
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RudersdalRutens Univers: 
oplevelser, bevægelse og motion i  
naturen i Rudersdal 

 

Af Lars Wiskum, ekstern udviklingskonsulent, projektleder, Rudersdal Kommune. 

 

 

Over hele landet er interessen og søgningen mod udendørs oplevelser stigende og forventes at fortsætte 

de kommende år. I Rudersdal Kommune har borgerne den smukke natur og muligheder for friluftsliv 

øverst på ønskelisten og med etableringen af RudersdalRutens Univers har kommunen skabt en platform 

for naturoplevelser, udendørs motion og friluftsliv for alle - samt ikke mindst skabt en bred kommunika-

tionsplatform for aktiviteter i naturen. 
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Fra motionsrute til et univers af aktive naturoplevelser 
 

RudersdalRuten var den første permanent markerede og godkendte maratonrute i Danmark – men i dag 

omfatter RudersdalRutens Univers yderligere en række temaruter udviklet med forskellige samarbejds-

partnere til forskellige målgrupper samt en række aktivitetspladser med udendørs træningsredskaber. Ud-

viklingen af det udendørs univers for naturaktiviteter og motion begyndte i 2004 og i 2014 vil relanceringen 

af Kulturslangen - markere den foreløbige afslutning på etablering af de fysiske og markerede oplevelses- 

og motionsruter i Rudersdal. De kommende år vil fokus primært være at skabe øget brug af faciliteterne, 

koble med udendørs motionsaktiviteter samt understøtte udviklingen af nye aktiviteter i naturen i Ruders-

dal Kommune. 

 

 
 

I RudersdalRutens Univers afvikles en række lejlighedsvise og permanente motions- og oplevelsestilbud 

langs eller tæt ved RudersdalRutens hovedrute, temaruterne og aktivitetspladserne. I 2014 bliver der af-

holdt omkring 20 planlagte aktiviteter i tilknytning til RudersdalRutens Univers samt en række ugentlige 

lokale og selvorganiserede aktiviteter. 
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Tema: Natur, bevægelse og aktive oplevelser  
 

Friluftsliv er mange ting for forskellige brugere: motionsaktiviteter, læring i naturen, sociale aktiviteter, 

naturoplevelser med afslapning eller mere actionprægede naturaktiviteter er nogle af de bevæggrunde, 

som inspirerer et stigende antal brugere til at søge udendørs. I Rudersdal er der gode muligheder for at 

koble stisystemer fra byområderne med de grønne områder i hele kommunen, så man kan vandre, cykle 

eller løbe hen til temaruterne langs RudersdalRuten eller blot ud i naturen. 

 

Samarbejde på tværs af kommunens fagområder og med lokale foreninger, organisationer og virksomheder 

omkring motion og oplevelser i naturen har udviklet sig i takt med udviklingen af konceptet omkring Ru-

dersdalRuten. Nye samarbejdspartnere er løbende blevet engageret i udviklingen og stadig flere kommer 

til. Borgerinitiativer fra det selvorganiserede motionsliv kobles med lokale foreninger, som også søger nye 

stier og medlemmer. 

 

 

Synlighed, tilgængelighed og lokalt engage-

ment 
 

I Rudersdal kommune er motionsruterne et offentligt tilbud 

med trænings- og oplevelsesfaciliteter i naturen. Ruders-

dalRutens Univers sætter fokus på værdien af at være fysisk 

aktiv i hverdagen og det at bruge naturen til oplevelser, 

men samtidig giver platformen en god ramme for nye part-

nerskaber. Konceptet rummer mulighed for at kommunike-

re, synliggøre og koble nuværende aktiviteter i naturen 

samt at understøtte udviklingen af nye temaer og ideer. De 

fysiske ruter forbinder og åbner adgangen til nye naturom-

råder og nye målgrupper – og temaerne giver indhold og 

værdi til aktiviteterne og brugerne. 

 

 

Aktiviteter for alle målgrupper i det udendørs univers 
 

RudersdalRutens Univers rummer muligheder for at alle kan være aktive og få oplevelser i naturen. Univer-

set er både for børnefamilier, seniorer, motionister, konkurrencefolk, opdagelseslystne, kulturinteressere-

de, naturelskere, cyklister og ikke mindst skoler og daginstitutioner. Uanset hvem man er - findes der rige 

muligheder for aktiviteter og oplevelser i det fri.  
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Børn og barnlige sjæle kan opleve Eventyrskoven og TusindbenRuten. Eventyrskoven er en eventyrlig og 

magisk verden, hvor sanserne og fantasien kan slippes løs og her kan man blandt andet møde musiktrolde, 

kratheksen og elverfolk. TusindbenRuten er 1000 meters vandre-, klatre-, og løbetur med historier om Kong 

Tusindben og Tryllespidsmusen. En rute der kombinerer natur- og landskabsformidling. Begge ruter er po-

pulære udflugtsmål for børnehaver og børnefamilier.  

 

SkodsborgRuten og geocaching events sætter fokus på kombinationen af natur, historie og motion koblet 

med mobilteknologi og GPS. Begge tilbud inspirerer nye målgrupper til at bruge naturen til læring, oplevel-

ser og motion på en anderledes måde ved at bruge virtuelle lag med informationer. 
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Grøn Puls-arrangementer ved de udendørs træningspladser organiseres i samarbejde med forskellige tov-

holdere og sætter fokus på de udendørs faciliteter. Bevægelse i det fri kobles med udendørs styrketræning, 

hvilket inspirerer nye målgrupper til at bruge naturen som fitnesscenter året rundt – både på egen hånd og 

sammen med andre.  

 

Grøn puls 60+ giver fx kommunens seniorer 

mulighed for at træne sammen hver mandag 

og fredag året rundt – et populært tilbud med 

mange deltagere, som har fået flere tidligere 

inaktive seniorer i gang. Dette tilbud afvikles i 

samarbejde med aktivitetscentrene Bakkehu-

set og Teglporten samt flere fagområder i 

kommunen og Hjerteforeningen.  

 

RudersdalRutens Univers og dets udbud af 

ruter og aktiviteter udvikles og afvikles i et 

tæt samarbejde med lokale borgere, forenin-

ger, organisationer og virksomheder. Konceptet bakkes op af naturvejledere, ansatte på museerne og bibli-
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otekerne samt kulturmedarbejdere, som alle bidrager med viden og kompetencer, der udvikler og giver 

indhold og værdi til aktiviteterne. 

 

 

Udendørs aktivitetsoaser i fremtiden 
 

Undersøgelser om fremtidens facilitetsbehov i Rudersdal Kommune foretaget af Center for forskning i 

Idræt, Sundhed og Civilsamfund ved Syddansk Universitet samt Idrættens Analyseinstitut har i en rapport 

om Idrætsliv og faciliteter i Rudersdal i 2013 bekræftet at borgerne i kommunen fortsat ønsker fokus og 

udvikling af tilbud i udeområder de kommende år. 

 

Naturen vil fortsat være mål for en stigende interesse for udendørs oplevelser og motionsaktiviteter for 

borgerne, virksomhedernes medarbejdere, foreningsmedlemmer – ja, alle målgrupper. Der er plads til flere 

og naturen rummer mange kilder til læring, inspiration, socialt samvær, afstresning og motionsaktiviteter. 

 

 

Fakta 

RudersdalRutens Univers er Rudersdal Kommunes udendørs aktivitets- og lege-plads.  Udendørs universet 

er for alle - børnefamilier, seniorer, motionister, kon-kurrencefolk, opdagelseslystne, kulturinteresserede, 

naturelskere, cyklister, løbere, skoler og daginstitutioner, virksomheder - der har lyst til oplevelser og moti-

on i den smukke natur.  

 

RudersdalRutens Univers lægger hvert år stier, veje og natur til flere tilbageven-dende arrangementer. Ar-

rangementerne giver mulighed for at få motionsudfor-dringer eller gode natur- og kulturoplevelser – eller 

begge dele på samme tid. Blandt de faste aktiviteter kan nævnes: 

 Geocaching-events 

 Rudersdal Marathon  

 Grøn puls i pavillonen 

 RudersdalStafetten 

 Rudersdal Vandremaraton  

 Rudersdal Julemærkemarch 

 

Læs mere om faste arrangementer i RudersdalRutens Univers på www.rudersdal.dk/RRU-arrangementer.  

 

Mere info: 

www.rudersdalruten.dk  og www.facebook.com/Rudersdalrutensunivers.  

 

Kontakt:  

Lars Wiskum, lars@wiskum.dk eller Louise Klint Nielsen, Rudersdal Kommune, LOKN@rudersdal.dk 

 

 

Artiklen har tidligere været udgivet i NATURvejleder i 2013 
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