
Natur og sundhed
Motion i naturen

Skov- og Naturstyrelsen



Grundlag

• I forlængelse af regeringsgrundlaget 
om at understøtte en aktiv livsstil ved 
at skabe motionsfremmende arealer 
har Skov- og Naturstyrelsen i 
samarbejde med Sundhedsstyrelsen 
og kommunerne sat fokus på
sammenhængen mellem brugen af 
naturen og sundhed.



SNS´s bidrag

• Rammer, arealer og faciliteter
• Aktiviteter med fokus på fysisk aktivitet 

og afstresning
• Partnerskaber med kommuner og 

andre
• Formidling af budskab



SNS Nordsjælland

• Sundhedsportal på hjemmesiden 
SNS/NSJ

• GetMoving
• Faste motionsruter
• Lysrute
• Øvrige tiltag
• Samarbejde



Hjemmeside
• Sundhedsportal på www.skovognatur.dk
• Opbygning af lokal hjemmeside for SNS 

Nordsjælland
• Egne tilbud

- Vandretursruterne
- Hjertestien i Præstevangen
- Audioguiden i Gribskov 
- Rend og hop i Tisvilde Hegn
- Nye?

• Eksterne tilbud – samarbejde
Links til foreninger med offentligt tilgængelige motionstilbud på
SNS´s arealer med oplysning om tilbuddets art, evt. større 
arrangementer kan nævnes i punktform.



GetMoving

• Initiativtager: Sundhedsstyrelsen
• Målgruppe: Skolerne
• Tidspunkt: Uge 41
• SNS: Alle enheder bidrager med 5 

arrangementer, heraf Natur-OL
• SNS Nordsjælland: Natur-OL + 

stort motionsløb ved Hillerød



Faste motionsruter

• Afmærkede motionsruter, evt. samlet i et 
netværk og med info-tavle. 

• Evt. mulighed for tidtagning, evt. med 
overførsel af resultat til SNS´s
hjemmeside, hitliste over flittigste brugere.

• Oversigtskort og evt. 
udstrækningsmuligheder (vejledning og 
faciliteter).

• Overvejelser om at etablere første ruter i 
Gribskov, St. Dyrehave og Tisvilde Hegn. 
Stikord: Nærhed, tryghed, overskuelighed, udfordring.



Lysrute
• Brugerne: Tryghed, overskuelighed, 

anvendelighed for både øvede og 
nybegyndere på alle tider af døgnet, 
bynærhed.

• Placering: Æstetik, beskedenhed, 
indpasning.

• Anlæg: Hvor muligt anvendes 
eksisterende stier, flisudlægning. Lamper 
på lave pæle, lys kastes ned på stien. 
Længde 2-3 km.



Lysrute

• Anvendelsesformer: Løb, gang, ski, 
stavgang, temaer, redskaber. Møntet 
på brug både dag og aften.

• Brugergrupper: Almen befolkning, 
skoler, børnehaver, idrætsforeninger.



Øvrige tiltag

• Mouitainbikeruter
• Temaruter: Fagligt, fysisk, oplevelser
• Geocatching – SNS naturtema



Samarbejde

• Partnerskaber: Idrætsforeninger, 
kommuner, turistområdet,Tips og Lotto, 
fonde m.v. 

• Samarbejde: Fx med socialforvaltninger, 
børne- og kulturforvaltninger

• Informationsmateriale, evt. postomdeling
• Sporsorer: Fx DIF, Tips og Lotto, 

Sundhedsstyrelsen



Beskyttelse / benyttelse

• Beskyttelse
- Natura 2000
- Øvrige arealer

• Benyttelse
- Primær målgruppe: Brede befolkning
- Organiseret benyttelse

• Hånd i hånd
- Hensyn, afvejning, placering, 
brugsintensitet


