
En skovhjælper kan  
mere end du tror

Mange voksne
udviklingshæmmede 
arbejder som 
skovhjælpere. Idéen 
kan bruges i hele 
landet.

Skovhjælperne på Naturcenter Herstedhøje 

•  Et tilbud i københavnsområdet til voksne udviklingshæmmede, der
ønsker beskæftigelse under Servicelovens § 103

•  Det er målsætningen at give skovhjælperne trygge rammer, hvor
han eller hun respekteres og får de arbejdsopgaver, der passer
bedst

•  Arbejdet forgår i arbejdsgrupper, hvor skovhjælperne bliver støttet i
både at tage ansvar og at komme med sin egen mening

•  Det faglige personale, der er knyttet til skovhjælperne, støtter og
vejleder skovhjælperne i personlige spørgsmål

•  Der er tale om en beskyttet arbejdsplads - Skov, Natur og Friluft
Værkstedet

•  Skovhjælperne arbejder i Vestskoven via en visitationsaftale mellem
kommunen og Skov, Natur og Friluft Værkstedet

•  Skov, Natur og Friluft Værkstedet er en fond med en
samarbejdsaftale med Naturstyrelsen om arbejdsopgaver på
Naturcenter Herstedhøje og i Vestskoven

Kontaktpersoner

Driftsleder Christian Schwartzbach 
Skov, Natur og Friluft Værkstedet 
Ydergårdsvej 9 
2620 Albertslund 
Tlf.: 44 25 43 00 
Mail: kontakt@snfv.dk

Skovrider Kim Søderlund 
Naturstyrelsen, Hovedstaden 
Boveskovgård, Dyrehaven 6 
2930 Klampenborg 
Tlf: 72 54 31 51 
Mail: hst@nst.dk

Få mere at vide om skovhjælperne i Vestskoven 
på www.nst.dk
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Hvad kan en skovhjælper?
Skovhjælpere er voksne udviklingshæmmede, som udfø-
rer aktiviteter i naturen Det enkle og bærende princip i 
skovhjælperordningen er, at den enkelte skovhjælper skal 
have arbejdsopgaver, der både fysisk og psykisk passer til 
netop ham/hende. 

Naturstyrelsen stiller statens naturområder gratis til rå-
dighed for kommunernes sociale indsats. Styrelsen giver 
også forslag til aktiviteter – det kan være at holde stran-
de, p-pladser og stier ryddede, slå græs og rense klitter 
samt lægge foldere i folderkasser og forsyne med brænde 
i brændeskure. Kommunerne har ansvaret for de voksne 
udviklingshæmmede i forhold til lovgivningen. 

Erfaringerne viser, at der er tre ”vindere”:
den voksne udviklingshæmmede, der oplever en hverdag 
som en ressource og bidrager med synlige resultater mv., 
pårørende, venner m.fl., der ser et barn, en broder/sø-
ster, en ven mv. med et positivt bidrag til fælleskabet, 
fællesskabet, idet alle borgere får bedre muligheder i 
naturen, og der skabes nye muligheder for kommuner, 
virksomheder og Naturstyrelsen. 
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Hvad kan en skovhjælper?
Skovhjælpere er voksne udviklingshæmmede, som udfø-
rer aktiviteter i naturen. Det enkle og bærende princip i 
skovhjælperordningen er, at den enkelte skovhjælper skal 
have arbejdsopgaver, der både fysisk og psykisk passer til 
netop ham/hende. 

Naturstyrelsen stiller statens naturområder gratis til rå-
dighed for kommunernes sociale indsats. Styrelsen giver 
også forslag til aktiviteter – det kan være at holde stran-
de, p-pladser og stier ryddede, slå græs og rense klitter 
samt lægge foldere i folderkasser og forsyne med brænde 
i brændeskure. Kommunerne har ansvaret for de voksne 
udviklingshæmmede i forhold til lovgivningen. 

Erfaringerne viser, at der er tre ”vindere”:
den voksne udviklingshæmmede, der oplever en hverdag 
som en ressource og bidrager med synlige resultater mv., 
pårørende, venner m.fl., der ser et barn, en broder/
søster, en ven mv. med et positivt bidrag til det øvrige 
samfund, 
det øvrige samfund, idet alle borgere får bedre mulighe-
der i naturen, og der skabes nye muligheder for kommu-
ner, virksomheder og Naturstyrelsen. 
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Skovhjælperne på Naturcenter Herstedhøje

Kontaktpersoner



Skovhjælper 

25 udviklingshæmmende arbejder til daglig 

som skovhjælpere på Naturstyrelsens 

Naturcenter Herstedhøje vest for København. 

Det gør de med en arbejdsglæde, mange kun 

drømmer om.

Jimmi Strunov har været skovhjælper siden 2009. Han tager 

bl.a. imod skoleklasser og institutioner. 

”Jeg tænder bål for dem og finder ting frem til dem. Og de 

spørger mig om mange ting. Hvor toilettet er. Om hvordan 

man tænder bål. Så fortæller jeg, hvor alting er. Og hvordan 

man gør. Det kan jeg godt lide. At være udenfor og fortælle 

dem ting,” fortæller Jimmi.

Hvert år modtager Naturcenter Herstedhøje over 40.000 

gæster, og tallet vokser år for år.

Skovhjælpere i hele landet?

Miljø- og Fødevareministeriet ønsker at udbrede ordningen 

med skovhjælpere til hele landet. Det kan ske ved et 

samarbejde mellem f.eks. kommuner, private fonde og 

staten, hvor Miljøministeriet gennem Naturstyrelsen bl.a. 

kan stille arealer og erfaringer til rådighed.

Fakta

•  Skovhjælperne er 25 voksne udviklingshæmmede, der hver
dag arbejder på Naturcenter Herstedhøje ved København

•  Skovhjælperordningen har været i gang siden 2004

•  Skovhjælperne har indtil videre været mellem 21 og 65 år
gamle

•  De er ansat af den private fond  Skov, Natur og Friluft
Værkstedet

•  Deres arbejde på naturcenteret hviler på en samarbejdsaftale
med Naturstyrelsen

•  Skovhjælperne arbejder sammen i mindre produktions-  
grupper, som hver har tilknyttet en faguddannet

skovløber eller en faguddannet pædagog

•  Skovhjælperne går rundt i Naturstyrelsens
uniformer med ”Skovhjælper” på ryggen

Alle vores skovhjælpere har tidligere arbejdet 

i beskyttede miljøer, hvor de var i centrum 

for al opmærksomhed. Hvor de hele tiden 

var nummer et og blev serviceret i alle ender og kanter. 

Hos os er de nummer to. Her servicerer de gæsterne og 

påtager sig et ansvar for at tilfredsstille andres behov. 

De mærker hurtigt, at vi er afhængige af dem, og at 

deres arbejde har reel betydning for den daglige drift 

af naturcentret. Det er en stor omvæltning for dem, og 

vi får ofte positive tilbagemeldinger – også fra deres 

familier og bosteder. Når de har været her et stykke 

tid, begynder de mere aktivt at stille krav til deres 

livskvalitet”. 

Driftsleder Christian Schwartzbach, 

Skov, Natur og Friluft Værkstedet

PH sagde engang, at man 

skal give folk dét, de ikke 

troede, de kunne få – så 

får man succes. Det passer godt på 

os. Samarbejdet med skovhjælperne 

betyder nemlig, at vi kan tilbyde et 

serviceniveau, der ligger over vores 

gæsters forventninger. Gæsterne 

bliver modtaget med åben dør, smil 

på læben og et helhjertet ønske om 

at hjælpe. Når f.eks. en lærer booker 

et besøg via internettet, sørger 

skovhjælperne for, at der bliver stillet 

udstyr frem og tændt bål, inden 

børnene ankommer. Bagefter rydder 

skovhjælperne også op. Det giver 

mere tid til undervisningen, og gør 

det lettere at flytte den ud under 

åben himmel. Alt i alt har vi kun fået 

positive reaktioner fra de besøgende, 

der får hjælp af vores skovhjælpere”.

Naturvejleder Stephan Springborg, 

Naturstyrelsen

Typiske arbejdsopgaver

•  Oprydning i skovens madpakkehuse og på bålpladserne

• Lettere skovarbejde som f.eks. buskrydning og
græsslåning

•  Sørger for brænde til de mange bålpladser

•  Reparerer bålpladser og skilte i skoven

•  Hjælper til på skovens naturcenter, hvor der er en udstilling
og et mindre cafeteria

•  Afholder arrangementer tilknyttet årstiderne for skovens
gæster, skoleklasser, børnehaver m.fl.

“
“

skovhjælpere3.indd   2 16/12/08   11:32:01

Skovhjælper

Skovhjælpere i hele landet?

For øjeblikket er der ca. 20 skovhjælperprojekter over hele lan-
det med omkring 200 skovhjælperjobs. Der er plads til flere.


