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Fremtidig beskyttelse af den danske natur og biodiversitet er helt afhængig
af folkelig opbakning. En sådan opbakning er afhængig af, at danskerne får
en relation til naturen. Forskning peger på at en stærk relation til naturen
grundlægges i barndommen, og at det kan understøtte naturvenlige holdninger og handlinger senere i livet.
Der er derfor grund til bekymring over, at danske børns tid i naturen ser ud
til at falde over generationer. Center for Børn og Natur er partnerskab mellem civilsamfundsorganisationer og forsknings- og uddannelsesinstitutioner,
der arbejder for at imødegå denne udvikling ved at bygge bro mellem forskning og praksis.
Vi vil opfordre regeringen til at være særligt opmærksom på at styrke børns
relation til natur og biodiversitet. Børn skal sikres direkte naturoplevelser og
naturdannelse i de socialiseringsarenaer, hvor de færdes i barndommen:
dagtilbuddet, skolen, familien, foreningslivet og fritiden.
Center for Børn og Natur har bl.a. iværksat et moniteringsprogram, hvor
danske børns brug af naturen følges mere detaljeret end de forholdsvis
overfladiske undersøgelser, som er foretaget hidtil. Programmet gennemføres sammen med Danmarks Statistik. Data fra 4500 børn er pt. ved at blive
analyseret. Der er finansiering til en gentagelse af undersøgelsen i 2022,
men på længere sigt bør en fortløbende monitering være en offentlig opgave og ses i sammenhæng med en intention om at forankre befolkningens
relation til natur og biodiversitet. Og data bør være tilgængelige for alle, der
arbejder med børn og natur.
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Center for Børn og Natur bidrager gerne med konkrete ideer, forslag til initiativer og forskning. Og vi åbner i den forbindelse gerne op for en konkret
dialog med Miljøministeren og ministeriet, når praktikere fra de nævnte
socialiseringsarenaer mødes med undervisere og forskere til konferencen
”Vores Natur Kalder” www.voresnaturkalder.dk. Det er et bredt spektrum af
aktører - 13 organisationer i alt – der står bag. Konferencen sætter fokus på
”børn og unge – natur og friluftsliv i en bæredygtig verden”. Det sker den 3.4. november 2020.
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