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1. Projektet 
 
 
 
Dette er afrapporteringen af Fase 1 af projektet ”Øget trivsel for borgerne ved brug af privat 
skov”. Arbejdet er udført fra august 2009 til maj 2010. 
 
Arbejdet er udført af Dansk Skovforening i samarbejde med Ringsted Kommune, to konsulenter og 
en lang række ressourcepersoner fra patientforeninger, fritidsorganisationer og sundhedssektoren 
i og udenfor Ringsted Kommune. 
 
Projektet er finansieret af Nordea-fonden. 
 
Projektet har resulteret i: 

 

 En lang liste af ideer til aktiviteter i skovene i Ringsted Kommune til fremme af borgernes 
trivsel (bilag 4) samt en analyse af de umiddelbart mest lovende ideer (kapitel 2). Mange af 
ideerne kan umiddelbart bruges over hele landet. 
 

 Et feltarbejde hvor trivselsaktiviteter blev sat i gang og afprøvet i praksis: Udeskole samt 
træplantning med børn for klimaet (kapitel 3). 
 

 Identificering af en række barrierer for brug af privat skov og natur til fremme af borgerne 
trivsel samt anbefalinger til at overkomme disse barrierer (kapitel 4). 
 

 Identificering af 7 delprojekter der i projektets fase 2 bør afprøves i praksis og evalueres (ka-
pitel 5). 

 
 
 

1.1 Baggrund: Stort potentiale i trivselstilbud i private skove 
 
Natur har et enormt potentiale til at øge menneskers trivsel - både når det gælder generel livsglæ-
de, forebyggelse af sygdom og behandling af sygdom. Verdenssundhedsorganisationen WHO har 
siden sin stiftelse i 1946 defineret sundhed således: 

 
”Health is a state of complete physical, mental and social well-being 
and not merely the absence of disease or infirmity.” 

 
Natur tilbyder det hele, både fysisk, mentalt og socialt velvære for mennesker: 

 Fysisk velvære især i form af motion, frisk luft og sanseoplevelser. 

 Mentalt velvære især i form af ro, skønhed, fordybelse og udfordring af egne grænser. 

 Socialt velvære især i form af samvær og samarbejde med andre. 
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Naturens sundhedsfremmende betydning er alment accepteret. Folkesundhedsrapporten Dan-
mark 2007 (af Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet) konkluderer (side 347) at: 
 

”Der er tilstrækkelig evidens i den foreliggende forskningslitteratur om naturbrug og 
sundhed, stress og sygdom til at anbefale arealplanlæggende myndigheder og kom-
muner at indtænke let adgang til natur og grønne områder for befolkningen i politik 
og planlægning.” 

 
70 % af Danmarks skovareal er privat ejet. Arealet er fordelt på 25.000 ejendomme af vidt forskel-
lig størrelse. De private skove er desuden geografisk ujævnt fordelt. Det betyder at i nogle dele af 
landet, fx i Midt- og Sydsjælland og på Fyn, foregår borgernes rekreative aktiviteter i skove i alt-
overvejende grad på private arealer. 
 
Der findes kun få erfaringer for målrettede samarbejder mellem skovejere, kommuner og myndig-
heder til at øge borgernes trivsel. Der ligger derfor store uudnyttede muligheder i de private skove 
og naturarealer. 
 
 
 

1.2 Skovforeningens plan: Tre faser til udvikling af trivselstilbud i private skove 
 
Dansk Skovforening ønsker at udvikle disse muligheder gennem udvikling og afprøvning af effekti-
ve modeller for offentligt-privat samarbejde om at øge borgernes fysiske, mentale og sociale triv-
sel ved brug af private skov- og naturarealer. 
 
Dette udviklingsarbejde søges gennemført i tre faser: 
 

1. Ideudvikling og analyse af samarbejdsmodeller i én kommune. Denne afklaringsfase inde-
holder det nødvendige indledende skrivebords-, møde- og netværksarbejde for den mest ef-
fektive iværksættelse af fase 2: 
 

2. Afprøvning og evaluering af udvalgte samarbejdsmodeller i den pågældende kommune. 
Denne realiseringsfase indeholder dels aktiviteter for borgere i private skove, dels et opføl-
gende skrivebords- og mødearbejde med evaluering og formidling af resultaterne. 
 

3. Spredning af effektive samarbejdsmodeller til mange kommuner og mange lodsejere. Vi vur-
derer at succesrige erfaringer vil kunne få stor spredning - også til landbrugsarealet som er 
cirka 5 gange større end Danmarks totale skovareal. 

 
Denne afrapportering gælder projektets Fase 1 som er udført fra august 2009 til maj 2010. 
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1.3 Formål 
 
Formålet med Fase 1 er at udvikle og analysere modeller for samarbejde mellem private skov- og 
naturejere, en konkret kommune samt andre interessenter (fx borgergrupper) om at øge trivslen 
hos borgerne i den pågældende kommune. 
 
Kommunernes interesse i sådanne offentlig-private samarbejder er at skabe øget trivsel for bor-
gerne, besparelser på sundhedsbudgettet (især behandlingsdelen), øget samarbejde på tværs af 
forvaltninger og øget samarbejde med private om at løse kommunale opgaver (OPP). 
 
Skovejernes interesse i sådanne samarbejder er at skabe nye værdier for lokalsamfundet og øget 
dialog og goodwill gennem aktiviteter der er økonomisk bæredygtige for alle parter. 
 
Projektets fase 1 begrænser sig til én kommune for at nå i dybden med at finde og analysere sy-
nergimuligheder med eksisterende aktører og projekter – og på den baggrund konkludere hvilke 
muligheder der bør afprøves i projektets fase 2. 
 
 
 

1.4 Metode 
 
Skovforeningen og Ringsted Kommune aftalte i september 2009 at samarbejde om dette projekt. 
 
Fakta om Ringsted Kommune: 

 Borgere: 32.599 pr. 11. januar 2010. 62 % bor i Ringsted by (inklusive Benløse), 38 % bor i 
landområderne. 

 Areal: 29.548 ha. Dermed er befolkningstætheden tæt på gennemsnittet i Danmark. 

 Ringsted er rig på private skove og har stort set ingen offentlige skove. 
 
 
Workshop 
 
Den 28. oktober 2009 blev gennemført en workshop i Plan og Byg, Teknisk Forvaltning, Ringsted 
Kommune med 40 inviterede deltagere. Der deltog repræsentanter for foreninger og skovejere fra 
Ringsted Kommune, og der deltog ressourcepersoner uden konkret tilknytning til kommunen. Se 
deltagerlisten i bilag 1 og se programmet i bilag 2. Workshoppen blev forberedt og ledet af facilita-
tor Nina Tange, Learning Lab Denmark. Se hendes powerpoints til workshoppen i bilag 3. 
 
Workshoppens formål var at generere ideer til aktiviteter i skovene i Ringsted Kommune til frem-
me af borgernes trivsel. Se listen over ideer der kom ud af workshoppen i bilag 4. På baggrund af 
workshoppen har Skovforeningen identificeret lovende ideer og analyseret dem med udgangs-
punkt i aktiviteternes målgrupper og tilsigtede effekter. Se analysen i kapitel 2. 
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Igangsættelse af aktiviteter 
 
I projektet er også udført et feltarbejde hvor trivselsaktiviteter blev sat i gang i praksis i private 
skove i Ringsted Kommune: Udeskole samt træplantning med børn for klimaet. Se kapitel 3. 
 
 
Barrierer og anbefalinger 
 
På baggrund af workshoppen, de praktiske erfaringer og møder med kommunens forskellige for-
valtninger (teknik, jobcentret, sundhed og børn/kultur) er identificeret en række barrierer for brug 
af privat skov og natur til fremme af borgerne trivsel. I kapitel 4 opregnes disse barrierer sammen 
med Skovforeningens anbefalinger til at overkomme dem. 
 
 
Udviklingsmuligheder 
 
I kapitel 5 beskrives muligheder og samarbejdsmodeller der i projektets fase 2 bør afprøves i prak-
sis og evalueres. I udvælgelsen af muligheder og samarbejdsmodeller er der lagt vægt på: 
 

 Sandsynlighed for succes og dermed spredningseffekt til andre kommune og lodsejere (i pro-
jektets fase 3 og også gerne uden for projektets regi). 

 

 Udvikling af projekter og aktiviteter som med stor sandsynlighed kan køre videre efter pro-
jektperiodens udløb. 

 

 Udvikling af tilbud til forskellige målgrupper og med forskellige samarbejdsparter og forskel-
lige naturtyper inddraget. 
 

 Udvikling af både større projekter og mindre aktiviteter. 
 
 
Formidling af resultater 
 
Projektet er første gang præsenteret for den brede offentlighed i en nyhed på Skovforeningens 
hjemmeside den 2. marts 2010, se bilag 5. 
 
Resultaterne som fremgår af denne rapport formidles i foråret og sommeren 2010 til de involve-
rede parter i Ringsted Kommune samt skovejere, kommuner og andre interessenter landet over. 
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2. Kortlægning og analyse af ideer 
 
 
 
Den 28. oktober 2009 blev gennemført en workshop i Plan og Byg, Teknisk Forvaltning, Ringsted 
Kommune med 40 inviterede deltagere. Workshoppens formål var at generere ideer til aktiviteter i 
skovene i Ringsted Kommune til fremme af borgernes trivsel. Der deltog repræsentanter for for-
eninger og skovejere fra Ringsted Kommune, og der deltog ressourcepersoner uden konkret til-
knytning til kommunen. 
 
Se deltagerlisten i bilag 1 og se programmet i bilag 2. Workshoppen blev forberedt og ledet af faci-
litator Nina Tange, Learning Lab Denmark. Se hendes powerpoints til workshoppen i bilag 3. Work-
shoppen genererede blandt andet en lang liste af ideer til aktiviteter i skovene i Ringsted Kommu-
ne til fremme af borgernes trivsel. Se listen i bilag 4. 
 
I dette kapitel analyseres en række umiddelbart lovende ideer til aktiviteter. Analysen sker blandt 
andet med denne matrix over aktiviteternes målgruppe og tilsigtede effekt: 
 
 

Tilsigtet effekt: 
 
Målgruppe: 

 
Fysisk velvære 

 
Mental velvære 

 
Social velvære 

 
Patientgrupper 

(sygdomsbehandling) 
 

   

 
Risikogrupper 

(konkret forebyggelse) 
 

   

 
Almen befolkning 

(generel forebyggelse) 
 

   

 
 
 
De tre kategorier af effekter refererer til WHOs tredelte sundhedsbegreb (se side 3). 
 
De tre kategorier af målgrupper udgør et spektrum fra de smalleste grupper med størst behov for 
specifik lægefaglig ekspertise (patientgrupper) til de bredeste grupper uden specifikt behov for 
lægefaglig ekspertise, men hvor en lang række fagpersoner eventuelt vil kunne bidrage til aktivite-
tens gode effekt, fx naturvejledere og fysioterapeuter. 
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2.1 Landsbyprojekter 
 
 
De følgende ideer berører hele eller dele af landsbysamfund. Disse idéer kan både skabe øget 
sundhed for individet og gavne landsbyerne sociale sammenhold. 
 

Plant og pas din egen skov 
 
Tanken om medejerskab af en skov tiltaler mange mennesker. På workshoppen kom 
flere idéer til at plante og passe sin ”egen skov”. Idéerne tager udgangspunkt i at bor-
gere inddrages i at tilplante en lokal skovrejsning eller en del af eksisterende skov, som borgerne i 
de efterfølgende år skal følge op, passe og renholde. Den slags medejerskab kan: 
 

 øge borgernes tilknytning til og viden om skoven 

 øge den tid de bruger i skoven, bl.a. på idrætsaktiviteter 

 skabe sociale relationer på tværs af lokalsamfund 

 muligvis reducere omfanget af hærværk og affald i forhold til en traditionel bynær skov. 
 
Landsbyskoven kan også omfatte en arkitektkonkurrence for bynær skov: Hvem kan designe den 
mest fantastiske skov med de bedste faciliteter. 
 
Landsbyskoven kan kombinere en række aktiviteter, alt afhængig af brugeres og ejerens ønsker. 
Skoven kan også bidrage til at sikre drikkevandsforsyningen til lokalsamfundet. En konkret idé fra 
workshoppen er videreførelse og udbygning af Benløse Byskov, hvor Skov- og Naturstyrelsen alle-
rede har rejst skov. 
 

Aktivitetsskov for en hel landsby  
 
En skov nær en landsby kan rumme en række forskellige initiativer som både fremmer 
beboernes fysiske, mentale og sociale velvære.  
 
Udgangspunktet kan være en lejr- og bålplads som lærings- og samlingssted, også for fx den lokale 
skole. Der kan tilføjes mange delelementer, fx hundeskov, badeplads, udsigtspunkter samt et sti-
system som forbinder de forskellige elementer. 
 
Se det konkrete forslag til et projekt i tilknytning til landsbyen Jystrup, side 35. 
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2.2 Stisystemer og baner 
 
 
Der er en generelt stor efterspørgsel efter stisystemer i skove, og der efterspørges stier i mange 
forskellige udformninger. 
 
 

Traditionelle vandre-, cykle- og ridestier 
 
Der er stor efterspørgsel på etablering af traditionelle vandre-, cykle- og ridestier og 
på yderligere muligheder for at løbe, cykle (ikke mindst mountainbike) og ride i skove-
ne. Der ønskes både opmærkede stier/ruter, gerne af mere krævende art, men også mulighed for 
at cykle og ride hvor man har lyst, så man selv kan tage på oplevelse uden grænser. 
 
I Ringsted kommune planlægger den Lokale Aktions Gruppe under landdistriktsprogrammet et 
større rekreativt stisystem på tværs af hele kommunen. Stisystemet har et stort geografisk opland 
og kan benyttes af mange brugere – og kan nå ud til endnu flere, fx gennem idéer nævnt i denne 
rapport. 
 
 
Temastier 
 
Temastier retter sig til forskellige former for rekreativ udnyttelse af naturen eller til 
forebyggende tiltag som fx ”Hjertestier”. Temastier kan også være målrettet fx for-
midling af viden om naturen eller dufte-, smags- og sansestier. En temasti kan dermed målrettes 
mange forskellige målgrupper, men ikke alle på én gang. 
 
 

Junglesti 
 
En junglesti er en temasti rettet til 2-12 årige børn. Stien indeholder en række elemen-
ter som udfordrer børnenes kreativitet og motorik, fx: 

 Gå planken ud. 

 Liansvingning over grøfter. 

 Klatrebaner i trætoppe.  

 Balanceområder på stubbe og stammer. 

 Stier gennem områder med siv, græs, volde, sump. 

 Sø med tømmerflåder, samt mange andre elementer som kan udfordre børnene. 
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Tree top walk 
 
En gangbro i trætoppe tilbyder både fysisk træning og mere grænseoverskridende 
oplevelser, fx at overvinde højdeskræk. Disse udfordrende baner er også egnede til 
teambuilding og gruppeøvelser for fx idrætsklubber og skoleklasser. Gangbroerne kan også benyt-
tes i behandlingsøjemed, enten i individuelle forløb hvor vejleder og patient arbejder med indivi-
dets grænser, eller for grupper som har brug for at få styrket sociale kompetencer. 
 
 
Konkret forslag: Triatlonbane i St. Bøgeskov 
 
På workshoppen blev foreslået en triatlonbane i St. Bøgeskov nær Gyrstinge Sø. Ter-
rænet muliggør de traditionelle triatlondiscipliner (svømning, cykling, løb) og mange 
andre discipliner i øvrigt (fx forhindringsbane, se nedenfor). En triatlonbane i skov kan (modsat en 
landevejsbane) være permanent og frit benyttes af lokale idrætsgrupper, skoler og både lokale og 
tilrejsende borgere. Positivt er også at der ikke kræves overvågning af løbe- og cykelruten, mens 
det er en ulempe at svømmebanens tilgængelighed afhænger af årstiden.  
 
 
Konditions og forhindringsbaner 
 
På workshoppen blev foreslået en række idéer til forhindringsbaner, fx i tilknytning til 
triatlonbanen ovenfor. Forhindringsbanen kan bygges efter samme principper som i 
forsvaret, men tilpasset til skoven, terrænforholdene og de naturlige forhindringer. Banen kan 
benyttes sammen med andre træningsmomenter, men også selvstændigt til at træne kondition, 
smidighed eller specifikke muskelgrupper. Banen kan benyttes af individer eller af grupper til fx 
teambuilding. 
 
 

Orienteringsruter med faste poster 
 
Orienteringsruter med faste poster finder så småt udbredelse i de danske skove. 
Faste poster er lette at anvende for skoler, idrætsklubber og for almindelige skovgæ-
ster. En rute fra post til post er let at beskrive og finde på fx www.iform.dk eller kommunens 
hjemmeside.  
 
Faste poster består af et antal  (typisk 30) pæle med en markering samt en række informationstav-
ler som forklarer om brugen af orienteringsruten. Ruter kan laves i alle sværhedsgrader med for-
skellige længder og ruteforslag, og de kan fx kombineres med naturformidling med podcasts som 
guider brugeren rundt til posterne og informerer om turen undervejs. 
 
Det er sjov og sund motion der kan tilpasses individuel formåen, fx som skattejagt til en børnefød-
selsdag. Ruterne kan også benyttes i forebyggelses og behandlingsøjemed, hvis man af lægen bli-
ver ordineret et fast vandre- eller løbeprogram. 
 

http://www.iform.dk/
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Lys i skoven 
 
Lysløjper i skovene er almindelige i vore nabolande. Lyset giver mulighed for at benyt-
te skoven efter mørkets frembrud. Det giver skovgæsterne en speciel oplevelse i og af 
skoven, og det åbner for at man kan dyrke sin idræt og føle sig tryg efter solnedgang. 
Hele vinterhalvåret er de fleste mennesker med dagarbejde ellers ofte afskåret fra at benytte sko-
ven som rekreations- og motionsrum i hverdagen. Det er fysisk usikkert fordi det er svært at finde 
sikker grund til fødder og dæk, og man risikerer derfor skader. Mange føler sig heller ikke trygge i 
skovens mørke. Desuden er man normalt af lovgivningen forhindret i at færdes i de private skove 
efter solnedgang, noget som naturligvis vil skulle indarbejdes i projektet. 
 
Der var flere forslag i denne kategori. Både lysløjper og større oplyste partier af en skov for at ska-
be en helt anden oplevelse af skoven. Forslagene tilføjede at der bør anvendes strøm fra vedva-
rende energikilder. 
 
 
 
 

2.3 Sundheds- og naturcentre 
 
 
Der kom flere forskellige idéer frem omkring sundheds- og naturcentre frem under workshoppen: 
 
 
Sundhedscenter 
 
Idéen går ud på at etablere et center for natur-, frilufts- og idrætsaktiviteter centralt 
placeret i kommunen. Centret skal være bemandet med fast tilknyttede naturvejledere, 
samt en række frivillige fra forskellige organisationer, fx cykel- og løbeklubber, klatregrupper, 
kunstforeninger osv. 
 
Centret bliver et fælles samlingspunkt og mødested som så bliver udgangspunkt for den enkeltes 
eller gruppens aktiviteter. 
 
 
Naturcenter i Kværkeby Mose 
 
Der blev fremlagt en idébeskrivelse om etablering af et naturcenter med formidling af 
en naturvejleder i det som nu er kendt som Kværkeby fuglereservat. Stedet er i dag er 
privatejet, men ejeren er gammel og kan ikke længere stå for vedligeholdelsen. En gruppe borgere 
og grønne foreninger har etableret en forening for bevarelse og udbygning af området. Der arbej-
des på at gøre det til en selvejende institution (frist maj 2010). 
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Området vil kunne tilbyde fysisk sundhed ved en traverunde, psykisk stimulering ved ro og fordy-
belse samt give mulighed for gruppeoplevelser. Området vil også kunne blive et samlingspunkt i 
skolesammenhæng, da området ligger placeret midt imellem Kværkeby og Vigersted skoler. 
 
Området ligger klar til overtagelse og kræver at der investeres ca. 1,9 mio. kr. i opkøb af ejen-
dommen 
 
 
Naturcenter ved Haraldsted Sø 
 
Naturcentret kan bygges ved den gamle kro i Vrange Skov som er et større sammen-
hængende naturområde med både skov og sø. Centret kan udvikle, samordne og ko-
ordinere aktiv naturbrug og naturformidling. Centret kan byde på en række aktiviteter, 
herunder:  

 Kursusvirksomhed. 

 Teambuilding. 

 Naturskole og formidling. 

 Go-High forhindringsbaner i træerne. 

 Naturlegeplads. 

 Sheltere. 

 Dialog/netværk. 

 Vandaktiviteter som kano/kajak. 

 Træklatring. 

 Junglestier for børn. 

 Motionsstier med forhindringer. 

 Hjertestier. 

 Hundeskov. 
 
Centret vil kunne give en bred fysisk, mental og social effekt som bør ses i en sammenhæng. Om-
rådet og eksisterende bygninger ejes i dag af Skov- og Naturstyrelsen Vestsjælland. Etablering af et 
Naturcenter vil derudover kræve et samarbejde mellem mange aktører, herunder fx Ringsted 
kommune, Skjoldenæsholm Skovdistrikt, Roskilde Tekniske Skole, Produktionsskolen, Københavns 
Energi, Ringsted Roklub. 
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2.4 Skovpakker 
 
 
Skovpakker kan bestå af forskellige elementer, afhængig af skovens muligheder, ejerens interesser 
og brugergruppen. Konceptet er at levere pakkeløsninger til virksomheder, til grupper og eventu-
elt også målrettet mindre brugergrupper og enkeltpersoner. 
 
 
Teambuilding 
 
Teambuilding er et kendt koncept hvor en ekstern konsulent hjælper en gruppe (ofte 
virksomheder, men også fx foreninger) til at styrke en gruppes indbyrdes sociale rela-
tioner. Naturen er erfaringsmæssigt en attraktiv og effektiv ramme for teambuildingaktiviteter. 
 
 
Firmaskovture 
 
Konceptet går ud på at sælge færdigpakkede picnickurv med forskellige lokalproduce-
rede madvarer og måske vildt fra skoven. Dette kunne kombineres med svampepluk-
ning, så man selv skal stå for at indsamle garnituren til middagen. Skovpakkerne kunne også inde-
holde mere kendte og traditionelle koncepter som salg af juletræer, kane-/hestevognskørsel og 
ture målrettet medarbejdersundhed, fx med cykling eller orienteringsløb. 
 

Behandlingstilbud 
 
Skovpakker kan indeholde deciderede behandlings- og aktiveringstilbud som kan mål-
rettes lægehuse, fysioterapeuter, kommunens aktiveringscenter etc.  
 
Dette koncept stiller en del krav til kommunens og andre myndigheders medvirken, blandt andet 
for at sikre patientsikkerhed, koordinering med andre behandlingstilbud og generel sundhedsfaglig 
ansvarsplacering. 
 
Kommunen kan også selv bruge tilbuddet, fx til medarbejderpleje eller som et led i beskæftigelses- 
eller sundhedstilbud som kommunen tilbyder forskellige borgergrupper. 
 
 
 

2.5 Bevægelsesklart område 
 
I et bevægelsesklart område er alt klart til bevægelse: 

 Alle rekvisitter findes i en container eller et hus. 

 Der er omklædningsfaciliteter med bad og toilet, bålplads og P-plads lige ved. 

 Der er busforbindelse til gavn for fx institutioner, skoler og folk uden transportmulighed. 

 Man kan låne eller leje fx mountainbike, heste, vandrestave, kompas, kano, kajak og robåd. 
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2.6 Rolige rum i skoven 
 
 
Terapi- og sanseskov 
 
Der er en del erfaringer med terapihaves indvirkning på bl.a. stressede og voldsramte 
borgere. Nogle af de samme elementer kan bruges i skoven, som jo rummer en meget 
varieret natur. Se desuden beskrivelsen side 43. 
 
 

Rum til fordybelse 
 
Der kan etableres en rute i skoven hvor borgerne kan vælge sig ind på forskellige akti-
viteter, fx: 

 Udendørs yogarum til meditation 

 Tegne-/malerum 

 Sanse-/duftrum 

 Reflektionsrum, hvor ens tanker kan nedskrives til andre 

 Udsigtsrum i trætoppene. 

 Rum til tænkning, måske bare en bænk 

 Rum til sang/musik, Thai Chi og lignende. 

 Rum til træning af overvægtige, men åbent for alle 
 
Rummene er naturligt afgrænsede og bør i de fleste tilfælde have synlige grænser. Det er vigtigt at 
rummene tilbyder den nødvendige ro så brugerne indbyrdes ikke forstyrrer hinanden. 
 
 
Naturbiografen 
 
Naturbiografen har sit udspring i terapi- og sansehaver, men adskiller sig fra disse ved 
ikke at være lægeordineret. Naturbiografen består af en række bænke placeret på 
smukke og rolige steder i naturen, hvor der er mulighed for fordybelse. Naturbiogra-
fen kan være særligt attraktiv ved solopgang og solnedgang. 
 
Naturbiografen kan kombineres med naturvejledning eller terapi, men er som udgangspunkt en 
aktivitet som skovgæsten selv står for. 
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2.7 IT i skoven 
 
 
Moderne teknologi kan udvikle brugen af skovene og appellere til fx grupper af unge som ellers 
ikke kommer ud i naturen, men bruger timerne foran skærme. Nogle eksempler: 
 

Innovative involverende aktiviteter 
 
Skoven bruges som rammesætning for et videns- og inspirationssystem hvor man via 
sin mobiltelefon kan aflæse et nummer/stregkode på det konkrete sted i naturen. Det 
udløser en fil, et billede eller en tekst som kan give viden om og inspiration til de mulige oplevelser 
(fugle, træer, lyde) og aktiviteter (bevægelse, lege, mv.) som man kan få i naturen. Gevinst på alle 
områder, også øgede kompetencer. Konceptet bør udvikles sammen med et mobilselskab eller en 
IT-virksomhed. Teknologien bør være så enkel at flest muligt kan benytte tilbuddet. 
 
 
Virtuel skovtur 
 
Virtuelt spil som fx "Find Skovalfen". Via mobiltelefon/computer (sms/internet) kon-
strueres et spil som guider brugeren rundt i skoven. Spillet skaber grundlag for bevæ-
gelse på en sjov måde, for alle der kan/skal røre sig. Der er mulighed for at indpasse et specifikt 
videns- og eller konkurrenceperspektiv, så flest mulige kan få glæde af idéen. Mulighed for trådløs 
internetadgang hvor en hjemmeside/program styrer spillet, vil øge muligheden for at viderefor-
midle flest mulige informationer, billeder, lyde osv. 
 
 
 
 

2.8 Udekøkken 
 
Udekøkkenet er et socialt koncept. Det er samlingssted som kan bidrage til at sam-
mensvejse et lokalsamfund og skabe relationer på tværs af aldre, socialgrupper og 
kulturer. Udekøkkenet kan skabe fællesskab - mental sundhed ved fælles madlavning og aktivite-
ter, fysisk sundhed og integration. Udekøkkenet består af: 

 et område hvor der kan tilberedes mad under åben himmel eller under tag 

 adgang til rent vand 

 borde og bænke 

 adgang til toilet. 
 
Det kan være et sted der frit kan benyttes, og det kan kombineres med andre koncepter som fx: 

 fejring af fødselsdage eller andre arrangementer 

 indsamling af skovens ingredienser fx med en naturvejleder 

 køb af færdige pakkeløsninger hos skovfogeden, fx med vildtkød, bær og svampe fra skoven 
og lokalt dyrkede grøntsager. 
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2.9 Logistik, information og uddannelse 
 
 
En af de umiddelbare barrierer for at udnytte skovenes mange tilbud, er nærhed til skovene og 
dermed også til tider behovet for transport ud til skovene, samt information om og formidling af 
de tilbud som findes ude i skovene. 
 
 
Busture til skovene 
 
Busture i weekender fra byen til skovene omkring Ringsted, eksempelvis med afgang 
fra Stationen og Torvet i Ringsted og med stop ved flere forskellige skove. Borgere 
som normalt ikke har mulighed for at komme på skovtur får chancen for at komme af sted og ud-
nytte skovenes tilbud. Der kan være guidede ture i skoven, så det bliver en indholdsrig tur og en 
god social oplevelse, men den kan også udelukkende være transporten der er hovedmålet.  
 
Der kræver at der etableres busstoppesteder og eventuelt vendepladser til busser i skovene. Skov-
fogeden eller kommunalt ansatte naturformidlere kunne guide disse ture. 
 
 
Informationsportal til brug af skovene 
 
Der blev efterlyst en informationsportal som til at informere om allerede eksisterende 
muligheder for at benytte de private skove, jf. naturbeskyttelseslov, adgangsregler 
med videre. Denne kunne være formet som et ”IT-atlas” over kommunens forskellige seværdighe-
der og aktiviteter indenfor kultur og natur. 
 
Der efterlyses også detailkort over alle vandrestier, afmærket til forskellig brug. Blå til kørestols-
brugere, røde som kombinerede cykel og gangstier, sorte trampestier og så videre.  
 
En øget information om de mange muligheder vil også medvirke til at skabe større forståelse mel-
lem brugergrupper som benytter sig af skovenes tilbud. 
 
Med GIS og IT kan både kommune og private skovejere udvikle deres hjemmesider med fx: 
kort med overnatningspladser 

 bålpladser 

 busstop ved skovene 

 cykelruter til skovene 

 adgangsveje til skovene 

 faste poster i skoven 

 stier hvor kørestole også kan komme frem. 
 
Der kan også være mulighed for at downloade vandretursfoldere, podcast om turene og specielle 
seværdigheder, infotavler og beskrivelse af gode udflugtsmål. 
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Pensionist guider 
 
Denne idé baserer sig på at lave udflugter i skovene med ældre borgere som guider. 
Disse kan benytte deres erfaring til at fortælle om historiske begivenheder som har 
rod i lokalområdet, eksempelvis fra 2. verdenskrig. 
 
Samtidig åbnes der mulighed for at skabe en social relation til bedsteforældregeneration, mens 
disse guider børn og unge rundt i skovene. 
 
 

Uddannelse af Naturpædagoger 
 
Informations- og formidlingsbehovet kunne løses ved at lave en specifik uddannelse af 
naturpædagoger som kan formidle natur og undervise i naturen. Det opfylder lære-
planens tema om naturaktiviteter i daginstitutioner og flere fag i skolen. Skulle kunne være et mo-
delfag som nuværende pædagoger kunne supplere deres faglighed med via en kortere efterud-
dannelse. Dette vil give en tidlig indsats i at forebygge fedme og fremme den almene sundhed hos 
børn. 
 
 
 
Uddannelse af sundhedspersonale i brug af naturen 
 
Sundheds- og socialfagligt personale i kommunen kan uddannes til at inddrage naturen i deres 
arbejde med borgerne. Meget træning og rehabilitering sker indendørs og ved maskiner som kun 
kan bruges efter instruktion. At flytte noget at træningen udendørs kan måske fremme deltager-
nes lyst til træning på egen hånd og på at fortsætte efter behandlingsforløbets ophør. 
 
 
 

2.10 Spektakulære events i skoven 
 
 
Spektakulære events er egnede til at trække nye skovgæster til skoven. Det kan fx væ-
re: 
  

 Koncerter 

 Messer/udstillinger  

 Kunst 

 Gudstjenester 
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2.11 Opsamling på idelisten 
 
Ideerne i dette kapitel har vidt forskellig karakter og stiller meget forskellige krav, fx når det gæl-
der skovens indretning, skovejendommens medvirken, kommunens og andre parters medvirken 
samt involvering af uddannet personale. 
 
Desuden er mange af ideerne langt fra tænkt færdige, og et fuldt billede af deres muligheder, be-
grænsninger, krav og omkostninger fås først ved en nøjere projektbeskrivelse og en afprøvning i 
praksis. 
 
I kapitel 5 er en række af ideerne samlet op i 7 delprojekter der anbefales til praktisk afprøvning 
ud fra kriterier om sandsynlighed for succes og dermed spredningseffekt, sandsynlighed for leve-
dygtighed efter projektperiodens udløb samt udvikling af tilbud til forskellige målgrupper, med 
forskellige samarbejdsparter, med  forskellige naturtyper og i forskellige størrelsesordener. 
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3. Igangsættelse af aktiviteter 
 
 
 
Projektet har afprøvet to aktiviteter i praksis. De er beskrevet i afsnit 3.1 og 3.2. 
 
 
 

3.1 Den eksisterende base i Giesegaardskoven 
 
 
Skovforeningen har tidligere etableret en base for skoler og institutioner i Ringsted Kommune. 
Projektet er et samarbejde med: 

 Ringsted Kommunes agenda 21 kontor v. Kristen Christensen 

 Børnehaven Bøgely ved leder Anette Sommer 

 Giesegaard Gods ved godsforvalter Jan Borre Bjødstrup. 
 
Basen ligger i Giesegaardskoven der er privat ejet. Alle skoler og institutioner kan frit bruge områ-
det hvis de er tilmeldt basen. Tilmelding sker ved at betale 1000,- kr. hvorefter institutionen får 
udleveret en nøgle og selv kan booke tid til området. 
 
Skovforeningen har tidligere afholdt ture og kurser for skoler og institutioner. Turene gav eksem-
pler på hvad skoler og institutioner kan lave i området (udeundervisning) og kurserne introduce-
rede lærere og pædagoger i brugen af området. Så hele opstarten af området er gennemført. 
 
I projektperioden er området blevet brugt af skoler og institutioner på egen hånd. 11 har været 
tilmeldt ordningen. Erfaringerne er opsamlet nederst i dette kapitel. 
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3.2 Træplantning med børn for klimaet 
 
 
Der har været særlig interesse for træplantninger for klimaet som udeskoleaktivitet, og den er 
gennemført med Skovforeningens bistand: 
 
Alle skoler og børnehaver i Ringsted kommune blev inviteret til at plante træer for et bedre klima. 
Det gav børnene mulighed for selv at handle aktivt i forhold til klimaforandringerne og samtidig 
lære om træer og klima. Træplantningerne var en del af det landsdækkende klimaprojekt Genplant 
Planeten som Skovforeningen står for gennem Skoven i Skolen. 
 
Giesegaard Gods lagde arealer til, Skovforeningens naturvejleder stod for plantningerne og projek-
tet kørte i samarbejde med Børnehaven Bøgely.  
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Vi havde klargjort arealet og sørget for spader, træer, hjælpere, ild i bålet og forskellige klimaakti-
viteter som børnene kunne deltage i: 
 

 lave tegnekul som er lagret kulstof som træet har taget fra luften og bygget ind i sin plante-
krop måle vind og vejr 

 plante små træer til at tage med hjem 

 undersøge et træ 

 brænde bål 

 tale om træ som erstatning for kul og olie. 
 
Børnene skulle arbejde med træer og klima inden de kom ud i skoven. Desuden blev lagt op til at 
de arbejdede videre med emnet når de kom tilbage til skolen/institutionen f.eks. via 
www.genplant-planeten.dk hvor der ligger materialer om klima, skov, træ og børns handlekompe-
tence i forhold til klimaforandringerne. 
 
Vi opfordrede til at børnene løbende følger træerne. 
 
Træerne er plantet i et område bag Børnehaven Bøgely. Børnehaven står for den fremtidige pas-
ning. Det giver dem bl.a. mulighed for at: 
 

 Arbejde med træet som materiale når der skal tyndes. Her kan børnene snitte og arbejde i 
træ. 

 Lære træerne at kende. Der er plantet 8 forskellige træarter. 
 
Forældregruppe i Bøgely blev inviteret til et særskilt arrangement hvor børnene kunne vise foræl-
drene hvordan man planter træer og fortælle om deres viden. Bagefter hjalp forældrene med at 
hegne området så træerne ikke bliver spist af rådyrene. 
 
Plantningerne foregik i november, og der var bestilt 100 træer pr. klasse/børnegruppe. I alt blev 
plantet omkring 5000 træer af børn i Ringsted kommune, heraf de 700 træer i Giesegaardskoven. 
Det vil sige at over 1000 børn har deltaget i træplantningerne. 

 
 
 

 

http://www.genplant-planeten.dk/
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3.3 Erfaringer og konklusioner af de igangsatte aktiviteter 
 
 
Basen har betydet at en række skoler og institutioner er kommet mere i skoven. 
Det gælder især de skoler og institutioner som har let ved at komme til stedet. Det er lettere at 
komme i gang og af sted når der er et kendt sted hvor tingene er til rådighed. Typisk bruges områ-
det omkring basen intensivt den første tid. Efterhånden som brugerne bliver mere fortrolige med 
området, søger de længere væk. 
 
Der er behov for flere baser til brug for skoler og institutioner. 
Skoler og institutioner der har forholdsvis let ved at komme til basen, bruger den oftere end de 
som bor længere væk eller har længere transport. Hvis skolen/institutionen skal med forskellige 
busser der ikke passer sammen eller hvis der kun er få busafgange, kan besøget i skoven blive en-
ten bliver meget kort eller meget langt. 
 
Der er behov for mere og længere uddannelse og erfaringsdeling for lærere og pædagoger. 
Uddannelse og erfaringsdeling er nødvendig hvis det faglige niveau skal holdes og hvis skoler-
ne/institutionerne skal blive ved at bruge basen. En del lærere er bange for om eleverne lærer det 
de skal hvis de bruger for lang udendørs. Der er behov for mere fokus på hvordan børn lærer – om 
det er gennem konkrete oplevelser eller ved at sidde og regne indendørs. Måske vil det være en 
ide at uddanne en række lærere i kommunen til superbrugere i uderummet, fx én lærer fra hver 
skole. Det kan fx være et års forløb hvor de både er på kursus og arbejder i skolen med eleverne. 
Superbrugerne kan efterfølgende være ambassadører for udeskole i kommunen og ressourceper-
soner for kollegaerne.  
 
Det samme gælder for pædagoger. Selvom institutionerne har mere frie rammer for hvad de kan 
lave med børnene, vil det være oplagt med udgangspunkt i læreplanerne at gennemføre et ud-
dannelsesforløb der sætter fokus på hvordan naturen kan bruges til alle 6 punkter i læreplanerne.  
 
Hvis der er tilbud om ture, kommer der flere i skoven end hvis de skal komme på egen hånd. 
Det taler for enten at ansætte personer, have frivillige eller at uddanne superbrugere (se ovenfor) 
som fx også kan stå for arrangementer. 
 
Hvis der kommer mange brugere, er der behov for én der koordinerer. 
Projektet er tænkt så selvkørende som muligt og med så få regler som muligt. Det betyder at bru-
gerne selv bestiller tid på kommunen hjemmeside. Det har givet nogle udfordringer fordi nogle 
brugere kan føle at andre brugere fx bestiller for mange tider, optager en hel uge eller ikke rydder 
ordentligt op efter sig. 
 
Brugergruppen til baserne kan udvides 
Der er plads til flere brugere. De kan evt. findes udenfor skole og institutionsverdenen. Andre bru-
gere kan være foreningen, organisationer, virksomheder og sygehuse. 
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4. Barrierer og anbefalinger 
 
 
 
På baggrund af workshoppen, de praktiske erfaringer og bilaterale møder med kommunens for-
skellige forvaltninger (teknik, sundhed og børn/kultur) er identificeret en række barrierer for brug 
af privat skov og natur at øge borgerne trivsel. 
 
I dette kapitel opregnes disse barrierer sammen med Skovforeningens anbefalinger til at over-
komme dem. 
 
 
 

4.1 For kommunerne 
 
 

  
Barrierer 
 

 
Anbefalinger 

 
Historie 

 
Manglende tradition (fx hos sundheds-
myndigheder) for målrettet brug af 
natur til at fremme borgernes trivsel, 
specielt når det gælder rehabilitering og 
forebyggelse af konkrete sygdomme. 
 

 
Sæt aktiviteter i gang hvor der forventes 
gode og forholdsvis hurtige resultater. 
Spred derefter de gode erfaringer blandt 
kommunens ansatte og politikere. 

 
Viden generelt om natur 
og trivsel  

 
Manglende viden om muligheder i at 
bruge naturen til at fremme borgernes 
trivsel, specielt når det gælder behand-
ling og forebyggelse af konkrete syg-
domme. 
 

 
Temadage, seminarer og evt. kurser for 
kommunens ansatte med forskellige 
aktører på området. 

 
Viden om børn, natur og 
trivsel 

 
Manglende viden hos lærere og pæda-
goger om skovens og naturens  mulig-
heder i undervisningen og for børnenes 
trivsel og sundhed. 
 

 
Brug skoven og naturen i institutioner og 
i undervisningen. Brug fx www.skoven-i-
skolen.dk til at finde aktiviteter og un-
dervisningsforløb, og brug 
www.udeskole.dk til at finde de didakti-
ske muligheder for lærerne i at flytte 
undervisningen ud af klasseværelset. 
 
Uddannelse af lærere og pædagoger i 
brug af uderummet – bl.a. til sundheds- 
og læringsformål. Uddan gerne et hold 
superbrugere. 
 

http://www.skoven-i-skolen.dk/
http://www.skoven-i-skolen.dk/
http://www.udeskole.dk/
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Forskellige forvaltninger 

 
Manglende samarbejde på tværs af 
forvaltninger og dermed manglende 
evne til at finde, udnytte og udvikle 
mulighederne. 
 

 
Sæt aktiviteter i gang der aktiverer for-
valtninger, fx arbejdsmarkedsforvaltnin-
gen, der normalt ikke arbejder med skov 
og natur. 
 

 
Tid, penge og personale 
 

 
Manglende tid, penge og personale til at 
udvikle nye aktiviteter, tilbud, behand-
linger, strategier og samarbejder. 
 

 
Samarbejde med institutioner, frivillige 
og andre aktører om udvikling af tilbud. 
 
Kommunen kan have en politik der di-
rekte opfordrer til at andre udvikler 
dette område. 
 
Flere aktiviteter vil på sigt give kommu-
nen flere erfaringer med området og 
dermed større fokus. 
 
Beregn og synliggør hvor mange penge 
kommunen sparer på længere sigt ved at 
forebygge udgifter på social- og sund-
hedsområdet. 
 

 
 
 
 
 

4.2 For borgerne 
 
 

  
Barrierer 
 

 
Anbefalinger 

 
Lovgivning, skiltning og 
information  
 

 
Mange borgere forventer at man ikke 
må noget i private skove. 
 
Mangelfuld eller fejlagtig skiltning forvir-
rer borgerne og kan få folk til at holde 
sig ude af skoven. 
 

 
Informer relevante brugergrupper om 
adgangsreglerne. 
 
Udgiv kort med ruter i skoven og med 
adgangsreglerne.  
 
Mange vil gerne kunne planlægge en fast 
og tidsbestemt rute og være sikre på at 
de ikke går vild. 
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Krav om tilladelse 

 
Det kan være besværligt, usikkert og 
måske endda umuligt at finde ud af 
hvem der ejer en skov for at kunne søge 
tilladelse til organiseret færdsel. 
  

 
Ejeren kan skrive kontaktinformationer 
på skilte eller på en hjemmeside. 

 
Konfrontationer 

 
Konfrontationer med fx ejere eller jagt-
lejere får brugere til at holde sig ude af 
skovene. 
 

 
Ejeren bør selv kende reglerne for of-
fentlighedens adgang til skoven. Ejerne 
bør informere jagtlejere om ejendom-
mens politik på adgangsområdet. 
 

 
Praktiske forhold 
 

 
Besværlig transport ud til skoven og 
naturen. 
 
Besværlige eller mangelfulde parke-
ringsmuligheder. 
 
Manglende busholdepladser i nærheden 
af skoven. 
 
Uegnede cykelstier, fx med høj punkte-
ringsrisiko. 
 
Mangel på mindre veje og stier med 
offentlig adgang i private skove. 
 

 
Aktiviteter rettet mod en målgruppe der 
oftest har rådighed over en bil, kan pla-
ceres i vanskeligere tilgængelige områ-
der end aktiviteter for mindre mobile 
målgrupper. 
 

 
Affald og hærværk 
 

 
Ødelægger oplevelsen for alle. 
 
Svækker mange brugergrupper når der 
skal aftales nye aktiviteter med skoveje-
re. 
 

 
Information om mulighederne for god 
affaldshåndtering. 
 
Flere skraldespande kan i nogle tilfælde 
nedbringe affaldsproblemet, men erfa-
ringsmæssigt kan skraldespande i andre 
tilfælde tiltrække affald. 
 

 
Betaling 

 
Borgerne ønsker ikke at betale direkte 
for at færdes i skovene. 
 

 
Kommune og stat finansierer borgernes 
øgede trivsel ved brug af privat skove. 

 
Jagt 
 

 
Borgere ønsker ikke at være skoven 
mens der er jagt. 
 
Mange jagtlejere ønsker ikke anden 
færdsel i skoven. 
 
Der meldes om konflikter mellem borge-
re og jagtlejere. Nogle gange fordi den 
ene part eller begge har misforstået 
reglerne. 
 

 
Skilte kan informere om at der i dag er 
jagt i skoven. 
 
Ejeren bør informere jagtlejere om ad-
gangsreglerne og om ejendommens 
politik på adgangsområdet. 
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Lugt og støj 
 

 
Nogle borgere ønsker ikke at være i 
skove med motorkørsel eller i nærhed af 
fx svinefarme og støjende veje. 
 

 

 
Hegn 

 
Både nye hegn og gamle hegn vækker 
modvilje hos nogle. 
 

 
Information om hvorfor hegn er nødven-
dige. 

 
Skovens vedligehold og 
faciliteter 

 
Ujævne skovveje og dårligt underlag er 
forhindringer for kørestole og dårligt 
gående. 
 
Også smalle veje. Og ikke-opryddede 
veje efter skovninger og stormfald.  
 
Vand og oversvømmelser. 
 
Manglende mulighed for at gøre ophold, 
fx sovepladser, bålpladser, bålhytter, 
naturlegepladser. 
 

 
Find ud af hvad der kan motivere skove-
jerne til at påtage sig udgifterne til at 
forbedre skovens tilgængelighed og 
faciliteter. 

 
Hunde 

 
For nogle er løse hunde et problem. 
 
Andre ønsker at kunne lade hunden løbe 
frit. 
 

 
Etabler hundeskove. 

 
Moderne børns vaner 

 
De fleste børn bruger og elsker meget 
tid foran computeren, både hjemme og i 
skolefritidsordningen. Langt færre børn 
har tilsvarende oplevelser med og følel-
ser for at komme i skoven. 
 

 
Aktiviteter og muligheder rettet mod 
børn eller børnefamilier . Inddragelse af 
computerteknologi, mobil, gps eller 
lignende.  
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4.3 For skovejerne 
 
 

  
Barrierer 

 
Anbefalinger 
 

 
Handlefrihed 

 
Stort set alle skovejere nærer dyb mod-
vilje imod risikoen for at afgive handle-
frihed i skoven. 
 
Derfor er de påpasselige med at indgå 
aftaler der kan begrænse fremtidige 
muligheder for at udnytte skoven eller 
begrænse andre interesser, fx for jagt 
eller natur. 
 
Også risikoen for at skovgæsterne blot 
fortsætter brugen efter aftalens ophør 
kan afholde skovejere fra at indgå en 
aftale. 
 
Påpasseligheden kan også gælde aftaler 
med enkeltpersoner eller borgergrupper  
hvor ansvarsplaceringen kan smuldre 
ved personskift. 
 
 

 
Indgå aftaler med klar ansvarsplacering.  
 
Kommunen kan være en tryg aftalepart-
ner for skovejeren som så altid har et 
sted at gå hen hvis der opstår problemer. 

 
Offentlig omtale 
 

 
Nogle skovejere forudser negativ omtale 
hvis aftalerne opsiges eller ophører. 
 
Nogle skovejere forudser at når de først 
har givet lidt, så ønsker folk mere, og så 
bliver det skruen uden ende. 
 

 
Indgå præcise aftaler så forventningerne 
afstemmes. 

 
Økonomi 

 
For skove der er købt som investering 
med henblik på videresalg, er det et 
problem at for mange brugeraftaler der 
ikke kan opsiges eller ikke giver økono-
misk gevinst gør skovens værdi mindre. 
 
Oplevelsesøkonomi er et uvant forret-
ningsområde for de fleste skovejen-
domme. 
 

 
Giv inspiration til aktiviteter der stem-
mer overens med ejerens mål og ønsker 
med ejendommens udvikling og med 
ejendommens potentiale 
 
Ejeren bør vurdere om flere af de ønske-
de aktiviteter kan gennemføres på sam-
me areal uden at genere hinanden. 
 
Indgå aftaler med mulighed for opsigel-
se. 

 
Naturhensyn 
 

 
Hensyn til naturværdier kan begrænse 
skovejeres vilje og muligheder for imø-
dekomme andre behov. 
 

 
Vælg område og aktivitet der er afstemt 
til hinanden. 
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Jagthensyn 
 

 
Både hensyn til vildtet og til jagtlejere 
kan begrænse skovejeres vilje og mulig-
heder for imødekomme andre behov. 
 

 
Indtjening på alternative anvendelser 
kan øge tilgængeligheden. 

 
Forventningen om af-
fald og hærværk 

 
Flere borgere og aktiviteter i skoven 
medfører alt andet lige mere affald og 
mere hærværk, og dermed større byrde 
for skovejeren med oprydning og vedli-
gehold. 
 
Denne forventning er i sig selv en barrie-
re hos mange skovejere, uanset hvor 
berettiget forventningen for en konkret 
aktivitet og brugergruppe. 
 

 
Brand-, tyveri- og hærværksordningen 
bør moderniseres (politisk opgave). 

 
Tid, penge og personale 
 

 
Manglende tid, penge og personale til at 
udvikle nye aktiviteter, tilbud, og samar-
bejder med kommune og borgere. 
 
Den typiske skovejer søger konsekvent 
at undgå aktiviteter der påfører ubetalt 
merarbejde i form af fx koordinering 
mellem brugergrupper, affaldshåndte-
ring, konflikthåndtering. 
 

 
Udvikling af nye forretningsområder med 
indtjening. 

 
 
 
 
 

4.4 Indgåelse af aftaler i praksis 
 
 
Aftaler kan indgås på flere forskellige niveauer.  
 
Mest overordnet er en aftale med kommunen. Sådan en aftale kan være en rammeaftale der skal 
udbygges med underliggende delaftaler (enten med kommunen eller med den konkrete bruger), 
eller det kan være en aftale der i sig selv fastlægger aktivitetens gennemførelse. 
 
Er der et veludbygget netværk af forskellige brugergrupperinger/foreninger, kan aftaler også ind-
gås direkte med disse. Enten som aftaler om konkrete arrangementer, eller (hvis der er tale om 
tilbagevendende arrangementer) som længerevarende aftaler om den konkrete brug. Det sidste 
vil både lette skovejerens administrative arbejde og være en væsentlig tillidsskabende foranstalt-
ning i det lange løb. 
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En aftales detaljeringsgrad afhænger af om det er en rammeaftale en aftale om én bestemt aktivi-
tet eller en aftale om tilbagevendende aktiviteter (ens eller forskellige) over en længere periode: 
 

 Rammeaftaler kan i sit yderpunkt være en hensigtserklæring hvor parterne i fællesskab skit-
serer rammerne for de ønskede aktiviteter, men hvor de endelige aktiviteter og bruger-
grupper endnu ikke er identificeret. Det andet yderpunkt er en aftale der nøje skitserer ak-
tiviteterne og hvor aftalen afklarer hvilke brugergrupper der er omfattet, fx navngivne in-
stitutioner ogforeninger. 

 

 En aftale om én aktivitet er meget konkret og gælder for en enkelt aktivitet og en enkelt 
bruger/gruppe. 

 

 En aftale om tilbagevendende aktiviteter minder i sin karakter om en aftale om én aktivitet, 
men der skal tages højde for hvilke aktiviteter der kan tillades og i hvilken periode. 

 
 
Aftalernes indhold 
 
Elementer i en aftale (ikke alle vil være relevante for alle aftaler): 
 
Aftaleperioden 
Det skal af aftalen fremgå, hvilken periode aftalen vil være gældende for. Det bør også fremgå, at 
aftalen udløber uden yderligere varsel ved udgangen af perioden, og der kan eventuelt fastsættes 
tidsrum inden for hvilket aftalen kan genforhandles. 
 
Arealet 
Det areal, der indgås aftale om skal være klart defineret og helst også markeret på et kort. Area-
lets størrelse bør også fremgå. 
 
Adgangen til det lejede 
Det bør af aftalen fremgå hvilken adgangsvej, der skal benyttes til det lejede areal. 
Eventuel parkering i forbindelse med benyttelsen af skov-/naturarealet bør ligeledes markeres. 
 
Brugen af arealet 
Aftalen bør fastsætte hvilken brug af arealet der er omfattet, herunder tidsrummet (klokkeslet og 
ugedage) for brugen af arealet. Det bør ligeledes fastsættes hvilke aktiviteter der er tilladt/ikke 
tilladt eventuel ved et afkrydsningsfelt med ”ja”/”nej”. Hvis aktiviteten forudsætter brug af fx 
medbragt materiale, bør det nævnes at arealet skal holdes i ryddelig stand så det ikke får karakter 
af losseplads eller byggelegeplads. Det bør også fremgå at lejer skal tåle at udlejer anvender skov-
veje og bevoksninger som led i den erhvervsmæssige drift af ejendommen hvis aftalen ikke gør 
undtagelser for konkrete arealer. Eventuelt kan man medtage bestemmelser om, at større arbej-
der i skoven skal varsles for lejer inden for en given tidsfrist. 
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Eventuelle faste anlæg 
Af aftalen bør det fremgå om der indgår bygninger eller andre faste anlæg, og det bør fremgå om 
en aftalt aktivitet forudsætter etablering af sådanne anlæg. Skovejeren skal være opmærksom på 
skovlovens regler herom. Ejeren kan ikke gives tilladelse til etablering af anlæg der strider mod 
skovlovens forbud mod anlæg der ikke er driftsmæssigt nødvendige. 
 
Antal personer 
Det bør af aftalen fremgå om der er et maksimalt, og i givet fald hvilket, antal personer der kan 
benytte arealet på samme tid. 
 
Betaling 
Hvis aftalens indgåelse medfører betaling til ejer, bør det af aftalen fremgå hvor stor betalingen er, 
og hvordan, hvornår og hvor den skal betales. Ved længerevarende aftaler skal det også fremgå 
hvordan beløbet reguleres. Det bør også fremgå om betalingen er med eller uden moms.  
 
Ansvar 
Skader på skoven der går ud over hvad man må forvente som følge af den aftalte, lovlige brug af 
arealet/træer/faciliteter, skal lejeren erstatte. Naturbeskyttelseslovens regler om at færdsel sker 
på eget ansvar, gælder også for færdsel og aktiviteter der følger af en aftale. Hvis skovejeren stiller 
anlæg eller lignende til rådighed for brugerne, er ejeren ansvarlig for at anlægget er sikkerheds-
mæssigt forsvarlig at bruge. Men risikoen ved selve brugen er ejeren uvedkommende. 
 
Misligholdelse 
Aftalen bør indeholde et afsnit om misligholdelse. Ved væsentlig misligholdelse fra lejers side bør 
udlejer være berettiget til at hæve kontrakten med øjeblikkelig virkning. Fx vil manglende betaling, 
anbringelse af søm og andre metalgenstande i træer samt forhold der væsentligt influerer negativt 
på skovdriften og skovens værdi og som ikke er indeholdt i kontrakten som værende lovlig, betrag-
tes som væsentlig misligholdelse. Aftalen bør også indeholde eksempler på væsentlig misligholdel-
se fra udlejers side hvor lejer er berettiget til at hæve kontrakten med øjeblikkelig virkning. Ved 
væsentlig misligholdelse forstås aktiviteter der umuliggør eller væsentligt forringer mulighederne 
for lejers anvendelse af arealerne i forhold til aftalens formål. 
 
Aftaleophør 
Ved aftaleophør skal lejer fjerne alle indretninger o.l. som måtte være etableret i overensstem-
melse med lejeaftalen. 
 
Kontaktpersoner 
Aftalen skal indeholde navn, adresse, telefonnummer og eventuelt e-mailadresse på en kontakt-
person, der repræsenterer lejer. 
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5. Anbefalinger til aktiviteter til praktisk gen-
nemførelse i projektets Fase 2 
 
 
 
 
I dette kapitel beskrives muligheder og samarbejdsmodeller der i projektets fase 2 bør afprøves i 
praksis og evalueres. 
 
Med udgangspunkt i det hidtil beskrevne arbejde, er udvalgt 7 projekter. I udvælgelsen er der lagt 
vægt på: 
 

 Sandsynlighed for succes og dermed spredningseffekt til andre kommuner og lodsejere (i 
projektets fase 3 og også gerne uden for projektets regi). 

 

 Udvikling af projekter og aktiviteter som med stor sandsynlighed kan køre videre efter pro-
jektperiodens udløb. 
 

 Udvikling af tilbud til forskellige målgrupper og med forskellige samarbejdsparter og forskel-
lige naturtyper inddraget. 
 

 Udvikling af både større projekter og mindre aktiviteter. 
 
 
De 7 projekter og aktiviteter skal alle udvikles fra bunden og afprøves i praksis.  
 
Det forudsættes at fondsfinansiering dækker udgifter til udviklingsarbejde og eventuelle fysiske 
faciliteter, men ikke betaling til skovejere. 
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5.1 Skovbaser – praktiske faciliteter til fortsat udvikling 
 
 
Målgruppe 
 
Børn i skoler og institutioner. Baserne kan også bruges af andre (fx foreninger og virksomheder) 
når hovedmålgruppen ikke er i gang. 
 
 
Tilsigtet effekt 
 
Kommunens borgere lærer i en tidlig alder at bruge og bevæge sig i naturen. Det forventes at 
fremme børnenes brug af og bevægelse i naturen på længere sigt. Det vil medføre både fysisk, 
mentalt og socialt velvære. 
 
 
Beskrivelse af aktivitet 
 
Der etableres 5 baser i skov med tilhørende grejbanker som kan bruges af kommunens skoler, in-
stitutioner, foreninger og virksomheder. 
 
Skovbaserne giver mulighed for leg og bevægelse, udendørs undervisning og udeskole. Der opfø-
res en bålhytte på hver skovbase for at give mulighed for bål og læ. Der opføres også en aflåst 
bank med grej og forslag til aktiviteter og til undervisningsforløb som understøtter aktiviteter i 
naturen. 
 
Skovbaserne er mere end en skoleskov. En skoleskov (som det promoveres af Skoven i Skolen og 
praktiseres hundreder af steder i landet) er blot et skovareal på fx 3-5 ha som en skole kan bruge 
fast til undervisning i henhold til en nærmere aftale med skovejeren. Normalt har skoleskove ingen 
fysiske faciliteter (fx udstyr, bygninger) tilknyttet. 
 
Men skovbaserne er mindre end de økobaser der er anlagt i visse statsskove. Økobaserne er væ-
sentligt større, har flere faciliteter og større driftsomkostninger. Skovbase-modellen er derimod 
lavpraktisk og har bedre økonomiske og praktiske chancer for at blive anvendt over hele landet, 
ikke mindst i private skove. 
 
Der er allerede etableret en skovbase i Giesegaardskoven (jf. de igangsatte aktiviteter, kapitel 3 i 
afrapporteringen fra projektets fase 1). En erfaring er at skoler og institutioner som har forholdsvis 
let ved at komme til området, bruger skovbasen mest. Både afstand og busforbindelse har betyd-
ning for brugen. Blandt andet derfor er der brug for flere områder fordelt ud over kommunen.  
 
Skovbaserne kan desuden have forskellige temaer eller naturtyper (bakket terræn, vandhuller, åer, 
moser, skovtyper osv.) så de også giver mulighed for forskellige aktiviteter. Tilsvarende kan de 
udstyres med forskelligt grej alt efter temaet. 
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Ud fra erfaringerne fra Giesegaard vurderes der at være to typer brugere: De som forholdsvis let 
kan komme til området og derfor kan bruge skovbasen ofte, og de som har længere transport som 
vil bruge skovbasen sjældent. Skovbaserne bør placeres sådan i kommunen at så mange skoler og 
institutioner som muligt kan bruge én af baserne ofte. Baserne tilbyder forskellige muligheder for 
aktiviteter, og det vil tiltrække brugere med længere transport. 
 
Tidligt i processen inddrages udvalgte skoler, institutioner, foreninger og virksomheder i udviklin-
gen af baserne. 
 
Der gennemføres et 1-årigt uddannelsesforløb for henholdsvis lærere og pædagoger. Forløbet 
introducerer til brug af baserne og generelt til brug af uderummet i pædagogisk sammenhæng. 
 
Uddannelsesforløbet bliver samtidig et pilotprojekt på udvikling af et kursuskoncept som kan bru-
ges i resten af Danmark. Kursusforløbet påregnes at strække sig over 10 mødedage fordelt over 
året. Kurserne er praksisrettede så deltagerne blandt andet mellem kursusdagene arbejder med 
det de har lært på skolen eller i institutionen. 
 
Desuden afholdes et kortere brugerkursus for hhv. foreninger og virksomheder af 1-2 dages varig-
hed. 
 
Der udarbejdes en samarbejdsaftale mellem kommunen og skovejerne så kommunen bliver en 
aktiv partner i projektet. De 5 samarbejdsaftaler tager udgangspunkt i brugerne, kommunens og 
ejerens ønsker og skovens muligheder, og derfor kan aftalerne ende med at blive udformet for-
skelligt. 
 
 
Projektarbejdets indhold 
 

 Lokalisering af egnede steder til baserne 

 Identificering af behov for tilladelser og dispensationer efter Skovloven og andre love 

 Samarbejdsaftaler med skovejere 

 Inddrage udvalgte skoler og institutioner i konceptudvikling 

 Etablering af baserne 

 Afprøvning af baserne i samarbejde med lærere/pædagoger og deres elever/børn 

 Gennemførsel af 1-årig uddannelsesforløb for lærere  

 Gennemførsel af 1-årigt uddannelsesforløb for pædagoger  

 Erfaringsopsamling og formidling. 
 

 
Nødvendige forudsætninger 
 

 Krav til skoven 
o Gerne forskellige naturelementer 
o Gode offentlige transportforhold 
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Aktører 
 

 Flere skovejere. 

 Ringsted Kommune som partner i aftalen overfor skoven. 

 Udeskolekonsulenter, blandt andet til afholdelse af 1-årigt uddannelsesforløb. 

 Konsulenter for småbørn og udeliv, blandt andet til afholdelse af 1-årigt uddannelsesforløb. 

 Bevægelsekonsulenten og evenmtuelt sundhedskonsulenten i Ringsted Kommune. 

 Eventuelt udvalgte skoler og institutioner (inddrages tidligt i processen så de også får ejer-
skab til baserne). 

 Ekstern sparringpartner til konceptudvikling 

 Projektleder og proceskonsulent (Dansk Skovforening). 
 
 
Spredningsmuligheder til resten af landet 
 
Når konceptet er udviklet og afprøvet, kan det nemt spredes til andre kommuner. Arbejdet kan 
udføres af kommunens ansatte, foreninger eller frivillige borgere. 
 
Etableringen af skovbaser forudsætter finansiering til indkøb af udstyr og opsætning af faciliteter. 
Der kunne typisk findes finansiering hos fx: 

 Friluftsrådets tipsmidler. Her er særlig interesse for at etablere friluftsmuligheder på privat 
jord. 

 Landdistriktsmidler via de Lokale Aktions Grupper, fx sammen med lokale virksomheder eller 
foreninger. 

 Private fonde og institutioner. 

 Skov- og Naturstyrelsens tilskudsmuligheder. 
 
Desuden skal der findes finansiering til uddannelsesforløbet. Kursuskoncepter vil være udviklet så 
der behøves kun finansiering til de konkrete kursusarrangører. Det kan fx rummes i skolers og in-
stitutioners egne budgetter til videreuddannelse af personale. 
 
Der skal aftales ansvarlige tovholdere på hver enkelt skovbase, fx en lokal institution eller interes-
sent. 
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5.2 Landsbyen Jystrup - i bevægelse i skoven 
 
 
Målgruppe 
 
Alle borgere i landsbyen Jystrup, Ringsted Kommune. 
 
 
Tilsigtet effekt 
 
Målet er dels at få Jystrups borgere til at bevæge sig mere, dels at styrke sammenholdet i Jystrup. 
Det vil medføre både fysisk, mentalt og socialt velvære. 
 
 
Beskrivelse af aktivitet 
 
Borgerforeningen i Jystrup ønsker at leje en udvidet adgangs- og aktivitetsret i den nærliggende 
skov, Skjoldenæsholm. 
 
Borgerforeningen har gennem det sidste år arbejdet med ønsker blandt borgerne til deres lokal-
område og har blandt andet afholdt et stort borger-ideudviklingsmøde i foråret 2009. Det er øn-
sker som er fremkommet i denne proces, som danner grundlag for estimeringen af hvad facilite-
terne i projektet skal koste. Faciliteterne er ikke afstemt med Skjoldenæsholm, og en række 
spørgsmål om samarbejdet mellem skov og borgere skal afklares inden det står klart hvilke facilite-
ter der kan opstilles. 
 
Skjoldenæsholm har en del erfaringer med at indgå aftaler med forskellige brugergrupper, blandt 
andet ligger Sporvejsmuseet på deres jord. Men de har ikke tidligere deltaget i et projekt af denne 
karakter. 
  
Skovforeningen har holdt møder med Borgerforeningen og Skjoldenæsholm, og der er interesse 
for at gå videre med projektet fra begge sider, uden at der endnu ligger et konkret indhold fast. En 
væsentlig del af projektet bliver at finde muligheder som både borgerne og ejer er tilfredse med 
og har gavn af. 
 
 
Projektarbejdets indhold 
 

 Forventningsafstemning mellem parterne 

 Identificering af mulige aktiviteter som alle parter har gavn af 

 Identificering af behov for tilladelser og dispensationer efter Skovloven og andre love 

 Afklaring af ansvar ved eventuelle problemer 

 Indgå aftale mellem skovejer og kommune/borgergruppe eller anden aktør 

 Etablering af de identificerede faciliteter eller aktiviteter 

 Erfaringsopsamling og formidling. 
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Aktører 
 

 Skjoldenæsholm Skovbrug. 

 Borgergruppe i Jystrup der allerede har vist aktiv interessere for sådan et samarbejde. 

 Eventuelt Ringsted Kommune som partner i aftalen eller som aftalepart på Jystrups vegne 
overfor skoven. 

 Ekstern sparringpartner til konceptudvikling 

 Projektleder og proceskonsulent (Dansk Skovforening) 
 
 
Spredningsmuligheder til resten af landet 
 
Projektet kan umiddelbart overføres til andre kommuner og lokalområder. Dette projekt kan dan-
ne model for udformning af en aftale mellem to så umage parter som en skov og en bys befolk-
ning. 
 
Der vil være en del arbejde i at finde de muligheder som bruger og ejer kan blive enige om. Denne 
proces er nøglen til mobilsering af private arealer generelt, også selv om ikke alle de konkrete akti-
viteter der sættes i gang i dette projekt kan overføres direkte til et andet område og ved en anden 
landsby. 
 
Ved overførseI til projekter i andre kommuner kunne kommunen selv være en oplagt facilitator til 
at gennemføre denne proces. 
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5.3 Skattejagt og orienteringsløb med innovative involverende aktiviteter 
 
 
Målgruppe  
 
Primært den almene befolkning med mulighed for at få fat i særlige grupper (via skoler og familier) 
der ellers ikke er tilbøjelige til at bevæge sig i naturen.  
 
 
Tilsigtet effekt 
 
Målet er at få borgerne til at bevæge sig mere. Det vil især medføre fysisk velvære. 
 
 
Beskrivelse af aktivitet 
 
Skoven bruges som rammesætning for et videns- og inspirationssystem hvor man enten via kort 
eller mobiltelefon kan aflæse et nummer eller en stregkode på det konkrete sted i naturen. Det 
udløser en fil, et billede eller en tekst som kan give viden om og inspiration til de mulige oplevelser 
(fugle, træer, lyde) og aktiviteter (bevægelse, lege, mv.) som man kan få i naturen.  
 
Projektet kan fx tage udgangspunkt i ’Find vej i Danmark’. Det er et motionstilbud med en ekstra 
dimension af en skattejagt der kan udføres i flere forskellige sværhedsgrader. Det rammer en me-
get bred brugerskare af både hyppige skovgæster, motionister, skoler og turister. Der kan være 
muligheder for også at tiltrække grupper der ellers ikke kommer i skoven. 
 
Aktiviteten etableres med et sæt faste poster med numre og bogstavkoder og et tilhørende kort. 
Der udarbejdes forskellige (i længder og sværhedsgrader) ruteforslag, og ruternes angives med 
posternes GPS-koordinater. Kortet med indtegnede ruteforslag kan downloades frit fra en hjem-
meside. Der trykkes også en folder med et kortudsnit og en simpel rute som er egnet til klapvogn 
og rollator. 
 
Projektet kan i et vist omfang også etableres som en foto-orientering hvor pælene erstattes med 
fotografier af særlige kendetegn. 
 
Der kan indarbejdes natur- eller kulturformidling, fx med digitale løsninger som podcasts eller au-
dioguides eller med det nyeste indenfor digitale medier: 2-dimentionale stregkoder som kan aflæ-
ses med mobiltelefoner. 
 
’Find vej i Danmark’ er landsdækkende og formidles via www.findveji.dk. Tilbuddet ventes at 
komme med på Skov og Naturstyrelses nye friluftskort på www.udinaturen.dk. 
 
 

http://www.findveji.dk/
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Projektarbejdets indhold 
 

 Udvikling af projektideen 

 Lokalisering af egnet skovområde. 

 Etablere samarbejdsaftale mellem skovejer, Orienteringsforbundet og Ringsted Kommune 

 Etablering af projektets faste installationer samt digitalt stregkodesystem el.lgn. 

 Uddannelse af kommunens personale og/eller andre instruktører i at bruge området. 

 Erfaringsopsamling og formidling. 
 
 
Økonomi 
 
Dansk Orienterings-Forbund (DOF) afholder udgifter til postskilte, tryk af 1500 projektfoldere og 
giver et tilskud til korttegning, i dette tilfælde 6000 kr. Orienteringsklubben (Sorø OK) lægger frivil-
lige timer i korttegningen. Til en eventuel formidlingsløsning støtter DOF med op til 6000 kr. inkl 
moms. Pæle til postmarkeringer skal finansieres lokalt. 
 
Udvikling af konceptet for digitale stregkoder forventes at kunne gennemføres for 430.000 kr. 
Konceptet udvikles i samarbejde med LIFE, Københavns Universitet og FDF. 
 
 
Aktører 
 

 Kærhaveskoven umiddelbart op til Ringsted by. 

 Dansk Orienteringsforbund og Sorø Orienteringsklub. 

 Ringsted Kommune som partner i aftalen overfor skoven. 

 Bevægelseskonsulenten i Ringsted Kommune 

 LIFE, Københavns Universitet og FDF som medudvikler af det digitale stregkodekoncept 

 Ekstern sparringpartner til konceptudvikling 

 Projektleder og proceskonsulent (Dansk Skovforening). 
 
 
Spredningsmuligheder til resten af landet 
 
Konceptet er enkelt at overføre når det først er udviklet og afprøvet. 
 
Arbejdet kan udføres af kommunens ansatte, frivillige eller lokale organisationer eller eventuelt 
DOF. 
 
Etablering af faciliteter betales via Find-vej-i projektet. Det digitale stregkodesystem kan bruges 
alle steder, men kræver at der findes midler til det digitale arbejde. Det vil være forholdsvis små 
midler når hele grundsystemet er udviklet. Dog skal der bruges tid på at indsamle og skrive tekster, 
billeder osv. 
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5.4 Skovparkour – nye vaner og succeser for udsatte grupper 
 
 
Målgruppe 
 
Udsatte og utilpassede børn og unge. De udviklede faciliteter kan dog også bruges af andre når 
hovedmålgruppen ikke er i gang. 
 
 
Tilsigtet effekt 
 
Målet er at de unge får nye krops- og bevægelseserfaringer, får succesoplevelser, får styrket selv-
værd og styrkede sociale relationer. Det vil medføre større fysisk, mentalt og socialt velvære. 
 
 
Beskrivelse af aktivitet 
 
Udvikling af et skovområde med forskellige bevægelses- og klatremuligheder med varierende 
sværhedsgrader. Der kan både være rebbaner mellem trætoppene som kræver klatreudstyr og 
klatre- og balancebaner i terræn som ikke kræver særlige forudsætninger. Det kan også kombine-
res med elementer som fx at gå planken ud, gangbaner i kronetoppe, balance på stubbe, stier med 
siv, græs, volde og sump med tømmerflåder. 
 
Området kan eventuelt etableres i samarbejde med en ekstern interessent. Der er flere eksempler 
på skovparkourbaner i fx Frankrig, Tyskland og England. 
 
I konceptet indgår både uddannelse af klatreinstruktører (muligvis et af den eksterne partners 
ansvarsområder) og uddannelse af kommunens personale i at udnytte de muligheder som skov-
parkourbanen giver i arbejdet med utilpassede unge - og måske med borgernes trivsel generelt. 
 
 
Projektarbejdets indhold 
 

 Kontakt til ekstern konsulent/samarbejdpartner. 

 Afklaring af ansvars- og forsikringsforhold. 

 Identificering af behov for tilladelser og dispensationer efter Skovloven og andre love 

 Lokalisering af egnet skovområde. 

 Etablere samarbejdsaftale med skovejer. 

 Inddrage kommunens konsulenter tidligt i processen. 

 Indgå aftale med skovejer. 

 Etablere skovparkourbaner. 

 Udvikle, afprøve og tilpasse aktiviteter med børn og unge i samarbejde med kommunens 
konsulenter. 

 Uddannelse af kommunens personale og/eller andre instruktører i at bruge området. 

 Erfaringsopsamling og formidling. 
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Nødvendige forudsætninger 
 

 Krav til skoven 
o Et kuperet terræn med store, høje træer og gerne med varieret natur, sø eller mose. 

 

 Krav til kommunen 
o Visitering af børn og unge til projektet 
o Eventuelt samarbejde med kommunens bosteder og lignende projekter. 
o Eventuelt behandlingspersonale stillet til rådighed. 

 
 
Aktører 
 

 Skovparkour-konsulenter. Gerne folk som skal drive området på længere sigt. 

 En skovejer 

 Ringsted Kommunens børne- og ungeforvaltning 

 Ekstern sparringpartner til konceptudvikling 

 Specialkonsulenter på børne- og ungdomsområdet 

 Projektleder og proceskonsulent (Dansk Skovforening) 
 
 
Spredningsmuligheder til resten af landet 
 
Selve konceptet (brug af området, arbejdet med målgrupperne) er let at overføre. En skovpar-
kourbane tilbyder så spektakulære oplevelser at den kan forventes at få et større opland end den 
enkelte kommune. 
 
Etableringen af skovparkourbaner forudsætter finansiering til indkøb af udstyr og opsætning af 
faciliteter. Der kunne typisk findes finansiering hos fx: 

 Friluftsrådets tipsmidler. Her er særlig interesse for at etablere friluftsmuligheder på privat 
jord. 

 Landdistriktsmidler via de Lokale Aktions Grupper, fx sammen med lokale virksomheder eller 
foreninger. 

 Private fonde og institutioner. 

 Skov- og Naturstyrelsens tilskudsmuligheder. 
 
Driften af skovparkourbanen på længere sigt kunne tænkes ske på enten kommerciel eller offent-
lig basis. 
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5.5 Motion, træning og rehabilitering i skoven 
 
 
Målgruppe 
 
Fysisk aktivitet gavner både den almene befolknings sundhed og trivsel og borgere med konkret 
behov for forebyggelse og rehabilitering efter sygdomsforløb og ved kroniske lidelser. Målgrupper 
for sundhedsfremmende motion i skoven er altså både den almene befolkning, risikogrupper og 
borgere med akutte eller kroniske lidelser. 
 
 
Tilsigtet effekt 
 
Målet er fysisk træning og at deltagerne får erfaringer ved at træne udendørs som kan anvendes i 
andre sammenhænge. Samtidig viser mange undersøgelser at fysisk træning i naturen også stimu-
lerer mental og social velvære. Der er altså effekter inden for alle kategorierne fysisk, mentalt og 
socialt velvære. 
 
 
Beskrivelse af aktivitet 
 
Erfaringer, bl.a. fra konceptet move’nNature (udviklet af  Nina Schriver på baggrund af hendes 
ph.d.-afhandling ”Fysioterapi og Læring. Betydning af rettethed, relationer, rum og refleksion”. Se 
om andres erfaringer og resultater med konceptet på www.movementum.eu) viser at træning i 
naturen giver større udfordringer end indendørs træning og dermed mere erfaring med den enkel-
tes fysiske kapacitet til bevægelse. Det giver også større mod og vækker deltagernes erindringer 
om hvad de har kunnet eller gerne vil kunne. Dermed kan glæden ved at være i naturen bruges 
som inspiration og grundlag for at arbejde videre og overføre arbejdet til deltagernes hverdagsliv. 
 
Naturen bruges aktivt som et træningssted med mere plads til at udfolde sig end indendørs, og 
hvor der findes forskellige ting der kan bruges som redskaber i træningen. Der arbejdes med at 
skabe opmærksomhed mod de muligheder og udfordringer der er i naturen og med at styrke del-
tagernes kompetence til at se og bruge naturens forskellige og uforudsigelige indhold til træning. 
 
Første skridt i denne del af projektet er, at en række af kommunens personale (f.eks. fysioterapeu-
ter, sundhedspersonale, pædagoger, lærere) uddannes i konceptet move’nNature. Konceptet byg-
ger på at inddrage naturen som aktivt sted for læring, erfaring og sundhed. Erfaringerne med mo-
ve’nNature viser at naturen har betydning for deltagernes oplevelse af sundhed og for at de invol-
verer sig mere personligt i forhold til egen sundhed. Det er centralt i forhold til sundhedspolitiske 
ønsker om borgeren i centrum for egen sundhed. Læringen foregår både på et individuelt plan og i 
et samspil mellem deltagerne. De relationer, deltagerne indgår i, de refleksioner, de gør sig og de 
udfordringer, de får i naturen er helt centrale for effekten af at være ude i naturen. 
 
Efterfølgende (som en del af uddannelsesforløbet) skal kommunens personale gennemfører aktivi-
teter med borgerne med fokus på motion, træning og rehabilitering i de private skove. 

http://www.movementum.eu/
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Projektarbejdets indhold 
 

 Udvikling af projektideen. 

 Identificering af behov for tilladelser og dispensationer efter Skovloven og andre love. 

 Uddannelse af kommunens personale eller andre aktører. 

 Visitering af borgere til projektet. 

 Afprøvning af projektet. 

 Erfaringsopsamling, formidling og endelig modeludvikling som grundlag for implementering 
og multiplicering af sådanne forløb i andre sammenhænge. 

 
 
Nødvendige forudsætninger 
 

 Krav til skoven 
o Varieret natur med blandt andet bakker, grøfter, åbne og lukkede naturområder samt 

liggende stammer. 
o Eventuelt indendørs mødested. 

 

 Krav til kommunen 
o Visitering af borgere til projektet. 
o Uddannelse af kommunens sundhedspersonale i at bruge naturen eller indgåelse af 

fast aftale med eksterne konsulenter. 
 
 
Aktører 
 

 Ansatte i Ringsted Kommune (f.eks. fysioterapeuter, sundhedspersonale, pædagoger og læ-
rere) 

 Skovejere 

 Ekstern konsulent 

 Ringsted Kommune som partner i aftalen overfor skoven. 

 Projektleder og proceskonsulent (Dansk Skovforening). 
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5.6 Terapiskov – mental styrke 
 
 
Målgruppe 
 
Borgere som er i risiko for at udvikle eller sygemeldt på grund af stress eller udbrændthed. 
 
 
Tilsigtet effekt 
 
Målet er at styrke borgerne til at kunne håndtere deres arbejds- og hverdagsudfordringer på en 
for dem hensigtsmæssig måde så de undgår at udvikle stress og undgår sygemelding. Altså effek-
ter inden for alle kategorierne fysisk, mentalt og socialt velvære. 
 
 
Beskrivelse af aktivitet 
 
Der er erfaring og gode resultater fra bl.a. Alnarp (Sverige) og Holbæk med at tilbyde stressede og 
udbrændte personer behandling og rekreation i terapihaver. Men terapihaver er dyre at etablere 
når de skal bygges op fra grunden. 
 
Som alternativ kan man benytte naturområder som allerede findes. Den væsentlige nyskabelse 
bliver således at udvikle egnede natur- og friluftsaktiviteter i skove (i stedet for haveaktiviteter) til 
opfyldelse af målet om rehabilitering af borgere. 
 
Etablering af en god terapiskov og udvikling af et terapiprogram kræver et indgående samarbejde 
mellem behandlingspersonale, skovadministration, borgere og proceskonsulenter. 
 
 
Projektarbejdets indhold 
 

 At udvikle et koncept for terapiskov. 

 At identificere behov for tilladelser og dispensationer efter Skovloven og andre love 

 At finde en egnet privat skov med egnede faciliteter (fx forskellige oplevelsesværdier og mu-
ligheder for at kunne komme indenfor/mødested/køkken/værksted).  

 Etablere  faciliteter o.lgn. 

 At sammensætte et team af folk med forskellige kompetencer (læger, terapeuter, ergotera-
peuter, fysioterapeuter, naturvejledere, skovfolk, forskere). 

 At skaffe borgere til prøveområderne (evt. via forsikringsselskaber, jobcentre, sundhedscent-
re, virksomheder og patientforeninger). 

 At udvikle og afholde borgeraktiviteter i terapiskovene. 

 At afholde koordineringsmøder. 

 At opsamle erfaringer og udarbejde konceptpapirer til fremtidig brug for behandlere, skove-
jere eller andre interessenter der vil etablere terapiskov, herunder opstille retningslinjer for 
skovens opbygning og indhold. 
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 At afrapportere og formidle erfaringerne, fx med en hjemmeside der samler relevant viden 
om terapiskov samt giver mulighed for videndeling og fortsat konceptudvikling. 

 
 
Aktører 
 

 En eller flere skovejere. 

 Ringsted Kommunes sundhedsforvaltning. 

 Ekstern sundhedsfaglig kompetence indenfor stress og udbrændthed. 

 Ekstern faglig kompetence fra terapihaver (Skov- og Landskab). 

 Projektleder og proceskonsulent (Dansk Skovforening). 
 
 
Nødvendige forudsætninger 
 

 Krav til skoven 
o Ro og uforstyrrethed er afgørende i behandlingen. Det har mange private skove i høje-

re grad end offentlige skove hvor adgangsreglerne medfører at patienterne kan blive 
forstyrret af andre brugere. 

o Naturindhold. Terapihaver er opbygget med forskellige naturrum. Skovområdet skal 
tilsvarende indeholde forskellige elementer. Projektet skal kortlægge hvilke. 

o Et hus eller anden mulighed for at komme indendørs. 
 

 Krav til kommunen 
o Visitering af borgere til projektet. 
o Eventuelt behandlingspersonale stillet til rådighed. 
o Eventuelt økonomi. 
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5.7 Naturwellness – for unge piger 
 
 
Målgruppe 
 
Unge piger. Wellnessaktiviteterne kan bruges af andre borgere når hovedmålgruppen ikke bruger 
stedet. 
 
 
Tilsigtet effekt 
 
Målet er at få de unge piger til at komme i naturen og derigennem få et forhold til den. 
Altså effekter inden for kategorierne fysisk og mentalt velvære. 
 
 
Beskrivelse af aktivitet 
 
Undersøgelser viser at en meget stor del af de unge piger dropper ud af idrætsklubber og andre 
fysiske aktiviteter omkring 12-årsalderen. Det er heller ikke den målgruppe vi ser som typiske bru-
gere af naturaktiviteter. Derfor er der brug for aktiviteter som rammer de unge piger på det som 
interesserer dem. Her kan opbygning af et koncept omkring naturwellness være omdrejningspunk-
tet til at få de unge piger ud i naturen og til at give dem et rum for aktiviteter, der taler til dem. 
 
 
Projektarbejdets indhold 
 

 At udvikle og afprøve et koncept for naturwellness i skoven 

 Lokalisering af egnede steder 

 Identificering af behov for tilladelser og dispensationer efter Skovloven og andre love 

 Samarbejdsaftaler med skovejere 

 Evt. uddannelse af kommunens personale i at bruge konceptet 

 Erfaringsopsamling og formidling. 
 
Nødvendige forudsætninger 
 

 Krav til skoven 
o Gerne forskellige naturelementer 
o Gode offentlige transportforhold 

 
Aktører 
 

 Konsulenter på ungeområdet 

 Evt. Ringsted Kommune som partner i aftalen overfor skoven. 

 Evt. samarbejde med kommunens SSP-konsulenter 

 Projektleder og proceskonsulent (Dansk Skovforening). 
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Bilag 
 

Bilag 1. Deltagere i workshop 28. oktober 
 

Navn Forening 

Anne Camilla Olsson 
 Eskild Urhøj 
 Jakob Bruus Ørtoft 
 Jens Christian Elle 
 Peter Hansen LAG Ringsted 

Bente Meechan 
 Emil Erichsen Udviklingsdirektørens Sekretariat   

Frans Richard Bach Nordea Fonden 

Michael Wolter Team Cycling Ringsted 

Ole Helmersen Ringsted Motionslub 

Anne Marie Kamilles Danmarks Orienterings Forbund 

Christian Petersen Dansk Ride Forbund 

Tulle Olsen MixRingsted 

Thea Marott Jensen Teknisk Forvaltning Miljøafd. 

Torben Krogh Johansen Idrætskonsulent 

Mette Jonstrup Kultur og Fritid   

Kristen L. Christiansen Agende 21 kontoret 

Preben Frederiksen Grønt Råd 

Inger Nielsen DOF og Friluftrådet 

Arne Hastrup Danmarks Naturfredningsforening  

Bente Thanning Lenschau Diabetesforeningen Ringsted lokalforening 

Knud Lund- Ringsing  Hjerteforeningen 

Peter Skytt  Hjerteforeningen 

Birgit Jensen Osteoporose Foreningen 

Kim Høegh Karlsen Kræftens Bekæmpelse 

Lars Bang Petersen Asgårdsskolen   

Thomas Nybro Christensen Roskilde Tekniske Skole, Vilvorde, afd. Skovbrug 

Hans Henrik Westerling Sdr. Parkskolen   

Søren Paludan Kærehave Skov 
Jan Borre Bjødstrup Giesegaard Gods 

Claus Løvendal Svenstrup & Giesegaard Skovdistrikter  

Poul Norup Skjoldenæsholm Skovbrug 

Ulrich Bruus Madsen Humleore - Eriksholm Skovdistrikt 

Anette Sommer Bøgely 

Lisbeth Nielsen Bøgely 

Berit Bruun Klostermarkens Børnehus   

Anette Demuth Vigersted Børnehus 

Nina Schriver Movementum ApS 

Jesper R. Pedersen  Ringsted Støtte- og Aktivitetscenter  

Tue Kristensen Center for Forebyggelse  
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Bilag 2. Program for workshop 28. oktober 
 
 

14.05 Velkomst 

14.15 Præsentationsrunde. 10 sekunder til hver deltager 

14.20 Intro til dagens proces 

14.30 Intro til 1. brainstorm 

14.35 
1. brainstorm (Omvendt fortegn) - Hvordan forhindrer vi at Ringsteds borgere får det bedre ved hjælp 
af skov og natur? 

14.55 Anker-person udvælges 

15.00 Pause 

15.10 Inspiration (præsentation af projekter: Fredensborg kommune, Terapihaver)  

15.25 Intro til 2. brainstorm (aktivitetsbeskrivelsen præsenteres) 

15.30 2. brainstorm - Hvordan kan skovene i Ringsted bruges til at gøre borgere sundere og gladere? 

16.05 Pause med sandwich + opstart af markedsplads 

16.25 Markedsplads – ankerpersonen bliver og besvare spørgsmål 

16.40 Tilbage til egen gruppe med inspiration 

16.47 Skemaerne: Gennemgå et eksempel på en aktivitetsbeskrivelse: (15 min til hver aktivitetsbeskrivelse) 

16.50 Gå hen til den 1. ide I har lyst til at arbejde med og lav en aktivitetsbeskrivelse 

17.05 Gå hen til den 2. ide I har lyst til at arbejde med og lav en ny aktivitetsbeskrivelse 

17.20 Fælles opsamling og præmieoverrækkelse  

17.30 Slut 
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Bilag 3. Facilitator Nina Tanges powerpoints på workshop 28. oktober 
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Bilag 4. Brainstorm over aktivitetsideer fra workshop 28. oktober 
 
 
 

Workshoppen den 28. september genererede en lang liste af ideer til aktiviteter i skovene i Ring-
sted Kommune til fremme af borgernes trivsel: 
 
 
 

 Adgang til smukke udsigter 

 Adventure Park 

 Afgrænsede områder i skoven til hulebygning og 
lignende aktiviteter 

 Afmærke tema-stier i skoven målrettet børn 

 Afmærke tema-stier i skoven til løb og fitness 

 Afmærke tema-stier i skoven: oplevelse, dufte stier 
(træer og blomster), smage stier (frugter og bær) 

 Afmærkede stier 

 Ankerpersoner i kommunen til at koordinere og 
administrere i forhold til skovejere. 

 Arkitektkonkurrence for bynær skov (evt kun for 
skoleklasser). Hvem kan lave den mest fantstiske 
skov med de bedste faciliteter? 

 Attraktive oplevelser for børn. 

 Bedre Infrastruktur 

 Bedre tilgang til skoven for skoler og institutioner. 

 Bedre vedligeholdelse af stier og veje. 

 Belyste gang- løbestier (+hest, cykel, gående) 

 Borger og patient rettede aktiviteter: 
Mænd/drenge aktiviteter, fysisk + bevægelse 

 Brug af ny teknologi til at få børn, unge og familier i 
skoven (RQ tacks, GPS, Virtuelt løb, lydfiler, lyd og 
billed guide) 

 Brug hesten som sanse redskab. 

 Brugerråd om skovens anvendelse; forskellige 
brugergrupper sidder sammen for at skabe forstå-
else for hinanden og hinandens behov i skoven. 

 Bycykler til låns. 

 Byg din egen skov; konditionsbane, naturlegeplads, 
fugletårne, familieaktiviteter, grej-bank. 

 Byg et aktivitetscenter i skoven til brugerne, med 
cafeteria og omklædning. 

 Bygge egne huler i skoven (i kombination med 
familielegepladser) 

 Bålhytter 

 Bålpladser 

 Bålpladser. Indretning af pladsen med bord, bænke 
og grill, skoven lægger brænde. Brugerne skal ryd-
de op. 

 Center for naturbrug og naturformidling (ved Ha-
raldsted Sø). 

 Computer spil - Real life brug af ny teknologi (GPS 
m.v.) i skoven.  

 Crossbane i skoven. 

 Cykeludlejning til turister. 

 Den store skattejagt 

 Diskussionsbænke. 

 En 22 km lang cykel-vandresti fra Regnemark til 
Susåen med forskellige oplevelser undervejs.  

 Familielegepladser. 

 Familieorienteret motion. 

 Familieridning i skoven (som i Jægersborg Dyreha-
ve). 

 Familieudflugter. 

 Faste steder til udendørsudervisning, stole, stubbe, 
stammer, bænke. 

 Festpladser 

 Flagermuslygter til at oplyse skoven om aftenen. 

 Flere børnehaver i skoven. 

 Fler-laget formidling rettet mod forskellige mål-
grupper (motion, natur, historie osv) 

 Forhindringsløb-baner. 

 Formidling af kulturarv og natur. 

 Fortæl godsets historie gennem skoven. 

 Fortæl skov-eventyr om de gamle krogede træer. 

 Fristeder for unge i skoven, hvor de unge lærer at 
udvise respekt for natur og faciliteter. 

 Fugleture. 

 Fugletårne. 

 Fællesrum, mødesteder, festpladser. 

 Færdige fødselsdagskoncepter. 

 Gangbaner i træer (som på Egeskov). 

 Geocaching 

 Go High (forhindringsbane i træerne) 

 GPS-løb 

 Grej-bank: Naturkasser, kanoer og kajakker. 

 Grønne korridorer (flere adgangsmuligheder). 

 Guidede naturture (fugle, planter, dyr). 

 Guidede ture af naturvejledere 

 Guidede ture. 

 Gør skovjagt folkelig, naturformidling under ud-
øvelse af jagt. 

 Gør udeskole obligatorisk i grundskolen i Ringsted 
kommune. 

 Handicapfaciliteter. 
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 Have lokale skovpersoner/fagfolk på sko-
le/institution/virksomhed, der kan vejlede om sko-
vens muligheder. 

 Hjertestier - det er sundt 

 Huleområde i skoven, hvor der laves huler i og 
under træerne. (Hule-workshop, Hule-dag). 

 Hundeskove. 

 Hytter til madpakkespisning (skjul/læ). 

 Hytter/shelter. 

 Information om stier i skoven på internettet. 

 Integration - Flere kulturer laver aktiviteter sam-
men. 

 Integration m. stier/formidling i forhold til det bolig 
sociale område. 

 Integration; indvandrerkvinder laver mad i naturen 
og lærer det til danskere, og omvendt. 

 Interaktiv historiefortælling i skoven. 

 Internettet som "blikfang", men skal ikke vise det 
hele. Det vil oplevelsen i skoven. 

 Junglesti med forhindringer (2-10 årige) 

 Katalog med billedguide med ideer til forskellige 
former for bevægelse i skoven. 

 Klippekort til skovaktiviteter. 

 Knæklys til orientering 

 Koloni/lejr for børn (0-18 år), med naturvejledere 
til at igangsætte aktiviteter. 

 Koloniehaver i skovene. 

 Kompensation for skader og slitage i skov til ejer, 
så de åbner for mere færdsel. 

 Koncert. Lav instrumenter af skoven og afhold 
koncert 

 Koncerter i skovene (i en lysning) 

 Konditionstræning. 

 Konditionstræningsbane med flere forskelige op-
gaver (trim sti). 

 Kriseskov, med gode træer at hænge sig i. 

 Kulturture. 

 Kunst i naturen. 

 Kunstens dag i skoven. Lokale kunstnere afholder 
en én-dags udstilling i skoven. 

 Kunstprojekter i skoven: "sav en skulptur", "mal en 
udsigt", "flet en pil" med flere. 

 Kunstruter/oplevelsesstier, hvor kunstnere og 
kreative borger kan skabe overraskende oplevel-
ser. 

 Kursusvirksomhed. 

 Kælkebaner og (kunst)sne. 

 Køb bynær skov til kommunen. 

 Købe en bid skov og få den opkaldt efter sig. Betin-
gelsen er at man "rengør"/passer skoven 

 Labyrinter og andre spændene oplevelser for fami-
lien. 

 Lad problembørn og unge arbejde i skoven, som en 
slags "social farming" 

 Lag på lag stier (fitness, historie, jord-til-bord, tu-
risme mm) Multifunktionelle stier 

 Lav en anderledes oplevelses/legeplads for børn og 
voksne som er lige så stort et hit som legoland. 

 Lav let adgang til naturen - kørsel 

 Lege/trænings-skove 

 Legeplads for voksne (+16)  (rapelling fra træer, 
kæmpegynger… Med instruktør) 

 Legeplads med rebgynger 

 Leje af kanoer/ kajaker v. søer 

 Liftsystemer til skovene inde fra Byen (som på 
skisportssteder) 

 Livstilsomlægning; motion i skoven, mad i skoven 
(tænke og gøre anderledes i fællesskab) 

 Lokal sponsorering af faciliteter i skovene. 

 Lommelygtelegeplads 

 Lys til historie fortælling 

 Lysende cykler 

 Lyslegeplads til børn og unge "skatere" 

 Lys-løbebaner i udvalgte områder med diodelam-
per 

 Lysløjper (gerne med solpaneler og LED-lys). 

 Lystfiskeri, flere muligheder ønskes. 

 Madsted med halvtag og adgang til rent vand + wc 
+ bord/bænke 

 Mikro-betaling for skov tillægsydelser. 

 Motion på recept i Ringsted kommune (primært i 
naturen) 

 Motionsbane, forhindringsbane, gymnastikrute 
(evt. + instruktør) 

 Motionsgang for hjertepatienter (naturoplevelser 
uden for store anstrengelser). 

 Motocrossbaner i skoven, med støjfri el-motorer. 

 Mountainbikebaner for børn. 

 Muld-toilet 

 Mulighed for at låne/leje mountainbike cykler, 
vandrestave, GPS etc.  

 Multi-center hvor der er personale som  kan vejle-
de, vise  hvor og hvordan (centralt placeret i kom-
munen ved skov/naturområder - tematiseret). 

 Multicenter i skov, natur, park, med formidling i 
fokus. 

 Musiksted med "natur ting", noget man skal slå på 
eller kaste med der laver forskellige lyde (som i Ti-
voli) 

 Målrettede behandlingsture til mænd = ingen 
"small talk" (Sygesnak). 

 Målrettet indretning nær plejehjem/ sko-
ler/lægehuse 

 Målrettet indsats for svage grupper 

 Nat(ur) stier, med bustransport ud til skoven. 
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 Nat-stier i skoven. 

 Natur/"Kultur": Formidling - audioguide, podcasts, 
foldere med info om skovbrug, god opførsel, ad-
gangsregler etc. 

 Naturbiograf (se solopgang/solnedgang, se vildtet, 
høre uglen, se bæveren) - stole, skjule sættes op. 

 Naturbørnehaver 

 Naturcampingpladser 

 Naturcenter (sundhedscenter) 

 Naturcenter med udlån af fiskenet, lupper og an-
dre naturværkstedsting. 

 Naturdating - vis mig dit sted i naturen. 

 Naturfagligt videnscenter placeret i skoven. Under-
visning i rette element.  

 Naturguider på faste tidspunkter. 

 Naturlegepladser 

 Naturlegepladser i skoven 

 Naturlige "redskaber" i naturen. 

 Naturløb for skoler 

 Naturmad, samle viden om produktion og indsam-
ling. 

 Naturoplevelser langs vandre/cykelstier. 

 Naturskole og center ved Haraldsted Sø. I Vrange-
skov. 

 Naturskoler  

 Naturvidenscenter 

 Ny natur (søer) inddraget fra landbruget. 

 Offentlig transport til skov/ p-pladser ved skov. Her 
skal også være toiletfaciliteter, omklædning, bad.  

 Offentlige transportmuligheder og cykelruter 

 Okult legeplads 

 Omklædningsfaciliteter i forbindelse med skoven. 

 Open-air biograf 

 Opera i det grønne 

 Opgave-projekter i skovene. 

 Oplevelses skov baseret på farve sammensætning. 

 Oplysninger/ informationer. Evt. elektroniske po-
ster man kan ringe til. 

 Oplyste ruter i skoven. 

 Opret stinet der formidler forskellig natur og skov-
temaer. 

 Oprydningsture. 

 Optimere lokale projekter/aktiviteter, brug af skov 
og vand. 

 Organiseret skov-motion 

 Orienteringsløb. 

 Overlevelsesture. 

 Overnatningsmuligheder (sheltere, hængekøjer). 

 Overnatningsmuligheder. 

 Overtrækstøj der lyser. 

 Pakkeløsninger hos skovfoged/vejleder. 

 Patientrettet, Meditativt "åndehul" (yoga m.m. -> 
ude-musik, male terapi, skrive rum, duft m.m.) 

 Permanente Natur-guider (naturvejledere) til bør-
neinstiturioner - inkl. skoler og private (arrange-
menter) 

 Plant din egen skov ved Ringsted (Borgerprojekt) 

 Plant dit eget juletræ og følg udviklingen. 

 Plant mere skov - folkeaktier. 

 Plante bynær skov. (penge, oplysning) 

 Precist opmålte løbe- og cykelruter med km-
markeringer. 

 Primitiv overnatning. 

 Redskaber i skoven til fitness - Bedre og sundere 
end at svede i et fitness-center 

 Reklamer for skoven! Gør det "sexet". 

 Ressourcer til, og forstålese for, ekskursioner til 
børnehaver og skoler. 

 Restaurere historiske steder + informationstavler. 

 Ridestier langs med andre stier i skoven.  

 Ridestier, også handicapridning + udlejning af skov-
tursheste. 

 Ringstedkort over alle indgange til skovene (Hvor 
er skoven her?) 

 Rollespil 

 Rollespil for skoler i skovene. 

 Rollespil i oplyst skov. 

 Ruter for demente og folk som bruger rullator.  

 Samarbejde mellem private skovejere og kommu-
nen, eks. udstilling på bibliotek + i skoven. 

 Samførte sundhedsaktiviteter: Fysisk, psykisk, 
social 

 Sang i Skoven. Lad en god lysning være synge-
plads, hvor man kommer på bestemte tidspunkter 
og synger sammen. 

 Sanselegeplads + Uhygge (leg med lys i farver) 

 Shelter til naturcampister + oversigt over hvor de 
findes. 

 Shelter til overnatning og bålpladser. 

 Sheltere 

 Shuttlebus til skoven. 

 Sjællandsleden rundt i Ringsted kommune, fremme 
oplevelser for alle mennesker. 

 Sjællandsleden: Vandre, cykelrute med primitiv 
overnatning 

 Skattejagt for skoleklasser. 

 Skattejagt med opgaver for små børn (kompas, 
løbehjul (måler), bogstav, finde ting) 

 Skattejagt/orienteringsløb til unge (computer, gps, 
kompas, suduko, samt en gulerod) 

 Skiløjper  

 Skiløjper om vinteren (oplyste) 

 Skoleklasser får mulighed for at udstille egne "vær-
ker", eks. efter projekuger. 

 Skolerne skal have mulighed for at transportere 
børnene i skoven. 
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 Skolernes motionsdag afholdes i skovene. 

 Skovbaser - hvor man kan få ly, vand, wc, for på 
den måde at forlænge opholdet i skoven. 

 Skovbus, på skift til forskellige skove; uge 1 den 1. 
skov, uge 2 den 2. skov, uge 3 …. 

 Skovbusser. 

 Skovcykler. 

 Skoven som naturpark (Ringsted Nord, Bidstrup, 
Skjoldenæsholm, Humleore og Giesegård) 

 Skovguider. 

 Skovoplevelsescenter i lighed med Geo-center 
møn. 

 Skovsafari 

 Skovskoler, dvs. 1-2 uger/måned i skoven. 

 Skovture for handicappede 

 Skovvandring med guide. 

 Skraldespande fler steder i skovene. 

 Sommerlejr i skoven, med aktiviteter som 
MTB/løb/orienteringsløb/hest/gang. 

 Stabile stier til gangbesværrede 

 Stilleskov. 

 Store legeområder til rollespil mv. 

 Styrke de frivilige foreninger (f.eks. Spejderne) 

 Sygetransport til skoven. 

 Teambuilding 

 Teater der har skoven som kulisse. 

 Temadage på historiske steder (f.eks. med vikinge-
skibe). 

 Terapiskov for psykisk syge. 

 Tilkørselsforhold til skoven. 

 Toiletter på centrale steder. 

 Torpet Naturpark. 

 Tovbane/svævebane over Haraldsted Sø 

 Tree-top walk, gangbroer helt oppe i trækronerne - 
se skoven oppefra. 

 Triatlon-bane (sø + skov) 

 Træklatring. 

 Trætop-sti. 

 Turfoldere. 

 Tænk på den sociale ulighed - Få de laveste social-
grupper med! (Og de vil helst lave noget i grupper). 

 Tænke-bænke i skovene. 

 Udbyggede stisystemmer med respekt for skoven 
(adgang til smukke udsigter) 

 Uddannelse af naturvejledere i kommunen. 

 Uddannelse af pædagoger for at kunne inspirere 
børn, forebygge fedme og fremme sundhed. 

 Udekøkkener. 

 Udkigstårn i skoven m. kikkert og plancher over de 
dyr + fugle der er i området. 

 Udlejning af kameraer; "lav din egen gyserfilm". 

 Udlejning af vandrestave. 

 Udlån af "lokaler" til møder. 

 Udvide skovbørnehaver ved at flere kommuner 
arbejder sammen. 

 Undervisning i skoven. 

 Undgå overlapning i aktiviteter. Lave overorndet 
anvendelsesplan for skoven og natur. Tilpasse akti-
viteter. 

 Vandaktiviteter (surf, kabelbane, primitiv tømmer-
flåde, søsport) på Haraldsted Sø. 

 Vandretur med Naturinformation (ikke nødvendig-
vis menneske guider) 

 Vandreture 

 Viden om sundhed i naturen skal opprioriteres. 

 Virksomhedsmotion 

 Virtuelle spil 

 Væresteder til skoler, institutioner og borgere. 

 Ældre skal formidle fortælle deres historie (eks. fra 
verdenskrigene) til børn og unge. 

 Øget tilgængelighed for kørestole. Også i dårligt 
vejr.
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Bilag 5. Nyhed om projektet på Skovforeningens hjemmeside 2. marts 2010 
 
 
 

Private skove til fremme af folkesundheden 
 
Naturen rummer store muligheder for at fremme folkesundheden og dermed skabe besparelser i sundhedssektoren 
og øget produktivitet på arbejdsmarkedet. 
  
Masser af forskning og praktisk erfaring viser at natur kan øge menneskers trivsel, både når det gælder generel livs-
glæde, forebyggelse af sygdom og behandling af sygdom. Samtidig er naturen mangfoldig og tilbyder mange former 
for trivsel: 

 Fysisk, fx motion, frisk luft og sanseoplevelser.  

 Mentalt, fx ro, skønhed, fordybelse og udfordring af egne grænser.  

 Socialt, fx samvær og samarbejde med andre. 

  
Skovforeningen vil udvikle trivselstilbud og sundhedsaktiviteter i private skove 

70 % af Danmarks skovareal er privat ejet, og alt tyder på at samfundets efterspørgsel på sundhedsaktiviteter i disse 
skove vil stige. 

Skovejerne har en klar interesse i at denne efterspørgsel håndteres gennem frivillige aftaler i et konstruktivt samar-
bejde med lokalsamfundet, og ikke resulterer i yderligere pres på skovejerne gennem indgreb og regler. 

Langt det bedste og mest produktive er at samfundet og skovejerne samarbejder om at udvikle sundhedstilbud – på et 
frivilligt grundlag for alle parter.  

Derfor har Skovforeningen siden efteråret 2009 arbejdet på projektet ”Øget trivsel for borgerne ved brug af privat 
skov”. Projektet går ud på at udvikle og afprøve effektive modeller for offentligt-privat samarbejde om at øge borger-
nes fysiske, mentale og sociale trivsel ved brug af private skov- og naturarealer. 

I al Skovforeningen arbejde er det afgørende for os at sikre at skovejerne ikke påføres økonomiske byrder eller be-
grænses i deres handlefrihed. Skovejerne skal have mulighed for helt efter eget valg at indgå i et positivt samspil med 
lokalsamfundet hvor brugerne også bærer deres del af byrden og forpligtelserne. På dette grundlag udvikles aftale-
modeller som skovejerne kan bruge til at vurdere om de vil udvikle sundhedstilbud til fx kommunen eller konkrete 
brugergrupper. Eller om de helst er fri. 

Ingen skovejer skal tvinges til at åbne sin skov mod sin vilje, heller ikke selv om samfundet efterspørger aktiviteter til 
gode formål som folkesundheden. Men de skovejere der gerne vil udvikle sundhedsaktiviteter i deres skove, får nu 
bedre muligheder for at gøre det og for dermed at give befolkningen store naturoplevelser. 
  
  
Sådan griber vi det an: En proces i tre faser 

Projektets første fase er finansieret med 400.000 kr. fra Nordea-fonden og afvikles i Ringsted Kommune. Formålet er 
at udvikle og analysere modeller for samarbejde mellem private skov- og naturejere, Ringsted kommune og andre 
interessenter (fx borgergrupper) om at øge trivslen hos kommunens borgere. 

Vi har afholdt en workshop med foreninger og skovejere fra kommunen samt ressourcepersoner udefra. Workshop-
pen udviklede blandt andet en lang liste af ideer til aktiviteter i de private skove. Derefter har Skovforeningen analyse-

http://www.nordeafonden.dk/
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ret de mest lovende ideer i forhold til deres målgrupper og tilsigtede effekter. Der er også sat aktiviteter i gang i prak-
sis i kommunens private skove, nemlig udeskole og træplantning med børn for klimaet. Skovforeningen præsenterer 
resultaterne af denne første fase i sommeren 2010, blandt andet her på www.skovforeningen.dk og i månedsbladet 
Skoven. 

Projektets anden fase bliver praktisk afprøvning og evaluering af udvalgte samarbejdsmodeller i Ringsted Kommune. 
Denne fase påbegyndes i 2010 hvis finansiering findes, og fasen forventes at vare flere år. 

Projektets tredje fase bliver spredning af effektive samarbejdsmodeller til kommuner og lodsejere over hele landet. 
Denne fase forudsætter også at der findes finansiering, og det er uvist hvornår den kan sættes i gang. 

http://www.skovforeningen.dk/
http://www.skovforeningen.dk/default.asp?m=176

