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Fokus Slagelse



Vandet, naturen i det åbne land og de 
grønne områder i byerne

Næstved er nærhed
• til byer og landskab
• til lys og luft, skov og strand 
• til rent miljø og rig natur

Attraktiv kommune, hvor lyst til at bo,  
trivsel og sundhed er vigtig. 

Megen natur med et varieret dyre- og
planteliv. Denne natur skal plejes og
udvikles til gavn for dig. 
Hvad enten du vil gå en tur, lufte hunden, 
løbe, cykle, ride, bade, sejle eller lege, så
skal det være muligt – og helst så tæt som
muligt på hvor du bor. 

Fokus Næstved



1850’ernes London Central Park – New York



John Constable (1776-1837)
Wivenhoe Park
Oil on canvas, 1816
22 x 39 3/4 inches (56.1 x 101.2 cm)

National Gallery of Art, Washington

Et hospital bør ligge åbent, og ikke være gemt bag lukkede mure.  

Haven skal være direkte forbundet med hospitalet, eller endnu bedre, forbindes med det. 
Dette skyldes at et kig fra vinduet ud I blomstrende træer og smukke landskaber vil styrke
patienterne, ligesom en nærliggende have vil inspirere patienterne til en gåtur. 

Christian Cay Lorenz Hershfeld, 1790-tal



“Bymennesker har et 
grundliggende behov for 
natur – indenfor rammerne af
urbanitet, og det er
samfundets opgave at 
opfylde disse behov”

C.Th. Sørensen 1931



Hvad kan målene med planlægning og forvaltning 
af de grønne områder blive i fremtiden?

• Svar: Grønne områder som middel til at nå målene inden for de 
sundheds-, social-, kultur og fritids-, undervisnings/uddannelses-, 
integrations- osv. politiske områder.

• Midlerne: Hvad er det det grønne – eller rettere parker og landskab –
kan?



Lovgivningen

• Kommunalt ansvar at forebygge mod 
sygdom, dvs. sikre sundhed

• Regionalt ansvar at helbrede

• Helbrede >< Terapihaver
• Forebygge >< Parker og grønne områder



Regeringsgrundlaget nov. 2007, 
indeholder initiativet

”Byplanlægningen skal understøtte en aktiv livsstil”.

”Regeringen vil i samarbejde med kommunerne 
arbejde for, at byplanlægningen understøtter en aktiv 

livsstil, fx ved bedre cykelstier, motionsfremmende 
arealer og grønne områder i byerne.”



Teorier

Aesthetic-Affective 
theory (AAT)

Roger Ulrich
Aesthetic and Affective Response to 

Natural Environment, 1983.
Mennesket er skabt til et liv i 

naturen. 
Evne til at bedømme hvorvidt et miljø

er godt ud fra et 
overlevelsesperspektiv.

I trygge miljøer kan vi koble fra. 



Attention – Restoration Theory 
(ART)
Stephen & Rachel Kaplan
The Experience of Nature: A 
Psychological Perspective, 1989.

Mennesket har to typer af
opmærksomhedssystemer;
Den rettede opmærksomhed og
Den spontane opmærksomhed

Den rettede opmærksomhed
anvendes i byen, på arbejde, i bil mv. 
Bombardement af informationer. 
Mange må frasorteres. Og vi trættes.

Den spontane opmærksomhed
scanner informationer i stedet for at 
frasortere. Ubegrænset proces, og
intet energikrav. I natur og
parkmiljøer går informationerne ‘lige I 
hjernen’, og den rettede
opmærksomhed hviler. 



Andel svært overvægtige
- fordobling fra 1987 – 2005 

(Statens Institut for Folkesundhed 2005)
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Nutidens sundhedsudfordringer

Øget fysisk inaktivitet
• 30-40% af voksne danskere 

er overvægtige
• 8% er svært overvægtige
• Antallet af overvægtige børn 

er øget fra 5% - 15% de 
seneste ca. 10 år. 

• 2/3 af 11-15 årige har ikke 1 
times daglig motion som 
anbefalet af 
Sundhedsstyrelsen

Øget mental stress
• 40% af voksne danskere 

oplever stress (stigning på
10% på 10 år)





Kirkeskoven
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4 gradueringer af oplevelsen

0. Fraværende: oplevelsen kan ikke identificeres
1. Svag: oplevelsen kan kun svagt identificeres 
2. Moderat: oplevelsen kan identificeres, men er ikke 

dominerende    
3. Kraftig: oplevelsen er meget dominerende og kan 

ikke findes stærkere 



Analyse af

De 
8 

Oplevelses
værdier



Mange oplevelsesmuligheder i det
naturprægede, 
vilde, 
fortrinsvist lukkede rum

Udby Stege Skov

Kirkeskoven



0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

0 500 1000 1500 2000

Afstand til nærmeste grønne område (m)

B
es

øg
 i 

gr
øn

ne
 o

m
rå

de
r 

/ u
ge

Afstand og antal besøg

Kilde: Hansen & Nielsen 2005



Formålet med at besøge den lokale park - gns. 10 parker

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

For at være sammen med mine
venner

Møde andre mennesker

Andet

For at familien kan gøre noget
sammen

Opleve dyr (fugle, insekter m.m.)

Blive i bedre humør

Få fred og ro

At bruge parken/den bynære skov
som genvej

For at forbedre min kondition

Opleve naturen

Få frisk luft
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Forhindringer



Jægersborg Dyrehave 7.500.000 besøg/år
Hareskovene 850.000 besøg/år
Gribskov 666.000 besøg/år
Centrale byparker            1.000.000 besøg/år

Tivoli 4.300.000 besøg/år
Zoologisk have 1.100.000 besøg/år

Antal besøg i grønne 
områder

Kilder: Jensen & Guldager 2005; Jensen 2003, Randrup et al. 2008

Fælledparken ca. 11.000.000 besøg/år 





Fremtidens 
friluftsliv ?

Ældre i Danmark

2000: ca. 15 % over 67 år

2040: ca. 40 % over 67 år



Opsamling
• Fodsporet i tråd med Slagelse og Næstved Kommuners

grønne strategier
• Relationen Natur & Sundhed er gl. og veldokumenteret
• Sundhed er både fysisk og mentalt
• Natur og grønne områder er midler til at opnå et 

overordnet mål
• Nærhed til grønne områder er afgørende for brugen

(300m)
• Variation og tryghed er væsentlige parametre

for brugen (multifunktionalitet)
• Se på Fodsporet som en mulighed for at koble lokalt

med regionalt


