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Ny äventyrssatsning ska locka ut barnen 

 
Malin Karlsson med sonen Hampus vid älgstationen. 

Nu är Friluftsfrämjandets nya äventyrssatsning i Lunddalen klar, som syftar till att få 

ut fler barn och familjer i naturen. 

Friluftsfrämjandet i Finspång fyller 80 år och gör det bland annat med att utveckla "Lilla 

äventyret". I skogsmiljön i Lunddalen har djurfigurer ställts ut vid olika stationer i form av älg, 

varg, vildsvin, bäver, rådjur, grävling, räv, fälthare, ekorre med tillhörande informationstavla 

och en station där honungsbin lever. 

Malin Karlsson, projektansvarig och barnledare vid Friluftsfrämjandets lokalavdelning i 

Finspång, kläckte idén som blivit verklighet. 

 

Treårige Hampus roade sig vid de olika djurstationerna i Lunddalen tillsammans med mamma Malin Karlsson. 



 
 
Vildsvinet är ett av djuren som besökarna får stifta bekantskap med i skogen. 

 

– Det är ett bra sätt att lära barn om djuren i naturen och få ut barnfamiljer i skogen. Det finns 

inte mycket riktade utomhusaktiviteter för barn. Här får barnen lärande, motorik och rörelse på 

samma gång, säger hon. 

Malin Karlsson är utbildad utomhuspedagog i sin yrkesroll som lärare och påpekar vikten av att 

barn behöver sysselsättas i natur och utomhusmiljöer. 

– Forskning visar att det saknas artkunskap i dag. Ju mer man vet om och uppskattar naturen, 

desto mer bryr man sig om den. 

 

Treårige Hampus gör tummen upp för den nya äventyrsbanan i Lunddalen. 

Malins treårige son Hampus var med vid visningen av äventyrsbanan och roade sig nyfiket vid 

de olika stationerna. 

– Jag vill att det här ska leda till att fler kommer ut i naturen. Jag tänker att det kan nå ett brett 

spann när det gäller åldersgrupper, från att ettåringar kan ha utbyte av det här upp till 

mellanstadieåldern. Men även vuxna kan ta till sig kunskap om djuren, konstaterar Malin 

Karlsson. 



 

Friluftsfrämjandets ordförande Jens Rinman arbetade med att få klart banan. 

 

Jens Rinman, ordförande i Friluftsfrämjandet i Finspång, var en av de ideella krafterna som 

arbetade med att göra klart äventyrsbanan under tisdagen. 

– Satsningen har finansierats av Friluftsfrämjandet, Lona-bidrag och frivilligt arbete. Lilla 

äventyret ska väcka barns nyfikenhet, upptäckarglädje, utveckla barns motorik och kunskap om 

djur, natur och allemansrätten i en autentisk miljö med inspiration hämtad från Skogsmulles 

värld. Skogsmulle är barnens vän och symbol för hänsyn i naturen, säger Jens Rinman. 

 

 

Välkomstskylten som besökarna möts av vid starten av äventyrsbanan. 



 

Janne Hellqvist och Jens Rinman monterar älgen på plats vid en av stationerna. 

Invigningen sker 29 maj vid "Öppet hus i Lunddalen". 

– Nu är första etappen klar, men vi hoppas även på att kunna utveckla två etapper till som 

fokuserar på rörlighet, natur och allemansrätten. Men då måste vi hitta finansiella lösningar, 

säger Jens Rinman. 

Malin Karlsson är för tillfället ensam barnledare. 

– Vi söker fler intresserade barnledare och för den intresserade ordnar föreningen utbildningen. 

Får vi in fler barnledare kan vi ha fler grupper och anordna fler aktiviteter för barnen, säger hon. 

 

 

 

 
 


