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Center for Plan & Miljø  

Opfølgning på Sundhedspolitik 2021-2025 for Plan & 
Kulturudvalget 
Center for Plan & Miljø har indsatser inden for mål 2, som Teknik & Miljøudvalget skal 
behandle. 
 
Mål 2 omhandler fysisk aktivitet, fællesskab og velvære, hvor Center for Plan & Miljø 
bidrager med at indtænke rekreative muligheder i den overordnede planlægning. I 2021 
blev kommuneplanen revideret. I den forbindelse var der blandt andet fokus på at 
gennemgå skovrejsningstemaet med henblik på at åbne mulighed for at få etableret mere 
skov i Faxe Kommune.  
 
I perioden er der også blevet etableret de første offentlige skove i Faxe Kommune, 
Folkeskoven i Haslev og en ny skov banen i Karise. Her er det en udfordring, at 
skovprojekterne alene gav mulighed for selve skovplantningen. Dette betyder, at der 
mangler etablering af stier og aktivitetsmuligheder i skovene. 
 
Center for Plan & Miljø arbejder løbende med stiplanlægning og at forbinde eksisterende 
stier med nye stier, når der lokalplanlægges for nye boligområder. Her planlægges også 
arealer til ophold og leg. Det er dog ikke Center for Plan & Miljø, der etablerer disse anlæg i 
private områder, men den enkelte udstykker. 
 
På naturområdet har Center for Plan & Miljø også projekter, hvor der er mulighed for at 
indtænke stier. Et eksempel på dette er stien i Gammellung mose, der blev etableret i 
forbindelse med Life Rigkilde-projektet. 
 
Udvalget skal behandle et forslag om at justere et strukturelt mål om flere løbestier, 
aktivitetssteder og legepladser til også at omfatte trafiksikkerhed. Herunder en tilføjelse af 
en indsats for trafiksikkerheds- og tryghedsfremmende projekter under Trafikhandleplanen.  
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Center for Plan & Miljø 

Opfølgning på Sundhedspolitik 2021-2025 for Plan & Kulturudvalget 
 
Vision: styrke borgernes rammer for et godt og sundt liv og samtidig forebygge med tidlig indsats.  
 
Mål: 

1. Færre rygere og brugere af tyggetobak og snus  
2. Fysisk aktivitet, fællesskab og velvære  
3. Mindre alkohol og nul stoffer 
4. Styrket mental sundhed 
5. Mad og gode måltider 
6. Sammenhæng i det nære sundhedsvæsen og den sundhedsfaglige indsats 

 

2: Fysisk aktivitet, fællesskab og velvære  
Mål Ansvarlig Status Forslag til justeringer 

Center for Plan & Miljø foreslår at justere dette 
strukturelle mål, så det også omfatter en indsats for 
trafiksikkerheds- og tryghedsfremmende projekter 
under Trafikhandleplanen, som forbedrer 
mulighederne for fysisk aktivitet for borgerne. 

M
ål

 2
 Fysisk 

aktivitet, 
fællesskab 
og velvære 

Flere løbestier, 
aktivitetssteder og 
legepladser i de 
syv byer og 
udbredelse af 
kendskab til de 
eksisterende 

Center for 
Plan & Miljø 

Fokus på at den overordnede planlægning i alle 
bysamfund understøtter rekreative muligheder i 
form af stiforbindelser og grønne områder, der kan 
benyttes til forskellige aktiviteter.  
 
Desuden planlægges nye cykelstier og formidling 
af ruterne, for at kendskabet til de eksisterende 
stier, ruter og muligheder for adgang i naturen 
udbredes i samarbejde med de øvrige centre. 

Udvikling af trafiksikkerhed, 
flere løbestier, aktivitetssteder 
og legepladser i de syv byer 
samt udbredelse af kendskab 
til de eksisterende 
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Bevægelse i 
naturen skal indgå 
som en konkret del 
af kommunens 
sundhedstilbud til 
udfordrede 
borgere1 

Center for 
Plan & Miljø 

Kendskabet til de eksisterende stier, ruter og 
muligheder for adgang i naturen skal udbredes i 
samarbejde med de øvrige centre. 

 

 
 
1 Ses i sammenhæng med aktivitet i Mål 4: Styrket mental sundhed. 


