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Forord   
Dette er planen for etableringen af skov- og naturområdet ”Vridsløse Statsskov” ved Næstved.  
Projektet er anden fase af det samlede skovrejsningsprojekt for etablering af ca. 210 hektar 
bynær skov og natur omkring Næstved.  
 
Planen er blevet til i nært samarbejde mellem Skov- og Naturstyrelsen, Storstrøm, Næstved 
kommune og skovbrugerrådet, bestående af repræsentanter for lokale beboere, skole og 
friluftsorganisationer og af medlemmer af skovbrugerrådet for det samlede 
skovrejsningsprojekt. 
 
Skov- og Naturstyrelsen og Næstved Kommune vil gerne takke medlemmerne af 
skovbrugerrådet og deres bagland for deres utroligt store engagement og iderigdom i 
forbindelse med udarbejdelsen af planen. Vi håber på et fortsat godt samarbejde i fremtiden. 
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Samarbejdsaftalen 
Den 19. april 2007 underskrev Miljøminister Connie Hedegaard og Borgmester 

Henning Jensen en 
samarbejdsaftale mellem 
Næstved Kommune og S
og Naturstyrelsen om at 
etablere tre nye offentlige 
skov- og naturområder 
(bilag 1). Skov- og 
naturområderne skal på én 
gang lette borgernes adgang 
til attraktive bynære 
rekreative områder og være 
med til at forbinde de 
eksisterende skov- og 
naturområder. Med tiden 
kan der skabes en grøn ring 
omkring Næstved by.  

kov- 

 
Billede 1: Plantning af Egetræ ved Rønnebæksholm den 19. april 2007 
 
Ved at skabe en grøn ring omkring byen vil det blive let for borgerne at komme ud til 
et grønt område i nærheden af hvor de bor. Samtidig vil områderne være en naturlig 
forlængelse af Næstveds plan om et grønt netværk ud i det åbne land.  Den grønne 
plans stisystemer skal bindes sammen med de hovedstier og primitive stisystemer, 
som etableres i de nye skovområder, således at der etableres et netværk af ”grønne 
adgangsveje” fra Næstved centrum og ud til – og igennem - ”den grønne ring”. 
Susåen løber som et blåt bånd gennem den grønne ring og vil skabe en blå 
forbindelse fra nord til syd og fungere som en biologisk spredningsvej fra Tystrup-
Bavelse søerne i nord til Karrebæk Fjord i syd. 
De tre statsskove får i første omgang en samlet størrelse på omkring 210 hektar og 
de etableres etapevis. Således er Even Statsskov planlagt og under 
anlæggelse.Skoven i Vridsløse planlægges og anlægges fra efteråret 2008 til foråret 
2009. Rønnebæk Fælled etableres som den sidste del af skovene i 2009 og 2010. 
Miljøministeriet er desuden indstillet på at opkøbe supplerende arealer i tilknytning til 
skovområderne for op til 20 mio. kr. 
Ved den bynære placering af de nye skove- og naturområder helt ind til Næstveds 
byzonegrænse vil ikke kun borgernes nærrekreative muligheder, men også 
folkesundheden og befolkningens naturforståelse forbedres.  
 
Vridsløse Statsskov vil, med en størrelse på cirka 70 hektar, få stor friluftsmæssig 
betydning for den nordlige del af Næstved by. Desuden ligger skoven i landskabelig 
sammenhæng med Stenskoven og Susåen og Valmose Grøft.  
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Figur 1: Skovrejsningsområderne omkring Næstved 

1. Overdragelse  

Arealet er blevet overdraget til Skov- og Naturstyrelsen pr. 1. oktober 2008. Projektet 
respekterer naturligvis allerede vedtagne lokalplaner, kommuneplanrammer og 
lignende.  
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2. Borgerinddragelse 

 
Planlægningen af de nye skov- og naturarealer er sket i et tæt samarbejde mellem 
Næstved Kommune og Skov- og Naturstyrelsen, Storstrøm . For at sikre lokal 
indflydelse og lokalt ejerskab til projektet, har borgerinddragelse og – indflydelse 
været højt prioriteret i processen. Lokale interessenter har derfor været involveret 
meget stærkt i formuleringen af planen for Vridsløse Statsskov.  
 
Følgende aktiviteter har været afholdt i den forbindelse: 
 
22.05.2007: Indledende borgermøde for alle tre projektområder. Præsentation af 
projektet, indsamling af ideer, kommentarer og holdninger. 
  
Oktober 2008 - december 2008: Samarbejde med skovbrugerrådet for Vridsløse. 
Idéindsamling og planlægning af indretning og anvendelse af Vridsløse Statsskov. 
Brugerrådet afholder i alt 4 møder, heraf et i form af en inspirationstur til Bakkely 
Skov ved Vemmelev og et, hvor Udvalget for Teknik og Miljø i Næstved Kommune 
deltog i debatten om indretning af den nye statsskov.  
 
Skovbrugerrådet har haft til opgave at rådgive Skov og Naturstyrelsen og Næstved 
Kommune om de nye skov- og naturområders udformning.  
 
For Næstved Kommune og Skov- og Naturstyrelsen har det været væsentligt at sikre, 
at skovbrugerrådet følte sig ordentligt ”klædt på” til opgaven, og brugerrådet har 
derfor været inviteret dels på den omtalte tur til Bakkely Skov for at se og høre om et 
andet statsligt skovrejsningsprojekt, dels på en besigtigelsestur rundt i 
Vridsløseområdet, hvor områdets muligheder og forudsætninger blev synliggjort. 
 
Brugerrådets medlemmer har - i samarbejde med deres bagland - udarbejdet idéer til 
fordeling og anvendelse af åbne arealer og træbevoksede arealer, retablering af 
vådområder og vandløb, placering af stier – til og fra områderne og internt i 
områderne, placering af friluftsfaciliteter. Dette er sket under hensyntagen til de på 
forhånd givne forudsætninger (landskab, kulturmiljø, jordbundsforhold, den rekreative 
værdi og ikke mindst økonomi).  
 
Skovbrugerrådet har på deres møder drøftet de forskellige forslag og prioriteringer, 
dels med hinanden, dels med Udvalget for Teknik og Miljø i Næstved Kommune. I den 
sammenhæng har Næstved Kommune og Skov- og Naturstyrelsen fremlagt sine 
faglige vurderinger af brugerrådets forslag med henblik på en yderligere kvalificering 
og præcisering af brugerrådets forslag. 
 
Skovbrugerrådets endelige plan blev offentliggjort den ……, hvorefter der var frist 
frem til den…… for interesserede til at komme med kommentarer og forslag til planen. 
 
En sammenskrivning af skovbrugerrådets forslag kan ses i kapitel 6.1. 
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SKOVBRUGERRÅDETS SAMMENSÆTNING 
Skovbrugerrådet er sammensat for dels at repræsentere lokale ønsker og behov og 
dels for at skabe en overordnet sammenhæng med de to andre projektområder ved 
henholdsvis Vridsløse og Rønnebæk. Skovbrugerrådets repræsentanter betragtes som 
”eksperter” i skovens værdi både biologisk og rekreativt. 
 
Skovbrugerrådet er derfor sammensat dels af en række hovedorganisationer, som 
skal være gennemgående i de tre skovrejsningsprojekter, dels af lokale interessenter, 
som har et indgående kendskab til Vridsløseområdet:  
 
Hovedorganisationer: 
Keld Pedersen (Gefion) 
Arne Kristensen (Friluftsrådet) 
Lise Nielsen (Danmarks Naturfredningsforening) 
Jens Erik Rasmussen (Næstved-Egnens Turistbureau) 
John Jacobsen (Hjerteforeningen) 
 
Lokale interessenter: 
Preben Laursen (Boligkvarter syd for projektområde) 
Tom Rosted (Holsted Skole) 
Jørgen Gissel (Vridsløse Landsby) 
Ole Jensen Ridecenter/Hestepensioner) 
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3. Beskrivelse af arealet 

 

3.1 Størrelse, geografisk placering og topografi 
Projektets 70 hektar, er placeret ved Vridsløse, nord for Næstved og Vridsløse Huse. 
Den vestlige afgrænsning udgøres af Ringstedgade og projektområdet strækker sig 
mod øst til Næstved – Fensmarkvejen.   
 

 
Figur 2: Projektområdet for Vridsløse Statsskov 
 
Området er stærkt kuperet. Vridsløse ligger på det højeste punkt i området og specielt 
vest for landsbyen, falder terrænet stærkt, således, at der ved den gamle kirkeruin i 
området er et meget markant udsigtspunkt. Områdets topografi kan ses på kort i 
bilag 2. 

3.2 Jordbund og dertil hørende træarter 
Jordbunden i området kan ses på kort i bilag 3.  
 
Følgende typer dominerer området: 
 
1. Lerjord, godt drænet. Udgør ca. 22 % af det totale areal 
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Jordtypen er velegnet til de fleste træarter, men en høj vandkapacitet og et meget 
højt næringsstofniveau gør den specielt egnet til produktion af løvtræ. Mulige træarter 
inkluderer bøg, eg, ask, ær, lind, fuglekirsebær, avnbøg, ædelgran, thuja og cypres 
som de bedst egnede træarter på jordtypen. Ingen træarter anses for direkte 
uegnede, men rødgran og sitkagran bør man nok gemme til mindre lerholdige arealer. 
Det store lerindhold gør desuden jordtypen følsom for komprimering, så 
terræntransport bør begrænses, når jorden er våd. 

 
2. Svær lerjord, ufuldstændig drænet. Udgør ca. 2 % af det totale areal 
Jordtypen er velegnet til vand- og næringskrævende arter, hvis rodudbredelse ikke 
lader sig påvirke væsentligt af grundvand og dårlige luftskifteforhold. Uegnede 
træarter er af stabilitetshensyn rødgran, sitkagran, fuglekirsebær, bøg og ær. 
Derimod anbefales specielt eg, rødel, lind, ask og avnbøg. Skovfyr, og birk vil også 
kunne udvise tilfredsstillende vækst og stabilitet. 
 
3. Lerblandet sandjord og sandblandet lerjord. Udgør ca. 11 % af det totale 

areal 
Det er en jord, der egner sig til træarter med moderate krav til både vand og 
næringsstoffer. Der er ingen uegnede træarter, men eg, og skovfyr er de bedst 
egnede. 
 
4. Lerblandet sandjord - dybereliggende lerlag Udgør ca. 28 % af det totale 

areal 
Træartsvalget er stort set frit udfra et jordbundsmæssigt synspunkt, og der er ingen 
uegnede træarter. Alligevel skal fremhæves eg, bøg, ær, fuglekirsebær, lind, og 
skovfyr. 
 
5. Lerblandet sandjord - ufuldstændigt drænet. Udgør ca. 13 % af det totale 

areal 
Denne jordart med grundvand dybere end 80 cm har plads til et dybt rodsystem og 
grundvandet bidrager godt til vandforsyningen. Træartsvalget behøver derfor ikke at 
adskille sig fra den veldrænede lerjord, som dominerer i den østlige del af området. 
 
 
6. Lerblandet sandjord og sandblandet lerjord, dårligt drænet. Udgør ca. 4 % 

af det totale areal 
Det højtstående grundvand begrænser træartsvalget af stabilitetshensyn. På 
jordtypen anbefales eg, ask, rødel, birk, lind, thuja og cypres. Til uegnede træarter på 
denne jordtype hører bøg, ær, fuglekirsebær. Jordtypen er i øvrigt både næringsrig og 
vandholdende. 
 
7. Siltjord veldrænet og  ufuldstændigt drænet. Udgør ca 8 % af det totale 

areal 
Træartsvalget er meget åbent, men bøg, eg, lind, fuglekirsebær og skovfyr skal 
alligevel fremhæves. På de ufuldstændigt drænede dele af jorden bør man nok se bort 
fra fx bøg.  
 
8. Sandjord. Udgør ca. 7 % af det totale areal 
Jordtypen er egnet til dyrkning af træarter med moderate krav til vand- og 
næringsstofforsyningen. Eg, birk og skovfyr anses for bedst egnede, men f.eks. bøg, 
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lind, ær, kirsebær vil også kunne trives. Ask og rødel anses for uegnede på grund af 
den forholdsvis lave rodzonekapacitet.  
 
9. Tørvejord. Udgør ca. 3 % af det totale areal 
Tilstedeværelse af tørvelag og højtstående grundvand betyder, at træartsvalget 
begrænses til få arter, såfremt det overhovedet er klogt at plante. Af træarter er 
rødel, stilkeg og birk egnede, medens ask, avnbøg og skovfyr anbefales på 
overgangen til mere veldrænede forhold. 
Denne jordtype findes i små områder spredt ud over projektarealet. De bør så vidt 
muligt ikke plantes til og kan eventuelt anvendes til opgravning af vandhuller.  
 
 
Andre kommentarer 
Et enkelt areal ved Vridsløsevej (vest for Vridsløse), som udgør ca. 3 % af det totale 
areal har dybereliggende tørvelag (grønne streger på orange baggrund). Der er lidt 
mystisk, at finde tørv på så hældende terræn. De fugtige områder og tørvedannelsen 
skyldes muligvis, at vand blev presset på bakkeskråningen før dræningen. Siden er 
området blevet drænet, og der er muligvis kørt noget mineraljord på de fugtige 
pletter. 
 

3.3 Fortidsminder 
Næstved Museum har undersøgt projektarealet og konstateret at der kun er tale om 
spredte fund fra ikke nærmere daterede perioder af oldtiden samt stærkt nedslidte 
anlæg fra jernalderen. Dette forhold skyldes dog formentlig, at de undersøgte arealer 
har været kraftigt dyrket gennem mange århundrede, og oldtidens spor dermed 
bortpløjet af senere aktiviteter.  
 

 
Figur 3: Arkæologiske fund i området syd og sydvest for Vridsløse 
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Der er ved Øllebjerg og i den sydvestlige del af projektområdet spor, som tyder på at 
der er arkæologiske fund i jorden. 
Forud for et kommende, ødelæggende jordarbejde skal der foretages arkæologiske 
forundersøgelser på området. Særlig sårbart er området mod sydvest, hvor rester af 
overpløjede gravhøje kan ligge meget nær den nuværende pløjezone. Hér bør 
foretages forundersøgelser selv ved mindre ødelæggende jordarbejder. 
 

 
Figur 4: Udskiftningsdiger (røde pile) og ”ligvejen” (orange streg) 
 
Digerne indenfor det planlagte skovrejsningsareal er fredet i henhold til 
naturbeskyttelsesloven. Dette forhold bør dog undersøges nærmere inden det kan 
betragtes som gældende. Under alle omstændigheder bør man i planlægningen af 
skov i området bestræbe sig på at bevarer de eksisterende diger som synlige 
strukturer i landskabet.  
 
Sydvestligt i Vridsløse Landsby ligger Vridsløse Kirkeruin. Der er hér tale om en 
middelalderlig (romansk) kirke, der kort efter reformationen blev opgivet, da 
Herlufsholm Kirke overtog sognekirkefunktionen. Kirkegården blev dog fortsat 
benyttet til begravelser. Kirken har altid ligget åbent og synligt fra den gamle 
færdselsåre mellem Næstved og Ringsted (nuv. Ringstedgade), og indsigt til ruinen 
bør også i fremtiden sikres, ligesom 100-meters fredningszonen, indenfor hvilken der 
kræves tilladelse til større jordarbejder skal respekteres. 
Museet peger desuden på at en der er kulturhistoriske formidlingsmuligheder i 
området. Dette drejer sig specielt om: 
 
Vridsløse Kirkeruin 
Den interessante, middelalderlige kirkeruin ved Vridsløse ligger umiddelbart op til 
skovrejsningsområdet, og det vil være oplagt at formidle dette lidt oversete 
mindesmærke. Sagen aktualiseres yderligere af, at ejer (Herlufsholms Gods) og 
Nationalmuseet planlægger en restaurering af kirkeruinen. 
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Ligvejen 
I det østlige del af skovrejsningsarealet (nær Fensmarksvej) forløb tidligere den 
såkaldte ”Ligvej”, der førte fra landsbyen Øverup og frem til kirken i Vridsløse. 
Ligvejen er i dag stort set fuldstændig lagt under plov, men stykket, der gik gennem 
den kommende skov, kunne forholdsvis enkelt genskabes, da forløbet er tydeligt 
angivet på ældre kortmateriale. 
 
Diger fra udskiftningen 
Udskiftningens jordreformer og landskabsændringer, der har betydning for det åbne 
lands udseende helt frem til i dag, vil kunne formidles i ”Vridsløse-skoven”, om de 
eksisterende diger bevares som synlige elementer i landskabet. 
 
Næstved Museums samlede udtalelse kan ses i bilag 4. 

3.5 Ledningsføring 
Ledningstraceer skal holdes fri for tilplantning af hensyn til fremtidige muligheder for 
eftersyn og reparation. Disse kan anvendes som en del af adgangsmulighederne til 
arealet i form af trampestier, adgangsmuligheder for entreprenører med videre. 
Ledningstraceerne fremgår af kortet i bilag 2. Disse er konstateret gennem kontakt til 
TDC, DONG og SEAS/NVE, men skal påvises nøjagtigt før tilplantningen startes. 

3.6 Udpegninger, beskyttelseslinier og servitutter 
Hvor intet andet er nævnt er data hentet fra Regionplanen for Storstrøms Amt 2005 – 
2017 (Storstrøms Amt 2005a+b), hvis retningslinjer har virkning som 
landsplansdirektiv. 
 
Kommuneplan 
Ifølge kommuneplanen ligger projektområdet i rammeområderne:  
B31.1, B43.1, B47.1, B51.1, D44.1, E6.1, E20.1 
 
 
Byvækstarealer og byafgrænsning 
Der er i nærheden af skovrejsningsområdet udlagt en række arealer til byvækst.  
 
Skovbyggelinjer 
Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, har ved skrivelse af 23. februar 2007 meddelt, 
at Ministeriet er til sinds at ophæve skovbyggelinierne ved eksisterende bebyggelser 
og lokalplanlagte områder, samt at reducere skovbyggelinjen til 30 meter for 
planlagte byvækstarealer omkring Vridsløse statsskov, når der foreligger en af 
Byrådet endeligt vedtaget lokalplan.  
 
Ved fremtidige bebyggelser nær de nye skove tilstræbes, at områdernes friarealer 
anvendes til nærrekreative områder med respekt for skoven, landskabet, 
kulturhistoriske værdier og spredningskorridorer. 
 
Fredskovspligt 
De overdragne arealer pålægges fredskovspligt. 
 
Tinglyst arealanvendelse 
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Ifølge samarbejdsaftalen – se bilag 1. pålægges skovrejsningsområderne en tinglyst 
deklaration om, at områderne skal anvendes til skov- og naturdrift, med væsentlig 
vægt på gode muligheder for friluftsliv. Borgerne skal derfor altid have de samme 
adgangsrettigheder, som gælder for de øvrige statsskove – uanset om de pågældende 
arealer er offentlige eller privat ejendom. Arealerne må således ikke udstykkes eller 
bebygges - bortset dog fra byggeri som tjener til naturskole eller anden offentlig brug 
som har sammenhæng med skov- og naturdrift, f.eks. toiletter o. lign. 
Der må ikke drives jagt, men der kan foretages regulering af skadevoldende vildt, 
ligesom der kan afholdes formidlingsarrangementer om vildt. 
 
Bygge- og beskyttelseslinjer 
Der er en 100 meters beskyttelseslinje uden om gravhøjen syd øst for projektområdet 
og om Kirkeruinen i Vridsløse.  
 
Beskyttede naturtyper og fortidsminder 
Der er ikke konstateret beskyttede naturtyper eller registrerede fortidsminder inden 
for projektområdet. Åbeskyttelseslinjen for Valmosgrøften overlapper enkelte steder 
med projektets vestlige grænse langs Ringstedgade.  
 
Drikkevandsinteresser 
Hele området ligger inden for et område, hvor der er konstateret almindelige 
drikkevandsinteresser. 
 
Skovrejsning uønsket 
Ca.  14 ha ved Ringstedgade er udpeget som skovrejsning uønsket. Denne del af 
skovrejsningsarealet vil ikke blive plantet til med skov. 

3.7 VVM redegørelse 
VVM betyder Vurdering af Virkninger på Miljøet og er en planlægningsproces, der skal 
iværksættes før større projekter kan sættes i gang. Skovrejsningsrojektet skal efter 
offentliggørelsen VVM screenes af Miljøcenter Roskilde. 

3.8 Landskabelige hensyn og historie 
Området ved Vridsløse, er et åbent landskab med stor vidde understreget af de 
levende hegn, som de stjerneudstykkede marker er afgrænset af. Også landskabets 
hældning fra Vridsløse landsby mod vest mod Susådalen er med til at åbne landskabet 
her. Længere mod vest, på den anden side af ådalen, hæver landskabet sig langsomt 
op igen, hvor by og skov blander sig i horisonten.  
 

 
Billede 2: Panoramabillede fra kirken i Vridsløse ud over markerne mod vest ud over 
delområde 1 
 
På de følgende tre kort kan man se udviklingen i området.  
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Figur 5: Målebordsblad fra ca. 1870 
 
I 1870 er arealanvendelsen landbrug og man kan tydelig se det stjerneudstykkede 
landskabsmønster. Andre tydelige landskabselementer er Susådalen og skovene.  
 
På kortet nedenfor, som er fra omkring år 2000, kan man se at ændringen i 
arealanvendelsen siden 1870 især er byudvikling syd fra, fra Næstved med 
parcelhusbebyggelse, industri og Næstved Megacenter, samt byudvikling med især 
parcelhuse fra Fensmark.  
 

 
Figur 6: 4 cm kort fra ca. 2000 
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Som det ses på ortofoto’et herunder, så går udviklingen stærkt i dette område. Det er 
Næstved Megacenter, parcelhusområdet og industriområdet der er udvidet meget 
mod vest. Vridsløse er derimod bevaret gennem de sidste ca. 140 år.  
 

 
Figur 7: Ortofoto fra 2006 
 
Ser man nærmere på projektområdet kan det være en fordel at inddele det i nogle 
delområder, som her efter beskrives og vurderes i forhold til områdets egnethed til 
skovrejsning. 

  
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 8: Vridsløse skovrejsningsområde 
Projektområdet består af 3 forskellige delområder, som hver for sig indeholder 
forskellige landskabelige værdier og muligheder. 
 
Område 1 (se panoramabilledet ovenfor) er et åbent landbrugsområde der skråner 
mod vest. Det er afgrænset af levende hegn på begge sider og mod vest af 
landevejen. Området er sårbart over for skovrejsning, da det vil lukke området og 
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hindre udsigten fra kirken. Hvis området ønskes delvist tilplantet bør dette ske i 
mindre holme, som er langstrakte i øst/vest gående retning, så det ikke stjæler 
udsigten. 
 
Område 2 er som område 1 et åbent landbrugsområde, men det er kun mod nord – 
ind mod område 1 at det er afgrænset med levende hegn. Mod syd og dermed den 
sydlige afgrænsning af projektområdet afgrænses området af nyt byggeri. Der er 
udlagt et område til byudvidelse i området 2, som gør, at området får den sjove form 
som det gør. Området er egnet til skovrejsning for at danne pendant til det nye 
byområde, for at skjule det, når man ser ud over landskabet fra kirken, og endelig for 
at skjule den kommende omfartsvej. Endelig kan skovområdet også skjule 
omfartsvejen fra det ny boligområde.  
 

 
Billede 3: Område 2.  
Fotoet er taget fra vejen mellem område 2 og 3 ind over område 2. Til højre i fotoet 
ses landsbyen Vridsløses gårde.  Bag det levende hegn midt i billedet ligger område 
1. 
 
Område 3 er sammen med område 2 en del af en stjerneudstykning som ligger 
mellem to kulturer. Den gamle landsby Vridsløse nord for og den nye byudstykning 
syd for. Næstved Megacenter ligger umiddelbart og synligt mod syd. Området er 
egnet til skovrejsning af samme grund som for området 2. 

 
Billede 4: Område 3.  
Landskabet hæver sig mod øst. Fotoet er taget samme sted fra som fotoet af område 
2, bare den anden vej. Bag bakken ses en lille skovholm som ligger lige øst for 
projektområdet lige inden det nye byområde. Den nye omfartsvej kommer til at gå 
her. 
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Planlægning ved Vridsløse: 

 
Kort 9: den planlagte omfartsvej (markeret med stiplet linje) kommer i høj grad til at 
berøre projektområdet. Udfordringen bliver at få noget brugbart rekreativt ud af 
restarealerne når omfartsvejen har skåret området igennem.  

3.9 Natur og arealanvendelse  
Skovrejsningsområdet består i dag overvejende af agerjord og et ekstensivt plejet 
græsareal. Øllebjerg er tidligere blevet gravet ud for at indvinde grus og sand, men 
bruges ikke til formålet længere. Desuden udgøres en mindre del af arealet mod vest 
af en plantage og der går en del meget gamle levende hegn gennem området. 

3.10 Barrierer i området  
Hovedbarriererne udgøres af Vridsløsevej, som afgrænser størstedelen af projektet 
mod nord, af de to hovedfærdselsårer Ringstedgade mod vest og Fensmark – 
Næstved vejen mød øst, og af det nye boligområde og byudviklingsområde mod syd. I 
fremtiden vil den projekterede omfartsvej desuden gå midt gennem projektområdet. 
Ringstedgade sløjfes delvist i forbindelse med den nye vej. 
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4. Skovbrugerrådets planforslag 

 
I dette kapitel præsenteres en sammenskrivning af de forslag, som Skovbrugerrådets 
medlemmer har udarbejdet. Forslagene er desuden så vidt muligt tegnet ind på kortet 
i bilag 5. 
 
Sammenskrivningen er inddelt i følgende emner:  
 • Natur og Miljø  
 • Kultur  
 • Landskab  
 • Friluftsliv  
 • Drift  
 

4.1 Natur og Miljø 
Vådarealer  
Flere peger muligheden for at skabe/genskabe vådområder og åbning af rørlagte 
vandløb. Således nævnes dette af såvel Næstved-Egnens Turistbureau, 
Hjerteforeningen, Danmarks Naturfredningsforening og Gefion. Danmarks 
Naturfredningsforening ser også gerne at der ikke plantes helt ned til nyetablerede 
vandhuller, men at der holdes en 20 meter bræmme fri omkring dem.  
 
Skov- og andre tørre naturarealer  
Såvel Gefion som Hjerteforeningen nævner i denne forbindelse, at der er behov for at 
tage landskabelige hensyn under tilplantningen. Det er en generel holdning, at den 
mere massive plantning skal ske mod syd i projektområdet, mens plantningen i den 
nordlige del skal være mere ”nænsom” og spredt. Beboerne syd for projektområdet er 
dog kommet med et forslag, hvor der mere generelt er plantet over såvel den sydlige 
som den nordlige del af projektområdet. Danmarks Naturfredningsforening ønsker at 
der bruges hjemmehørende løvtræarter, som er lokalt tilpasset og som er tilpasset 
klimaforandringerne. Desuden nævner DN en række forskellige arter og at der også 
satses på naturlig tilgroning og naturskovsdrift. 

4.2 Landskab 
Som nævnt under beskrivelsen af skovområderne, er den generelle holdning at der 
skal tages store landskabelige hensyn under tilplantningen. Dette for at sikre det 
flotte udsyn man har fx fra Kirkeruinen i Vridsløse og Kirkeruinen selv. Desuden 
nævner Næstved-Egnens Turistbureau, at man bør sikre indkig fra den nye omfartsvej 
og ind i de nye skovområder. DN nævner desuden at man bør holde Øllebjerg frit for 
tilplantning, således at dette område på sigt kan udvikle sig til overdrevslignende 
karakter.   

4.3 Friluftsliv, stier og parkeringspladser 
Flere nævner behovet for parkeringspladser. Således nævnes såvel området ved 
Fagotvej, Kirkeruinen ved Vridsløse, indkørslen fra Ringstedgade ad Vridsløsevej og 
projektområdet op mod Fensmarksvej som mulige områder. DN nævner et meget 
interessant og konkret forslag til indretning af aktivitetsbane, som Mads Tudvad og 
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hans elever fra Næstved Gymnasium har udarbejdet. Beboerne syd for 
projektområdet kommer med et meget konkret forslag til befæstede stisystemer, som 
hovedsageligt går fra øst mod vest og suppleret af en række trampestier. Flere 
nævner stisystemerne og krav til dem, herudnder sopecielt hvordan der skal være 
forbindelse til de stier der allerede er i området. Hjerteforeningen har i den forbindelse 
også et foslag til etablering af en ”hjertesti. Forslaget fra beboerne syd for 
projektområdet indeholder også ideer konkret placering af aktivitetsbane, 
naturlegeplads, skovbørnehave, picnicpladser, fugletårn, hundeskov, spejderlejr. 
Desuden ytrer Beboerne syd for projektområdet ønske om at der er forbud mod jagt i 
skoven.  DN nævner at man bør være opmærksom på, at nogen grupper gerne vil 
bruge skoven / naturen aktivt, mens andre områder bør være forbeholdt den stille 
naturoplevelse. 

4.4 Drift  
Gefion og DN nævner begge af der bør laves naturpleje med græsning af arealer der 
skal holdes lysåbne. Desuden foreslår DN at store dele af skoven skal være urørt 
naturskov uden forstlig drift og at den naturlige hydrologi genskabes. DN ytrer 
desuden ønske om, at man søger at engagere lokale kræfter så meget som muligt – 
gerne udmøntet i et lokalt skovlav. 
 
4.5 Prioriteringsskema 
Medlemmerne af Skovbrugerrådet blev bedt om at prioritere de mere 
omkostningskrævende ønsker efter ”priority-ranking-matrix” metoden, dette 
resulterede i nedenstående resultat. 
 

Resultat 
Facilitet Score 
Stier 14
Ridesti 12
Faciliteter til skoleskov 10
Hjertesti 10
Hundeskov 10
Primitiv lejrplads 9
Legeplads 8
Aktivitetsbane 8
Multtoilet 8
Borde/Bænke 6
Bålplads 4
P-pladser 3
Naturspring på ridesti 2
Shelter 1
Fugletårn 0
 
Tabel 1: Prioriteringsmatrix 
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4.6 Næstved kommunes og Skov- og Naturstyrelsens kommentarer til 
skovbrugerrådets forslag 
Næstved Kommune 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skov- og Naturstyrelsen 
 

Forslag til bynært natur- og skovrejsningsareal, Vridsløse, Næstved 
Side 17 

 



 

 

5. Planforslag 

På baggrund af Skovbrugerrådets forslag samt Næstved Kommunes og Skov- og 
Naturstyrelsens faglige vurdering og kommentarer hertil, har Skov- og Naturstyrelsen, 
Storstrøm udarbejdet en plan for indretning af Vridsløse Statsskov. I det følgende 
gennemgås planen i detaljer (se bilag 6 og 7). 
 
Projektområdet er udlagt som følger (se også desuden temakortene ”friluftsliv” og 
”natur”) 
Afdeling Areal Landskabstype Friluftsliv Skovudviklingstype 

1 3,2 Plantet skov  Eg med ask og avnbøg 
2 2,2 Plantet skov  Eg med ask og avnbøg 
3 3,1 Plantet skov Hundeskov Bøg med ask og ær 
4 3,7 Plantet skov  Eg med lind og bøg 
5 2,7 Plantet skov  Bøg 
6 8,4 Naturlig succession   

10 25,8 Græsset overdrev Primitiv lejrplads, 
skoleskov, borde/bæn 

Græsningsskov, 
Skoveng 

11 0,9 Eng  Skoveng 
Bryn 7,5 Indre og ydre 

skovbryn 
  

Levende he 3,5 Levende hegn   
Vandhuller 0,6    
Vandløb 0 Vandløb   
Vejtracé 8,5 Vejtracé   
     
I alt 70,1    
Tabel 2: Skovplan 
 
Dette betyder at det samlede projektareal er på godt 61 ha (total areal fratrukket 
arealet af vejtraceet). Heraf er ca. 14 ha eller 22 % benævnt som skovrejsning 
uønsket.  
 

5.1 Foreslået inddeling af området 
Området foreslås overordnet inddelt i 3 områder landskabeligt. Der vil være et stort 
åbent areal, som vil fremstå som skoveng / græsningsareal. På dette område vil 
hovedparten af friluftsfaciliteterne også blive placeret. Området er koncentreret i den 
den nordlige del af skoven (vest for Vridsløse). Derudover vil der være et stort 
sammenhængende plantet skovområde, som hovedsageligt strækker sig i øst – vest 
gående retning i den sydlige del af projektområdet. Dette område vil med tiden 
”smelte sammen” med den sidste del af skoven, som består af 4 mindre arealer mod 
vest, hvor der dels er eksisterende skov og dels bliver satset på naturlig succession. 

5.2 Fortidsminder og andre kulturspor 
Der vil blive taget hensyn til ”Ligvejen” og skoven vil blive holdt i god afstand fra 
kirkeruinen i Vridsløse. Der er desuden en række eksisterende meget gamle levende 
levende hegn, som der vil blive taget hensyn til.  
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5.3 Skovdækkede arealer og træartsvalg 
De skovdækkede arealer vil ikke blive 100% dækket med skov og vil desuden blive 
anlagt med bugtede indre og ydre bryn for at bryde ”kunstige” linjer i landskabet. 
Brynene vil blive anlagt med meget stor artsvariation (fx eg, røn, hassel, fjeldribs, 
tjørn, blommer, hyld, dunet gedeblad, hindbær, benved o.s.v). I skovbevoksningerne 
vil der også blive plantet med stor artsvariation og ud over at man vil holde sig til 
bestemte skovudviklingstyper, vil der også blive satset på andre arter - frugttræer og 
lignende til glæde for vildtet og børn og andre gæster.  Der vil også blive lavet enkelte 
holme med nåletræer af hensyn til vildtet. Desuden vil der blive etableret en 
demonstrationsplantning for at vise hvordan man kan plante for vildtet. Den endelige 
placering af denne vil blive besluttet senere. 
 
Skoven vil blive anlagt som skovudviklingstyper. Dette vil med andre ord sige at man 
prøver at forme skoven som den under de givne landskabelige, klimatiske og 
jordbunds forhold kunne udvikle sig til, hvis det var en naturlig skov.  

Afdeling 1 og 2: Eg med ask og avnbøg 
Dette er en strukturelt varieret en- eller fleretageret egeskov (undtagelsesvist 
vintereg) med avnbøg, navr, tjørn, hassel og enkelte bøge i mellem- og underetagen. 
Gruppevis vil der være indblanding af ask og lind og ær og fuglekirsebær. 

Afdeling 3: Bøg med ask og ær 
Dette er en artsrig, strukturvarieret blandskov med bøg som fremherskende element 
og med betydelige andele af ask og ær. Desuden forekommer fuglekirsebær, avnbøg 
og lind. Indblandingsarterne findes hovedsageligt i grupper, men også enkeltvist.  
 
Afdeling 4: Eg med lind og bøg 
Skoven vil her udvikle sig til en etageret egeskov domineret af vintereg (evt. stilkeg) 
og med spredt indblanding af lind, birk, skovfyr, asp, røn og bøg. I underetagen vil 
der forekomme tørst, hæg, hyld og andre buske; ud mod rande og skovbryn desuden 
tjørn, slåen, vild æble, ene mv. 
 
Afdeling 5: Bøg 
Bøgeskov med indblanding af eg, ask, ær og fuglekirsebær. 
Indblandingstræarterne findes hovedsageligt i grupper, men kan også forekomme 
enkeltvist. I underetagen kan bl.a. findes kristtorn, kvalkved, navr og slåen. Der vil 
desuden være spredt indblanding af nåletræ (rødgran, ædelgran, lærk). 

5.4 Enge og græsningsområder 
Det store åbne område og de mindre områder udlægges også som 
skovudviklingstyper dog uden, at det er meningen, at områderne skal udvikle sig til 
egentlig skov, men derimod bevares lysåbne. 
 

Afdeling 10 og 11: Græsningsskov og skoveng 
 
Græsningsskov 
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Græsningsskoven kan bedst beskrives som et overdrevslandskab med træer og buske 
– varierende fra enkelttræer over grupper til egentlige bevoksninger.  I dette tilfælde 
vil der dog være udelukkende være tale om enkeltræer og grupper. 
Som gammel driftsform søger den at integrere husdyrbrugets behov for græsning 
samt andet trærelateret foder (olden, løvfoder) med produktion af ved. 
Græsningsskovens træarter er oftest udprægede lystræarter (f.eks. eg), der giver 
gode muligheder for undervækst af græs, men også skyggetræer (bøg) er udbredt – 
da oftest som småbevoksninger. Buskarterne er typisk tilpasset et højt græsningstryk 
(f.eks. tjørn, ene). 
 
Skoveng 
Denne skovudviklingstype har sin rod i de historiske høenge og løvenge, men er her 
tænkt i bredere forstand som fremtidens skovlysninger, der skal opfylde en række 
vigtige økologiske og rekreative funktioner.  
 

5.5 Pleje og naturgenopretning  
Skovenge og åbne græsarealer skal plejes. Dette sikres enten ved græsning med får, 
køer eller heste eller ved høslet. 

5.6 Placering af anlæg, stiforløb, friluftsfaciliteter etc.  

Befæstet hovedstisystem og trampestier 
Hovedstistystemet skal være af grus og dække så meget af skoven som muligt i øst 
vest gående retning og gerne i en sløjfe, således at man kan komme rundt i skoven. 
Der er naturlige indgangspunkter fra Vridsløse, og kvarteret syd for projektområdet. 
Det endelige forløb af stierne er ikke tegnet ind på kortet, da det skal fastlægges i 
løbet af foråret 2009. Stierne kan kombineres med anlæggelsen af aktivitets/motions 
redskaber og som ”Hjertesti” i samarbejde med Hjerteforeningen. 
I det etablerede skovbælte mod syd løber der allerede en sti, som skal tænkes ind i 
det samlede forløb.  
Desuden kommer der til at løbe cykelstier langs med den nye omfartsvej. Adgange fra 
disse til skovområdet skal også tænkes ind i projektet.   
Udover det befæstede hovedstisystem, skal der etableres trampestier, som fører 
publikum gennem såvel skovbevoksede, som åbne arealer. Det nøjagtige forløb af 
disse vil blive planlagt i forbindelse med udarbejdelse af plantningsplanerne. 

Ridestier 
Ridestierne anlægges, så konflikten med andre brugergrupper minimeres mest muligt. 
Disse skal også dække så stort et areal som muligt og kan planlægges i samarbejde 
med rytterne i området. 
 
 

Skoleskov, primitiv lejrplads og naturlegeplads 
Disse anlæg foreslås anlagt på det store åbne areal i nærheden af den fritlagte grøft 
og de nygravede søer. Omfanget af anlæggene er ikke klart og dette kan blive 
genstand for en prioritering på grund af økonomien. I givet fald vil 
skoleskovsfaciliteter og primitiv lejrplads blive anlagt først. Skoleskoven kan inkludere 
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et madpakkehus eller lignende, samt forskelligt udstyr til brug i undervisningen. Det 
er en forudsætning at udstyret er til rådighed for flere skoler. Alternativt kan skolerne 
søge forskellige eksterne fonde om støtte til indkøb af deres eget udstyr. Den 
primitive lejrplads vil bestå af to borde/bænkesæt, én bålplads, multtoilet og en 
teltplads. Mulighederne for at indlægge rindende vand skal undersøges nærmere.  

Hundeskov 
Afdeling 3 hegnes ind og udlægges til ”hundeskov”, hvor det vil være muligt at 
hundene uden, at de er i snor. Uden for hundeskovområdet gælder reglen om at 
hunden skal føres i snor naturligvis stadig.  
 

6. Kommentarer til planen fra borgerne 
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7. Informationsmateriale 
 
I forbindelse med etableringen af skoven, skal der produceres foldere og skilte med 
videre, som informerer om området. Skiltene skal produceres snarest muligt efter 
anlæg, mens folderne eventuelt kan produceres for de tre skovområder samlet. Det er 
vigtigt at tænke i en samlet formidling af ”den grønne ring” og de forskellige 
friluftsaktiviteter, der er i områderne. Særlig vægt bør lægges på sundhedsaspektet – 
hvis det for eksempel viser sig muligt at etablere en motionsslange eller anden 
forbindelse mellem de nye skove. Tilsvarende bør forbindelserne fra bymidten til de 
nye områder synliggøres. 
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8. Økonomi  
Projektet har et samlet budget 35.000 kroner per hektar, samlet cirka 2.450.000 
kroner.  
 
En stor del af dette budget skal bruges på plantning, pleje og hegning. Beløbet til 
dette vil afhænge af den endelige detaljerede plan.  
 
 

9. Faser/milepæle og den videre proces 

 
 

 
Figur 9: Tids- og milepælsplan 
 
Som første del af projektrealiseringen, skal der eventuelt fgennemføres VVM i løbet af 
forår/sommer 2009. Detailplanlæningen starter sommeren 2009, hvor der skal 
planlægges endeligt for udformningen af skoven, stierne og friluftsfaciliteterne. 
Plantningen kan ikke starte før foråret 2010, da EU’s regler betyder, at man ikke må 
tilplante området samme år som der har været landbrug med enkeltbetalingsstøtte på 
arealet. Dog kan mindre arealer, som ikke drives som landbrug blive plantet til i 
forbindelse med klimakonferencen i København i november/december 2009. Anlæg af 
stier og frilufstfaciliteter kan starte op så snart plantningen er færdig. 
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