
Store Grundet Sundhedsskov  
- livskvalitet og sundhed i flot natur 

Store Grundet skov er 63 hektar naturrig og kuperet skov 
nord for Vejle by i Vejle Sygehus’ baghave. Vejle Kommune 
købte skoven i 2017, og har siden arbejdet med at udvikle 
skoven til en sundhedsskov. Området udvikles i tæt dialog 
med samarbejdspartnere, interessegrupper og lokale.  
 
I skoven etableres faciliteter, som besøgende kan bruge på egen 

hånd og som sundhedsfagligt personale kan bruge til 

sundhedsforløb målrettede forskellige patientgrupper. 

Faciliteterne har fokus på at brugerne kommer ned i tempo ved at skoven indrettes til mental og let fysisk træning, 

og ikke til høj-puls-træning. Dette tilgodeser de store sundhedsmæssige udfordringer og omkostninger forårsaget af 

bl.a. stress. 

 

Oplevelser og faciliteter i Store Grundet Skov 
Store Grundet Skov indrettes med: 

 stier, som giver øget adgang til at gå, være og opleve forskellige 

dele af skovens rige natur og kuperede land 

 sten, stubbe og bænke til ophold og naturoplevelser 

 formidling om oplevelser, arter og natur i skoven 

 balance og træningsredskaber i naturmaterialer til at 

understøtte brug af kroppen og nærvær 

 mindre rundture med lette og inspirerende træningsfaciliteter 

 bålsteder og bålhytter til fælles aktiviteter og mødesteder  

 mindre åbne pladser, som kan bruges til spil, bevægelse og 

ophold 

 områder målrettet stille oplevelser og terapi 

 sansehave 

 understøttende faciliteter, som toilet og opbevaringsrum til 

udstyr. 

Samarbejdsparterne 
 Teknik og Miljø, Vejle Kommune 

 Center for Social Rehabilitering, Vejle Kommune 

 Kræftpatienternes Hus Vejle 

 Psykiatrisk afdeling, Vejle Sygehus 

 SIND Vejle 

 Sommerfuglebevægelsen 

 Sundhedscenteret Vejle Kommune 

 KU Life: Forskergruppen ’Natur Sundhed & Design’ 

Udvikling af skoven er åben for yderligere samarbejdsparterne, som ønsker at deltage i udviklingen og bruge skoven 

til sundhedsfremmende tiltag.  

Yderligere oplysninger 
Afdelingschef for Natur og Friluftsliv Klaus Enevoldsen, tlf.: 20 43 51 30; e-mail:  klaen@vejle.dk  
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