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” Motionslangen skaber lyst 
til at bevæge sig og glæde ved 
naturen ”  

 Finn Kjøngerskov er lærer, formand for det 

lokale friluftsråd og bor tæt på Bangsebo skov.

Motionsslangen
- naturoplevelser 
   og motion

Miljøminister

Connie Hedegaard
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Motionsslangen er en rute som løber rundt 

om og ind igennem Nykøbing Falster. 

Ruten bugter sig igennem byområder, 

skoven, langs Guldborgsund og de åbne 

landskaber som omgiver byen.  

Motionsslangen kan bruges af alle: unge 

som gamle, sportsfolk, naturnydere, skoler 

og foreninger med udendørs aktiviteter. 

Motionsslangen er anlagt på både private 

og offentlige skove og arealer.

Denne publikation dokumenterer resulta-

tet og erfaringerne fra et unikt samarbejde 

og partnerskab mellem private lodsejere, 

Guldborgsund kommune, det lokale 

foreningsliv og Skov & Naturstyrelsen.

Motionsslangen er et godt eksempel på ak-

tivering af lokal styrke, lokalt engagement 

og naturkvaliteter. Stinettet løber gennem 

flere bynære skove, marker og en del af 

byen, og nogle steder er der ekstra ud-

fordringer som f.eks. stier med ekstra blødt 

underlag, træningsredskaber og forhin-

dringsbane. Her er der udviklet et stærkt 

grønt partnerskab, hvor hver af parterne 

påtager sig sit ansvar til fælles glæde.

Et udvidet samarbejde mellem offentlige 

myndigheder, foreningslivet og det private 

erhvervsliv om i fællesskab at tage ansvar 

for langsigtede investeringer i miljø og 

natur vil være den bedste garanti for 

langtidsholdbare løsninger. 

Vi skal etablere gode rammer og udvikle ny 

viden om, hvad der motiverer den enkelte 

til ikke alene at komme i gang med en 

sund livsstil, men måske i højere grad at 

vedblive med at fastholde denne. 

Det er her et øget kendskab til naturen 

– dens påvirkning og muligheder – kan 

være en igangsætter til bedre sundhed for 

den enkelte borger. Og det lokale engage-

ment fra kommune og foreninger, kan 

være med til at gøre en forskel i planlæg-

ningen og etableringen af bynær natur, der 

samtidig kan bruges i den sundhedsfrem-

mende indsats. 

Jeg er sikker på, at de kommuner, der 

har forståelse herfor og som vil priori-

tere det sundhedsfremmende arbejde og 

få borgerne ud i naturen også vil få en 

langt større gevinst ud af de offentlige 

skov- og naturarealer placeret indenfor 

kommunens grænser. Her er arealer tæt på 

bopælen naturligvis af meget stor værdi, 

og de steder, hvor man ikke har sådanne 

arealer, kan det være nødvendig at få skabt 

sådanne nye skov- og naturarealer til gavn 

for befolkningens sundhed.

En indsats som samtidig kan medvirke til 

at give borgerne gode naturoplevelse og et 

tilgængeligt fitnesscenter i naturen døgnet 

rundt.
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2.motionsslangen motionsslangen.3

Kort om 
motionsslangen

Hovedrute: 21,2 km

Nordrute: 10 km

Sydrute 14,5 km

Aktivitetsbane med forhindringer

samt sti til genoptræning

Naturlegeplads for børn

Afstikkerrute

Bemærk at adgangsretten til offentlige og pri-
vate arealer er forskellig. Bl.a. skal større færdsel 
i grupper og arrangementer på private arealer 
anmeldes til ejerne. Se også side 13.

!



Nye tanker10 gode grunde til at gå igang

1 Bedre sundhed for alle
 Bedre muligheder for motion og be-

vægelse styrker folkesundheden.

2 En gevinst 
for mennesker og miljø

 Motionsslangen inddrager byens 

grønne områder til glæde for miljø og 

mennesker

3 Gør din by spændende
 Natur og grønne områder gør byo-

mråder attraktive for ressourcestærke 

borgere. 

4 Få mere bynær skov
 Motionsslangen skaber incitament til 

at anlægge mere skov tæt på byen. Skov 

skal være tilgængelig, hvis vi skal bruge 

den.

5 Mere trivsel, mindre stress
 Motion, bevægelse og naturoplevelser 

skaber trivsel for den enkelte. Vi får en 

pause fra dagligdagens stress og jag. 

6 Bekæmp fedme
 Motionsslagen skaber attraktive ram-

mer for daglig motion og bevægelse. 

7 Billig i drift
 Motionsslangen er tilgængelig for alle 

det meste af døgnet. Gratis at bruge 

– billig at vedligeholde.

8 Støt idrætslivet
 Med en motionsslange får idrætslivet 

bedre muligheder for at afholde 

aktiviteter i den bynære natur.

 

9 En byplanmæssig gevinst
 Motionsslangen giver et nyt perspektiv 

på byplanlægningen som fremover må 

tage hensyn til sammenhængen mel-

lem byens grønne områder. 

10 Sundhed og genoptræning
 Motionsslangen kan bruges som et led 

i såvel forebyggelse af sygdomme som 

indsatsen for at genoptræne og resti-

tuere patienter efter endt behandling 

på sygehus.

Motionsslangen går rundt om byen, men 

på tværs af interesser og traditionelle skil-

leliner. Det gælder både i den offentlige 

forvaltning og samarbejdet med foren-

ingslivet og private jordejere. Motionsslan-

gen viser hvordan moderne forvaltning af 

skov og natur og indsatsen folkesundhed 

kan gå hånd i hånd.

Vi står i dag overfor massive problemer 

med både stress og fedme. En af de største 

udfordringer er at forsyne det moderne 

menneske bedre muligheder for at undgå 

fedme og stress. Her kan den bynære skov 

og natur være et vigtigt redskab for det 

enkelte menneske.

Ved at gøre naturen tilgængelig er der 

større sandsynlighed for, at vi bruger den i 

vores daglige liv.

4.motionsslangen motionsslangen.5

” Motionsslangen er et eksempel på hvordan 

byudvikling, folkesundhed, den moderne 

tilværelse og vores miljø og natur kan anskues i 

et helheds- og fremtidsorienteret perspektiv.  ”  

 Miljøminister Connie Hedegaard



Folkesundhed

Det er efterhånden veldokumenteret, at 

grønne områder har en sundhedsfrem-

mende effekt. Det gælder især i forhold til 

de moderne folkesygdomme som stress, 

fedme og hjertesygdomme. Vi ved også, at 

omfanget af grønne arealer i boligområder 

har en positiv sundhedseffekt, særligt 

blandt ringere stillede.  Jo mere tid vi 

bruger i grønne omgivelser desto bedre har 

vi det fysisk og mentalt.

En bedre folkesundhed handler om, at 

give folk bedre muligheder for, at leve et 

sundt liv. Det gælder i forhold til, at spise 

sundt, undgå stress og bevæge sig mere i 

det daglige liv. I dag bevæger vi os mindre 

end vi gjorde tidligere. Den fysiske aktivitet 

er stille og roligt sivet ud af dagligdagen. 

Mange voksne har stillesiddende arbejde 

og flere børn har lettere adgang til compu-

teren end til leg og aktiviteter i det fri. 

Derfor bliver det stadig vigtigere, at gøre 

motion og bevægelse både tilgængelig og 

sjov på én gang. De grønne områder skal 

ligge tæt på hjemmet og samtidig skal folk 

kunne få inspiration til hvordan man får 

glæde af naturen. Motionsslangen er med 

andre ord, et initiativ som giver borgerne 

bedre muligheder og betingelser for at 

motionere og dermed holde sig sunde og 

raske.

Den er også et eksempel på de resultater 

som man kan opnå ved at tænke på tværs 

af de traditionelle skel i den offentlige 

forvaltning. Udover at ruten er til glæde 

og gavn for utrolig mange mennesker er 

den et helt konkret bud på hvordan vi 

afhjælper de store sundhedsproblemer vi 

står overfor. 

6.motionsslangen motionsslangen.7

I Danmark fastholder vi ambitionen om 

at fordoble arealet af skov, fordi vi har 

opdaget at skoven og bynær natur spiller 

en vigtig rolle for det moderne menneskes 

tilværelse. 

For den enkelte er skoven en kilde til 

livskvalitet og stilhed. Skoven giver både 

plads til eftertænksomhed og fysisk ud-

foldelse. Begge dele er på kraftig retur i det 

liv vi ellers lever. Men vi bruger kun skoven 

og andre grønne områder, hvis den indgår 

som en naturlig del af vores daglige liv. 

Den skal helst ligge lige om hjørnet. Derfor 

er det så vigtigt, at vi får mere bynær skov 

og natur.

Ofte ligger skoven for langt væk fra byen 

og kan blot bruges som et udflugtsmål i 

weekenden. I stedet har vi behov for mere 

skov tæt på hvor vi bor, så vi får mulighed 

for at bruge den i hverdagen.

Formålet med at plante 
ny skov er f.eks.:
– at give borgerne flere naturoplevelser 

og rekreative muligheder

– at skabe et værested for børn (i skolen 

og i fritiden)

– at producere rent drikkevand

– at skabe nye rammer for kropslig ud-

foldelse (idrætsforeninger mm.)

– at give os naturlige produkter såsom 

bær, nødder, brænde og træ til møbler.

Både børn og voksne som bruger skoven 

bliver langt mere robuste på både det 

sjælelige og fysiske plan. 

Den store udfordring består imidlertid i, at 

gøre skoven tilgængelig for borgerne. Den 

skal både være let at finde og let at bruge. 

Motionsslangen er et nyt bud på hvordan 

afmærkede ruter, legepladser osv. er med 

til at gøre skoven interessant for flere men-

nesker.

Af hensyn til de private lodsejere er det 

imidlertid vigtigt, at informere potentielle 

brugere om reglerne for brugen af hen-

holdsvis privat og offentlig skov.  

Se også side 13.

Skoven skal bruges 
– også af os

I Danmark er kun godt 12% af det samlede 

areal skov. Den ligger ofte forkert, i store 

klumper langt fra byerne. Helst skal  

skoven  ligge tæt på os; gerne inden for en 

radius af 2 km.

Flere bynære skov- og naturområder kan 

være et vigtigt bidrag i kampen for at 

”bekæmpe” stress og fedme. 

Claus Jespersen, Statsskovrider

”  Motionsslangen er et fremragende redskab 
for alle som beskæftiger sig med at skabe 
bedre livsbetingelser for borgerne. ” 

Større sygehuse og flere læger løser ikke de sundhedsproblemer vi står 

overfor. Det er både uforholdsmæssigt dyrt og i mange tilfælde for sent 

at hjælpe når man først er blevet syg. For mange resulterer sygdom i et liv 

med nedsat livskvalitet. Motionsslangen er et fremragende redskab for 

sundhedsplanlæggere og –behandlere, byplanlæggere, politikere osv. men 

det kræver, at alle er villige til at arbejde på tværs af traditionelle skel.

Torben Cordtz, Direktør for Storstrøms Amts Folkesundhedscenter

” Hvis vi skal bruge skoven 
skal den ligge tæt på os og 
være tilgængelig. ”



Set med behandlerøjne har Guldborgsund kommune fået et utrolig 

godt redskab til den forebyggende sundhedsindsats, genoptræning og 

motionspædagogik. Den kan afgjort måle sig med både træningscentre 

og behandlingsklinikker. Den er let at finde rundt på og kortet med  

kilometer og tidsangivelser gør den velegnet til gang, løb og cykling.  

Brug det!

 Jens Kristensen, Læge og bruger

“ Motionsslangen kan måle sig med både 
træningscentre og behandlingsklinikker. “

Motionsslangen løber tæt forbi både min arbejdsplads og mit hjem. Det er en af grundene til, at jeg bruger den både privat og i mit 

arbejde. Den udmålte rute og aktivitetsbanen gør det langt sjovere, at løbe en tur i skoven. 

Jeg bruger også motionsslangen i mit arbejde, hvor jeg underviser 7, 8 og 9 klasser. Mange af dem er i dårlig fysisk form og har også 

problemer med ryggen osv. Motionsslangen bruger vi til orienteringsløb, løb, cykelture og skolernes motionsdag. På den måde får elev-

erne en vigtig kontakt både med naturen og med deres krop som kommer dem til gode senere i livet. 

Finn Kjøngerskov er lærer, formand for det lokale friluftsråd og bor tæt på Bangsebo skov.

“

motionsslangen.9

Aktiviteter

8.motionsslangen

Motionsslangen løber igennem Bangsebro 

skov, der hører under Skov & Natur- 

styrelsen. Her er der mulighed for at  

bruge skoven på en ny måde. 

Under devisen ”flyt motionsrummet ud i 

naturen” har man anlagt: 

- Aktivitetsbane med 10 forhindringer.

- 900 meter lang genoptræningssti med 

et skånsomt underlag af træflis og  

opstillet faste poster til orienteringsløb.

- Naturlegeplads med bålhytte.

Fælles for dem er, at de motiverer folk til at 

bruge skoven på en ny måde

“ Den udmålte rute og aktivitetsbanen gør det langt sjovere, at løbe en tur i skoven.“



Legeplads og tankerum

Bugter sig 
i bakke dal

Motionsslangen bevæger sig igennem et 

varieret terræn. I løbet af rutens 21,2  km 

kommer man forbi tæt bebyggede om-

råder, igennem fl ere skove, åbne marker og 

den smukke kyststrækning ud til Guld-

borgsund.

Ruten er lige velegnet til at cykle, løbe eller 

spadsere på. Afhængigt af hvor man bor 

i byen kan man vælge enten at benytte 

nordruten på 10 km eller sydruten på 14,5 

km. Derudover er der afstikkere hvor man 

kun må færdes til fods.

Motionsslangen binder byens grønne 

områder sammen til én rute. De skiftende 

omgivelser gør ruten afvekslende og vari-

eret. Benytter man den jævnligt kan man 

følge de skiftende årstider med udspring, 

sommer, løvfald og vinter. Motionsslangen 

er en naturoplevelse året rundt.

10.motionsslangen

Byens oaser 
på en snor

Naturoplevelser året rundt

Åben 
himmel

Tank energi i naturen

motionsslangen.11



12.motionsslangen

Motionsslangen bevæger sig ind over både 

kommunale, statslige og private arealer. 

Ejernes udgangspunkt vil altid være for-

skellige og skal respekteres jf. naturbeskyt-

telsesloven.

Det er vigtigt at de særlige regler for de 

private skove respekteres. De vigtigste er:

- I perioder kan skoven være lukket på 

grund af jagt eller andre aktiviteter.

- Større arrangementer og events skal 

anmeldes til og godkendes af ejeren.

- Man må færdes til fods og på cykel på 

veje og stier fra kl. 06.00 til solnedgang, 

men ikke nærmere end 150 m fra 

beboelses- og driftsbygninger.

- Bær, nødder, svampe o.li. må indsamles 

i begrænset omfang, og kun til privat 

forbrug. Det er ikke tilladt at indsamle 

brænde og kvas uden ejerens tilladelse.

-  Man skal rette sig efter ejerens anvis-

ninger om brug af skoven.

I de offentlige skove er der større mulighed 

for færdsel, ophold og aktiviteter. Her kan 

man færdes næsten over alt – også uden 

for veje og stier - hele døgnet. De offentlige 

skove kan derudover også anvendes til at 

etablere nye faciliteter for brugerne. Det 

kan for eksempel være bålhytter, skovlege-

pladser og en aktivitetsbane som det er 

gjort i forbindelse med etableringen af mo-

tionsslangen rundt om Nykøbing Falster.

Hunde skal holdes i snor i alle skove og 

naturområder – både private og offentlige.

Vi ser motionsslangen som en kærkommen mulighed for, at give 

borgerne et indblik i hvordan vi som lodsejere forvalter jorden og skoven. 

Når vi fælder et træ eller planter et nyt, har vi en god grund til at gøre 

det. Desuden er det et unikt eksempel på et vellykket samarbejde mellem 

private og offentlige aktører.

Godsejer Lars Hvidtfeldt, Gl. Kirstineberg.  

Ejerforhold 
og adgang

motionsslangen.13

Det er min grundholdning, at vi der ejer en del af naturen har en forplig-

telse til at gøre den tilgængelig for borgerne. Vi er en del af samfundet og 

derfor må vi også yde vores bidrag til at en sådan rute kan blive etableret.  

Jeg synes det er alle tiders idé, selvom jeg var betænkelig i begyndelsen. 

For eksempel var vi bange for at folk ville smide affald når de gik eller 

cyklede på ruten, men det har vist sig at folk er meget hensynsfulde. 

Godsejer Thomas Højgaard, Orupgaard 

“
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Statslig skov

Privat skov

 Motionsslangen er et unikt eksempel 
 på et vellykket samarbejde mellem private 
 og offentlige aktører. “



Det er vigtigt, at potentielle brugere bliver 

gjort bekendt med at der fi ndes en mo-

tions- og naturrute i byen. Det gælder både 

med hensyn til synligheden af selve ruten 

og i forhold til at fortælle om rutens mu-

ligheder til skoler, foreninger osv. 

Synlighed i det offentlige rum
Motionsslangens logo er en slange formet 

som et S. Logoet går igen på både foldere, 

informationstavler og på de pæle som 

markerer ruten ude i landskabet. Med 

tiden bliver logoet et velkendt symbol for 

byens borgere. 

Formidling
Et af formålene med at skabe motionsslan-

gen var at motivere og opfordre borgerne 

til at dyrke udendørs motion. Mange har 

imidlertid behov for en hjælpende hånd og 

inspiration til hvordan de kan bruge ruten. 

På motionsslagen er der derfor udformet 

og opstillet tavler der informerer om forde-

lene ved motion, og hvordan man kommer 

i gang med at gå ture, løbe, jogge eller gå 

stavgang. 

Information
Det tager tid, at slå en motions- og natur-

rute fast i bevidstheden hos brugerne. Især 

er det vigtigt, at børn og unge tidligt gør 

sig fortrolige med ruten. Derfor bør der 

rettes en særlig informationsindsats mod 

skoler, børnehaver og fritidsordninger. 

Det samme gælder alle som professionelt 

beskæftiger sig med naturformidling, 

sundhedsfremme, genoptræning osv. 

Events
Motionsslangen er særdeles velegnet til 

større events som kan trække både lokal 

og national opmærksomhed. Det kan 

være sportsarrangementer som cykelløb, 

motionsløb eller det kan være events som 

fokuserer på sundhed, natur osv.

Alle arrangementer skal imidlertid an-

meldes til ejeren som også skal godkende 

dem.

Formidling og information 

14.motionsslangen motionsslangen.15

Branding...
Vi bruger motionsslangen i 

vores indsats for tiltrække de 

ofte resursestærke borgere som 

efterspørger rekreative tilbud og 

naturoplevelser. 

Kaj Petersen, Borgmester

Guldborgsund Kommune

Motionsslangen er markeret med træpæle, 

så brugerne altid kan fi nde vej. Inventaret 

er en venlig håndsrækning til brugerne 

og med til at synliggøre rutens eksistens. 

Pælenes farve markerer diskret hvem der 

ejer den jord som stilles til rådighed for 

ruten. Dermed sender man et signal om, at 

ruten er blevet til i respekt for den private 

ejendomsret. Velvillige private jordejere vil 

næsten altid være en forudsætning for at 

kunne skabe en spændende rute.

Motionsslangens private del er markeret 

med sorte pæle, mens grønne pæle mark-

erer de kommunale arealer og de klassiske 

røde pæle viser vej på statens arealer.  

Afmærkning 
og inventar

“ Pælene er forsynet 
 med en gul prik for 
 hovedruten. 
 
 Afstikkerne som kun er 

beregnet for fodgængere 
er markeret med en blå 
prik. ”



Aftalegrundlag

-  Sørg for at alle parter har indfl ydelse 

på aftalens endelig form.

-  Hold en positiv og åben dialog igen-

nem hele forløbet.

-  Aftalen skal indeholde konkrete mål 

og en beskrivelse af hvem der bidrager 

med hvad.

-  Aktørerne bør hver især bidrage til 

projektet. Det kan være oprydning 

eller være ansvarlig for aktiviteter eller 

faciliteter. 

Erfaringer

De frivillige foreninger har sjældent ka-

pacitet til at følge en professionel proces. 

Derfor bør de frivillige foreninger især ind-

drages i idéfasen og ellers være repræsen-

teret i f.eks. en følge- eller styregruppe. 

Dermed sikres de indfl ydelse og ejerskab 

på projektet.

Udfordringer

-   At få skabt et positivt og engageret sa-

marbejde mellem kommune og andre 

aktører

-  At fi nde og inddrage ildsjæle fra 

foreninger og andre interessenter i 

projektet

-  Få kommunerne til at tænke på tværs 

af forvaltninger

-  Opretholde den løbende vedligehold-

else af faciliteterne i samarbejde med 

brugerne

Gode råd og erfaringer

Etableringen af en motions- og naturrute 

som motionsslangen kræver at man fra 

begyndelsen involverer et bredt udsnit 

af aktører. Således vil projektet altid gå 

på tværs af interesser. Det gælder både i 

forhold til hvor ruten skal gå rent fysisk og 

i forhold til interessenternes udbytte af at 

etablere en motions- og naturrute.

Nyt samarbejde på tværs af 
offentlige og frivillige
Hvor de frivillige foreninger har et konkret 

ønske om at få bedre forhold, at udfolde 

sig under, har kommunerne et mere lang-

sigtet og komplekst perspektiv. 

En motions- og naturrute er f.eks. et 

aktiv for fl ere vitale målsætninger og 

opgaver hos de nye kommuner. Det 

gælder i forhold til, at skabe en attraktiv 

bosætningspolitik, moderne byplanlæg-

ning, miljøbevaring og endelig indsatsen 

for at fremme borgernes muligheder for at 

leve en sund tilværelse. 

Skov & Naturstyrelsen har som offentlig 

forvalter og udbyder rekreative af områder 

en interesse i at statens skove og grønne 

bliver brugt af borgerne.  

Private lodsejere, der ofte lever af deres 

jord, kræver et særligt hensyn. Det er 

således vigtigt, at inddrage dem tidligt 

i processen og samtidig forklare at en 

motions- og naturrute er et almennyttigt 

projekt til glæde for hele byen. Ofte vil 

det almennyttige sigte skabe et positivt 

udgangspunkt
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Interessenter

-  Kommunen 

-  Skov & Naturstyrelsen 

-  Lokale lodsejere 

-  Idræts- og friluiftsforeninger.

-  Private jordejere og andre som er di-

rekte eller indirekte berørt af projektet.

 

Projekteringsfase

-  Få et godt afsæt ved, at skabe ejerskab 

til ideen hos fl est mulige partnere.

-  Lad mulige partnere være med til at 

udvikle projektet fra idé til konkret 

projekt.

-  Inddrag partnerne og giv dem ansvar 

for konkrete opgaver i projekterings-

fasen.

-  Selvforvaltning af økonomiske midler 

kan være et godt redskab til at skabe 

involvering.

Vedligeholdelsesfase

Ejerskabet til projektet kan fastholdes ved 

at inddrage deltagerne i vedligeholdelses-

fasen.

-  Eksempelvis kan de brugergrupper, 

som dagligt kommer på motionsruten, 

varetage det løbende tilsyn med ruten. 

-  Ofte vil de være i stand til at holde øje 

med skiltning, ruteafmærkning og 

forestå den løbende forsyning med 

foldere på informationsposterne. 

Derudover kan de løbende indberette 

om fejl og mangler.  

Nykøbing F. Roklub har med glæde bidraget med en optegning af skovene, opsætning af poster og gjort orienteringskortene 

tilgængelige på internettet. Vi er nemlig ivrige orienteringsløbere. Dermed kan alle hvad enten de er stavgængere, skoleelever, turister og 

løbere prøve en orienteringsbane. Vi glæder os over at få fl ere skove med i vores løbsområde og håber at det kan være med til at give os 

fl ere medlemmer.

Jens Kristensen, Læge og formand for Nykøbing F. Roklub.

I Dansk Cyklistforbund synes vi motionsslangen er en utrolig god idé. Den er et aktiv for cyklisterne. 

Både fordi den giver os en beskyttet rute hvor vi ikke skal slås med bilerne om pladsen, og fordi den samtidig er utrolig naturskøn. 

Det er med til, at gøre det både til en både sikker og stor naturoplevelse at cykle på ruten. 

Vi føler det er vores rute. Derfor holder vi også opsyn med at den har det godt. Vi arrangerer cykelture for at gøre opmærksom på den 

og så har vi frivilligt påtaget os at fylde rutens informationsstandere med foldere.

Jeg er overbevist om, at motionsslagen er med til at fremme cyklismen i vores område.

Bjarne Arildsen, Dansk Cyklistforbund i Guldborgsund

“



En sund og sjov slange 

Strandliv, skovstier, sundrute…
I Guldborgsund har vi naturen tæt inde på 

livet. Vi har også en slange, som ligger lige 

uden for døren.

Ikke én af de farlige slanger; dem holder vi 

sikkert inden døre i vores ZOO i Nykø-

bing. 

Guldborgsunds slange er tværtimod sund: 

Det er en Motionsslange - en sti, hvor alle 

nemt kan komme fra Nykøbing by og ud i 

naturen omkring den. 

Motionsslangen er skabt gennem et 

enestående samarbejde mellem private 

lodsejere, foreninger og offentlige 

myndigheder. 

De nye kommuner har fået nye opgaver. 

Sundheds-fremme er én af dem. Vi skal 

også passe på naturen og skabe gode mu-

ligheder for fritidsaktiviteter for børn og 

voksne. Med Motionsslangen kombineres 

alle disse opgaver i ét. Man kan røre sig, 

slappe af, nyde naturen, lege med børnene 

- og tilmed blive sundere af det.

I Guldborgsund er vi glade for den slange, 

som vi har arvet fra Nykøbing Falster 

Kommune.

Vi vil arbejde for at skabe fl ere Motions-

slanger i vores nye kommune - og vi vil 

meget gerne arbejde sammen med både 

private lodsejere, foreninger og andre 

myndigheder om disse projekter. 

På den måde kan vi være sammen om at 

skabe det gode liv - lige der, hvor vi bor. 

” Lysten til at dyrke motion stiger når man 
har let adgang til naturen. Og motionsslan-
gen er netop med til, at fremme brugen af 
Guldborgsunds dejlige naturområder. “

Kommuner bør opfatte deres bynære skov 

som et aktiv. Den glæde og nytte skoven 

giver lokalbefolkningen mangedobles når 

kommunen sørger for at daginstitutioner, 

skoler og sundhedsindsatsen aktivt bruger 

skoven i dagligdagen. 

Det er motionsslangen i Nykøbing F. et 

godt eksempel på.

Claus Jespersen, Statsskovrider

“
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I kommunens arbejde med forebyggelse og sundhedsfremme vil vi derfor 

gerne udbygge Motionsslangen, så den dækker hele den nye kommunes 

areal. Derudover kan den udvikles ved f.eks. at markere strækninger 

specielt egnede for gangbesværede, og opsætte bænke, så hjertepatienter 

kan tage sig et hvil undervejs.

Maibritt Kuszon, Sundhedschef Guldborgsund Kommune

Kaj Petersen

Borgmester

Guldborgsund Kommune



Interessenter

Motionsslangen er resultatet af 

et samarbejde mellem:

Atletikklubben NA80

Friluftsforeningen GRI-GRI

Nykøbing Falster Roklub

Storstrømmens Skovkarleklub

samt  

Orupgaard Gods Telefon 54 85 24 05

Pandebjerg Gods Telefon 54 85 17 93

Gl. Kirstineberg Gods  Telefon 54 85 12 62

Guldborgsund Kommune Telefon 54 73 10 00

Storstrøms Amt 

Skov- og Naturstyrelsen   
Falster Statsskovdistrikt   

Hannenovvej 22  .   4800 Nykøbing Falster  .  Telefon: 54 43 90 13  .  Mail: falster@sns.dk   .  www.skovognatur.dk/falster  

Bynær 
skov og natur 

for alle

motionsslangen
Nykøbing Falster


