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Sundhedsspor

En af Naturstyrelsen opgaver er at tilbyde natur- og 
friluftsoplevelser og inspirere til fysisk aktivitet i naturen for 
at fremme folkesundheden. Sundhedssporene er bare et 
af disse tilbud.

Mange danskere dyrker motion i naturen – og det giver 
god mening. Naturen holder nemlig altid åbent. Det er 
gratis, og så vil du næsten altid få en god oplevelse ved at 
være i den. 

Få mere at vide på www.sundhedsspor.dk

Sådan kommer du i gang 
Alle, der kan gå eller løbe et par kilometer, kan 
være med

Find det nærmeste sundhedsspor på1. 
www.sundhedsspor.dk.
Hvis du ikke er vant til at løbe, skal du gå 2.  
ruten – husk at tage tid! 

 Du skal gå så hurtigt du kan, og svinge   
 kraftigt med armene. 
 Hvis du er vant til at løbetræne, kan du løbe  
 ruten – husk at tage tid!  
 Ved løb skal du holde et tempo, som opleves  
 noget anstrengende. Det svarer til, at du
 trækker vejret cirka 35 gange i minuettet,
 eller at du kan sige 3-4 ord for hvert åndedrag.

Nu kan du aflæse dit kondital på de tavler, der 3.  
står ved målstregen. Du finder dit kondital ud 
fra din højde og vægt, din alder og dit køn, og 

så den tid det tog dig at gå eller løbe ruten.  

Hvis du scanner QR-koden 
med din smartphone, kan du 
læse mere om sundheds-
sporene, og se en video med
instruktioner.

Fakta
Et sundhedsspor er en afmærket rute i na-• 
turen, som kan hjælpe dig til at få en bedre 
kondi. Børn fra 10 år kan også være med. 
Det er en præcist opmålt rute på 1- 2½ km, • 
som du går eller løber på. Husk at medbringe 
et ur.
Du kan konkurrere med andre eller mod dig • 
selv. 
Du vil typisk opleve forbedringer, hvis du • 
kommer igen og gentager testen. Især hvis du 
motionerer mellem testene.
Når du har gennemført ruten, kan du aflæse • 
dit kondital direkte på tavlerne ved målet. 
Du skal blot kende din alder, din vægt og din 
højde, og så hvor lang tid, du har brugt på at 

gennemføre ruten.  

Det ”grønne” fitnesscenter



Hvad er et sundhedsspor?
Et sundhedsspor er en rute på 1 – 2½ km, hvor du kan 
teste din kondition. Det er helt enkelt, og du kan gøre 
det, når det passer dig. 

Testen foregår ved, at du går eller løber ruten, så hur-
tigt du kan, og tager tid på det – og det er faktisk det! 
Bagefter kan du aflæse dit kondital på de tavler der står 
ved målstregen.

Beregningerne af de kondital, der findes på tavlerne ved 
sundhedssporene, er nøjagtig tilpasset det enkelte spor 
ud fra længde, terrænstigning og belægning. 

Testen kan bruges af voksne og af børn fra 10 år, og du 
behøver ikke være i god form i forvejen.  Alle kan være 
med! 

Slå din egen rekord – eller dine venners 
Motion bliver ofte lidt sjovere, når man kan konkur-
rere – enten med sig selv eller med kammerater. Sam-
tidig kan det være rart at være lidt privat omkring sine 
resultater.  

Sundhedssporene giver mulighed for begge dele. Du kan 
nemlig aflæse dit kondital på tavlerne ved sporene og se, 
om du er blevet bedre siden sidst. 

Hvor finder jeg et sundhedsspor?
Du kan finde sundhedssporene ude i naturen – 
ofte i skoven. Der findes allerede mere end 50 
sundhedsspor rundt om i landet, og flere kommer 
til. Flere kommuner er i gang med at etablere 
sundhedsspor i samarbejde med organisationer 
og foreninger som Kræftens Bekæmpelse, 
Hjerteforeningen, lokale løbeklubber med flere. 

På www.sundhedsspor.dk kan du se, hvor sporene 
er. Her kan du også læse mere om formålet med 
sundhedssporene og lære om sundhed og motion. 
Som bruger kan du også gemme dine resultater og 
følge med i din udvikling, eller du kan udarbejde et 
personligt træningsprogram. 

Sundhed på skoleskemaet 
Sundhedsspor kan bruges af de fleste i fritiden og i skole-
tiden. Det er oplagt, at skolerne inddrager sundhedsspo-
rene i idrætstimerne med børn fra 10 års alderen. 

Ud over at børnene kommer ud og røre sig, er det en 
god anledning til at lære om BMI (Body Mass Index) og 
kondition og om, hvor godt det er at bevæge sig. Og 
kommer man igen flere gange, vil de fleste børn kunne få 
en succesoplevelse, når deres resultater bliver bedre.

Nye sundhedsspor
Foreninger og virksomheder kan også bruge sundheds-
sporene og på den måde sætte fokus på motion og godt 
helbred i hverdagen.

Hvis der ikke er et sundhedsspor i lokalområdet, kan 
man tage initiativ til, at der kommer et uanset, om man 
er borger, virksomhed, forening eller kommune. Læs 

mere på www.sundhedsspor.dk

Motion under åben himmel
Gå, dans, løb eller hop – bare bevæg dig! Det 
er godt for din krop, din hjerne og dit sind.
 
Motion skaber større mentalt velvære, mere 
energi og et positivt humør. Vi er ganske 
enkelt skabt til at være udenfor, til at bevæge 
os og til at være sociale.

Alt for mange børn og voksne 
bevæger sig for lidt i løbet af 
dagen. Mit bedste råd til dig 
er: Tag ud i naturen – den 
er et perfekt sted at komme i 
gang.
 
I naturen finder du også de nye sundheds-
spor. Og de kan blive en del af din succes til 
at komme i bedre form. Her får du nemlig 
feedback med det samme – Hvor god er min 
kondition her og nu? – og er jeg blevet bedre 
siden sidst? Det er en god idé at følge sin 
udvikling og så føles det rigtig godt at slå sin 
egen rekord.
 
Så: Get up and get moving!
Du bliver helt sikkert glad for, at du gjorde 
det.
 
God tur – Chris MacDonald
                                                   

Kondition er en af de allervigtigste faktorer for et godt 
helbred. Et højt kondital er en investering i et godt liv, 
og flere undersøgelser viser, at bevægelse og aktivitet 
forebygger en lang række sygdomme og virker livsfor-

længende.
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