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1. Hvad kan du forvente af
Naturstyrelsen?

Du får en god start
Naturstyrelsen har stor respekt for, at du vil bruge noget af din fritid på at gøre en frivillig indsats
for naturen. Derfor lægger vi også vægt på, at du og organisationerne får en god start som frivillig i
naturen. Du kan se mål med frivillighedspolitikken og vores værdigrundlag i bilaget.
Du får klare rammer for arbejdet
Naturstyrelsen har ansvaret for at skabe klare rammer for det frivillige arbejde. Som frivillig skal
man i videst muligt omfang selv definere egne aktiviteter og opgaver. Det gør det sjovere at være
frivillig, at man selv har indflydelse på projektet. I mange tilfælde indgår Naturstyrelsen en skriftlig
aftale om aktiviteterne med en frivillig organisation eller brugergruppe, så der er styr på forholdene.
Aktiviteter og opgaver for frivillige i naturen bliver annonceret på hjemmesiden. I beskrivelsen af
arbejdet vil det fremgå, hvad der er behov for, og hvad målet er. Det vil også fremgå af opslaget, om
Naturstyrelsen eller en privat organisation har ansvaret for aktiviteten.
Du får én indgang til Naturstyrelsen: Kontaktpersonen for frivillige
Du kan afstemme dine forventninger med Naturstyrelsens lokale kontaktperson for frivillige.
Kontaktpersonen igangsætter og forsøger at sætte retningen for de frivilliges arbejde.
Du får den nødvendige instruktion
Naturstyrelsen eller private organisationer og foreninger vil stå for instruktion af det frivillige
arbejde, når det er nødvendigt i forhold til opgaverne. Instruktionen vil gives i et relevant omfang og
på et relevant tidspunkt.
Det er altid en god ide at have en ansvars- og ulykkesforsikring som frivillig. Tjek derfor altid om
din egen forsikring dækker eventuelle skader ved frivilligt arbejde. Hvis du skulle være så uheldig at
komme til at skade eller gøre skade på andre vil det dog i langt de fleste tilfælde være arbejdsgiveren
– altså den privat organisation, et frivillighedscenter eller Naturstyrelsen, der sikrer dig imod det
økonomiske tab, som er opstået i forbindelse med skaden.
Du får relevante informationer
Hjemmesiden med informationer om frivilligt arbejde og dialogen med kontaktpersonen for frivillig
skal sikre, at der er en god information og kommunikation om frivilligt arbejde i Naturstyrelsen til
de frivillige. Et højt informationsniveau sikrer de bedste forudsætninger for at løse en opgave, og
samtidig kan det være med til at sørge for, at nye ideer opstår.
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2. Hvad forventer
Naturstyrelsen af dig?

Naturstyrelsens forventninger til dig som frivillig
Frivilligt arbejde kan være med til, at du får nogle gode oplevelser i naturen samtidig med, at du
giver naturen en hjælpende hånd. På den måde gør du en forskel både for dig selv, for naturen og
for alle de andre mennesker, der nyder godt af dine gode handlinger.
Naturstyrelsen har mange forskellige typer af opgaver for frivillige, hvor du kan bruge såvel din
viden og dit engagement som drivkræft. Du bør altid afstemme dine forventninger med
kontaktpersonen for frivillige, så du får det bedste ud af din indsats og ikke føler dig forpligtet til at
lave mere, end du kan overkomme.
Aftaler om arbejdet
Ved mange af aktiviteterne og opgaverne for frivillige er det helt i orden at dukke op og være med
uden forhåndstilmelding, medmindre arrangementerne inkluderer frokost eller anden forplejning.
Der følger også en smule forpligtelse med arbejdet som frivillig, for hvis du ikke møder op, vil de
andre frivillige ofte sig forpligtet til at påtage sig din del af arbejdet. Overhold derfor dine aftaler og
meld afbud, hvis du bliver forhindret eller alligevel ikke har tid.
Spred det gode budskab
Som frivillig kan du være med til at gøre det synligt for dit eget netværk af venner og bekendte, at
man kan være frivillig i naturen. Den personlige opfordring er ofte den bedste motivation. Kontakt
derfor gerne andre, som måske kunne tænke sig at arbejde som frivillige og fortæl dem om
mulighederne for at gøre en forskel for naturen.
Indhentning af børneattest
Hvis du, som frivillig færdes blandt børn, og således er et kendt ansigt for børnene, kan der være
behov for, at Naturstyrelsen indhenter en såkaldt børneattest. Gennem frivilligt arbejde har man
mulighed for på eget initiativ at iværksætte nye initiativer, hvor børn, unge og voksne samarbejder
om forskellige tiltag i naturen. Du vil altid skulle give dit samtykke til, at attesten indhentes.
Sikkert og sundt arbejdsmiljø
Naturstyrelsen eller den organisation, som står for opgaven, sørger for, at opgaven planlægges,
tilrettelægges og udføres på forsvarlig vis. Af hensyn til din sikkerhed skal du derfor altid følge de
instrukser, der findes, til de opgaver, du deltager i.
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Bilag 1:

Naturstyrelsens mål, visioner og værdier

1. Naturstyrelsens mål for frivillighedspolitik
Naturstyrelsens frivillighedspolitik er et værktøj, som skal bruges til:
Det frivillige arbejde

•
•
•
•
•

At skabe mere og bedre samarbejde mellem de frivillige organisationer/ foreninger/
personer og Naturstyrelsen
At være en god ramme for det frivillige arbejde
At styrke og fastholde det frivillige arbejde i naturen
At fremme kreativitet og nytænkning i samarbejdsformer og arbejdsmetoder
At styrke mangfoldigheden af meningsfulde aktiviteter med gode muligheder for fagligt og
socialt fællesskab.

Effekter af det frivillige arbejde

•
•
•
•
•

At øge befolkningens medansvar for og kendskab til natur og friluftsliv
At give gode, spændende oplevelser samt viden, der kan gives videre
At støtte en god sag til gavn for flere
At give Naturstyrelsen inspiration, nye ideer og ny viden fra de frivillige
At styrke naturens kobling til lokalsamfund.

Formidling

•
•
•

At gøre det nemt og overskueligt at blive frivillig
At gøre mulighederne for frivilligt arbejde mere synlige
At fremme kommunikation og forventningsafstemning mellem frivillige og Naturstyrelsen

2. Naturstyrelsens vision for samarbejdet med de frivillige
Det frivillige arbejde i naturen skal sikres optimale betingelser. Naturstyrelsens ansatte og frivillige
skal sammen levere og udvikle de bedste rammer og løsninger for natur, mennesker og friluftsliv.
Naturstyrelsen vil arbejde for en god frivillighedskultur
Frivilligt arbejde skal være en del af organisationens identitet og selvfortælling
Ansatte må meget gerne formidle deres eget engagement

3. Naturstyrelsens værdier
Fælles værdier er det bedste udgangspunkt for et godt samarbejde mellem frivillige og
Naturstyrelsen. I Naturstyrelsen vil vi gerne leve op til følgende værdier i arbejdet med frivillige:

•
•
•
•
•
•
•
•
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Vi har et godt og troværdigt samspil med hinanden
Vi søger at forventningsafstemme
Vi har åbenhed, tillid og respekt for hinanden
Vi har en god tone
Vi deler relevant viden med hinanden
Vi tager den fysiske sikkerhed og arbejdsmiljø alvorligt
Vi prioriterer arbejdsglæde
Vi giver plads til og understøtter frivillige sociale aktiviteter
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