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Referat af hovedfølgegruppemøde d. 24. november 2009  
  
 
Tilstede: 
 

o Helle Jessen, Friluftsrådet 
o Frans Bach, Nordea-fonden 
o Jeppe Jørgensen, DGI Vestsjælland 
o Anna Fjordside, Danmarks Naturfredningsforening 
o Jens Erik Rasmussen, Næstved Turistråd  
o Lars Christensen, Gefion 
o Per Harding, stirådene i Næstved kommune  
o Svend S. Jensen, stirådene i Slagelse kommune 
o Claus Jespersen, SNS Storstrøm 
o Sara Lindholt, SNS Storstrøm 
o Bo Gabe, Slagelse Kommune 
o Jørgen Gerner Hansen, Næstved Kommune 
 

Afbud: Anne-Mette M. Andersen, Sydvestsjællands Museum  
 

 
1. Godkendelse af referater og dagsorden 
 
Referatet fra 2. hovedfølgegruppemøde blev godkendt. Referatet fra 3. 
hovedfølgegruppemøde blev godkendt, bemærkningerne hertil blev 
godkendt. 
 
Fremover godkendes referaterne pr. e-mail. Deltagerne har en uge til at 
fremsætte bemærkninger til referatet, er der ikke kommet bemærkninger 
inden for fristen, er referatet godkendt. Kommer der bemærkninger, sen-
des referatet ud til godkendelse igen med en uges svarfrist. Godkendte 
referater lægges herefter på hjemmesiden. 
 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
2. Drøftelse af forslag til basisplan 
 
Sara Lindholt gennemgik projektgruppens forslag til basisplan (bilag 1).  
Derefter blev forslaget diskuteret. Der blev stillet forslag om at bænkene 
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opsættes i et koncept som Tænkebænkene i Vordingborg kommune for 
at skabe lokalt medejerskab. Evt. køb eller leje af arealer afventer lokal-
planlægningen. Anlæg af sløjfestier ligger uden for projektet, det samme 
gælder belysning, men kommunen kunne have en interesse i at etablere 
belysning i eks. Slagelse by. Projektgruppen modtog ros for basispla-
nen. 
 
Hovedfølgegruppen blev enige om at indstille basisplanen til styregrup-
pen. 
 
3. Drøftelse af gennemgående temaer 

 
Sara Vergo fremlagde projektgruppens forslag til gennemgående tema-
er (bilag 1). Anna Fjordside foreslog, at man formidler træerne indvan-
dring i Danmark ved at plante dem i smågrupper langs stien i en af-
stand, der passer med tidsskalaen. Desuden blev det foreslået at lan-
dart permanent og / eller vekslende kan være med til at give stien identi-
tet. Hovedfølgegruppen kan komme med forslag til fysiske temaer til sti-
en senest 31. december 2009, så disse kan drøftes og prioriteres på 
næste møde.  
 
Der var længere diskussion uden for dagsordenen om formidling og in-
formation. Der var forskellige ideer både til metoder og emner. Hoved-
følgegruppen kan komme med forslag til metoder og emner inden årets 
udgang, projektgruppen tager efter jul fat på arbejdet med formidling, 
herunder involvering af stirådene.  
 
4. Orientering om prioritering af øvrige forslag 
 
Sara Lindholt orienterede om, at projektgruppen inden næste hovedføl-
gegruppemøde vil udarbejde et notat med de øvrige forslag fra stiråde-
ne samt hvad der måtte være indkommet af forslag fra høringen. For-
slagene vil blive prissat, og det vil blive vurderet, om de kan gennemfø-
res. Notatet vil komme til at være grundlag for en prioriteringsøvelse, så 
der bliver en prioriteret liste over forslagene. Det forventes, at forslagene 
for de første 2 millioner kan realiseres. 

 
5. Eventuelt 

 
Claus Jespersen orienterede om, at Skov- og Naturstyrelsen dd. har op-
sagt overenskomsten med Skælskørbanen, da der har meddelt, at de vil 
fusionere med en anden forening. Dermed ophører Skov- og Natursty-
relsens forpligtigelse til at opretholde veterantogsdriften. Desuden har 
Slagelse Byråd, på baggrund af Skælskørbanens udmelding om fusion, i 
forbindelse med budgetforliget for 2010 trukket tilsagnet om en alternativ 
sti, som var en forudsætning for fortsat veterantogsdrift. 
 
Lars Christensen orienterede om, at Gefion dd. har sendt et brev (bilag 
2) til Skov- og Naturstyrelsen vedr. overkørsler. Der er 68 private og 32 
offentlige overkørsler på strækningen og brugen af de private overkørs-
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ler svinger fra få gange om året til mange gange daglig med tung trafik. 
Arbejdet fortsætter i den tekniske ad hoc-gruppe med naboer. 
 
Sara Lindholt orienterede om, at 87 naboer havde svaret tilbage, at de 
ønskede et møde med Skov- og Naturstyrelsen og kommunen om for-
hold, der vedrørte deres ejendom. 
 
Sara Lindholt orienterede om, at HabitatVision er i gang med en natur-
registrering. Feltarbejdet er færdigt, og rapporten ventes afleveret 8. de-
cember.  
 
Sara Lindholt orienterede om, at kommunerne er i gang med at skrive et 
lokalplanforslag. I lokalplanen inddeles aktivitetsarealerne i kategorier 
efter hvilke type aktivitet, der kan tillades. 
 
Claus Jespersen orienterede om, at de to kommuner har godkendt ved-
ligeholdelsesaftalen, som underskrives inden årsskiftet. 

 
 
 
Referent Sara Lindholt, projektleder 

 3 


