nye projekter er at bidrage til en
øget arbejdsmarkedsparathed hos borgerne på kanten af arbejdsmarkedet.
Naturstyrelsens indsats kan i de kommende projekter inddrage elementer, der
blandt andet sigter mod en øget arbejdsmarkeds- eller uddannelsesparathed hos
borgeren. Naturstyrelsens indsatser kan også antage en mere personudviklende
karakter, og således øge borgernes stabilitet og mestring i hverdagen, tiltro på egne
evner, formåen og selvværd.
Overordnet er det primære fokus, at bringe styrelsens arealer i spil i en
beskæftigelsesrettet indsats, både fordi vi vurderer, at der findes mange mulige
aktiviteter, som kan bidrage positivt til opgaveløsningen på
beskæftigelsesområdet, men ikke mindst fordi, vi tror på, at den positive effekt og
sammenhæng mellem natur og sundhed.
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Hvad kan naturen?
Naturstyrelsen har flere positive erfaringer med sammenhængen mellem natur og
sundhed. I tillæg til dette er det dokumenteret, i både undersøgelser og praktisk
erfaring, at naturnære aktiviteter har positiv betydning for menneskers sundhed
og velvære. Dette er en af de væsentligste årsager til, at Naturstyrelsen tror på, at
styrelsens arealer positivt kan finde anvendelse i indsatsen for borgere på kanten
af arbejdsmarkedet.
Derudover er det generelt blevet mere almindeligt at tænke ind naturen og andre
grønne områder ind i indsatserne på en lang række områder, så det er ikke ukendt
for Naturstyrelsen at bidrage med arealer i en lang række sammenhænge – en
mulighed som Naturstyrelsen gerne ser yderligere udbredt!
De 3 landsdækkende koordinatorer ønsker derfor kontakt med relevante
sparrings- og samarbejdspartnere, der kan have interesse i at indgå i et
samarbejde om kommende projekter.

Kontaktpersoner/koordinatorer er:

Midt,- Vest- og Nordjylland
Claes Fischer – tlf. 7254 3623 - mobil 41 39 24 41
mail: clafi@nst.dk
Sjælland og Bornholm
Henrik Jørgensen – mobil 22 61 77 62 – mail: hej@nst.dk
Sønderjylland og Fyn
Bo Carstens – tlf.: 72 54 35 81 – mobil.: 41 39 24 45
mail:bobru@nst.dk
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