
Alle støttede projekter i Nat i naturen-puljen 
Kommune Ansøger Projekttitel Tilskud til… Kr. 
Albertslund Albertslund 

Bibliotek 
Vestskoven by 
Night 

Tilskud til fem åbne arrangementer med 
naturoplevelser i mørke og 
historiefortælling omkring bål. 
Målgruppen er især børn og familier. 
Natur & Ungdom overtager udstyret og 
viderefører aktiviteter efterfølgende. 
Til materialer, forplejning, PR og ekstern 
formidler. 

32.000 

Ballerup DDS Ballerup 
Spejdergruppe 

Børn og unge 
sover i træerne 

Tilskud til to åbne arrangementer med 
klatring i træer og overnatning i 
hængekøje, shelter eller telt. Udstyret 
vil fremover indgå i lignende aktiviteter. 
Til klatreudstyr. 

25.000 

Bornholm Foreningen 
Sandvig 

Sandvigs 
stjernehimmel 
og nat 
vandretur 

Tilskud til åbne arrangementer med 
vandreture i mørke og formidling om 
stjernehimlen. Udstyret vil fremover 
blive brugt til lignende aktiviteter i 
foreningen. 
Til pandelygter, underlag, soveposer, 
stjernekikkert, forplejning mv. 

25.600 

Brønderslev Museum for 
Forsyning og 
Bæredygtighed 

Mørkevandringe
r i Storskoven 

Tilskud til to åbne arrangementer med 
vandring og kulturhistoriske fortællinger 
i naturen i mørke. Udstyret vil fremover 
blive brugt til lignende aktiviteter. 
Til fakler, lygter og markedsføring. 

20.000 

Brønderslev KFUM-
spejderne i 
Hallund 

Mad ved bålet Tilskud til åbent arrangement med 
madlavning over bål, stjernekiggeri og 
mørkeløb. Udstyret vil fremover indgå i 
lignende arrangementer. 
Til båludstyr og forplejning. 

7.400 

Brønderslev MS Spejderne, 
Stenum Gruppe 

Oplev mørket 
og natten på 
Spejderjorden 

Tilskud til åbent arrangement med 
madlavning i det fri, GPS-løb i skov, 
stjernekig og overnatning i det fri. 
Udstyret vil fremover blive brugt til 
lignende arrangementer. 
Til hængekøjer, forplejning, leje af UTV. 

14.400 

Esbjerg KFUM-
Spejderne i 
Danmark, 
Esbjerg V 

Sov ude 
weekend 

Tilskud til åbent arrangement med 
spejderaktiviteter, mad over bål og 
overnatning i det fri.Til rafter, 
forplejning og brænde. 

7.000 

Frederikshavn Skagen 
Fuglestation/D
ansk 
Ornitologisk 
Forening 

Guidede natture 
på Grenen 2022 

Tilskud til guidede ture på Grenen med 
observationer og formidling om nattens 
dyr og fugle. Målgruppen er 
børnefamilier og turister. Udstyret vil 
fremover indgå i lignende ture og 
aktiviteter for offentligheden. 

33.300 



Til natkikkert, flagermusdetektor og 
lygte. 

Faaborg-
Midtfyn 

FS Træklatring Overnatning i 
trætoppene 

Tilskud til to åbne arrangementer med 
klatring og overnatning i trætoppene. 
Udstyret vil derefter indgå i lignende 
arrangementer i foreningen. 
Til pandelamper, hængekøjer, 
forplejning mv. 

11.300 

Faaborg-
Midtfyn 

Rudmekompag
niet 

Mørkevandringe
r for børn og 
podcast 

Tilskud til projekt, hvor børn inviteres 
på mørkevandring med udesidning og 
mad over bål. Børnene laver derefter en 
podcast, hvor de fortæller om deres 
oplevelser med nattemørket. Udstyret 
vil fremover blive brugt i 
undervisningen på friskolen samt udlånt 
via foreningens grejbank. 
Til podcast-udstyr og bålplads. 

17.000 

Guldborgsund Nørre Alslev 
Spejderne DDS 

Indvielse af 
Naturrummet 
for alle 

Tilskud til åbent arrangement med 
spejderaktiviteter, mad over bål, 
stjernekig og overnatning i det fri.  
De indkøbte materialer vil fremover 
blive anvendt til lignende aktiviteter i 
foreningen. 
Til forplejning, stjernekort og materialer 
til poster. 

7.200 

Haderslev Karl Arne 
Winther 

Bålhygge og 
overnatning i 
naturen 

Tilskud til fire arrangementer i naturen 
med madlavning over bål, gåture og 
overnatning i det fri. Målgruppen er 
voksne, som ikke er vant til overnatning 
i naturen. Lignende arrangementer 
forventes fremover afholdt 4 gange 
årligt.Til forplejning og brænde. 

6.000 

Herning Litla Rideskole Åbent hus i 
tusmørket med 
din hest 

Tilskud til fire åbne arrangementer med 
gå- og rideture i naturen i mørke og 
mad over bål. Målgruppen er børn og 
unge. Materialerne vil fremover indgå i 
lignende aktiviteter i foreningen. 
Til forplejning og materialer til ruter og 
konkurrencer. 

40.000 

Herning KFUM-
spejderne i 
Skibbild-
Nøvling 

Naturoplevelser 
i mørke på 
heden 

Tilskud til arrangement med madlavning 
over bål, vandretur med naturvejleder 
på Oustrup Hede og overnatning i det 
fri. Målgruppen er spejdere og lokale 
beboere. Udstyret vil fremover blive 
brugt til lignende aktiviteter i 
foreningen. 
Til forplejning og natkikkerter. 

15.000 



Herning Sunds Sejlklub Ungdomssejlern
es døgn på 
vandet 

Tilskud til arrangement, hvor 
ungdomssejlere fra tre klubber bygger 
flydeplatforme på Sunds Sø, hvor de 
overnatter, fisker, ser på stjerner og 
laver mad i det fri. Platformene vil 
fremover være offentligt tilgængelige. 
Til 50% af udgifterne til platforme og 
trangiaer. 

20.500 

Hillerød Eghjorten Disc 
Golf Klub 

Natgolf 2022 Tilskud til åbne aftenarrangementer 
med disc golf i Gribskov. Udstyret vil 
fremover indgå i lignende aktiviteter i 
klubben. 
Til selvlysende discs, UV-lygter og 
lamper. 

22.700 

Jammerbugt KFUM 
Spejderne 
Aabybro 
Gruppe 

Nat i naturen - 
sov ude med 
spejderne 

Tilskud til åbent arrangement med 
aftentur i kano på Ryå, lejrbål og 
overnatning i det fri. Udstyret vil 
fremover indgå i lignende aktiviteter i 
foreningen.Til forplejning, 
flagermuslygter og -kasser, kanoleje, PR 
mv. 

15.300 

Kalundborg Danmarks 
Naturfrednings
forening, 
Kalundborg 
afdeling 

Nat i naturen 
ved Gørlev sø 

Tilskud til to åbne arrangementer med 
orienteringsløb, bålmad, formidling om 
fugle og stjerner, samt overnatning i det 
fri. Målgruppen er børnefamilier. 
Udstyret vil fremover indgå i lignende 
arrangementer. 
Til frilufts- og båludstyr, forplejning mv. 

27.000 

Kalundborg Viskinge 
Eventyrlige 
Skovhaver 

Nattehimlen fra 
fåreskurets tag 

Tilskud til tre åbne arrangementer med 
aftenvandring i skoven, formidling om 
stjernehimlen og nattens dyreliv, 
bålmad og overnatning i det fri. 
Målgruppen er børnefamilier. 
Til forplejning og ekstern formidler. 

8.000 

Kerteminde DDS 
Kerteminde 
Gruppe 

Sov ude og sans 
natten med 
spejderne 

Tilskud til åbent arrangement med 
formidling, sansning og overnatning i 
naturen. Udstyret vil fremover blive 
brugt til lignende aktiviteter i 
foreningen. 
Til 10 hængekøjer, forplejning, 
naturvejleder, brænde mv. 

27.200 

København Landsforeninge
n Bifrost 

På eventyr i 
mørket 

Tilskud til lokalforeningers afholdelse af 
arrangementer med rollespil i naturen. 
Der afholdes 10-15 åbne arrangementer 
rundt i landet i 2022. Udstyret vil 
derefter blive brugt af foreningerne til 
lignende aktiviteter. 
Til udstyr, materialer og forplejning. 

50.000 



København KFUM-
Spejderne 
Hyltebjerg 
Gruppe 

Flagermus i 
byen og skoven 

Tilskud til tre åbne arrangementer med 
oplevelser og formidling om flagermus. 
Målgruppen er børnefamilier. Udstyret 
vil derefter blive brugt til lignende 
aktiviteter i foreningen.Til 
flagermusdetektorer, materialer, PR og 
ekstern løn. 

25.000 

København Miljøpunkt 
Østerbro 

Mørket er en 
sjælden gæst 

Tilskud til to åbne arrangementer med 
vandring og naturoplevelser i mørke. 
Der vil være fokus på lysforurening i 
byen, og dens betydning for dyr og 
insekter. En tilhørende udstilling vil 
være offentligt tilgængelig i en måned 
efter arrangementerne. 
Til materialer, forplejning og 
oplægsholdere. 

30.000 

København Københavns 
Naturskole 

En 
sensommernat i 
Naturpark 
Amager 

Tilskud til åbent aften- og 
natarrangement med naturformidling, 
vandring, vandaktiviteter, sankning, 
bålmad og overnatning i det fri. 
Udstyret og aktiviteterne vil fremover 
indgå som en del af tilbuddet hos 
Københavns Naturskole, Tårnby 
Naturskole og Dragør Ungdomsskole.  
Til seks termiske spottere. 

50.000 

Køge Køge Kano og 
Kajak Klub 

Natnavigation 
på land og til 
vands 

Tilskud til arrangementer med 
kajakroning og orienteringsløb i mørke i 
samarbejde med IF Frem Havkajak. 
Udstyret vil fremover indgå i lignende 
aktiviteter i klubben. 
Til pandelamper, kompasser, tarp mv. 

15.800 

Langeland Danmarks 
Naturfrednings
forening, 
Skovsgaard 

Sauna, sagn og 
saltvand i 
nattemørket 

Tilskud til åbent arrangement med 
sauna og badning ved Påø Strand. 
Målgruppen er især børnefamilier. 
Udstyret vil fremover indgå i lignende 
aktiviteter og vil kunne lånes af 
foreninger m.fl. 
Til to saunatelte og eksterne formidlere. 

37.600 

Langeland Danmarks 
Naturfond 

Nat i naturen på 
Skovsgaard 

Tilskud til åbent arrangement med 
naturoplevelser i mørke, mad over bål, 
historiefortælling og overnatning i det 
fri. Målgruppen er især børnefamilier. 
Udstyret vil fremover indgå i lignende 
aktiviteter.Til forplejning, eksterne 
guider og materialer. 

30.000 



Langeland Kassebølle 
Friskole 

Nat i naturen - 
kom på 
havsafari i 
mørke 

Tilskud til forløb, hvor skoleelever fra 
Kassebølle Friskole og Langelands 
Efterskole oplever havets dyreliv i 
mørke. Udstyret vil fremover indgå i 
skolens undervisning og udlånes til 
foreninger, skoler mv.  
Til dykkerlygter, waders og formidler. 

20.500 

Lejre Nationalpark 
Skjoldungernes 
Land 

Nat i 
Nationalpark 
Skjoldungernes 
Land 

Tilskud til fire åbne arrangementer med 
fokus på oplevelser og formidling om 
nattens dyreliv, samt kulturhistoriske 
fortællinger ved bål. Lignende 
arrangementer vil fremover blive 
afholdt på årlig basis. 
Til flagermuslygter og -detektorer, 
forplejning og ekstern løn. 

50.000 

Læsø Det sociale 
kompagni I/S 

Natteliv på 
Læsø 

Til åbent arrangement med vandring, 
rideture og vaderstur i mørke. Udstyret 
vil fremover blive brugt til lignende 
arrangementer. Derudover etableres en 
offentligt tilgængelig shelterplads. 
Til tre sheltere, båludstyr, pandelamper 
mv. 

40.000 

Mariagerfjord Anders 
Hoffgaard 

Dark Sky i Rold 
Skov 

Tilskud til projekt, hvor der afholdes et 
åbent arrangement med natur- og 
bålaktiviteter i mørke, samt etablering 
af en teltplads. Der bliver med projektet 
etableret offentlig adgang til 10 ha 
privatejet naturareal, og fri brugsret til 
fire bomuldstelte.  
Til forplejning, brænde, indkøb af telte 
og etablering af teltplads. 

29.000 

Middelfart Lillebælt 
Discgolf Klub 

Glow in the dark Tilskud til åbne aftenarrangementer 
med discgolf ved Staurby Skov.Til udstyr 
og forplejning. 

8.000 

Middelfart Strib Gruppe, 
DDS 

Nat i Naturen - 
Strib by Night 

Tilskud til to åbne arrangementer med 
vandring i naturen, bålmad og 
overnatning i det fri. Undervejs på 
ruterne laves informations- og 
oplevelsesposter. Aktiviteten forventes 
gentaget fremover. 
Til udstyr og forplejning. 

18.400 

Morsø Jens Peter Buch 
Larsen 

Traditioner i det 
gamle 
Skandinavien 

Tilskud til seks åbne arrangementer 
med natur- og kulturhistorisk 
formidling, naturaktiviteter og 
madlavning over bål. Aktiviteterne 
forventes fremover videreført på frivillig 
basis. 
Til forplejning, materialer og ekstern 
løn. 

18.000 



Nyborg Danske 
Tursejlere 

Nat sejlads Tilskud til ti åbne arrangementer med 
sejlads i mørke og formidling om 
navigation, stjernehimmelen og 
naturen. Arrangementerne afvikles af 
lokale afdelinger af Danske Tursejlere. 
Udstyret vil fremover indgå i lignende 
aktiviteter. 
Til natkikkerter, forplejning og 
formidlingspjecer om natsejlads. 

48.000 

Nyborg Danske 
Tursejlere 

Oplev natten 
under 
havoverfladen 

Tilskud til åbne arrangementer med 
snorkeldykning om natten. 
Arrangementerne afvikles i tilknytning 
til undervandsstier fem forskellige 
steder i landet og i et samarbejde 
mellem lokale afdelinger af Danske 
Tursejlere og lokale dykkerklubber. 
Udstyret vil fremover indgå i lignende 
aktiviteter. 
Til undervandslygter, leje af 
snorkeludstyr og produktion af film. 

50.000 

Nyborg Refsvindige 
Natur- og 
Kulturcenter 

Nat i naturen 
med familien 

Tilskud til fire åbne arrangementer med 
sanketure, mad over bål, natteløb og 
overnatning i det fri. Målgruppen er 
især familier, der ikke er vant til 
naturen. Udstyret vil fremover indgå i 
lignende aktiviteter i foreningen.Til 
materialer, op til 25.000 kr. Til 50% af 
udgifterne til ekstern løn, op til 5.000 kr. 

30.000 

Næstved KFUM 
Spejderne 
Toksværd 
Gruppe 

Lyde i natten 3 
til 4 september 
2022 

Tilskud til åbent arrangement med 
madlavning over bål, nattevandring i 
naturen og overnatning i det fri. 
Udstyret vil fremover blive brugt til 
lignende aktiviteter i foreningen.  
Til forplejning, mastesejl, brændekløver 
og bålstativ. 

30.000 

Odder Økologiens 
Have 

Nattesjov i 
økologiens have 

Tilskud til fire åbne arrangementer med 
sankning, guidet gåtur, madlavning over 
bål og overnatning i det fri. Målgruppen 
er familier. Aktiviteterne vil blive 
videreført 4-6 gange årligt. 
Til hængekøjer, kikkerter, bålgrej og 
naturformidler. 

31.300 

Odense Odense 
Tamburkorps 

Musikalsk nat i 
naturen 

Tilskud til åbent arrangement med 
bålmad og overnatning i det fri. 
Målgruppen er børn og unge. Udstyret 
vil fremover blive brugt til lignende 
aktiviteter i foreningen. 
Til telte og forplejning. 

10.000 



Odsherred Foreningen 
Fortællingernes 
tid 

Fortællinger i 
Brand 

Tilskud til åbne arrangementer med 
natur- og litteraturoplevelser i mørket 
på syv udvalgte lokationer i Geopark 
Odsherred. Arrangementerne vil indgå i 
en ny, tilbagevendende litteraturfestival 
”Ind i mørket – i fortællingernes tid”.Til 
guider, bålfade og brænde, op til 15.500 
kr., og til 50% af udgifterne til 
skulpturer, op til 10.500 kr. 

26.000 

Randers Cyklistforbunde
t, Randers 
afdeling 

Cykling i 
nattemørket 

Tilskud til fire åbne arrangementer med 
cykling, historiefortælling, mad over bål 
og overnatning i det fri. 
Til forplejning, udstyr mv. 

13.700 

Rebild Professionshøjs
kolen 
University 
College 
Nordjylland 

Mikroeventyr - 
Leg og læring i 
naturen 

Tilskud til åbent arrangement med 
naturoplevelser, -sansning og 
overnatning i det fri i Rold Skov. 
Målgruppen er lokale foreninger, 
borgere og skoler. 
Til udstyr, materialer, forplejning og 
guider. 

9.600 

Ringsted Ringsted 
Friluftsforening 

Oplevelser i 
naturen 

Tilskud til skumringsture med 
lygtevandringer i aftenmørket, 
flagermusture, overnatningsture i 
hængekøje, bålhygge med 
historiefortælling og mørkeformidling. 
Der er særlig fokus på målgrupper, der 
ikke er vant til friluftsliv. Udstyret vil 
fremover blive anvendt til lignende 
aktiviteter i foreningen. 
Til hængekøjer, udstyr, forplejning og 
ekstern løn. 

35.000 

Roskilde Herslev 
Bryghus ApS 

Sanser i mørket 
- 2 forløb 

Tilskud til to gratis, åbne 
aftenarrangementer med vandring, 
naturformidling, sankning af urter mv. 
De indkøbte kikkerter vil fremover 
kunne lånes gratis af forbipasserende. 
Til naturformidler, plancher og kort, op 
til 9.500 kr. Til kikkerter, op til 10.000 
kr. 

19.500 

Roskilde Vindinge IF, 
MTB afdeling 

Ud i naturen på 
MTB i nattens 
mørke 

Tilskud til seks åbne arrangementer 
med guidede MTB-ture i mørke og 
fællesspisning i naturen.Til lygter, 
forplejning, brænde, annoncering mv. 

21.300 



Slagelse Magila Den magiske 
lysskov 

Tilskud til åbent arrangement med lys- 
og lydeffekter, fortællinger og 
bålaktiviteter i Skælskør Lystskov. Der 
oprettes en cirka en kilometer lang 
oplevelsessti med skovens og vandets 
dyr som tema. Borgere inddrages i 
fremstillingen af effekterne via 
workshops. Udstyret vil fremover indgå 
i foreningens arbejde. 
Til materialer, forplejning og PR. 

35.000 

Sorø Danmarks 
Naturfrednings
forening, Sorø 
afdeling 

Formidling i 
mørket 

Tilskud til formidlingstur ved Kongskilde 
med observationer af nattens dyr. 
Udstyret vil fremover blive brugt til 
lignende åbne arrangementer. 
Til flagermusdetektorer, ekstern 
formidler, PR og materialer. 

9.300 

Sorø Foreningen 
Kongskilde 
Naturcenter 

Nat i naturen - 
vandets kemi 

Tilskud til to åbne arrangementer i 
naturen i mørke med formidling om 
vandets kemi. Målgruppen er børn i 
skolealderen. Derudover afholdes et 
arrangement for skolelærere med 
inspiration til formidling af kemi i 
naturen i mørke. Grejet vil derefter 
være frit tilgængeligt for familier og 
skoleklasser. 
Til grej og ekstern løn. 

13.900 

Svendborg Foreningen 
Naturpassion 

Naturpassion i 
mørket 

Tilskud til tre åbne arrangementer med 
bålmad og naturoplevelser i mørke. 
Målgruppen er børnefamilier. Udstyret 
vil fremover blive brugt i lignende 
aktiviteter i foreningen.Til båludstyr, 
forplejning og naturvejleder. 

9.500 

Svendborg Helle Heister Ravture i 
mørket 

Tilskud til 10 arrangementer med gåture 
på stranden, hvor der kigges efter rav, 
indsamles affald og laves mad over bål. 
Udstyret vil fremover blive udlånt som 
en del af Svendborg Natur- og 
Miljøskoles grejtrailer. 
Til ravlygter, pandelamper, båludstyr, 
forplejning mv. 

7.300 

Syddjurs Sletterhage 
Fyrs Venner 

Himmel, hav og 
nat, skridt for 
skridt 

Tilskud til vandreture om natten langs 
kysten rundt om Helgenæs. Der vil 
undervejs være formidling om stedets 
natur og kulturhistorie. Udstyret vil 
fremover indgå i lignende åbne 
arrangementer. 
Til forplejning, bålfade, telte, 
infomateriale mv. 

17.800 



Sønderborg Veteranforenin
gen 
Sønderborg 

Fiskeri om 
natten 

Tilskud til fire arrangementer med 
fiskeri i mørke, mad over bål og 
overnatning i det fri. Målgrupperne er 
skoleelever, spejdere og børnefamilier. 
Udstyret vil fremover blive brugt til 
lignende aktiviteter i foreningen. 
Til fiskegrej og forplejning. 

11.800 

Sønderborg NaturStærk Naturtur - 
mørke, 
måneskin og 
solopgang 

Tilskud til to åbne arrangementer med 
gåtur i mørke, bålmad og 
naturaktiviteter. Udstyret vil fremover 
indgå i lignende aktiviteter gennemført 
af frivillige. 
Til bålgrej, tæpper, forplejning og 
annoncering. 

7.600 

Sønderborg Høruphav 
Spejderne 

Havet omkring 
os - Høruphav 

Tilskud til åbent arrangement med 
lejrbål, mørkeløb i skoven samt 
madlavning og overnatning i det fri. 
Udstyret vil fremover blive brugt til 
lignende aktiviteter.Til festivalborde-
/bænkesæt, startent, brændekløver, 
pizzaovn, båludstyr mv. 

30.000 

Sønderborg Broager 
Pigespejder, 
DDS 

Ud i mørket - 
aktivitetsaften 

Tilskud til arrangement med bålmad, 
overnatning i telt og andre aktiviteter i 
naturen. Målgruppen er spejdere og 
lokale familier. Udstyret vil fremover 
indgå i lignende aktiviteter i foreningen. 
Til pavillon, båludstyr, lygter mv. 

8.000 

Varde NaturKulturVar
de 

Mød os i mørket 
- fokus på nat 
ture 

Tilskud til seks åbne arrangementer 
med friluftsliv og naturoplevelser om 
natten/ i mørke. Der er fokus på 
målgrupper, der ikke er vant til at 
komme i naturen, når det er mørkt. Der 
vil fremover blive afholdt lignende 
"Mød os i mørket" arrangementer. 
Til lyslokningsvæg og ravlygter. 

33.000 

Viborg DDS Spejderne 
i Hammershøj 

Hammershøj 
friluftsliv 

Tilskud til åbent arrangement med 
træklatring, vandring i mørke, bålmad, 
stjernekig og overnatning i det fri. 
Målgruppen er særligt børnefamilier, 
der ikke er vant til friluftsliv. Grejet vil 
fremover blive brugt til lignende 
arrangementer og aktiviteter i 
foreningen, og vil derudover kunne 
lånes af lokale borgere og skoler. 
Til grej og kasser til opbevaring. 

24.700 

Viborg Arnbjerg natur- 
og udeliv 

Bål, mad og 
historiefortællin
g 

Tilskud til åbent aftenarrangement med 
fælles madlavning over bål. Udstyret vil 
fremover indgå i lignende 

9.000 



arrangementer. 
Til båludstyr og forplejning. 

Viborg Naturplejefore
ningen af 1989 

Vranum 
Bakkehus 

Tilskud til åbent tredages arrangement 
med mad over bål, natløb i naturen og 
overnatning i det fri.Til 50% af 
udgifterne til hytteleje og forplejning. 

7.500 

Viborg Hvolris 
Jernalderlands
by 

Ild i Natten Tilskud til åbent aftenarrangement med 
kunst- og naturoplevelser i 
Skulpturparken ved Jernalderlandsbyen. 
Der bygges en ildskulptur, som 
fremover vil indgå i lignende 
arrangementer. 
Til 1/3 af udgifterne til ekstern løn og 
materialer. 

16.000 

Vordingborg DGI 
Storstrømmen 

Natur og 
friluftsliv i 
mørket på 
Stevns 

Tilskud til åbent arrangement med 
aktiviteter og oplevelser i mørke med 
udgangspunkt i Boesdal Kalkbrud. 
Arrangementet sker i samarbejde med 
10 frivillige foreninger og andre lokale 
aktører. 
Til godtgørelse til foreninger, ekstern 
løn og forplejning. 

42.500 

Aabenraa Kelstrup 
Naturskole 

En nat på 
fodrepladsen 

Tilskud til projekt, hvor familier får 
mulighed for at overnatte i trætelt ved 
fodreplads til vildsvin og mårhunde. Der 
opsættes et kamera til overvågning af 
fodrepladen, som kan ses live i teltet via 
mobilen. Udstyret vil fremover kunne 
lånes af skoler, foreninger og 
institutioner via den kommunale 
grejbank. 
Til trætoptelte og kameraudstyr. 

29.100 

Aabenraa Aabenraa 
Biblioteker & -
Kulturhuse 

Fortællinger i 
natten 

Tilskud til tre åbne arrangementer med 
vandreture, oplæsninger, 
naturformidling, mad over bål og andre 
aktiviteter i mørket. Målgruppen er 
primært børn og unge. Aktiviteterne vil 
fremover indgå i bibliotekets tilbud til 
børn og unge. Udstyret vil kunne lånes 
via naturskolens grejbank.Til 
pandelamper, forplejning og ekstern 
løn. 

20.000 



Aalborg Aalborg 
Søspejdere 

Mere sejlads i 
mørket 

Tilskud til åbent arrangement med 
natsejlads fra Aalborg til Egholm, 
fællesspisning, højtlæsning, 
stjernekiggeri mv. Derudover afholdes 
et sejlende natløb for søspejdere i 
Jylland. Aktiviteterne videreføres som 
tilbagevendende årlige events. 
Til udstyr, forplejning og formidling. 

11.000 

Århus DDS Valhalla 
Gruppe 

UV lys i natten - 
sov i højden 

Tilskud til åbent arrangement med 
fælles madlavning, spejderaktiviteter, 
UV-natløb og overnatning i det fri. 
Udstyret vil fremover blive brugt til 
lignende aktiviteter og vil blive udlånt til 
andre spejdergrupper. 
Til trætelte, UV-lygter, materialer og 
markedsføring. 

45.000 

Århus Baptistspejdern
e Aarhus kreds 

Nat i naturen Tilskud til åbent arrangement med 
naturaktiviteter, mad over bål og 
overnatning i det fri. Målgruppen er 
børnefamilier. Udstyret vil fremover 
indgå i lignende aktiviteter i foreningen. 
Til stjernekikkerter, forplejning og 
materialer. 

7.100 

 


