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Forord 
Kærehaveprojektet – påbegyndt i 2012 – er et samar-

bejds- og pilotprojekt mellem Ringsted Kommune, 

Dansk Skovforening og ejer af Kærehave skov, Søren 

Paludan. Formålet med samarbejds- og pilotprojektet, 

der også involverer frivillige, er at sikre innovative 

rammer for øget trivsel og sundhed for borgerne via 

aktiv brug af natur i et samarbejde mellem en privat 

skovejer og en kommune.  
Udenlandske modelprojekter, bl.a. i Norge, afspejler 

de internationale tendenser i retning af øget anven-

delse af natur som del af sundhedsfremme-, forebyg-

gelses-, og rehabiliteringsindsatser og som del af ind-

satser overfor især ”stor-brugere” af sundhedsydelser 

og sociale ydelser.  

Kærehaveprojektet kan ses ind i dette perspektiv – og 

dermed også som en mulig del af den vifte af indsat-

ser, der i disse år overvejes eller implementeres for at 

modvirke de udgiftspres, der tegner sig som følge af 

bl.a. den demografiske udvikling og udviklingen med 

øget omfang af kronisk og langvarig sygdom samt øget 

omfang af psykiske lidelser.  

Projektet er 2. fase i en langsigtet plan om at udvikle 
aktiviteter i private skove til fremme af borgernes 
trivsel og sundhed i samarbejde med kommunerne. 1. 
fase blev gennemført af Dansk Skovforening i 2009-

2010 med projektet ”Øget trivsel for borgerne ved 
brug af privat skov”, finansieret af Nordea-fonden. 
 

 
Foto: Gert Ellegaard, Region Sjælland 

 
Skovejer Søren Paludan modtog i september 2013 
Region Sjællands Sundhedspris for sit arbejde i projek-
tet bl.a. med begrundelsen at ”Kærehaveprojektet er 
et yderst vellykket samarbejde mellem en privat lods-
ejer og en kommune om at skabe bedre sundhed og 
trivsel for borgerne ved at udnytte mulighederne i 
naturen”. 
 
Denne rapport beskriver de aktiviteter som er gen-
nemført i projektet og giver en række anbefalinger til 
det videre arbejde.  
 
 

Dansk Skovforening, november 2013
 

 

 

 

 

 

       

Projektet er støttet af Nordea-fonden, midler til landdistriktsudvikling (EU og Fødevareministeriet) og Naturstyrelsen. 
 



Sammendrag 
 

Kærehave skov omfatter 38 ha, som ligger 3 km fra 
Ringsted centrum. I skoven er der etableret en lang 
række faciliteter der generelt øger skovens attraktivi-
tet for borgerne, men som også støtter borgerne og 
bestemte borgersegmenter. Der er bl.a. opbygget et 
handicapvenligt stisystem, en naturfitnessbane, bål-
hytter, en grejbank, borde, bænke og hvilesteder, 
forskellige rum i skoven og afmærkede ruter.  
 
Besøgstællere ved tre af skovens indgange har over en 
12 måneders perioden registreret næsten 50.000 
besøgende i Kærehave skov, svarende til gennemsnit-
ligt over 140 besøgende per dag. Det reelle besøgstal 
skønnes at ligge en del højere. 
Bålhytter og skovbaser, der kan bookes, er brugt flit-
tigt, og alene i 2013 vil der være tale om op mod 350 
bookinger.  Booking af bålhytter er mere end fordoblet 
i det seneste års tid, og generelt vurderes stigningen i 
institutioners og borgeres brug af skoven at være 3-4 
doblet siden 2012. 
Skoven har nu en bred brugerflade med børnehaver, 
skoler, specialskoler, skolefritidsordninger og ældrein-
stitutioner som institutionelle brugere. 

Primo 2013 var det nødvendigt at udvide skovens P- 
plads ved hovedindgangen på grund af den markant 
øgede brug af skoven. Om morgenen afløses motioni-
ster og lokale brugere typisk af institutioner, der så om 
eftermiddagen afløses af et mere bredt udsnit af bor-
gere.  
 
Bålhytter og skovbaser bookes af institutioner i dagti-
merne, mens de om aftenen og i weekender bookes til 
f.eks. familiearrangementer. 
 
Der har været afholdt 50 ture og arrangementer for 
borgere i Ringsted. Derudover har der været udbudt 
nogle åbne tilbud, som borgere eller borgergrupper 
selv har stået for. Der har været afholdt 4 længere 
kursusforløb (årskurser) med 80 deltagere og en ræk-
ke kortere kursusforløb. Kurserne har været en pri-
mær aktivitet /motor i projektets opstart. Årskurserne 
har omfattet ”Børnehaven i naturen”, ”Læring i natu-
ren” (for skoler) samt ”Sundhed og natur” (for kom-
munalt personale, frivillige og mulige samarbejdspart-
nere).

 
 

Kærehave Skov 

 



1. Kærehaveprojektet 
 
 
Kærehaveprojektet er et samarbejde mellem en privat 
lodsejer og en kommune om at skabe bedre trivsel for 
borgerne ved brug af natur.  Projektet er gennemført i 
samarbejde mellem Ringsted Kommune, skovejer 
Søren Paludan og Dansk Skovforening med involvering 
af lokale organisationer, foreninger og frivillige samt 
en lang række konsulenter og ressourcepersoner (se 
afsnit 3.4).  
 
Projektet begyndte i 2012 med underskrivelse af en 5-
årig samarbejdsaftale mellem Kærehave Skov v/Søren 
Paludan og Ringsted kommune.  
 
Kærehaveprojektet er et demonstrationsprojekt og 2. 
fase i et langsigtet projekt om at udvikle aktiviteter i 
private skove til fremme af borgernes trivsel og sund-
hed i samarbejde mellem kommuner og private skove, 
igangsat af Dansk Skovforening i 2009. 1. fase blev 
gennemført i 2009-2010 i samarbejde med Ringsted 
Kommune med projektet ”Øget trivsel for borgerne 
ved brug af privat skov”, finansieret af Nordea-fonden.  
 
Fase 2 begyndte i 2010 og afsluttes 1. november 2013.  
Kernen i projektet er Kærehave Skov som ligger 3 km 
fra Ringsted centrum. I skoven er etableret en lang 

række faciliteter, der støtter borgernes brug af skoven, 
bl.a. et udbygget, handicapvenligt stisystem, en natur-
fitnessbane, bålhytter, en grejbank, borde, bænke og 
hvilesteder, forskellige oplevelsesrum i skoven og 
afmærkede ruter. 
 
Projektet har haft særligt fokus på borgergrupper, som 
er afhængige af at andre tager dem med i skoven, dvs. 
børn, elever, ældre og handicappede. Men alle borge-
re i Ringsted Kommune har kunnet benytte skoven og 
faciliteterne. 
 
Projektet er støttet økonomisk af Nordea-fonden, 
midler til landdistriktsudvikling (EU og Fødevaremini-
steriet) og Naturstyrelsen.  
 
Læs mere om projektet på hhv. Kærehaves 
(http://www.kaerehave-skov.dk/) og Skovforeningens 
hjemmeside (søg på Kærehave). 
 
For en kort version anbefales læseren afsnittene: 2. 
Resume af resultaterne og 11. Anbefalinger for de 
næste 3 år.

 

2. Resume af resultaterne 
 
 

2.1 Projektets direkte resultater 
 
Etablering af en række faciliteter og støttepunkter, 
årskurser for ressourcepersoner i Kommunen samt 
synliggørelse af projektet, har været de bærende ele-
menter i projektopstarten. 
 
Der er afholdt over 50 ture og arrangementer for bor-
gere i Ringsted. Derudover er udbudt en par åbne 
tilbud, som borgerne eller borgergrupper selv stod for.  
 
Der er afholdt 4 længere kursusforløb (årskurser) med 
80 deltagere og en række kortere kursusforløb. Kur-
serne er en af de grundlæggende aktiviteter i projek-
tet. 
 
En lang række organisationer, borgergrupper og lokale 
aktører har været involveret i arrangementerne - se 
listen over afholdte arrangementer under afsnit 6: 
Ture og arrangementer. 

Vurderingen er at projektet har skabt værdi for et 
bredt udsnit af kommunens borgere: Familier med og 
uden børn, ældre og klienter på handicapområdet og i 
socialpsykiatrien samt børn og voksne på skole, SFO og 
institutionsområdet.  
 
 

2.2 Kærehaves generelle besøgstal 
 
De foreløbige erfaringer er at besøgstallet i skoven er 
steget voldsomt, at besøgene ligger jævnt fordelt over 
ugens dage og at mange forskellige borgergrupper 
benytter sig af de nye faciliteter og tilbud.  
 
Besøgstællerne, som har været opsat i skoven siden 
november 2012 af Skov og Landskab, har på 11 måne-
der registreret i alt 42.630 skovgæster i Kærehave. Det 
er et gennemsnit på 127 besøgende pr. dag. Besøgstal-
let ser ud til fortsat at stige. 
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3. Projektets organisering og bidragydere 
 
 
Dansk Skovforening har været projektansvarlig for den 
fondsfinancierede del af projektet. Det daglige arbejde 
er varetaget af: 
 
 Søren Paludan (skovejer) 
 Eva Skytte (Dansk Skovforening, projektleder) 
 En lang række organisationer, frivillige og kommu-

nale medarbejdere samt konsulenter og ressour-
cepersoner (se afsnit 3.5). 

 
Søren og Eva har også varetaget koordineringen af 
arbejdet og aktiviteterne i skoven.  
 
 
Siden foråret 2012 har projektet haft en styre- og 
arbejdsgruppe. 
 

3.1 Styregruppe 
 
Styregruppen mødes efter behov og består af: 
 

 Søren Paludan  

 Marius Byriel (Ringsted Kommune, Kultur og Fritid) 

 Birgit Wehlast (Ringsted Kommune, Sundhed og 
Frivillighed) 

 Eva Skytte  
 
 

3.2 Arbejdsgruppe 
 
Arbejdsgruppen mødes ca. 1 gang i kvartalet. Den er 
sammensat på tværs af kommunens forvaltninger. I 
den sidder: 
 

 Eva Skytte 

 Dil Bredholt (Ringsted Kommune, Sundhed og 
Frivillighed) 

 Torben Krogh Johansen (Ringsted Kommune, Skole 
og Institution) 

 Marianne Olesen (Ringsted Kommune, Kultur og 
Fritid).  

 Britt Vodstrup Andersen (Ringsted Kommune, Vej 
og Park) 

 
 

3.3 Ny organisering på vej 
 
I november 2013 afsluttede Skovforeningens engage-
ment i projektet og der skal derfor findes en ny orga-
nisering af projektet. 

 
3.4 Samarbejdspartnere, konsulenter og 
medudviklere 
 
En lang rækker personer, foreninger og institutioner 
har bidraget til Kærehaveprojektet. Det er bl.a.: 
 

 Nina B. Schriver, fysioterapeut, ph.d og ejer af 
movementum (medudvikler af og medkursushol-
der på de to årskurser for ældre og sundhedsper-
sonale, oplægsholder på diverse temadage samt 
konsulent og sparringspartner undervejs i hele 
projektforløbet) 

 Frank Søndergaard, seniorforsker ved Skov & 
Landskab, Københavns Universitet (besøgstællin-
ger – se afsnit 9) 

 Peter Emmerich, Implement (perspektivering af 
projektet bl.a. i forbindelse med temadage)  

 Christian Egon Rasmussen (bl.a. dagligt opsyn og 
oprydning i skoven, ture og arrangementer samt 
daglig hjælp til skovens gæster) 

 Handicapidrættens Videnscenter (aktivitetsdag 
også for mennesker med funktionshæmninger) 

 Dansk Orienteringsforbund og Orienteringsklub-
ben Sorø (kort, folder og etablering af Find-vej-i 
Kærehave samt arrangementer i skoven) 
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Aktiviteter og tilbud i skoven desuden:  
 

 Ringsted kajakklub 

 Hjerteforeningen 

 FDF spejderne 

 Støt Brysterne 

 Ringsted Raiders 

 Dansk Ornitologisk Forening Vestsjælland og lo-
kalgruppen i Ringsted 

 Schweisshunderegistret 

 Plejecenter Solbakken 

 Børnehaven Tinsoldaten 

 Ådalskolen 

 Hasle bakker, Århus 

 Grøn kirke v. provst Lars Poulsen og biskop Peter 
Fischer-Møller 

 Friluftslivsgruppen på Idrætsskolen for udviklings-
hæmmede i København  

 Ringsteds Sundhedsambassadører  

 Glad Mad projektet 

 TV2 løbet  

 Instruktør Susan Hemmingsen (træning) 

 Biavler Jonas Anderson  

 Historiefortæller Abelone Bregninge 

 Agronom Nina Spaabæk (grøn  mad) 

 Træklatreinstruktør Claus Funk Østergaard, 
Go2top 

 Handikano 

 Socialpædagog og friluftsvejleder Sanne Jensen 

  

 

  
Kurser desuden: 
 

 Nina B. Schriver, fysioterapeut, ph.d og ejer af 
movementum  

 Lasse Thomas Edlev bl.a. lærer, naturvejleder og 
forfatter.  

 Tonny Vangsgaard, leder af Ishøj Naturcenter 

 Niels Ejby Ernst, cand. pæd., phd, naturvejleder, 
lektor ved pædagoguddannelsen VIA, Århus og 
ansat ved Videnscenter for Friluftsliv og Natur-
formidling, Skovskolen.  

 Karen Sørensen, børnefysioterapeut, udviklings-
konsulent i Ringsted kommune og forfatter til bo-
gen ”Inklusion når det lykkes”.  

  Anette Sommer, leder i Skovbørnehaven Bøgely, 
Ringsted 

  Torben Krogh Johansen, idrætskonsulent Ring-
sted kommune 

 Kari Hald, naturvejleder og leder af Avnø Natur-
center.  

 Arne Hastrup Larsen, næstformand for Naturfred-
ningsforeningens lokalafdeling i Ringsted. 

 Malene Bendix, projektkoordinator for Skoven-i-
skolen.dk og Udeskole.dk.  

 Karen Barfod, er lektor ved læreruddannelsen i 
VIA  

 Johnny Skjoldborg Krogh, naturvejleder og 
udeskolekonsulent på Strandgårdsskolen, Ishøj 

 Fritz Raae, udeskolelærer på Røsnæs Skole. 
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4. Faciliteter og informationsmaterialer 
 
 
Kærehave skov er forsøgt indrettet, så den giver besø-
gende mange oplevelsesmuligheder. Det primære er 
selve skoven og naturen, med stor variation i skovbil-
ledet. Der er f.eks. områder med forskellige træarter, 
tæt mørk nåleskov hvor lydene og lyset opsuges, lyse 
løvskovsområder med ensartede træer og områder 
med tæt krat eller træer i forskellige højder, åbne 
områder med græs eller engblomster samt søer og 
våde områder. Det giver en meget varieret skov, med 
mange forskellige muligheder for aktiviteter, oplevel-
ser, fascination og fordybelse. 
Derudover er i projektet etableret en række faciliteter 
i skoven og udarbejdet forskellige informationsmateri-
aler. De er beskrevet herunder. 
 

4.1 Etablerede faciliteter 
 
Projektet har etableret en række faciliteter. Facilite-
terne er holdt i naturmaterialer og med et forsøg på at 
de falder så naturligt som muligt ind i skoven og om-
rådet. Det har været hensigten at holde faciliteterne 
på et minimum, så skoven stadig fremstår som skov og 
naturområde, ikke som et forlystelsesområde. 
 
Faciliteterne er udvalgt så de støtter brugernes mulig-
hed for at komme i og opleve skoven som naturområ-
de. 
 
Der er etableret: 
 
Udvidet stisystem. I alt ca. 5000 meter stisystem er 
etableret. Stierne er anlagt så de giver bedst mulig 
oplevelsesværdi bl.a. med mange snoninger og gen-
nem forskellige skovbilleder. De er desuden handicap-
venlige og kan bruges af både rollator- og kørestols-
brugere. 
 
Afmærkede ruter. Der er 2 forskellige tur-ruter gen-
nem skoven. Den ene er på 1½ km og den anden på 
3½ km. 
 
Skovbaser og bålhytter. Der er tre skovbaser ved hhv. 
Engsøen, ved juletræerne og midt i skoven. Her er der 
bl.a. mulighed for at tænde bål og siddepladser til en 
større gruppe. De to af baserne er med bålhytte 
(skovbasen ved juletræerne og ved Engsøen). 
 
 

 
 
Overdrev/blomstereng. Der er etableret et over-
drevsområde ved den ene skovbase, ved Engsøen. Her 
er sået til med blomsterengblanding, som skulle give 
en varieret dyre- og planteliv med flere oplevelses- og 
sansemuligheder. 
 
Borde og bænke. På udvalgte steder i skoven er der 
opsat borde og bænke eller træstammer man kan 
sidde på. Det er både langs stierne (blandt andet fordi 
ældre har brug for steder for hvile) og på steder hvor 
det er oplagt at gøre ophold. 
 
Naturfitnessbane. En 300 meter lang bane er anlagt 
gennem skoven – til leg, træning og genoptræning. Til 
åbningsarrangementet 20. maj 2012 blev udarbejdet 
folderen ”Træning i naturen” om træningsmulighe-
derne i skoven. 
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Orienteringsposter i skoven. Sammen med Find-vej-i-
projektet og Orienteringsklubben Sorø er opsat o-
løbsposter med skilte og koder. Der er udarbejdet en 
folder med kort og vejledning til brug af posterne. 
Folderen og en præsentation ligger også på 
www.kaerehave-skov.dk.  
 

 

 
 
Informationstavler ved skovens indgang. Standerne 
er sat op, og der er eksperimenteret med udformning 
af informationsmateriale og kort.  
Informationsskiltene indeholder qr-koder som kan 
læses med smart-phones. Her kan man bl.a. hente 
kort over skoven, foldere over skoven, aktivitetsmate-
rialer, skattejagt og o-løb ned på sin telefon/tablet. 
 
Sms-skattejagt. Der er etableret skattejagter som man 
kan følge via sin mobiltelefon. Beskrivelsen ligger på 
Kærehaves hjemmeside (http://kaerehave-
skov.dk/107.asp?ref=1&ref2=7). 
 
Bedre parkeringsmuligheder. Der er etableret p-
pladser af to omgange ved rundkørslen ved uglen 
(Ringvejen). Vi oplevede en stor stigning i besøgstallet 
da naturfitnessbanen åbnede og kunne bl.a. se at der 
ofte holdt biler parkeret ude på hovedvejen. Nu er der 
plads til omkring 10 biler. 
Desuden er der p-muligheder på pendlerpladsen ved 
motorvejstilkørslen. 
 
 

 
 

Billedet er fra lørdag d. 22. september 2012 
– før p-pladsen blev udvidet 

 
 
Grejbank. Det er opsat en container, beklædt med træ 
samt et brændeskur. Grejbanken indeholder udstyr 
der understøtter naturundersøgelser, oplevelser og 
aktiviteter i skoven. Grejet er primært rettet mod 
projektets hovedmålgrupper, men det vil være oplagt 
på sigt, at det også kan lånes af andre borgere fra 
Ringsted Kommune. I første omgang var tanken at 
institutioner og skoler havde deres eget grej og en 
nøgle, men udnyttelsesgraden er større, hvis man kan 
være fælles om udstyret, så der ikke står 15 sæt af det 
samme udstyr som kun bliver brugt få gange om året. 
Derfor er der nu etableret en fælles grejbank, og kun 
skoler og institutioner fra Ringsted kan låne udstyret 
ved henvendelse til skovejeren. 
 
Der er behov for at etablere et system, hvor udlån fra 
grejbanken varetages på bedst mulig måde for både 
brugere og skovejer. Vi har undersøgt flere forskellige 
muligheden for at få etableret en ordning, hvor frivilli-
ge, specialskoleområdet eller særlige borgergrupper 
(f.eks. fra Bo og Service eller Dagpenge) står for pas-
ning og udlevering af udstyr som man så bestiller f.eks. 
via nettet, med det er ikke lykkes endnu. Pt. arbejdes 
der på at bestilling kan foretages via kommunens int-
ranet, men her har kun kommunale institutioner ad-
gang til, så løsningen er ikke optimal. 
 

http://kaerehave-skov.dk/107.asp?ref=1&ref2=7
http://kaerehave-skov.dk/107.asp?ref=1&ref2=7
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Klatreområde. 
En del af de børn der kommer i skoven, har aldrig 
prøvet eller har få erfaringer med at klatre i træer. 
Derfor er der etableret et område i skoven, hvor der 
med tiden vil komme gode klatretræer. I almindeligt 
skovbrug stræber man efter træer med lange lige 
stamme uden sidegrene – og de er meget lidt egnet til 
at klatre i på egen hånd. 
 
Træklatreområde. 
Et andet område af skoven er gjort klar til træklatring 
med instruktør og der er indgået samarbejde med 
forskellige uddannede træklatringsinstruktører. 
 
Udskåret træugle ved skovens indgang 
Kunstneren Dorthe Wolff Sørensen har skabt den 
store træugle, som står som et slags varetegn for Kæ-
rehave skov og kan ses af alle forbipasserende – det er 
her mange grupper mødes.  
 

 
 
Toilet. Det var planen at etablere et muldtoilet, men 
det har ikke været muligt at afklaret hvor det skal ligge 
eller hvem der skal tilse det. Der er toiletmuligheder 
ved pendlerpladsen, hvor der er handicap-venlige 
forhold, så derfor har vi valg ikke at opsætte toilet.  
 

 

 
Ingen skraldespande 
 
Det er et bevidst valg at der ikke er skraldespande og 
containere i skoven. Dels fordi det er mere praktisk at 
folk selv tager deres affald med hjem end at andre skal 
tømme og passe skraldespande. Dels for at lære børn 
og voksne selv at rydde op efter sig når de er i natu-
ren.  
 

 

4.2 Informationsmaterialer 
 
Der er udarbejdet en lang række materialer der støtter 
og inspirere borgernes brug af Kærehave Skov.  
 
Det er: 
 
Informationstavler 
Ved skovens tre indgange er opsat informationstavler 
med kort og over skoven samt information om mulig-
hederne og henvisninger til hvor man kan finde mere 
information bl.a. via qr-koder. 
 
Foldere om mulighederne i Kærehave Skov 
Der findes nu fire foldere til skoven. Folderen for Kæ-
rehave Skov er revideret. Desuden er udarbejdet 3 
foldere mere: 

 Find vej i Kærehave skov (samarbejde med 
Dansk Orienteringsforbund og DOF Sorø) 

 Naturfitness i Kærehave skov 

 Udstrækning og genoptræning i Kærehave 
Skov 

Folderne ligger på skoven hjemmeside og i folderkas-
serne, som hænger ved skovens tre indgange. 
 
Undervisnings- og aktivitetsmateriale 
Der er udarbejdet mere end 20 forslag til aktiviteter og 
undervisningsforløb i Kærehave skov. Forslagene kan 
bruges som inspiration til en tur i skoven for alle, men 
er særligt rettet mod børnehaver, skoler, mennesker 
med funktionshæmninger og mennesker i trænings- 
eller genoptræningsforløb. Find forløbene på 
http://kaerehave-skov.dk/409.asp?ref=4&ref2=9 
 
Hjemmeside m.v. 
Skoven hjemmeside er revideret og der er etableret en 
facebookside for skoven på hhv. www.kaerehave-
skov.dk og 
https://www.facebook.com/kaerehaveskov. Se også 
afsnit 8.1. 
  

http://kaerehave-skov.dk/409.asp?ref=4&ref2=9
http://www.kaerehave-skov.dk/
http://www.kaerehave-skov.dk/
https://www.facebook.com/kaerehaveskov
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5. Kurser 
 
 
Der er afholdt 4 længere kursusforløb (årskurser) med 
80 deltagere og en række kortere kursusforløb. Kur-
serne er en af de grundlæggende aktiviteter i projek-
tet. Formålet har blandt andet været at: 
 

 gøre deltagerne opmærksom på mulighederne i 
Kærehave 

 klæde deltagerne på til at bruge skoven med deres 
borgere 

 skabe ambassadører for projektet. 
 
Projektets primære målgrupper er afhængige af at 
andre tager dem med i skoven. Derfor blev der udbudt 
en række korte og længere kursusforløb, som skulle 
opkvalificere personalet til at se mulighederne i at 
tage primært børnehavebørn, skolebørn, ældre og 
handicappede med i skoven. 
 
Hvis personalet kender mulighederne, kan skoven 
stimulere til bedre læring, motion, socialt samvær og 
opladning af batterierne (fysisk, psykisk og socialt 
velvære som defineret som vigtige parametre for 
sundheden af WHO). Det har været baggrunden for at 
udbyde flere typer kursusforløb. 
 
I projektbeskrivelsen var planlagt følgende kurser: 

 femten ½ dags introkurser 

 årskursus for børnehaver 

 årskursus for skoler 

 årskursus for ældreområdet 

 to 3 dags kursus ældre/handicap/børn 
 
Kurserne er udviklet og afholdt i samarbejde med en 
lang række konsulenter og ressourcepersoner (se 
hvem i kursusopslagene, som findes i bilag 2-9).  
 

5.1 Generelle erfaringer med kurserne 
 
Kursusforløbene (primært årskurserne) har vist sig 
meget afgørende for projektets succes. Af flere grun-
de: 
  

 Personalet se ikke umiddelbart potentialet/de 
mange muligheder der ligger i at tage borgerne 
med ud - at der er gevinster for både borgere og 
personale både på det fysiske, psykisk og sociale 
plan. Det kræver at man arbejder med det i praksis 
over en periode, før man rigtig ser og forstår mu-
lighederne. 

 

 Personalet er ikke fortrolige med at tage borgerne 
med i naturen - f.eks. fordi de ikke ved hvilke akti-
viteter de skal lave med borgerne, fordi de er usik-
re på hvor meget borgeren kan "tåle" eller fordi 
det kræver for meget planlægning/er for besvær-
ligt f.eks. omkring transport. 

 

 Personalet ikke føler at de ved nok om natur - 
naturvejleder, skovejer og andre ressourceperso-
ner ved meget mere og det kan de ikke gøre efter. 
At få øjnene op for naturens store potentiale med 
udgangspunkt i egen faglighed, giver mange nye 
muligheder. 

 

 At sætte sig ud over ramme-tænkningen - der er 
ofte mange grunde til ikke at komme af sted bl.a. 
måder vi har indrettet vores hverdag og arbejds-
opgaverne på. Det kræver at nogen skubber til 
ramme-tænkningen. 

 

 Personalet bor ikke alle i kommunen og kender 
derfor ikke til naturområder og muligheder i Ring-
sted. 
 

 Erfaringer, begejstring og engagement formidles 
videre til kollegaer og netværk - det giver stor 
spredningseffekt bl.a. ud på arbejdspladser, i 
kommunens forvaltninger og institutioner og til lo-
kale borgere. 
 

 Kurserne var meget praksisorienterede. Bl.a. har 
deltagerne mellem kursusgangene skulle lave små 
projekter, hvor de har taget borgerne med i natu-
ren/Kærehave. Kursusforløbet har bl.a. formet sig 
udfra og bygget videre på de praktiske erfaringer 
deltagerne har gjort sig. Det har betydet, at delta-
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gerne, da kurset var slut, allerede var i fuld gang 
med at bruge naturen/Kærehave sammen med 
borgerne og ikke at de først da skulle til at omsæt-
te kursusindholdet til deres hverdag. 
 

 Alle årskurser er afsluttet med en dag, hvor delta-
gerne fremlægger deres erfaringer og projekter de 
har arbejdet med. Til denne dag har alle deltagere 
haft mulighed for at invitere 1-3 nøglepersoner 
(personer som er vigtige for deltagerens videre ar-
bejde f.eks. leder, kollega, samarbejdspartner, poli-
tiker) og kursusledelsen har så suppleret med invi-
tation til relevante personer i kommunen (f.eks. 
byrådet, forvaltningen). Det har bl.a. betydet at er-
faringerne fra kursusforløbene er bredt videre ud i 
kommunen. 
 

 Kurserne var bygget op, så en stor del foregik i 
Kærehave, men der var også introduktion til at 
bruge andre naturområder i kommunen. Det betød 
at kurserne var relevant for mange flere, da en 
række personaler ikke vil have mulighed for at 
komme i Kærehave jævnligt. 
 

 Kurserne har etableret netværk mellem deltagerne 
bl.a. fra forskellige forvaltninger. Desuden er der 
startet flere samarbejder op mellem flere af kur-
susdeltagerne - bl.a. mellem frivillige, mellem frivil-
lige og sundhedsforvaltningen, mellem ældreom-
rådet og jobcentret, mellem træningen og hjerne-
skadecentret. 
 

 Kursusdeltagerne er i flere tilfælde blevet brugt 
som ressourcepersoner, som indgår i udviklingen 
af nye tilbud og aktiviteter i kommunen og er med 
til at ”oplære” eller inddrage andre ansatte i kom-
munen. Det er bl.a. i fuld gang på ældre, skole, og 
genoptræningsområdet. 

 
Der har været ca. 2/3 af deltagerne som har været 
meget engagerede og har deltaget stort set alle kur-
susgange. Omkring 1/3 af deltagerne har haft en del 
fravær pga. sygdom (egen eller på arbejdspladsen, så 
de skulle dække ind) eller ændrede arbejdsopga-
ver/nyt job.  
 
I det følgende præsenteres de enkelte kursusforløb. 
For kursusindhold, se de enkelte kursusopslag i bilag 2-
9. 
 

5.2 Introkurser 
 
Formålet med introkurserne på ½ dag var at præsen-
tere mulighederne og inspirere institutionerne til at 
bruge Kærehave. Se opslaget i bilag 2. 
 
Der er udsendt tilbud til alle børnehaver via kommu-
nen og via kursusdeltagerne på årskurset for børneha-
ve. Der er afholdt introkursus for 4 institutioner.  
 
Mulige årsager til at efterspørgslen ikke har været 
større:  
 

 mange institutionerne var allerede i gang og havde 
derfor ikke har brug for et introkursus 
 

 mange institutioner har deltaget i andre tilbud og 
forløb i skoven, enten med børnene eller med for-
ældre og børn. 
 

 de institutioner, som ligger i en afstand som gør, at 
de kun sjældent vil komme i Kærehave, ser ikke 
noget behov. De kan i stedet bruge deres lokalom-
råde. 
 

 at grejbanken ikke var etableret da tilbuddet blev 
sendt ud. En præsentation af bestilling, brug og in-
troduktion til udstyret, ville måske betyde større 
interesse. 

 
Vi har så bredt tilbuddet ud til andre områder og har 
bl.a. afholder kurser/ture for SFO-området og forskel-
lige patientorganisationer. 
 
 

5.3 Årskurser 
 
 
Årskursus for børnehaver: Børnehaven i naturen 
 
Kurset var på 8 dage fordel over de 4 årstider med to 
sammenhængende kursusdage i sommeren, efteråret, 
vinteren og foråret. Der var 24 tilmeldt kurset. Se 
kursusopslaget i bilag 3. 
 
 
Årskursus for skoler: Læring i naturen 
 
Kurset var på 6 dage over de 4 årstider med to sam-
menhængende kursusdage som opstart og derefter 4 
enkeltstående kursusdage fordelt over de 4 årstider. 
Den ene kursusdag tog udgangspunkt i aktionslærings-
tanken og den skulle deltagerne selv planlægge. Den 
skulle bruges til at kursisterne gennemførte et under-
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visningsforløb eller en aktivitet for egne elever, som 
en gruppe andre kursister overværede og derefter 
evaluerede. Det lå desværre omkring lock-outen, og 
det betød, at det kun var få kursister der fik gennem-
ført dagen. 
 
Efter ønske fra skolelederne i Ringsted, blev kurset 
udbudt til både lærere og SFO-personale. Dette bl.a. 
fordi man ønsker et øget samarbejde mellem skole og 
SFO og fordi SFO'erne har flere og andre muligheder 
for udeliv med børnene. 26 var tilmeldt kurset. 
Se kursusopslaget i bilag 4. 
 
 
Årskursus for ældreområdet: Sundhed og natur 
 
Kurset var tænkt som et 10 dages kursus, men efter 
samråd med forvaltningen i Ringsted Kommune, blev 
kurset i stedet udbudt som 2 kurser a 5 dage. 
 
Det viste sig desuden at være umuligt at fylde kurset 
op kun med personale fra ældreområdet. Fra flere 

sider har vi erfaret at interessen var der blandt en del 
af personalet, men pga. flere nedskæringer på områ-
det var der ikke ressourcer til at hente vikarer ind, og 
flere steder på ældreområdet er der kun tid til at per-
sonalet varetager grundlæggende plejeopgaver, så der 
er i hverdagen ikke tiden til eller mulighed for at per-
sonalet tager de ældre med ud. Andre skal varetage 
den funktion.  
 
Alternativet blev at vi udbød kurset bredere i kommu-
nen: til kommunalt personale, samarbejdspartnere, 
organisationer, frivillige og borgere i kommunen. To 
kurser blev slået op i sommeren 2012, men pga. kun få 
tilmeldte til det ene kursus, blev de to kurser slået 
sammen. 
 
Det andet kursusforløb blev i stedet gennemført i 
2013. De to kursusforløb havde hhv. 15 og 16 tilmeld-
te.  
Se kursusopslagene i bilag 5-7.

 
 

 
 

Deltagerne på kurset Sundhed og natur 2012 
 
 

5.4 3-dages kurser 
 
Der var planlagt to 3-dages kurser for ældre og handi-
capområdet. 
Den person, som skulle står for kursusforløbet, var 
først sygemeldt og har derefter stoppet sin kursusvirk-
somhed, så i stedet har vi afholdt to forløb over 3 dage 
i samarbejde med Handicapidrættens Videncenter 

hvor deltagerne kunne tilmelde sig en eller flere dage 
sammen med deres borgere. Tanken var at dagene 
skulle inspirere til forskellige typer aktiviteter i Kære-
have. Dagene er beskrevet under "Arrangementer" i 
næste afsnit. 
 
Se opslagene i bilag 8-9. 
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6. Ture og arrangementer 
 
 
Der er afholdt over 50 ture og arrangementer for bor-
gere i Ringsted. Desuden er udbudt åbne tilbud som 
borgerne eller borgergrupper selv stod for. Kærehave 
stillede udstyr frem og tændte op i bålhytterne. 
 
Projektet er kommet bredt ud til kommunens borgere. 
Målgrupperne har bl.a. været: institutioner, handicap-
området, kommunalpolitikere, familier med og uden 
børn, ældre og socialpsykiatrien. Desuden har vi sam-
arbejdet med en lang række organisationer, borger-
grupper og lokale aktører om arrangementerne. Se 
hvem i beskrivelsen af de enkelte arrangementer her-
under. 
 
Følgende arrangementer er bl.a. afholdt: 
 

 Arrangementer for kommunalpolitikere. En tema-
eftermiddag d. 23. august 2011, hvor alle blev invi-
teret til en præsentation af ideerne bag projektet 
og til en rundtur i skoven. Da der var enkelte der 
ikke kunne deltage denne dag, blev der arrangeret 
en gentagelse, d. 19. september, i alt deltog 9 af 
byrådets 15 kommunalpolitikere. 
 

 Åbent hus sidste weekend i november 2011 med 
ca. 15 deltagere. 
 

 Julearrangementer for borgere de første 3 week-
ender i december 2011. I forbindelse med jule-
træssalg blev serveret gratis gløgg og æbleskiver og 
der blev i bålhytten orienteret om projektet og ud-
leveret skovfoldere i alt 2-300 stk. Omkring 500 
borgere fra kommune og nabokommuner deltog. 
 

 
Officiel åbning af Kærehaveprojektet 20. maj 

 

 Åbningsarrangement d. 20. maj 2012. Den dag 
åbnede Kærehaveskoven officielt med et stort 
åbent hus arrangement i skoven for alle Ringsteds-

borgere. Der var taler af skovejeren, Kommunen, 
Nordeafonden og Skovforeningen. Omkring 500 
borgere deltog og flere frivillige og forskellige or-
ganisationer stod for aktiviteterne på dagen. 
 

 
Snoren klippes af byrådsmedlem og nuværende borgmester 

Henrik Hvidesten og ejer Søren Paludan 

 

 Forårsforløb for børnehavebørn. Fra april til juni 
2012 kom børnehaven Tinsoldaten hver dag med 
en gruppe børn. 
  

 Temadag om sundhed og natur 21. juni 2012 for 
kommunalt personale og samarbejdspartnere. Der 
kom 18 deltagere til en temaeftermiddag i skoven 
med dialog og introduktion til årskurserne. 
 

 Ture og aktiviteter for skoler og børnehaver 2012. 
Der er afholdt omkring 20 ture for skoler og institu-
tioner. Vi har så heldige at få en praktikant i foråret 
som afholdt en del af turene. Desuden har folkene 
i projektet stået for en del ture bl.a. skovejeren, de 
ansatte i skoven og Skovforeningens naturvejleder. 
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 Efterårsferieaktiviteter 2012. I samarbejde med en 
række lokale foreninger og frivillige, blev der ud-
budt en række forskellige ture i Kærehave for bor-
gerne. Det var: 
o Motionstur i skoven v. Ringsted kajakklub 14. 

oktober 
o Fysisk aktivitet v. Susan Hemmingsen 17. okto-

ber 
o Politihundeopvisning v. Michael Winsløv 19. ok-

tober 
o Familieskovtur v. Christian Egon Rasmussen 19. 

oktober 
o Skovens biavler v. Jonas Anderson 19. oktober 
o Historiefortælling v. Abelone 18. oktober 
o Travetursbingo v. Hjerteforeningen 21. oktober 
 
Programmet blev sendt ud med Ringsted Kommu-
nes andre efterårsferietilbud til de lokale aviser og 
blev lagt på Kultunatur.dk og RingstedNU.dk. 
 

 Juleaktiviteter 2012. Der har været flere arrange-
menter i tilknytning til juletræssalget som åbnede 
sidste weekend i november og fortsatte til jul. I 
weekenderne serveres gløgg og æbleskiver. Rigtig 
mange borgere og især familier besøger skoven i 
forbindelse med juletræssalget. Mange benyttede 
tilbuddet om fæld-selv. Desuden var der: 
o 3 lørdage med historiefortællinger ved skuespil-

ler og historiefortæller Abelone Bregninge, fa-
miliearrangement også for ikke jultræskøbere, 
med i alt ca. 200 deltagere, støttet med 50% til-
skud fra regionen. 

o 7 børnehaver der benyttede sig af tilbuddet om 
juletræstur i skoven. Det er blevet en stor suc-
ces, hvor der nu også kommer børnehaver fra 
Bagsværd og Valby. 

 
Juletræssalget er en god lejlighed til at skabe PR 
om skoven og projektet, både i forbindelse med at 
folk kommer og køber træ og hygger sig og i til-
knytning til PR i pressen. 
 

Lockout-tilbud fra 13. april. Der blev hver morgen i 
lockout-perioden tændt op i bålhytte og sat fiske-
net frem, så alle der havde lyst, kunne hygge sig i 
skoven. 
 

 Valborgsaften og træplantning 1. maj. Pernille 
Stockfleth fortalte valborgseventyr, og der var val-
borgsblus med stort bål. På de 3 juletræseventyr-
dage i december var udleveret gavekort til plant-
ning af små nye juletræer under mottoet ”du skal 
høste som du sår”. På Valborgsaften kom 5 børn 
med gavekort, og de plantede små nye juletræer. 
Der var i alt 20 deltagere. Afholdt med 50% refusi-
on fra region (fortællerkavalkaden).  
 

 
 
 

 Skovens Dag 5. maj 2013 med omkring 350 delta-
gere i samarbejde med flere forskellige aktører. 
Besøgende kunne bl.a.: 
o Opleve TV2 løbet og heppe på løberne der pas-

serer bålhytten ved juletræerne 
o Besøge Det nordiske feltkøkken i Kærehave 

skov: Hvordan bruger vi skovens urter f.eks. 
bøgeblade, ramsløg og brændenælder til mad-
lavningen? v Agronom Nina Spaabæk.  

o Bage bladbrød  og smage brændenældesuppe, 
øve dig i kast med redningsreb, deltage i et lille 
løb og spille natur memory med FDF spejderne.  

o Købe popcorn, kaffe, vand og kage hos Glad 
Mad projektet. Bålhytten ved juletræerne 

o Høre Kærehave skovs biavler, Jonas Anderson 
fortælle om bierne, skovens stader og der er 
mulighed for at købe honning. 

o Se på årstidens fugle og fuglelivet i Kærehave 
Skov sammen med Poul Erik Weinreich og Inger 
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Nielsen, Dansk Ornitologisk Forening Vestsjæl-
land og lokalgruppen i Ringsted. 

o Klatre i træer – enten på egen hånd (som dine 
forældre gjorde da de var børn) eller sammen 
med træklatreinstruktør Claus Funk Østergaard 
fra Go2top. Der er en lav rebbane til børn fra 
ca. 3 år og en evighedsstige til børn fra ca. 6 år 
og op efter. 

o Fiske efter smådyr i den gamle skovsø med na-
turvejleder Eva Skytte, Dansk Skovforening 

o Afprøve orienteringssansen på ”Find vej i Kæ-
rehave” med Dansk OrienteringsForbunds po-
ster. 

o Prøve kræfter på naturfitness- og motorikbane 
o Følge de 2 afmærkede ruter på hhv. 1 og 3 km 
o Spise medbragt mad i det grønne 
o Afprøve stierne der er velegnede til både rulle-

stol og rollator 
o Tage på Naturskattejagt med mobil 
o Demonstration af hvordan sweisshunde bruges 

til at finde anskudt eller påkørt vildt v. Jørgen 
Lang, schweisshunderegistret 

o Skovgudstjeneste v. provst Lars Poulsen. 
 

 
 

 3 aktivitetsdage for alle - også folk med funktions-
hæmninger. Et samarbejde med Handicapidræt-
tens videnscenter: 
o Leg, aktiviteter og brug af sanserne i naturen d. 

29. april v/ Socialpædagog og friluftsvejleder 
Sanne Jensen med 12 deltagere 

o Træklatring og kæmpegynger d. 3. maj v/ Erik 
Derdau og Bo Jørgensen, Handikano med 75 
deltagere 

o Friluftsliv, Sjov og ballade d. 3. juni v/ Frilufts-
livsgruppen på Idrætsskolen for udviklings-
hæmmede i København med 15 deltagere. 
 

 Seminar 18. juni 2012. 30 interessenter fra Ring-
sted kommune deltog i en eftermiddag med frem-
læggelse af projektets foreløbige resultater og der-
efter ideudvikling for projektets fremtid (se bilag 
1). 

 
 

 3 aktivitetsdage for alle - også folk med funktions-
hæmninger. Et samarbejde med Handicapidræt-
tens videnscenter: 
o En anderledes dag i naturen d. 27. september 
o v/ Socialpædagog og friluftsvejleder Sanne Jen-

sen med 12 deltagere. 
o Træklatring og kæmpegynger d. 23. september 

v. Rikke Berthelin og Claus Funk Østergaard fra 
Go2top med 50 deltagere. 

o Friluftsaktiviteter i ”møjvejr” d. 4. oktober v/ 
Socialpædagog og friluftsvejleder Sanne Jensen 
med 16 deltagere. 

 

 Efterårsferie 2013 
o Motionstur i skoven 12. okt v. Ringsted 

kajakklub 
o Event for børn, unge og børnefamilier d. 

16. oktober v. Ringsteds Sundhedsam-
bassadører i Kommunekampen i TV2 øst  

o Skoven set fra toppen d. 17. okt. v. 
Go2top 

 

 Temadag for Ringsted Byråd 21. august hvor de 
foreløbige resultater fra projektet og de mulige 
fremtidsscenarier blev fremlagt. Som forberedelse 
til mødet var der udarbejdet en 30-siders evalue-
ringsrapport: ”Kærehaveprojektet. Evaluering og 
anbefalinger” (en midtvejsevaluering for det 4-
årige samarbejde som er indgået mellem skovejer 
og kommune). 
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7. Samarbejder 
 
 
Udover de organisationer og lokale ressourceperso-
ner, som vi har samarbejdet med i forbindelse med 
afholdelse af arrangementerne i foregående afsnit, er 
der indgået samarbejde om andre opgaver i skoven. 
Det er: 
 
 
Opsyn i skoven 
 
Der har været problemer med uønskede aktiviteter i 
skoven. For at undgå at det udviklede sig, har vi indgå-
et en aftale med politihundeforeningen om jævnligt 
opsyn. Der er opsat information ved indgangen til 
skoven – både for at informere besøgende men især 
som forebyggende foranstaltning. 
 
 
Biavl og honning 
 
Kærehave har fået sin egen produktion af honning. En 
lokal biavler har opstillet stader til efterårsferien 2013 
og viste og fortalte om bier, produktion og planer i 
forbindelse med aktiviteterne i efterårsferien. 
 
 
Træklatring 
 
Der er indgået aftale med træklatre Claus Funk. Han 
laver træklatrearrangementer i skoven for forskellige 
brugergrupper - bl.a. til Skovens Dag 2013. 
 

 
 
Motion i skoven 
 
Susan Hemmingsen som deltog på et af årskurserne, 
har efterfølgende oprettet et motionshold i Kærehave. 
To andre kursusdeltagere har efterfølgende indgået 
aftale med Sundhedscentret om opstart af et moti-

onshold for kræftramte. Holdet starter efter sommer-
ferien. 
 

 
 
Skovhjælperordning 
 
Vi har undersøgt mulighederne for at etablere en 
skovhjælperordning. Sådanne kører allerede i samar-
bejde mellem flere Statsskovdistrikter og kommuner, 
har mange spændende perspektiver som kan bruges i 
Kærehave. Vi har undersøgt forskellige muligheder, 
bl.a.: 
 

 har vi haft møde med Glad mad projektet, som står 
for en cafe i ældrecentret Knud Lavardcentret. Ar-
bejdet varetages af psykisk handicappede og har 
bl.a. diskuteret muligheden for at oprette en ord-
ning i stil med Skovhjælper-projektet i Naturstyrel-
sen, hvor psykisk handicappede arbejder i skoven 
bl.a. med servicering af brugerne. 
 

 Vi har haft møde med Socialpsykiatien og Glad 
mad, da vi bl.a. har et par borgere, som har vist in-
teresse for ordningen. 
 

 Vi har kontaktet Regnbuen, fordi det måske kunne 
være en opgave for dem. 
 

 Kommunen har sendt forespørgsel ud til special-
skoleområdet, for at køre om det kunne være en 
arbejdsopgave for deres unge. 

 
Pt. er der ingen aftaler. Skovhjælperordningerne er 
baseret på borgere på paragraf 103, og den ordning 
udfases fordi området er under revidering. Derfor vil 
det sandsynligvis efter kort tid ikke være muligt at 
skaffe borgere til et sådan tilbud. I stedet kommer nye 
tilbud bl.a. omkring støtteaktivering. Der er ikke lavet 
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nogen aftaler endnu, men der arbejder videre på sa-
gen. 
 
 
Kontakt og møder 
 
For at få flest muligt engageret i Kærehave, har vi 
taget kontakt til eller haft en del møder med forskelli-
ge forvaltninger og borgergrupper bl.a. de frivillige og 
foreningslivet. 
 

 Deltagelse på skoleledermøde d. 8. maj  2012. 
Præsentation af projektet/mulighederne og dialog 
omkring kursusforløbet. 
  

 Deltagelse på institutionsledermødet i kommunen 
2012. Præsentation af projektet/mulighederne og 
dialog omkring kursusforløbet. 
  

 Kontakt til frivillige og organiserede organisationer 
angående årskursus 2012. 
 

 Møde og rundtur med skolechefen, skoleleder fra 
Valdemarskolen samt leder af Knud Lavard centret 
(24. Maj 2012) 
 

 Oplæg om projektet på mødet for frivillige tilknyt-
tet Knud Lavard centret (d. 4. Juni 2012) 
 

 Møde med Glad Mad projektets leder, Anne Mik-
kelsen (d. 5. juni 2012) om muligt samarbejdsflader 
 

 Kontakt til en række frivillige foreninger afgående 
temadagen d. 21. juni 2012 
 

 Kontakt til leder for genoptræningsområdet for 
ældre, sundhedschefen og sundhedsdirektøren 
2012. 
 

 Kontakt til institutioner om mulig interesse for 
fælles ansættelse af naturfaglig person i flexjob 
som kan tage børnene med i Kærehave og evt an-
den natur sommer 2012. 
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8. Synliggørelse af Kærehaveprojektets tilbud 
 
 

8.1 PR 
 
Det er lagt stor vægt på at komme ud gennem forskel-
lige medier til borgerne bl.a. er Kærehave på nettet, 
der bliver sendt nyhedsbreve ud og der er løbende 
kontakt til lokal- og nationalpresse. 
 
www.kaerhave-skov.dk er skovens hjemmeside. Her 
ligger nu bl.a. information om mulighederne i skoven 
samt kort og link til foldere o.lgn. Der er desuden etab-
leret et bookningssystem til bålhytterne og baserne i 
skoven (i alt 4 stk.).  
 
Facebook. Kærehave har fået sin egen side på face-
book https://www.facebook.com/kaerehaveskov. Her 
lægger vi info om hvad der sker i skoven af særlig tiltag 
og besøgende kan give deres besyv med. 
Via facebooksidens venner og venners venner har vi 
mulighed for at nå ud til rigtig mange mennesker. 
F.eks. har næsten 3.200 mennesker set aktiviteten: 
lockouttilbuddet. 
 
Nyhedsbreve. Der er udsendt 6 nyhedsbreve til ”sko-
vens venner” (ca. 300 mail adresser). 
 
Sommer i Ringsted,  Efterårsferie i Ringsted og Jul i 
Ringsted. Samarbejde omkring udsendelse af tilbud i 
skoven. 
 
Find-vej-folder med kort over skoven (se den på næ-
ste side) blev udarbejdet sommer 2012 og trykt i 5000 
eksemplarer og ligger på www.kaerehave-skov.dk. 
Folderne har været lagt i infokasserne ved de 3 ind-
gange.  Efterspørgslen har været stor, og den er nu 
genoptrykt. Det meget store besøgstal i skoven bety-
der imidlertid at efterspørgslen har været og vil være 
stor. 
 
Folderen bruges til: 

 Almindelige skovture 

 Sms-skattejagt 

 Orienteringsløb 

 Skovgæsternes egne arrangementer, fx børnefød-
selsdage. 

 
 

8.2 Medieomtale 
 
Kærehave Skov har fået meget omtale i pressen: 
 
Kærehave skov – en skov ej blot til pynt, Jyllandspo-
sten 2-1-13 
 
Artikel i Kristelig Dagblad 5/1/2013 
http://www.kristeligt-
dagblad.dk/artikel/493088:Familieliv--En-tur-i-skoven-
skal-styrke-borgere-fysisk-og-mentalt 
 
Artikel i Weekendavisen 1/11/2013 
Nem Pille at sluge: http://kaerehave-
skov.dk/files//Nem%20pille%20at%20sluge.pdf 
 
Omtale Sundhedsprisen 2013: 

 http://www.regionsjaelland.dk/Kampagner/sundh
edsprisen/kandidater2013/Sider/Dansk-
Skovforening-.aspx 

 http://www.regionsjaelland.dk/nyheder/Sider/Da
nmarks-stoerste-Sundhedspris-uddelt.aspx 

 http://www.skovforeningen.dk/site/nyheder/204
6/ 

 http://www.altinget.dk/energi/rssitem.aspx?id=9
54778 

 http://news.dk/nyhed/187904/kaerehave-skov-
fik-klippet-snoren 

 http://www.gronteknik.dk/artikel?id=76353 

 http://www.dr.dk/Nyheder/Regionale/Sjaelland/2
013/10/11/141620.htm 

 http://www.maskinbladet.dk/artikel/privat-skov-
far-sundhedspris 

 
 
Interview Søren P. 26/11/2013 i P4 morgen kl. 8.15 
 
Politiken 6/11/13 ”Naturen er en nøgle til forståelsen 
af os selv” - kronik af Ida Auken 
http://politiken.dk/search/?q=kronikken%20ida%20au
ken 
 
Private skove kan højne folkesundhed 26/11/2013 
http://politiken.dk/indland/ECE2141808/private-
skove-kan-hoejne-folkesundhed/ 
 
Private skove vil til at slå et slag for folkesundheden, 
og skovene skal "indtænkes i sundhedsindsatsen". 
26/11/2013 
http://www.tv2bornholm.dk/?newsID=76748 

https://www.facebook.com/kaerehaveskov
http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/493088:Familieliv--En-tur-i-skoven-skal-styrke-borgere-fysisk-og-mentalt
http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/493088:Familieliv--En-tur-i-skoven-skal-styrke-borgere-fysisk-og-mentalt
http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/493088:Familieliv--En-tur-i-skoven-skal-styrke-borgere-fysisk-og-mentalt
http://kaerehave-skov.dk/files/Nem%20pille%20at%20sluge.pdf
http://kaerehave-skov.dk/files/Nem%20pille%20at%20sluge.pdf
http://www.regionsjaelland.dk/Kampagner/sundhedsprisen/kandidater2013/Sider/Dansk-Skovforening-.aspx
http://www.regionsjaelland.dk/Kampagner/sundhedsprisen/kandidater2013/Sider/Dansk-Skovforening-.aspx
http://www.regionsjaelland.dk/Kampagner/sundhedsprisen/kandidater2013/Sider/Dansk-Skovforening-.aspx
http://www.regionsjaelland.dk/nyheder/Sider/Danmarks-stoerste-Sundhedspris-uddelt.aspx
http://www.regionsjaelland.dk/nyheder/Sider/Danmarks-stoerste-Sundhedspris-uddelt.aspx
http://www.skovforeningen.dk/site/nyheder/2046/
http://www.skovforeningen.dk/site/nyheder/2046/
http://www.altinget.dk/energi/rssitem.aspx?id=954778
http://www.altinget.dk/energi/rssitem.aspx?id=954778
http://news.dk/nyhed/187904/kaerehave-skov-fik-klippet-snoren
http://news.dk/nyhed/187904/kaerehave-skov-fik-klippet-snoren
http://www.gronteknik.dk/artikel?id=76353
http://www.dr.dk/Nyheder/Regionale/Sjaelland/2013/10/11/141620.htm
http://www.dr.dk/Nyheder/Regionale/Sjaelland/2013/10/11/141620.htm
http://www.maskinbladet.dk/artikel/privat-skov-far-sundhedspris
http://www.maskinbladet.dk/artikel/privat-skov-far-sundhedspris
http://politiken.dk/search/?q=kronikken%20ida%20auken
http://politiken.dk/search/?q=kronikken%20ida%20auken
http://politiken.dk/indland/ECE2141808/private-skove-kan-hoejne-folkesundhed/
http://politiken.dk/indland/ECE2141808/private-skove-kan-hoejne-folkesundhed/
http://www.tv2bornholm.dk/?newsID=76748
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Skovejere kan tjene penge på sundhed 
http://www.maskinbladet.dk/artikel/skovejere-kan-
tjene-penge-pa-sundhed  
 
 
Private skovejere vil øge folkesundhed 
http://www.kl.dk/menu/Private-skovejere-vil-oge-
folkesundhed-id143054/  
 
Skovejere kan tjene på vision om sundhed 
http://www.landbrugsavisen.dk/Nyheder/Netnyheder
/2013/11/25/Skovejerekantjenepaavisionomsundhed.
htm  
 
Private skove kan højne folkesundhed   
http://www.dr.dk/Nyheder/Regionale/Sjaelland/2013
/11/25/094956.htm  
 
Skovejere kan tjene på sundhedsbølge 
http://www.tv2east.dk/artikler/skovejere-kan-tjene-
paa-sundhedsboelge 
 
Mellem gråvejr og grønne frikadeller, 1-6-12 - 
http://www.sn.dk/Mellem-graavejr-og-groenne-
frikadeller/Ringsted/artikel/203868 
 
Kærehave fik klippet snoren, 21-5-12: 
http://www.sn.dk/Kaerehave-Skov-fik-klippet-
snoren/Ringsted/artikel/201173 
 
Åbningsgudstjeneste ved biskoppen Tv 2 øst: 
http://www.tv2east.dk/video/2012-05-20/skovejer-
aabner-skov  

 
Politihunde i Kærehave tv2 øst: vist tv2øst nyheder 20. 
okt 2012 19.30 
Ivrig honningmand på skovtur 20/10/2012: 
http://www.sn.dk/Ivrig-honningmand-paa-
skovtur/Ringsted/artikel/232007 
 
Politimennesker og dyr på skovtur 19/10/2012: 
http://www.sn.dk/Politimennesker-og-dyr-paa-
skovtur/Ringsted/artikel/231907 
 
Kærlighed ved første skov-blik 15/10/2012: 
http://www.sn.dk/Kaerlighed-ved-foerste-skov-
blik/Ringsted/artikel/230927 
 
Chefkokken løber for livet 21/07/12 
http://www.sn.dk/Chefkokken-loeber-for-livet-for-
det-er-herligt/Ringsted/artikel/213445 
 
Mellem gråvejr og grønne frikadeller 01/06/2012:  
http://www.sn.dk/Mellem-graavejr-og-groenne-
frikadeller/Ringsted/artikel/203868 
 
Juletræerne blev hentet 02/12/2009: 
http://www.sn.dk/Juletraeerne-blev-
hentet/Ringsted/artikel/32000 
 
Tv2 Nyhederne 22-12-12 
http://www.tv2east.dk/video/2012-12-22/slutspurt-
om-juletraeer 
  
 

http://www.maskinbladet.dk/artikel/skovejere-kan-tjene-penge-pa-sundhed
http://www.maskinbladet.dk/artikel/skovejere-kan-tjene-penge-pa-sundhed
http://www.kl.dk/menu/Private-skovejere-vil-oge-folkesundhed-id143054/
http://www.kl.dk/menu/Private-skovejere-vil-oge-folkesundhed-id143054/
http://www.landbrugsavisen.dk/Nyheder/Netnyheder/2013/11/25/Skovejerekantjenepaavisionomsundhed.htm
http://www.landbrugsavisen.dk/Nyheder/Netnyheder/2013/11/25/Skovejerekantjenepaavisionomsundhed.htm
http://www.landbrugsavisen.dk/Nyheder/Netnyheder/2013/11/25/Skovejerekantjenepaavisionomsundhed.htm
http://www.dr.dk/Nyheder/Regionale/Sjaelland/2013/11/25/094956.htm
http://www.dr.dk/Nyheder/Regionale/Sjaelland/2013/11/25/094956.htm
http://www.tv2east.dk/artikler/skovejere-kan-tjene-paa-sundhedsboelge
http://www.tv2east.dk/artikler/skovejere-kan-tjene-paa-sundhedsboelge
http://www.sn.dk/Mellem-graavejr-og-groenne-frikadeller/Ringsted/artikel/203868
http://www.sn.dk/Mellem-graavejr-og-groenne-frikadeller/Ringsted/artikel/203868
http://www.sn.dk/Kaerehave-Skov-fik-klippet-snoren/Ringsted/artikel/201173
http://www.sn.dk/Kaerehave-Skov-fik-klippet-snoren/Ringsted/artikel/201173
http://www.tv2east.dk/video/2012-05-20/skovejer-aabner-skov
http://www.tv2east.dk/video/2012-05-20/skovejer-aabner-skov
http://www.sn.dk/Ivrig-honningmand-paa-skovtur/Ringsted/artikel/232007
http://www.sn.dk/Ivrig-honningmand-paa-skovtur/Ringsted/artikel/232007
http://www.sn.dk/Politimennesker-og-dyr-paa-skovtur/Ringsted/artikel/231907
http://www.sn.dk/Politimennesker-og-dyr-paa-skovtur/Ringsted/artikel/231907
http://www.sn.dk/Kaerlighed-ved-foerste-skov-blik/Ringsted/artikel/230927
http://www.sn.dk/Kaerlighed-ved-foerste-skov-blik/Ringsted/artikel/230927
http://www.sn.dk/Chefkokken-loeber-for-livet-for-det-er-herligt/Ringsted/artikel/213445
http://www.sn.dk/Chefkokken-loeber-for-livet-for-det-er-herligt/Ringsted/artikel/213445
http://www.sn.dk/Mellem-graavejr-og-groenne-frikadeller/Ringsted/artikel/203868
http://www.sn.dk/Mellem-graavejr-og-groenne-frikadeller/Ringsted/artikel/203868
http://www.sn.dk/Juletraeerne-blev-hentet/Ringsted/artikel/32000
http://www.sn.dk/Juletraeerne-blev-hentet/Ringsted/artikel/32000
http://www.tv2east.dk/video/2012-12-22/slutspurt-om-juletraeer
http://www.tv2east.dk/video/2012-12-22/slutspurt-om-juletraeer
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9. Skovens brugere 
 
 
Projektet henvender sig som sagt primært til de bor-
gere som er afhængige af at andre tager dem med ud - 
børnehave, skoler, ældre og handicap-området, men 
alle borgere i Ringsted er velkommen i skoven. 
 
Vi oplevede allerede tidligt i projektforløbet et øget 
antal besøgende i skoven. Stort set lige gyldigt hvornår 
vi kom i skoven, mødte vi folk. Det var alt fra løbere, 
hundeluftere, ældre på gåben eller på cykel, kommu-
nalt personale der holdt møde eller var med forskelli-
ge borgergrupper men især børnehaver og skolebørn. 
Det førte til et ønske om at kunne dokumentere hvor 
mange og hvem der kommer i skoven.  
 
Derfor kontaktede vi Skov & Landskab, Københavns 
Universitet, og har indgået en aftale med seniorforsker 
Frank Søndergaard Jensen om lån af tre tællestationer, 
så der er opsat registreringsudstyr ved de tre indgange 
til skoven. De registrerer antal besøgende i skoven 
gennem et år. Samarbejdet omfatter ikke en egentlig 
bearbejdning, kvalificering eller tolkning af tælleresul-
taterne, men kun levering af rå-data. Udstyret har 
efter lidt startproblemer stort set fungeret siden be-
gyndelsen af november. 
 
Derudover har vi registreringer af hvem der bestiller 
skovbaserne samt forbruget af foldere, som ligger i 
folderkasser ved skovens indgange. 
 

 
 

9. 1 Besøgstællere 
 
På 12 måneder har de tre tællere i alt registreret 
49.553 skovgæster i Kærehave. Det er et gennemsnit 
på 147 pr. dag. Det reelle besøgstal skønnes dog at 
være en del højere da: 
 

 Det er ikke alle skovgæster der benytter de tre 
indgange. Bl.a. kommer en del besøgende via de 
to indgange ved andelsboligområdet og vejen ved 
parcelhuskvarteret nord for skoven. 

 
 
Tallene fra tællerne skal tages med forbehold: 
 

 Der er ikke gennemført en egentlig kontrol af tæl-
lernes nøjagtighed (over- eller undertæller de) 

 De er ikke er kvalitetssikrede – der er altså tale om 
de rå tal, hvori der kan indgå ”mærkelige” tællinger 

 Der kan være noget ”flimmer” pga. bilkørsel – 
sensorerne kan ikke tælle biler korrekt 

 Alle tre tællere har i forskellige perioder været ude 
af drift. Det betyder at ikke alle besøg er registret. 

 
 
I skemaet på næste side er registreringerne samlet 
månedsvis fra november 2012- november 2013.  
 
De første 3 kolonner er antal registreringer ved de 3 
indgange (nord C1 er indgangen ved pendlerpladsen, 
syd C2 er indgangen fra bysiden og midt C3 er indgan-
gen ved rundkørslen/uglen). 4. kolonne er en sam-
mentælling af hvad de tre tællere har registreret. 
Bemærk at tælleren registrerer passager, dvs. både 
ind- og udgang. Tallene skal derfor divideres med 2. 
Kolonne 7 viser antal besøgende pr. måned. Kolonne 8 
er besøgende pr dag i måneden. 
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Der er interessante informationer at hente i registre-
ringerne. Bl.a. kan man se at de dage som har flest 
besøgende er lørdag og søndag, men at der er besø-
gende på alle dage i ugen. Herunder er indsat et ek-
sempel fra maj måned 2013 fra C3-tælleren, hvor man 
kan se hhv. hvor mange passager der har været hver 

dag i måneden, hvor mange passager der procentvis 
har været fordelt på de syv ugedage, hvilket tidspunkt 
på dagen passagerne har ligget på hverdage (gennem-
snitligt) og hvilket tidspunkt på dagen passagerne har 
ligget i weekenden (gennemsnitligt).  

 

 

    
nord 
C1 

syd C2 
midt 
C2 

I alt 
(ind&ud) 

  dg/md gns/md gæster/dag 

nov-12   808 1562 3374 5744 2 30 2872 96 

dec-12   483 1698 6190 8371 2 31 4186 135 

jan-13   645 1351 2669 4665 2 31 2333 75 

feb-13   654 1918 1597 4169 2 28 2085 74 

mar-13   748 1724 2902 5374 2 31 2687 87 

apr-13   1454 2100 4558 8112 2 30 4056 135 

maj-13   1755 2389 4817 8961 2 31 4481 145 

jun-13     3096   11030 2 30 5515 184 

jul-13     2403   8561 2 31 4281 138 

aug-13   3814 2457 4581 11122 2 31 5561 179 

sep-13   3079 3219 5548 11846 2 30 5923 197 

okt-13   2990 2397 5508 10895 2 31 5448 176 

nov-13   906 1271 3819 5996 2 27 2998 111 

              392 52425 134 

Gennemsnit  over 12 mdr fra dec 2012-nov 
2013 (nov 12 ikke medregnet) 

    362 49553 137 

Tællere C1nord & C2midt har ikke fungeret juni juli . For disse 2 mdr er tal extrapoleret på basis af C2 syd 
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Det har ikke været midler til en nærmere analyse af 
registreringerne. Et gæt er, at det i weekenden pri-
mært er familier, der bruger skoven, mens det på 
hverdage primært er motionister og hundeluftere om 
morgenen, skoler og institutioner fra kl. 8.30 til om-
kring kl. 12/13. Derefter SFO’ere, familier og motioni-
ster. 
 
Der er mulighed for at udvide registreringen med 
forskellige typer kvalitative undersøgelser af f.eks. 
hvilke borgere der kommer samt deres motivation, 
kendskab, interesser, handlinger osv., men det skal 
der findes midler til. Vi har sendt et specialforlag til de 
studerende på Skov- og Landskab, men der er endnu 
ikke nogen, som har vist interesse for opgaven. Aftalen 
med Skov og Landskab er, at tællerne står et år i sko-
ven - frem til november 2013. 
 

9.2 Bookning af skovbaser 
 
Der er 2 bålhytter og 2 åbne skovbaser der kan bookes 
på skovens hjemmeside. Booking system blev etable-

ret i maj 2012. På de 19 måneder har der været i alt 
425 bookninger.  
 
Brugen og bookingen af bålhytterne er vokset vold-
somt gennem sæsonen. Stigning i bookinger fra 2012-
2013 er  125% (kun registeringer i maj-nov, hvor der 
findes registreringer for begge år – se tabel herunder)  
 
 
Bålhytterne bookes især af: 
 

 Institutioner (over 50% af samlet antal bookinger) 

 Børnefødselsdage  

 Voksenfødselsdage 

 Familiearrangementer 

 Firmaarrangementer 

 Frivillige organisationer 

 Dagplejemødre 
 

Herunder er bookingerne samlet månedsvis.

 
Brugen og bookingen af bålhytterne er vokset vold-
somt gennem sæsonen.  

 

 
 
 
 

 
            

Ialt 

2013 4 5 3 19 39 46 10 50 30 46 32 
 

284 

2012 
    

4 24 3 8 27 28 19 28 141 

 
jan feb mar apr maj juni juli aug sep okt nov dec 425 

Antal bookinger bålhytter og skovbaser 

 
 
Brugen af bålhytterne er dog langt større end tallet 
her angiver, da en del af brugerne ikke booker, enten 
fordi de erfaringsmæssigt ved, at hytterne ikke er 
optaget i den periode de kommer (f.eks. for SFO først 
på eftermiddagen) eller fordi bålhytten ikke er krævet 
for aktiviteten og de derfor kun bruger hytten, hvis 
den er ledig eller når den bliver ledig. Det gælder både 
institutioner og de almindelige skovgæster. 
 
Skovejerens vurdering er, at bålhytterne bruges 400-
500 gange om året. 
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9.3 Brugergrupper 
 
En lang række institutioner, frivillige organisationer og 
borgergrupper har brugt Kærehave i større og mindre 
grad. Herunder er en række eksempler på brugergrup-
per. Bemærk at listen på ingen måde er dækkende, 
men er de brugergrupper som har kontakt til skovens 
personale enten via telefon, mail eller hjemmeside.
    
Skoler 

 Valdemarskolen 

 Dagmarskolen 

 Ringsted Privatskole 

 Ådalskolen 

 Asgårdsskolen 

 Ringsted Gymnasium 
 
SFO 

 Valdemarskolens sfo 

 Benløse skole sfo 

 Sfo Opalen 
 
Daginstitutioner 

 Tinsoldaten 

 Åkanden 

 Højbohus 

 Den frie Børnehave 

 Idrætsbørnehaven 

 Benløsegården 

 Snurrrtoppen 

 Bastionen 

 Toften 

 Børnehuset Kastanie haven 
 
Dagplejemødre 
 
Andre institutioner 

 Træningsfunktionen 

 Plejecenter Solbakken 

 Kassernen 

 
Frivillige organisationer 

 Ringsted motionsklub 

 Ringsted Raiders 

 FDF ringsted 

 De gule spejdere, Ringsted 

 Red barnet Ringsted 

 Diabetes foreningen 

 Ældresagen 

 Stavgængerne 

 Ringsted kajak klub 

 Ringsted handicapforening 

 3 lokale beboerforeninger 
 
Arrangementer af organisationer 

 TV 2 løbet 

 Støt Brysterne 

 Ringsted Raiders 

 Ringsted kajakklub 

 FDF Ringsted 

 Lions Ringsted 
 
Borgere 

 alle typer af borgere 

 familier 

 motionister 

 børnefødselsdage 

 voksenfødselsdage 

 familiearrangementer 

 firmaarrangementer 

 klassearrangementer efter skoletid fra alle skoler i 
kommunen 
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10. Omkostninger 
 

Kærehaveprojektet er støttet med 2.1 mio. kr. fra 
Nordea-fonden, midler til landdistriktsudvikling (EU og 
Fødevareministeriet) og Naturstyrelsen. 
Ringsted Kommune har siden 2012 betalt 150.000 kr. 
årligt til skovejeren. Derudover har Ringsted Kommu-
ne, Dansk Skovforening og Kærehave Skov alle bidra-
get med arbejdstimer i projektet. 
 
Der har været en række arbejdsopgaver og omkost-
ninger i forbindelse med projektet, som ligger udover 
det som er beskrevet i projektansøgningen og samar-
bejdsaftalen med kommunen. Bl.a. forudsætter facili-
teterne en række pleje og vedligeholdelsesaktiviteter 
for at fungere optimalt og der er brugt mange timer på 
koordinering, udvikling af samarbejdsrelationer, mar-
kedsføring og kontakt til mulige samarbejdspartnere 
samt diverse møder. Kærehave Skovs samlede tidsfor-
brug har i 2012 og 2013 været væsentligt større end 
anslået ved projektets begyndelse. Det er forsøgt 
opgjort i det følgende. 
 
 
Manuelt arbejde 
 
 Daglig oprydning af affald ved indkørsel, bålhytter 

og i skoven generelt. 
 Vedligeholdelse af naturfitnessbane, borde, bæn-

ke, hytter, grejbank. 
 Pleje af område langs naturfitnessbane. 
 Pleje af blomsterenge, fx manuel rydning af tidsler 
 Rydning af brændenælder, især ved bålhytter. 
 Pleje og tynding af områder med klatretræer. 
 Pleje langs stier med udhængende træer. 
 Udlevering af brænde til bålhytterne. 
 Optænding i bålhytter og åbne bål. 

 
Der er brugt 400-500 manuelle timer/år. 
 
 
Arbejde med traktor 
 
 Vedligehold af veje, herunder udbedring af huller 

og fjernelse af blade om efteråret. 
 Traktortimer ved vedligehold af naturfitnessbane, 

borde, bænke, hytter, grejbank. 
 Snerydning. 
 Slåning af enge og rabatter. 
 Udlægning og flytning af klatrekævler. 
 Klargøring til temadage. 

 
Der er 60-70 traktortimer/år 

Administrativt arbejde 
 
 Kontakter (mail, telefon og møder) med institutio-

ner og andre brugergrupper. 
 Kontakter (mail og telefon) med brugere af bålhyt-

terne på trods af det automatiserede bookingsy-
stem. 

 Planlægning og afvikling af arrangementer, fx te-
madage, Skovens Dag, Valborgsaften. 

 Skrivning og udsendelse af nyhedsbreve 
 Vedligeholdelse af hjemmeside 
 Mediekontakt. 

 
Der er brugt cirka 300 timer/år på administration af 
projektet fra Kærehaves side. 
 
 
Kærehaves øvrige direkte og indirekte omkostninger 
til faciliteterne 
 
 Udgifter til materialer til vedligeholdelse, fx knust 

asfalt til vedligeholdelse af veje 
 Drift af bookingsystem 
 Drift af hjemmeside 
 Mistet indtægt fra jagtleje. 

 
I projektopstartsperioden har skovejeren påtaget sig 
udgifterne, men det er ikke muligt på sigt. Det bety-
der, at der skal findes andre løsninger (se afsnit 11. 
Anbefalinger for de næste 3 år). 
 
 
Herunder findes et oversigtsskema med de økonomi-
ske betragtninger udarbejdet af Kærehave Skov. 



Økonomiske betragtninger Kærehave skov 
projektet         

Skovens udgifter     pris   

    pr /år kr/time   

Manuelle arbejdstimer   
1,5 ti-
mer/dag 450 150 67.500 

Traktortimer 
1,5 ti-
mer/uge 70 600 42.000 

div. materialer, træ, grus, asfalt mv.       6.000 

Bookingsystem 
årlig ud-
gift     3.000 

Omkostninger hjemmeside webmaster mv.   30 450 13.500 

Manglende jagtleje       22.000 

Årlig drift incl. manglende jagtleje       154.000 

          

Renter, ejendomsskat, afskrivning årlig          

Afskrivning fysiske anlæg, infotavler, skovbaser, fit-
nessbane, grejbank bomme, stier mv.  
Anlæg i alt 1,2 mio. kr. (afskrivning over 5 år)       240.000 

Ejendomsskatter mv.       12.000 

Forrentning kapital (4% af 50 % af skovværdi på 5 mio. 
Kr.)       100.000 

Årlig omk. forrentning, afskrivning og ejendomsskat        352.000 

          

Projektstyring og administrativ tid         

Tidsforbrug skovejer Søren Paludan   300 800 240.000 

Sum tid omsat til omkostning        240.000 
 
 

Tidsforbrug skovejer  Timer 

Kontakter (mail, telefon og møder) med institutioner og andre brugergrupper 30 

Møder kommune koordinering vedr skov 35 

Kontakter (mail og telefon) med brugere af bålhytterne på trods af det automatise-
rede bookingsystem 30 

Planlægning og afvikling af arrangementer, fx temadage, Skovens Dag, Hvalborgsaf-
ten 55 

Skrivning og udsendelse af nyhedsbreve 40 

Vedligeholdelse af hjemmeside 20 

Mediekontakt 30 

Skov tilsyn ugentlig 1-2 timer 60 

  300 
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11. Anbefalinger for de næste 3 år 
 
 
Projektorganisering 
 
Der skal findes en ny organisering af projektet når 
fondsstøtten og dermed Skovforeningens deltagelse 
ophører 1. november 2013. Der er ingen tvivl om at 
der ligger et stort uudnyttet potentiale i Kærehavepro-
jektet. Hvis det skal realiseres, vil det bl.a. kræve en 
form for tovholder/koordinator for projektet; en per-
son som både er den der tager imod henvendelser fra 
borgere, som vil i gang med forskellige tiltag, som 
koordinere indsatserne og som arbejder for at udvikle 
nye tiltag og samarbejder. Desuden vil det være oplagt 
at støtte det tværkommunale/tværsektorielle samar-
bejde. 
 
Det kan overvejes om der skal nedsættes en form for 
brugerråd for Kærehave, hvor både kommunale, priva-
te, virksomheder, organisationer, frivillige og instituti-
oner er repræsentere. 
 
En måde at komme videre på er at tage et skridt ad 
gangen, når man opbygger en ny struktur, så ikke alle 
evt. tiltag sættes i gang på en gang. 
 
 
Uddannelse af kommunale medarbejder, samar-
bejdspartnere og frivillige 
 
De længere kursusforløb har været en god motor for 
at få sat aktiviteter og samarbejder i gang - også på 
tværs af forvaltninger og mellem deltagerne. Og især 
har det været det som har givet deltagerne indsigt i de 
mange muligheder der er for at bruge naturen til at 
give mange forskellige borgere et løft - både fysisk, 
psykisk og socialt. 
 
Det er dog kun en lille del af kommunens ansatte der 
har deltaget i kursusforløbene. Vi ser et stort potentia-
le i at uddanne flere af kommunens ansatte og ligele-
des at inddrage ledelsesniveauet i kursusforløbene, da 
de skal skabe rammerne for at medarbejderne kan 
ændre praksis og ting kan lade sig gøre. 
 
Det bør overvejes om kurserne skal holdes institu-
tionsvis eller på tværs af fagligheder og kommunale 
forvaltninger (det sidste har vi i projektet haft rigtig 
gode erfaringer med). 
 
De kan ligeledes overvejes om der skal uddannes en 
række superbrugere, som er personale, der kan funge-

re som ressourcepersoner i kommunens institutio-
ner/forvaltninger og kan vejlede andre, som har været 
igennem et kortere kursusforløb. 
 
 
Samarbejder der løfter flere borgergrup-
per/synergieffekter 
 
Vi har oplevet eksempler på at Kærehaveprojektet kan 
skabe nye samarbejder, som løfter flere borgergrup-
per. F.eks. afholdt Idrætsefterskolen for udviklings-
hæmmede en aktivitetsdag i skoven, som Sprogskolen 
i Ringsted tilmeldte sig. Begge grupper gik derfra med 
gode oplevelser. Sprogskolens elever, der er indvan-
drere fra mange forskellige lande, som går til dansk-
undervisning, fik øvet sig på sproget men de blev også 
udfordret på det fysiske og sociale område da de skul-
le gå på line og følge et tov gennem skoven med bind 
for øjnene og en elev fra Idrætsskolen som hjælper. 
De udviklingshæmmede oplevede at være dem der var 
eksperterne - de skulle instruere og hjælpe og tage 
vare på deltagerne fra sprogskolen.  
 
Skoven kan skabe rammer for endnu flere at den type 
aktiviteter eller samarbejder, hvor forskellige borger-
grupper kan løfte hinanden. Det kan f.eks. være soci-
alpsykiatrien, ældreområdet, frivillige, jobcentret, 
handicapområdet, børn og unge osv.  
 

 
 
Målgrupper 
 
Man kan opdele borgerne i målgrupper der kan selv og 
de som skal have hjælp eller støtte til at komme af 
sted. 
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For de borgere som selv kommer af sted vil det være 
oplagt at fortsætte med at støtte op om tiltag, som 
gør, at de fortsætter med at kommer i skoven (se 
f.eks. tilbagevendende arrangementer). Desuden vil 
det være interessant at kigge nærmere på om der er 
borgergrupper, der kan selv, som ikke bruger skoven 
og måske lave tiltag der retter sig mod dem (se bru-
gerundersøgelse). 
 
Der ligger et stort potentiale i at få fat i de borgere der 
har brug for støtte til at komme af sted. Vi har med 
det hidtidige projekt ikke fået kontakt til alle bl.a. 
ligger der muligheder indenfor socialpsykiatrien, han-
dicap og syge-dagpengeområdet, hvor vi kun lige har 
fået taget de første kontakter. 
 
Ældreområdet har været sværere end forventet, at få 
til at bruge skoven - bl.a. pga. nedskæringer på områ-
det og at det kan virke mere besværligt at komme af 
sted. For at få de ældre mere ud, skal der tænkes an-
derledes end vi har gjort hidtil f.eks. i at inddrage frivil-
lige, besøgsvenner og familie men også i om der kan 
frigøres nogen timer/midler i at tænke en anderledes 
struktur eller samarbejde med andre forvaltninger. 
 
 
Aktiviteter og arrangementer 
 
Det vil være oplagt at arbejde videre med at få frivilli-
ge og organisationer til at stå for forskellige typer 
aktiviteter og arrangementer i skoven, sådan at der 
bliver tilbud og muligheder for mange forskellige bor-
gergrupper. Det vil kræve en særlig indsat rettet mod 
dette område. 
 
Der ligger et idekatalog (bilag 1) med en lang række 
forslag til aktiviteter i skoven udarbejdet af deltagerne 
til evaluerings- og ideudviklingsmødet i juni 2013, hvor 
30 mennesker deltog. En stor del af forslagene har 
større anlæg og faciliteter indarbejdet, som det vil 
kræve større beløb at igangsætte. Men mange af tan-
kerne kan sagtens omsættes til realistiske tiltag, med 
de muligheder skoven allerede giver. 
 

 
 
Tilbagevendende arrangementer: 
 
Udover de aktiviteter borgerne selv sætter i gang, vil 
det være oplagt at fortsætte med en række tilbage-
vendende, årlige arrangementet. Det kan f.eks. være: 

 Skovens Dag 

 Efterårsaktiviteter 

 Sommerferieaktiviteter 

 Julemarked 
 
Her vil det være oplagt at inddrage foreninger og frivil-
lige på samme måde som hidtil. 
 
 
Brugerundersøgelse 
 
En undersøgelse af hvilke borgergrupper der bruger 
skoven og hvad der er deres bevæggrund for at kom-
me, vil give den bedste baggrund for at arbejde videre 
med projektet. Det vil desuden give et billede af hvilke 
borgere som ikke bruger skoven, så man evt. kan rette 
en særlig indsat mod dem. Skov- og Landskab har stor 
erfaring i at udføre den slags undersøgelser. 
 
 
Sundhedsfremme, natur og samarbejder i et bredere 
perspektiv 
 
Til evaluering- og ideudviklingsmødet i juni 2013 del-
tog Peter Emmerich fra Implement. Han præsenterede 
nye måder at tænke sundhed og forebyggelse, hvor 
man rette indsatser mod de borgergrupper der koster 
rigtig mange penge på sundhedsbudgettet og tænker 
indsatser i samarbejde med organisationer og frivillige. 
Kærehave kan være en motor i en sådan måde at 
arbejde videre på. 
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Afstemning af forventninger mellem skovejer og 
kommune 
 
Skovejeren og kommunen bør afstemme forventnin-
gerne omkring udførelse og finansiering af fremtidige 
omkostningskrævende aktiviteter i projektet, fx: 
 

 Niveau for oprydning af affald  

 Niveau for vedligeholdelse af naturfitnessbane, 
borde, bænke, hytter, grejbank 

 Niveau for pleje af områderne 

 Udlevering af brænde til bålhytterne og optænding  

 Løbende trykning og revidering af folder 

 Drift af bookingsystemet. 
 

Tre scenarier for fremtiden 
Der blev på mødet med byrådet d. 22. august præsen-
teret tre scenarier, som oplæg til den videre drøftes 
op Kærehaveprojektet. De tre scenarier er: 
 

 Scenarie 1: fastholder det aktuelle niveau af facili-
teter, idet der i dette scenarie ikke tænkes i hver-
ken udvidelse af faciliteter eller tilbud i forhold til 
den aktuelle situation. 

 Scenarie 2: opererer med en udvidelse af facilite-
ter og forudsætter fortsat stigende omfang af til-
bud – idet viften af faciliteter og tilbud planlæges 
og tilrettelægges ud fra institutioners og eventuelt 
også foreningers (fx idrætsforeningers) ønsker 
samt ud fra borgerønsker.  

 Scenarie 3: forudsætter justering og eventuelt 
udvidelse af faciliteter og tilbud – idet viften af fa-
ciliteter og tilbud her tager udgangspunkt i, hvor-
dan presset på sundhedsudgifter og sociale udgif-
ter kan dæmpes gennem øget anvendelse af natur 
som del af sundhedsfremme, forebyggelse og re-
habilitering, og hvor der fx – ud fra de ovenfor 
omtalte internationale tendenser – kan fokuseres 
på de borgersegmenter, der står for meget store 
andele af de offentlige sundhedsindsatser og soci-
ale indsatser. 

 
 

Valg af scenarie vil i høj grad være betinget af, om 
Kærehaveprojektet skal videreudvikles som et lokalt 
orienteret initiativ ud fra specifikke lokale rammer og 
rammebetingelser – eller om Kærehaveprojektet skal 
videreudvikles i en retning, der eventuelt kan få karak-
ter af en form for nationalt modelprojekt, hvor erfa-
ringer og løsninger efterfølgende kan videreformidles 
og anvendes i andre dele af landet.   
 
Pt. arbejder projektparterne videre med hvilke scena-
rier, det er muligt at realisere. 
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Bilag 1. Idekatalog fra seminar 18. juni 2013 
 
I alt 7 grupper med 4-6 deltagere udarbejdede først en 
masse ideer til aktiviteter og tiltag i skoven. Derefter 
skulle ideerne kvalificeres – hver gruppe valgte de 
bedste 2-4 ideer som skulle beskrives nærmere. Bl.a. 
skulle gruppen besvare følgende 5 spørgsmål:  
 
1. Hvad er de første/vigtigste/letteste skridt – hvor-

dan får vi nemmest skudt ideen i gang? 

2. Hvem er samarbejdspartnere – er der andre der 

kan få glæde af ideen – hvor kan der ligge syner-

gimuligheder? 

3. Hvad får vi ud af det – hvad kan vi lære – hvem 

kan få noget ud af ideen? 

4. Hvem er tovholder - hvem skal bære ideen videre 

- hvem har ejerskab til ideen? 

5. Hvilke barrierer ser I og hvordan overkommer vi 

dem? 

Herunder er først de gennemarbejde ideer præsente-
ret. Bagefter kommer en liste over alle ideer fra semi-
naret opdelt under 3 punkter: aktiviteter, faciliteter og 
andet. 
God læselyst  
 
 
Netværksdannelse for pårørende 
Pårørende til borgere med sygdomme (alle f.eks. alz-
heimers, hjerneskade, sclerose, parkinson, hjertesyg-
domme, psykisk syge ect.). 
1. Pårørende. Hvis de pårørende er friske vil der 

være mindre træk på kommunale ydelser. 

3. Kommunale medarbejdere der arbejder med 

sygdomsområderne f.eks. demenskonsulent, 

hjerneskadekoordinator, sundhedskonsulent 

4. Motivation 

5. Vejret. De rigtige sko, Det ukendte. Det er nyt. 

 
Udendørs sløjdværksted 
Arbejdsbænke, huggeblokke, grejbank (økser, save, 
diverse værktøj). Bygge fugletårn/udkigstårn. Hvad 
kan man lave her: hugge/kløve brænde, bænke eller 
andre siddeting, figurer, skolens sløjd flytter ud, priva-
te produkter. Kursus: brændekløvning og andet. 
1. Tilbud til mænd. Tilbud til mænd m. hjerneskade, 

inspirerende rammer for sløjdundervisning, sidde-

ting i skoven: mere attraktiv. Lære at anvende 

værktøj. Selv at skabe-kreativitet-kreative færdig-

heder. 

2. Borgere i al almindelighed. Borgere med særlige 

behov. Skoleelever. Familier. Spejdere (kunne væ-

re undervisere). 

3. En frivillig (f.eks. uddannet tømmer). Naturvejle-

deren som Ringsted ansætter. En af Sørens ansat-

te 

4. Snak med Søren 

5. Penge/økonomi til udstyr. Personale ressourcer. 

 
Frilufts-korsang 
Korsang: forskellige grupper møder hinanden. 
1. Socialt sammenhold. Sanglære. Sproglære. Bred 

integration. Overvinde egne grænser 

2. Musikskolen. Lokal-kor/skoler. Sfo og skole. frivil-

lig kor. Senior kor 

3. Musikskolen. Kor på skift. Forskellige temaer 

4. Undersøge interessen. Kan den bære? Afprøve, 

sende en prøveballon i luften 

5. dyrelivet 

 
Vinteraktivitet i skoven 
Skiløjper og skøjtesø 
1. Aktiviteterne rummer mange aldersgrupper. Sær-

ligt fokus på teenagegruppen 

2. Idrætsforening. SSP. Ungdomsskolen 

3. Fritid og kultur. Teknisk forvaltning. Skovens ejer 

4. Kigge på lokaliteten. Planlægning (eks. Kultur og 

Fritid). Unge i aktivering 

5. Vejrafhængig. Økonomi. Drift og vedligehold 

 
Natåbent med lys i skoven 
Liv i skoven efter kl. 22.00 – hele året rundt. Elektri-
ske/levende lyd. Evt. i forbindelse med natåbent i 
byen, byløb, ved historiefortælling (årstidsbestemt), 
”skovløb”, månedlig natåbent, Sct. Hans, Halloween, 
skattejagt, stjernehimmel – lyt og se. 
1. Udvidet åbningstid i skoven. Hygge vs uhygge, kan 

være tryg med voksne på trods af mørke. Lyde. 

Lejrstemning. For hele familien 

2. Evt. naturvejleder. Byens elinstallatør. Brandvæ-

sen (levende lys). Byens borgere med lommelyg-

ter. 
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QR-kodeopgaver 
Periodevis skiftende temaer med QR-opgaveløsning i 
naturen/skoven. Enten faste standere eller GPS-
søgning efter mobile standere. Brugere kan booke sig 
ind som arrangører for en periode. Evt. kan de forskel-
lige årstider udnyttes. Ellers frit slag for temaer. 
1. Flere brugere i naturen. Både arbejds-skole-fritid. 

Ny viden på smart måde. Meget lidt vedligehol-

delse. 

2. Hjemmesiden mm. reklamerer for periodens te-

maer og prøver at inddrage andre 

3. Foreningsliv henvender sig bl.a. til skole og institu-

tioner 

4. Hjemmesideansvarlig/IT. Orientering i medi-

er/dagspresse 

5. Tidligere temaer gennes i en opgavebank på 

hjemmesiden. Tovholder fastsætter de første te-

maer og formidler dette. 

 
Fædre- og mødregrupper i skoven 
Et gratis tilbud til forældre med børn i alderen 1-3 år. 
Det kan være rene fædregrupper, rene mødregrupper 
og eventuelt blandede grupper. De rene kønsgrupper 
har to fordele: Erfaringsudveksling mellem forældre af 
samme køn og anderledes samvær med børnene når 
mor/far ikke er der. 
1. Forældre og børn får fælles og nye oplevelser. 

Børn får motorisk træning 

2. Socialrådgiver. Sundhedsplejersker 

3. Ringsted Kommune, børnecentret (det lange cen-

ter) 

4. Et idekatalog over lege: naturen + særlige facilite-

ter i Kærehave Skov. Hvad kan man se i naturen? 

5. Der skal udvikles idekatalog. Der skal udpeges 

tovholder der sætter forældre i forbindelse med 

hinanden. 

 
Borgernes adgang til sundhed gennem skoven 
Parallelindsatser – tilbud i Kærehave i tilbudskatalog, 
Tilbud til stressbehandling. 
 
Skovforhindringsbane 
I forbindelse med eksisterende stier/løberuter etable-
res x-antal forhindringer så man kan løbe væk fra stien 
for at forcere og så hurtigt løbe ud på stien igen efter 
passage. 

1. Alle der bruger skoven som motionsforbedrende 

og motorisk forbedrende aktivitet. Ved gentagen-

de brug er det motorisk og konditionsforbedrende 

for alle brugere 

2. RIMO. Ringsted Produktionsskole til produktion af 

forhindringer. 

3. Diverse foreninger (RIMO, Ringsted Kajakklub). 

evt. Sfo’erne. Idrætskonsulent. Skovejer 

4. Kontakt til RIMO/Ringsted Kajakklub 

5. Midler. Materialer (træ kunne komme fra skoven) 

 
Nat i naturen 
Overnatning i naturen, bivak, shelter eller lgn. Opleve 
mørket og lydene, duftene, stemningen, stjerner. 
Ledsaget af formidling, astronomi, natur 
1. viden om/interesse for natur. Tryghed/vane ved 

at være i naturen. Socialt samvær. Teambuilding. 

Sociale kompetencer 

2. Spejdere. Skoler/børn/unge/institutioner. Idræts-

forening. Alm. familier. Synergi – skolebørn tager 

familien med ud osv. 

3. Alle fra punkt 2. Men kommunen inspirerer og 

kan evt. levere info og undervisningsmateriale. 

(stjernekikkert, dyrelyde, stjernekort) 

4. Prøv med fem institutioner (med fuld opbakning). 

Skaf midler (lille projekt). Del ud af erfaringer. 

5. Bange forældre – forældre må deltage. Dårligt vejr 

– bed til gud evt. aflys. Overarbejder – træk på 

forældre/ressourcer til aflønning. 

 
Teatergrav i en lysning 
En rund udgravning, så siddepladserne er på skrånin-
gen og en scene på den anden side. 
1. Alle gæster. Socialt samvær. Teater – sang 

2. Institutionerne. Private 

3. Ringsted Kommune. Kommunens lærlinge og EGU 

+ STU elever 

4. Sponsorer. Samarbejde mellem kommunen og 

sponsorer 

5. Opgravet jord bruges til kælkebakke. Arbejdsledi-

ge unge på kontakthjælp. EGU-STU-elever 

 
Naturvejleder 
En person der kan koordinere aktiviteterne i Kærehave 
skov og ellers i Kommunen. 
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1. Flere ideer og projekter bliver til noget. Mange 

målgrupper kan få en klar indgangsperson til akti-

viteter 

2. En kobling mellem institutioner, kommune og 

forvaltninger 

3. Kommunen, alle aktørerne kan have ejerskab af 

personen. 

4. Dialog med friluftsområdet om start på løntilskud. 

5. Økonomi 

 
Hjørne til fordybelse 
Et hjørne hvor der ikke er vilde aktiviteter. Sanseele-
menter inddrages. Føle, dufte osv. 
1. Afstress. Folk med brug for at stresse af 

2. Jobcenter – sygedagpenge eller institutioner for 

børn og unge med f.eks. ADHD 

3. Naturvejleder. Projektleder. Institutionspersonale. 

Mindfullnessinstruktør 

4. Dialog om interessen for fordybelse med inst. og 

jobcenter 

5. En konflikt mellem aktiviteter og ro – er der plads 

til begge dele? Skilte. Hvem er den tydelige tov-

holder? 

 
Aktivitetsområde 
En lysning i skoven – gerne ved en sø. Orienteringsløb, 
baner til spil, petan, bakker til at kælke på, svævebane 
fra hytten over søen, lille hundeskov, mountainbike 
(mulighed for lån)weekender med orienteringsløb, en 
fast hunde-agility-bane, gynger i træerne, svævebane 
og gynger. 
1. Sund motion. Aktivt. Liv. Alle: børn som forældre 

2. Alle. Fælles aktiviteter evt. institutioner 

3. Den nye naturvejleder er tovholder. Arbejdsfri 

udfører opgaven 

4. Søren og/eller naturvejleder udarbejder oplæg og 

søger sponsorer 

5. Sikkerhed. Forsikring. Kompetente personer, der 

har kompetencer indenfor området. 

 
Mad i naturen (nyttehaver) 
Etablering af urtehaver eks. ved engen ved hytten. En 
matrikel på institution/forening der ønsker det. Etab-
lering af udekøkken i forbindelse med området. 
1. børn-unge-ældre. Fra jord til borg. Socialt samvær 

2. se under punkt 1 

3. det er den enkelte institution 

 
 
 
Nye aktiviteter i Kærehave 
Synlige fysiske aktiviteter, tænk i fællesskaber og pro-
gram (svævebane, køkkenhave, højbane i træerne, 
parcour, terrængående kørestole, bænke-stubbe-
pitstop, rollespil, natløb, stilleskov, mindfullness, jul i 
Ringsted, teambuilding, tilbudsbank over Kærehave m 
snobrød, fuglekig osv. 
 
Borgernes adgang til oplevelser i Kærehave 
Hvordan lettes adgangen fysisk set (terræn kørestole, 
booking af kørelejlighed/samkørsel, seniorjobs, nytte-
aktivering, hejseværk til kørestolsbrugere) 
 
 

Øvrige ideer 
 
Aktiviteter 

 Lille Nørd-dag i skoven – gæt en lort - (markedsfø-

ring?)  

 Fødselsforberedelse/efterfødsel 

 Lån en hjælper 

 Adopter en ældre 

 Adopter en elev 

 Actionspil for computerafhængige drenge 

 Legeweekend – legedage 

 Gangtræning (høj puls) for ældre 

 ”Foreningenshold” i naturen 

 Parallelforløb under Ringsted Kommunes tilbuds-

katalog for indsatsen for borgerne i match 2 mhp. 

egen selvforsørgelse og øget livskvalitet 

 I behandlingen af stressramte skulle der kunne 

tilbydes fitness i naturen i stedet for eller som er-

statning for tvungen fitness i et center 

 Bytoget Magnus kører i Kærehave under Jul i 

Ringsted 

 Børnenes/skolernes/SFOernes dag i Kærehave 

 Jobs som (jobcenter) medhjælper for besøg 

 Tema i skoven hvor alle interesserede byder ind 

med viden – aktiviteter 

 Mandeaktiviteter for mænd med erhvervet hjer-

neskade (ex. kløve brænde) 

 Institutioner for børn og ældre mødes samtidig i 

skoven til fælles aktiviteter 

 Undervisning i skoven med inddragelse af idræts-

foreninger. Motion kombineres med dansk, ma-
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tematik, natur & teknik i skoven. Målgruppe: Fol-

keskoler og SFO’er 

 Fotomaraton i skoven over en dag/et døgn 

 Brød-over-bål kursus 

 Overnatning i shelter 

 Teambuilding arrangement 

 Hulebygning 

 Rollespil 

 Svampetur med guide 

 Mad (suppe mm) på skovens urter 

 Lær at kende dyrespor (f.eks. om vinteren i sne) 

 Lær fuglestemmerne at kende (for børn) 

 Kursus i vinterfodring af fugle 

 Natløb og stjerneblinderundvisning 

 December: geo-cachingtur med poster og ge-

vinster 

 Naturdage for hele familien, f.eks. hvem bor i 

søen, hvilke dyr bor i skoven, mad på bål, lege 

i naturen. 

 Geo-cathing. Julekalender, find en art 

 Nytteaktivering af akademikere til formidling 

af viden om biodiversitet (ny dagpengereform 

– nytteaktivering) 

 Læreplans-workshops-dag. De 6 læreplans-

temaer bliver gjort tilgængelige i skoven. In-

stitutioner kan heraf blive inspireret af hinan-

den til at lave pædagogiske forløb i skoven 

 Skovgolf. Ny sportsgren i skoven i samarbejde 

med golfklubben og…. 

 Spring forældregenerationen. Ældre lærer 

børn og unge at være i og opleve sko-

ven/naturen 

 På tværs af generationerne. 1 temauge hvor 

institutionsbørn følges i skoven med ældre 

beboere fra plejecentre 

 Motionsstafetløb for rollespilsdag/dage. I sfo-

regi for deres børn, kunne også være en 

weekenddag for familier a la Barda (DR) 

 Motionsstafetløb for SFO-børn. Årligt løb 

hvor de forskellige SFoer deltager. Den løbes 

som stafetløb, da man så kan heppe og være 

sociale omk. deltagelsen – a la DHL-stafet. 

 Naturformidling 

 Bevægelse/motion sammen med skolebørn 

 Bevægelse/motion for blandede grupper. 

Børn- gamle osv. 

 Aktiviteter til de 13-18 årige (rollespil, orien-

teringsløb). Tilmelding via sms 

 Relationer mellem unge/gamle/børn i lukke-

de rum med naturvejledere 

 Aftale med ungdomsuddannelserne om un-

dervisningsforløb 

 Sundhedstjenesten møder børn/elever i sko-

ven 

 Lægesamtaler ude i naturen. Flytte praksis ud 

i den åbne base bare 1 dag 

 Idrætsklubber forpligtet ind i skoven (støtte-

indsatser, træningsfaciliteter) 

 Teater i skoven (børn for hinanden, ældre) 

 Vinterskøjter 

 Rollator-ræs i skoven m børn og gamle 

 
Faciliteter 

 Flere siddepladser 

 Flere bænke  

 Parkourbane 

 Permanent svævebane 

 Sundhedsspor (opmålt rute inkl. Kondital) 

 Hejseværk i et træ – let tilgængeligt – til for-

flytninger 

 Stille skov 

 Kærehave tænkes tættere ind i Ringsteds Kul-

tur- og Fritidsprojekter 

 Gangbro i træerne ala Egeskov/Bregentved 

 Højbane i bøgetræerne til at arbejde med til-

lidsøvelser 

 Terrængående kørestole til rådighed/udlån 

 Rasteplads til dårligt gående borgere 

 Gå i trætoppene (på en bane) 

 Friluftsteater og /eller scene 

 Dansepavillion 

 Skilte på træerne 

 Svømmesø til ældre med behov for støt-

te/genoptræning 

 Træklatring. Forhindringsbane i trætoppene. 

Mulighed for overnatning i et træ. Trærapel-

ling 

 Klatreskov m træklatring/svævebaner osv ala 

KragerupGoHigh og Klatreskoven på Vester-

bro/Carlsberg 
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Andet 

 Transportmulighed til skoven (synlighed om 

p-pladsen, lån af biler, nemmere transport i 

skoven, stierne færdige) 

 Foreninger som resssource for institutioners 

besøg i skoven 

 Tilbudsbank: haves: viden om fugle. Søges: 

nogen der vil vide noget om fugle osv. Meget 

gerne tværsektorielt – synergieffekt! 

 Booking af kørselsordning til og fra skoven 

 Frivillige organisationer som selv tager initia-

tiv. Rammer til rådighed for ungdom. Nye? 

Kajak/FDF 

 Naturlærer til byens mindste 

 Samarbejde med jobcenter – nytteaktivering 

 Klippekortsordning med øvrige kultur og 

idrætsinstitutioner 

 Grejbank vedligehold 

 Skov som indsats + peer/caremaneger 

 Samvær/hjælp fra unge på produktionsskole 
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Bilag 2: Introkurser 
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Bilag 3. Årskursus for børnehaver 
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Bilag 4. Årskursus for skoler 
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Bilag 5. Årskursus ældreområder 
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Bilag 6. Årskursus Sundhed og natur 
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Bilag 7. Årskursus Sundhed og natur 2013 
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Bilag 8. 3-dages kurser forår 2013 
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Bilag 9. 3-dages kurser efterår 2013 
 

 


