
En grøn ring om byen med sunde perspektiver. På kortene kan du se,  
hvordan du ad veje og stier kan komme til de nye områder. Her er åbent  
døgnet rundt – året rundt.

De nye statsskove 
ved Næstved 

Miljøministeriet
Naturstyrelsen
www.naturstyrelsen.dk

Even · Vridsløse · Rønnebæk

Naturen rundt om byen
Næstved er blevet mere grøn! Med de nye skov- og natur- 
områder ved Even, Vridsløse og Rønnebæk har Næstveds  
borgere fået mere natur i baghaven. 

Hver især er områderne en spændende variation af skov, 
slettelandskaber, søer og bugtede vandløb. På din tur rundt 
kan du også opleve græssende dyr, der plejer naturen, i 
nogle af de store indhegninger.

 

Din sundhed i dine hænder
De nye skove er til for dig! Her er masser af frirum og 
faciliteter: legepladser, motionsredskaber, sundhedsspor, 
ridestier og picnicpladser. I regnvejr kan du søge ly i bål-
hytte, madpakkehus eller shelter (lille åben hytte). I shelteren 
kan du også overnatte. Tager du de nye muligheder for et 
aktivt fritidsliv til dig, tager du samtidig vigtige skridt mod 
at forbedre din sundhed. Det kan mærkes i krop og sind!

Skridt for skridt
De nye skov- og naturområder ligger på jord overdraget 
fra Næstved Kommune til Miljøministeriet. Et skovbrugerråd  
med lokale borgere, skoler, børnehaver, idræts- og frilufts-
organisationer m.fl. har i stor udstrækning bestemt om-
rådernes indhold. Mange af de nye faciliteter er betalt af 
Næstved Kommune, mens Naturstyrelsen har etableret 
områderne og forestår den fremtidige drift. 

Naturen får plads på naturlig vis
Landbrugsland er forvandlet til skov- og naturområder  
ved Even, Vridsløse og Rønnebæk og forbinder nu de 
gamle skov- og naturområder omkring Næstved. Det 
giver dyr og planter nye levesteder og mulighed for at 
sprede sig. Skoven er udformet som en naturlig skov 
med danske træer og buske. Der er især valgt træer 
og buske med blomster, frugter og bær til glæde for 
dyrene og dig! 
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Rønnebæk Fælled 
Rønnebæk Fælled er geografisk skåret over i to dele af  
Ny Præstøvej og Fruens Plantage. Den er i alt på 100 ha 
og etableret i 2011. Store områder er udlagt til græs for at 
bevare herregårdslandskabet med de store åbne marker 
omkring Rønnebæksholm og de landskabelige værdier ved 
Mogenstrup ås. Også den historiske udsigtsforbindelse 
mellem herregården Rønnebæksholm og Rønnebæk 
landsby og kirke er friholdt for skov.  
Fælled er et gammelt ord for en landsbys fælles græsnings- 
areal. 

Vandløb og vådområde
Rønnebækkens forløb er i dag lagt tilbage tæt på dens op-
rindelige slyngninger. Også vådområdet omkring herregår-
den er blevet genskabt, samtidig med at Rønnebæk Fælled 
blev etableret.

Dyrenes territorium
Rådyr kan passere omfartsvejen via en faunabro, mens pad- 
der og mindre dyr kan komme under vejen via rør. Rådyr 
bruger ikke faunabroen, hvis de kan lugte, at mennesker har 
været henne ved den. Det er derfor meget vigtigt, at du ikke 
nærmer dig faunabroen.

For store og små, der skal ud at gå
På bakken syd for Rønnebæksholm står en labyrint af hassel- 
buske. Hassel blev brugt under fremstilling af krudt i Danmarks 
første krudtmølle, som tidligere lå på toppen af bakken. Prøv 
om du kan finde igennem labyrinten og ud på den anden 
side uden at fare vild! Ikke langt fra herregården finder du 
naturlegepladsen, som må opleves og udforskes! Læg også 
din vej forbi en af bålpladserne ved de gamle holme med 
træer – se kortet. Ved den østlige bålplads er også et fint 
madpakkehus, hvor der er etableret flere små vandhuller. 

Gammel kultplads ved Rønnebækken
Vore forfædre har også haft aktiviteter omkring Rønnebæk-
ken. I sten- og bronzealderen, for ca. 4.000 år siden, har de 
haft bopladser langs bækken ved Rønnebæksholm. Her er 
der fundet en stor kultplads fyldt med kogegruber, som er 
en form for ovne til madlavning. Kultpladsen blev benyttet 
til rituelle handlinger. 

Rønnebæksholm – en oplevelse værd
Rønnebæksholms historie går tilbage til 1300-tallet. Den gam-
le herregård har bl.a. været hjemsted for Grundtvigs største 
kærlighed Marie Toft. Rønnebæksholm med parkanlæg 
og herregårdshave, ejes i dag af Næstved Kommune og 
danner ramme om kunstudstillinger og koncerter.
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Even Statsskov
Området er geografisk skåret over i to dele af Vestre Ringvej. 
Det er samlet på 50 ha og er etableret i 2009. 

Bakke og dal
I vest løber en ridesti langs hele kanten af Eveådalen. Her 
har du et flot kig over dalstrøget og engene, som i perioder 
er oversvømmet med vand. I syd går stien forbi en gammel 
gravhøj fra yngre bronzealder (1100-500 f.Kr.).

Folkesagn om gravhøjen 
En nat kom en karl ridende forbi højen og så, at den stod 
på fire røde pæle. Nysgerrig standsede han sin hest for 
at se troldene danse i højen. En af troldene gik hen til 
ham med et guldbæger og bød ham drikke deraf. Men i 
det samme råbte en stemme inde fra højen: ”Drik ikke!” 
og han smed drikken over hestens hale. Stemmen råbte 
da til ham: ”Rid over marken og ikke gennem skoven!” , 
hvorpå han red afsted med bægeret, medens en anden 
stemme råbte: ”Eenbeen løb!” Rigtignok måtte Eenbeen, 
der gav sig til at forfølge karlen, hver gang løbe omkring 
plovfurerne men var nær ved at indhente ham, indtil 
karlen kom til den nærmeste kirke. Lige ved at blive 
indhentet lovede han da at ville forære kirken bægeret, 
hvis han undslap. Da han kom hen til kirken, stod døren 
åben, han red da lige op til alteret og satte bægeret derpå, 
og dermed var troldens magt knækket.

Primitiv lejrplads
I shelteren ligger du i første parket til naturen, der udspiller 
sig for øjnene af dig. Her kan du også komme tæt på de 
græssende husdyr, der er nabo til lejrpladsen. På pladsen 
er der også bålplads, primitivt toilet og vandpost.

For foden af dig
I øst ligger en hundeskov helt tæt på villakvarteret. I vintre 
med sne er der også mulighed for sjov på kælkebakken. 
Motionsstien byder på aktiviteter for børn og voksne for-
delt på en 400 m lang strækning.
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Skoven er altid åben
Du må færdes til fods overalt i området – også i ind-
hegninger med låger. Grusstierne er gode til cykling.  
Ridestierne er også flotte gåture. Du må dog for-
vente, at ridestien kan være smattet og ujævn. Vær 
opmærksom på at gå til siden, når rytter og hest skal  
passere. Alle skovenes faciliteter kan frit benyttes 
uden booking. Hunde skal føres i snor. I hundeskoven  
må hunde luftes uden snor i følgeskab med en per-
son, der har fuld kontrol over den.

Vridsløse Statsskov
Området er etableret i 2010 og strækker sig over 70 ha. Her 
vil du opleve terrænets forskelle som helt små bjerge, der 
skal bestiges, og bjergtoppe byder på flotte udsigter! Særligt 
ved kirkeruinen og på Øllebjerg får du syn for sagen og kan 
på flotte dage se rigtig langt.

Træningsstationer og klatreblok
Er du glad for fysiske udfordringer så prøv nogle af de mange 
træningsfaciliteter langs motionsstien. Det er let at gå til; på  
små skilte ved hver træningsstation er der øvelser til at træne 
din puls, balance, mave-ryg og arme/ben.
Langs motionsstien kan du også lære klatringens svære 
kunst på klatreblokken. 

Sundhedsspor
Du kan teste din kondition på sundhedssporet, som er 1,6 
km langt. Testen foregår ved, at du går eller løber ruten, 
så hurtigt som du kan, og tager tid på det. Bagefter kan 
du aflæse resultatet af testen på de tavler, der står ved 
målstregen. 

Øllebjerg Naturbase
På toppen af Øllebjerg ligger naturbasen, som er en bål-
hytte med tilhørende grejrum, primitivt toilet og bålplads. 
Naturbasen ejes af Næstved Kommune og kan bookes af 
alle på: www.naturbaser.dk. Kommer du forbi naturbasen, 
hvor den står ledig, kan du dog frit benytte den. 

Vær med til at give liv til skoven ved også at bruge hunde-
skoven, madpakkehuset og naturlegepladsen.
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