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1 Baggrund for projektet
Den 19. april 2007 underskrev Miljøminister Connie Hedegaard og Borgmester
Henning Jensen en samarbejdsaftale mellem Næstved Kommune og Skov- 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. Den
grønne ring vil være en
blanding af eksisterende og
nye skov- og naturområder

Figur 1: Plantning af Egetræ ved Rønnebæksholm den
samt byområder – Ved at
19. april 2007 (Foto: Morten Rolsted)
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 h

ovedstier 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”.
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De tre statsskove får i første omgang en samlet
størrelse på omkring 210 hektar og de etableres
etapevis, således at Even Statsskov anlægges først
(2007-08), hvorefter skoven i Vridsløse (2008-09) og
Rønnebæk Fælled (2009-10) etableres.
Miljøministeriet er desuden indstillet på at opkøbe
supplerende arealer i tilknytning til skovområderne
for op til 20 mio. kr.
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Figur 2: Skovrejsningsområder
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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.
Even Statsskov vil, med en størrelse på cirka 44 hektar, få stor friluftsmæssig
betydning for den vestlige del af Næstved by, og skoven skal være med til at
understøtte de landskabelige kvaliteter i Evens ådal. Skoven skal desuden medvirke til
lokalt at beskytte grundvandet og dermed bidrage positivt til kvaliteten af
vandforsyningen i området.
Som led i skovrejsningen skal der udføres et naturgenopretningsprojekt ved
Evegrøften med det formål at genskabe det naturlige vådområde. Visionen er, at
ådalen bliver ét sammenhængende naturareal helt ud til fjorden. Området vil
herigennem hænge sammen med naturarealerne på Ydernæs.

2 Overdragelse
Arealet overdrages til Skov- og Naturstyrelsen pr. 1. oktober 2007. Projektet
respekterer naturligvis allerede vedtagne lokalplaner, kommuneplanrammer og
lignende. Som led i projektet kan der eventuelt iværksættes mageskifte med henblik
på at imødekomme kommunens ønsker om sammenhængende arealer til skolens
idrætsfaciliteter

3 Borgerinddragelse
Planlægningen af de nye skov- og naturarealer er sket i et tæt samarbejde mellem
Næstved Kommune og Skov- og Naturstyrelsen, ved Falster Statsskovdistrikt. 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 Even Statsskov.
Følgende aktiviteter har været afholdt i den forbindelse:
22.05.2007: Indledende borgermøde. Præsentation af projektet, indsamling af ideer,
kommentarer og holdninger og etablering af Even Skovbrugerråd.
Maj 2007 - december 2007: Samarbejde med skovbrugerrådet for Even.
Ideindsamling og planlægning af indretning og anvendelse af Even Statsskov.
Brugerrådet afholder i alt fem møder, heraf et i form af en inspirationstur til Udby
Skov på Møn og et, hvor Udvalget for Teknik og Miljø i Næstved Kommune deltog i
debatten om indretning af den nye statsskov.
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Figur 3: Fremlæggelse af gruppearbejdet ved
borgermødet den 22. maj 2007 (Foto: Morten Rolsted)

November 2007: Afsluttende borgermøde. Præsentation af planen.
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 Udby Skov for at se og høre om et
andet statsligt skovrejsningsprojekt, dels på en besigtigelsestur rundt i Evenområdet,
hvor områdets muligheder og forudsætninger blev synliggjort.
BILLEDE AF SKOVBRUGERRRÅDDET SÆTTES IND HER
Brugerrådets medlemmer har - i samarbejde med deres bagland - udarbejdet skitser
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” – madpakkehuse, naturlegepladser,
motionsslanger, borde og bænke og så videre. 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 præsenteres på et borgermøde primo november
2007.
En sammenskrivning af skovbrugerrådets forslag kan ses i kapitel 6.1 og de
individuelle organisationers input kan ses i bilag 2.
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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 Even-området:
Hovedorganisationer:
Flemming Jespersen (Susålandets Landboforening)
Arne Kristensen (Friluftsrådet)
Lise Nielsen (Danmarks Naturfredningsforening)
Erik Rasmussen (Næstved-egnens Turistbureau)
John Jacobsen (Hjerteforeningen)
Lokale interessenter:
Inger Albertsen (Rytterforeningen Baunehøj)
Arne Lundsby Jacobsen (Lille Næstved Lokalråd)
Per Rasmussen (Næstved Produktionsskole)
Steen Koguth (Lille Næstved Lokalråd)
Poul Jørgensen (Lille Næstved Skole)
Trine Egeberg (Lille Næstved Skole)
Anders Rønne (Lille Næstved Skole)
Ernst Jensen (I/S Evegrøften)
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4 Beskrivelse af arealet
4.1

Størrelse, geografisk placering og topografi

Projektets 44 hektar, som er fordelt på tre områder på henholdsvis ca. 29, 12,5 og
2,5 hektar, er placeret vest for Næstved, ved Lille Næstved på den østlige
ådalsskrænt ved Evegrøften og på begge sider af Vestre ringvej mod Slagelse.

Figur 4: Projektområdet for Even Statsskov

Området mellem skolen og Vestre Ringvej er relativt fladt, mens arealerne mod
Gedebjergvej og vest for ringvejen er mere varierede topografisk. Området mod
Gedebjergvej skråner fra nord mod syd, hvorfor der er udsigt over hele
projektområdet og ud mod Karrebæk i den nordlige del af området. Området vest fro
Ringvejen skråner stærkt ned mod Evegrøften, og ådalen udgør her sammen med en
slugt ca. midt på arealet væsentlige landskabselementer. Områdets topografi kan ses
på kort i bilag 3.
Jordbunden i området kan ses på kort i bilag 4.

4.2 Jordbund og dertil hørende træarter
Følgende typer dominerer området:
1. Lerjord, godt drænet. Udgør ca. 74 % af det totale areal
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
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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. Lerjord, vandstuvning 0-50 cm u.t. Udgør ca. 8% af det totale areal
Jordtypen er velegnet til vandkrævende og næringsstofkrævende træarter, der tåler
temporær vandstuvning. Eg, lind, avnbøg, ask, rødel, birk, ædelgran, thuja, cypres og
skovfyr, men også lærk, som sandsynligvis vil udvikle et forholdsvis dybt rodsystem
er mulige på jordtypen
3. Lerblandet sandjord og sandblandet lerjord. Udgør ca. 2% 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, rødgran, sitkagran,
douglasgran ædelgran, lærk og skovfyr er de bedst egnede.
4. Lerblandet sandjord og sandblandet lerjord, dårligt drænet. Udgør ca. 2%
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, rødgran, sitkagran og douglasgran.
Jordtypen er i øvrigt både næringsrig og vandholdende
5. Tørvejord. Udgør ca. 14 % 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 er hovedsageligt beliggende lang Evegrøften samt på et mindre
område lige vest for Vestre Ringvej. Disse områder vil ikke blive tilplantet.
Andre kommentarer
En del af arealerne med lerjord og lerblandet sandjord / sandblandet lerjord har
grundvand dybere end 80 cm. Der er plads til et dybt rodsystem og grundvandet
bidrager til vandforsyningen. Træartsvalget behøver derfor ikke at adskille sig fra den
veldrænede lerjord, som dominerer i området.
To arealer på østsiden af Vestre Ringvej er dækket af fyldjord. Der er sandsynligvis
tale om overskudsjord fra dengang Vestre Ringvej blev anlagt. Det er ler, hvor
struktur og poresystem er ødelagt. Jorderne bliver derfor til pløre, når de er våde og
stenhårde, når de tørrer ud. Fyldjorden er i øvrigt kalkholdig helt til overfladen.
Træarter med vækstkraftige rodsystemer anbefales derfor. Eg og skovfyr er egnede.

4.3 Fortidsminder
Næstved Museum har undersøgt projektområdet. Museet har ud fra undersøgelserne
konkluderet at der i det let kuperede landskab umiddelbart øst for Even ved flere
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arkæologiske undersøgelser er påtruffet bopladsspor ikke blot fra stenalderen, men
også fra bronzealderen (perioden ca. 1.800-500 f.Kr. og den ældre jernalder (ca. 500
f.Kr-400 e.Kr.) – jf. røde firkanter på indsatte kort. Tilsvarende spor kan også
forventes indenfor stort set hele det kommende skovrejsningsområde.
Dele af området ved Even er udpeget som kulturarvsareal af regional betydning
(Kulturarvsstyrelsen 2007). Dette betyder, at arealet er kortlagt som en særligt
bevaringsværdig arkæologisk lokalitet, der er ikke bindinger som følge af
udpegningen, men der er stor sandsynlighed for, at der er arkæologiske interesser i
området og man skal derfor være særligt opmærksom i forbindelse med
skovrejsningen. Kulturarvsarealet angiver grænsen for de hidtil fundne flinteredskaber
og –genstande.
Langs Evengrøften er der flere steder opsamlet flint som stammer fra
stenalderbopladser bl.a. ved. Kysterne langs Karrebæk og Dybsø Fjord fremviser
nogle af Danmarks rigeste områder, når det gælder bopladser fra stenalderen, i
særdeleshed Ertebølletiden dvs. den senere del af jægerstenalderen ca. 5.500 – 4.000
f.Kr. (Næstved Museum 2007). Dette gælder også bredderne af de tilstødende åer,
som f.eks. Evegrøften. Det må formodes at stenalderbopladserne strækker sig langs
hele Even, og dermed også uden for kulturarvsarealet (Roland 2007).
Der har eksisteret en højrække langs åen samt en række der strækker sig fra åen og
mod øst (Kulturarvsstyrelsen 2007) kaldet "Aalestokshøjene". To af disse
højkomplekser ligger på grænsen til området der bestod af rundhøje, stenkister og
brandgrave fra yngre jernalder og der bestod af en overpløjet røse fra bronze- eller
jernalder samt en brandgrav og bopladsgrube. Sporene er formentlig bortgravet i
forbindelse med anlæggelsen af Karrebækvej syd for området. Da alle disse
fortidsminder enten er nedpløjet eller bortgravet, kan de ikke umiddelbart ses i
landskabet, men områderne dækker stadig over væsentlige arkæologiske fund, der
kan være følsomme over for anlægsarbejder.
Det eneste synlige fortidsminde fra "Aalestokshøjene" er en høj fra yngre jernalder,
højen er beskadiget i toppen og bevokset med spredte træer. Højen ligger højt i
landskabet på randen af et vandskel og dette er en "klassisk" topografisk placering
(Næstved Museum 2007). Det er vigtigt at denne høj friholdes for opvækst så den
fortsat er synlig i landskabet og, at indsynet til højen bevares.
På arealet findes flere fredede diger. Disse bør bevares som synlige linjer i landskabet
da de angiver historiske, landbrugsmæssige og administrative grænser (således f.eks.
diget mellem Ålestoksgård og Gedebjerggård, der markerer sognegrænsen mellem
Næstved og Herlufsholm sogne).
Det anbefales, at den eksisterende høj fortsat kommer til at fremstå åben og med
indsyn, da en sådan fremtoning er det nærmeste man kan komme det oprindelig
tænkte i det moderne landskab.
Næstved Museum har anbefalet, at der forud for et eventuelt kommende,
ødelæggende jordarbejde foretages arkæologiske forundersøgelser på området.
Særlig sårbart er området mod syd omkring den bevarede gravhøj, hvor rester af
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overpløjede gravhøje kan ligge meget nær den nuværende pløjezone. Hér bør
foretages forundersøgelser selv ved mindre ødelæggende jordarbejder.
Den fredede høj er både omgivet af en 2-meters sikkerhedszone og 100-meters
fredningszone indenfor hvilke der kræves tilladelse til større jordarbejder.
Områdets fredede diger må ikke gennemskæres eller fjernes uden forudgående
tilladelse.
Næstved Museums samlede udtalelse kan ses i bilag 5.

Figur 5: Kulturhistoriske interesser i projektområdet (Næstved Museum, 2007)

4.4 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 3. Disse er konstateret gennem kontakt til
TDC, DONG og SEAS/NVE, men skal påvises nøjagtigt før tilplantningen startes.

4.5 Udpegninger, beskyttelseslinier og servitutter
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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 projekt området i rammeområderne B3.1, B13.2, B14.1,
B28.1, D3.1, D5.1, E10.1 og E10.4
Økologisk forbindelse
Hele ådalen er udlagt til økologisk forbindelse.
Byvækstarealer og byafgrænsning
Der er i området udlagt en række arealer til byvækst.
Nærmest rundkørslen ligger et erhvervsareal, som endnu ikke er bebygget, hvor der
er mulighed for at placere en servicestation.
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 Even, 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
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 ved områdets sydgrænse.
Beskyttede naturtyper og fortidsminder
Engområdet og vandløbet i bunden af ådalen, er beskyttet efter
naturbeskyttelsesloven.
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Vandløbet – Evegrøften er B3 målsat som karpefiskevand, da der på grund af
pumpestationen ikke er fiskeopgang.
De eksisterende vandhuller er omfattet af naturbeskyttelsesloven, selv om den ikke er
angivet på Danmarks Miljøportals kort (Danmarks Miljøportal 2007), idet de er over
100 m2 og har et naturligt dyre og planteliv.
Regnvandsbassinerne er ikke omfattet af beskyttelsen.
Gravhøjen og digerne i området er beskyttet mod tilstandsændringer.
Udpegningen af et kulturarvsarealet ved Even, medfører ingen restriktioner
(Kulturarvsstyrelsen 2007), men da området er sårbart, og af regional betydning bør
der foretages arkæologiske forundersøgelser ved alle jordarbejder med henblik på at
forhindre ødelæggelse af de ikke synlige fortidsminder.
Drikkevandsinteresser
Den nordlige del af skovrejsningsområdet er udpeget til område med særlige
drikkevandsinteresser og som indsatsområde for grundvandsbeskyttelse med prioritet
5.
Udpegningen betyder, at der skal tages særlige hensyn for at beskytte grundvandsressourcen mod forurening. Udpegningen som indsatsområde for
grundvandsbeskyttelse med prioritet 5 betyder, at kommunen skal udarbejde
indsatsplaner for grundvands-beskyttelsen i området. At området har 5. prioritet (ud
af 8 mulige) fortæller, at indsatsplanlægningsarbejdet skal startes år 2008. 1. prioritet
er startet år 1999-2000. Den lave prioritet skyldes, at der er saltvandsproblemer i
grundvandet, samt at der er tale om en begrænset vandressource.
Skovrejsningen vil have en positiv effekt på grundvandsbeskyttelsen i området, idet
der fremover ikke må benyttes gødskning og sprøjtemidler på arealerne. Selv om
skovplantningen på grund af fordampning kan bevirke en langsommere
grundvandsdannelse i området, overskygges dette af de positive effekter.
Der er almindelige drikkevandsinteresser i resten af området - undtagen arealerne syd
for en linje mellem Ålestoksgården og regnvandsbassinerne, hvor der er begrænsede
drikkevandsinteresser.

4.6 VVM redegørelse
VVM betyder Vurdering af Virkninger på Miljøet og er en planlægningsproces, der skal
iværksættes før større projekter kan sættes i gang.
Projektet er blevet screenet af Miljøcenter Roskilde med henblik på gennemførelse af
en eventuel VVM redegørelse. Miljøcenteret har i skrivelse af 22. maj 2007 fundet, at
projektet er VVM-pligtigt i henhold til VVM-bekendtgørelsens bilag 2. VVM
redegørelsen forventes afsluttet i løbet af planlægningsperioden for projektet, det vil
sige inden jul 2007.
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4.7 Landskabelige hensyn
Projektområdet er domineret af det landskabsrum, som Even ådalen udgør.
Evegrøften der løber i bunden af ådalen udgør områdets vestgrænse.
Ådalen løber fra nord mod syd. Efter at ådalen, umiddelbart syd for
skovrejsningsområdet, har passeret det "nye" gravede Susåløb ind mod Næstved
havn fortsætter ådalen et kort stykke mod syd, hvorefter den munder ud i Karrebæk
Fjord umiddelbart vest for det gamle Susåløb.
Øst for ringvejen strækker området sig i det småkuperede landskab over til den nye
bydel "Lille Næstved". Den sydlige afgrænsning udgøres af vejen fra Næstved mod
Karrebæksminde og mod nord afgrænses området af herregården Fodbygårds jorder.
Mod syd er området en del af randmorænelandskabet ud mod Karrebæk Fjord, mens
det lerholdige morænelandskab mod nord og vest har dødisrelief.
Hovedparten af skovrejsningsområdet er åbent landbrugsland og lavbundsarealet i
bunden af ådalen er kunstigt afvandet gennem sommerpumpning. Der er to mindre
gårde i området, som ejes af Næstved Kommune. Den nordlige Gedebjerggård er
bortforpagtet og bruges til hestepension og frøgræs.
Ålestoksgård mod syd er i dag produktionsskole og fritidscenter som bl.a. huser
Næstved dyrekoloni og en motorbane for modelbiler. Nord for Ålestoksgården ligger
den nyetablerede Næstved Zoo, og en del af ådalsskrænten vest for
skovrejsningsområdet afgræsses af nordamerikanske bisonokser.
Ådalen dominerer landskabet og selve dalbunden med dens vedvarende engarealer
udgør et meget karakteristisk område, som adskiller sig fra de dyrkede ådalssider og
"plateauet" oven for ådalen. Denne forskel er særlig markant i vintermånederne, hvor
engarealerne ikke bliver pumpet, og derfor fremstår som et stort vandækket
vådområde.
Der er to rumbegrænsninger i selve ådalen. Den vigtigste er overgangen mellem det
flade lavbundsareal, der har sin egen identitet og de stejle ådalsider. Toppen af
ådalsskrænten - der hvor terrænet igen flader ud - udgør den anden
rumbegrænsning, både når betragteren befinder sig nede i ådalen og når man
kommer fra "plateauet" og bevæger sig ud mod ådalen. Sydvest for Gedebjerggård er
der en lille sidedal til ådalen, og man får her en klar fornemmelse af en retning fra
toppen af sidedalen og ned i selve ådalen.
En skovtilplantning i ådalen vil sløre sidedalen som landskabselement, og det er derfor
vigtigt ikke at tilplante området fra toppen af ådalsskrænten og ned til åen. En
skovbeplantning fra toppen af ådalsskrænten og ind mod ringvejen vil derimod
forstærke virkningen af dalen. Den forstærkede virkning opstår dels ved at træerne vil
bevirke, at toppen af ådalsskrænten visuelt "hæves", når man betragter den fra
dalbunden, dels vil det have en dramatisk effekt, når man bevæger sig fra det lukkede
rum i skoven og ud mod ådalsskrænten. Pludselig træder man ud i det åbne og
træfrie rum og har hele ådalen liggende foran sig.
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Den bevarede oltidshøj sydligst i området fungerer som et vigtigt orienteringspunkt i
kraft af sin markante beliggenhed. De to gårde og en skole øst for
skovrejsningsområdet er med til at understøtte orienteringen i området. Umiddelbart
syd for området ligger et meget stort knudepunkt for gående og kørende trafik i form
af to rundkørsler inde i hinanden – én til biltrafik og én til cyklister og gående. Det
trafikale knudepunkt forbinder Næstved med Karrebæksminde, Skælskør, Fuglebjerg
og Slagelse.
Et mindre betydende knudepunkt øst for Ålestoksgården forbinder de to områder på
hver side af ringvejen via en cykel- og gangtunnel.
Nord for den lille sidedal til ådalen er der et fint udsigtspunkt, hvorfra man kan
overskue næsten hele den vestlige del af skovrejsningsområde. Et tilsvarende
udsigtspunkt findes mod nord ved "Gedebjerggård", hvor en bro fører over ringvejen.
Herfra er der udsigt over både den centrale og den østlige del af området.

4.8 Natur og arealanvendelse
Skovrejsningsområdet består i dag overvejende af agerjord hvoraf en del er braklagt,
ekstensivt plejede græsarealer og et stort sammenhængende engområde i
ådalsbunden.
Evenådalen har et meget stort og sammenhængende ferskengs område. Arealet bliver
kunstigt afvandet i sommerperioden via en pumpestation der er placeret syd for
skovrejsningsområdet. I hele vinterperioden bliver arealet ikke pumpet og fremstår da
som et stort sammenhængende vådområde. Selv om vandet fra Evegrøften, der løber
ned gennem ådalen bliver pumpet ud af området, er der en stor del af året mange
temporære pytter og fladvandsområder – formentlig pga. terrænsætninger som følge
af afvandingen.
Evegrøften er reguleret og fremstår som et bredt og kedeligt vandløb med ringe fald
og variation og med en stor materialetransport. Der er ikke fiskeopgang pga.
pumpestationen.
Engen og vandløbet er områdets største aktiv og ådalen fungerer både som habitat og
som en stor spredningskorridor fra Susåen og Karrebæk Fjord i syd og ca. 4,5 km
mod nord til området vest for Ladby, hvor vandløbet bliver rørlagt.
I forbindelse med skovrejsningen skal dette lysåbne engområde sikres ved at friholde
dalbunden og skrænterne for tilplantning. De eksisterende dræn der i dag fører fra
højbundsjorden og ned til vandløbet kan med fordel føres ud højt oppe på ådalssiden
således at drænvandet får et frit og overfladisk løb ned af dalsiden og gennem
engområdet i bunden af dalen.
Dalsiderne der i dag er i omdrift udlægges som vedvarende græsarealer, herved kan
de fungerer som en mere tør og lysåben spredningskorridor gennem området. På
meget langt sigt kan dalesiderne formentlig udvikle sig til overdrev.
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4.9 Barrierer i området
Hovedbarriererne udgøres af Evegrøften, som afgrænser hele projektet mod vest og
af de to hovedfærdselsårer Karrebækvej mod syd og Vestre Ringvej, som går midt
gennem projektområdet.
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5 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
nedenfor og kan findes i deres oprindelige form i bilag 2
Sammenskrivningen er inddelt i følgende emner:
• Natur og Miljø
• Kultur
• Landskab
• Friluftsliv
• Drift
Følgende grupper fremsendte forslag:
Lille Næstved Lokalråd
Skoler
Dagsinstitutioner
Rytterforeningen Baunehøj
(De ovennævnte har sendt ét samlet forslag, i det følgende benævnet Lille Næstved
Lokalråd m.fl.)
Danmarks Naturfredningsforening
Hjerteforeningen
Næstved Produktionsskole

Figur 6: Skovbrugerrådets forslag til projektområdet. (Kortet kan også ses i fuld
størrelse i bilag 6)
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5.1 Natur og Miljø
Vådarealer
Forslagene indeholder alle anbefalinger, som vedrører Evegrøften og ådalen. Både
Hjerteforeningen og Danmarks Naturfredningsforening har foreslået, at man
nedlægger pumpen for derved at etablere vådområder langs grøften. Derudover
foreslår Danmarks Naturfredningsforening, at man genslynger grøften og at man
inkluderer engarealet vest for bækken (uden for det nuværende projektområde).
Lille Næstved lokalråd m.fl. foreslår, at man fastholder den nuværende vandstand i
grøften, kombineret med etablering af en ny sø for at bevare de nuværende
engarealer og for at gøre det mulig for nyt dyreliv at etablere sig.
Danmarks Naturfredningsforening fremsætter forslag om, at man udvider den
kommende statsskov til at omfatte både ådalen og Evegrøften fra udspringet ved
Bøssevænget.
Der er generelt enighed om, at ådalen ikke skal tilplantes med skov. Årsagerne til
dette er både landskabelige og naturmæssige. Danmarks Naturfredningsforening
kommer dog med forslag om, at der kan etableres holme af rødel langs grøften. Dette
kan være med til at fremhæve forløbet af grøften i de falde engareal.
Hjerteforeningen fremsætter forslag om, at der etableres vandhuller inden for
projektarealet.
Skov- og andre tørre naturarealer
Der er både forslag på overordnet plan og mere specifikke forslag, som også er
geografisk bestemt. De overordnede forslag går blandt andet på inddeling af området
i henhold til forskellige brugergruppers interesser og hvilken type natur, der skal
være. De mere specifikke forslag går blandt andet på placering af forskellige
friluftsfaciliteter, undervisningsmidler, stiforløb, parkeringspladser med mere.
Af de mere direkte skovrelaterede tiltag, foreslår Lille Næstved Lokalråd m.fl., at
Falster Statsskovdistrikt kommer med et forslag, gerne ud fra et tema, eksempelvis
nøddeskoven, urskoven eller andet i det område, de benævner delområde 2.
Hjerteforeningen fremhæver behovet for, at alle beplantninger skal udføres med
”nænsom hånd” og at skovbryn og skelhegn skal retableres/etableres.
Med hensyn til læhegn forslår Danmarks Naturfredningsforening, at man ikke
anvender poppel for at undgår rodskud fra denne træsort.
Danmarks Naturfredningsforening foreslår, at man holder sig til hjemmehørende arter
af træer og buske og af hjemmehørende proveniens og laver en artssammensætning,
som er karakteristisk for Østdanmark både i skoven og i brynene. Herunder henvises
der til Herlufsholmskovene som eksempel. Der må ikke anvendes monokulturer.
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Specifikt foreslås der arter som bøg, stilkeg, ask, rødel (på fugtige områder), spidsløn,
navr, lind, fuglekirsebær og avnbøg. Hvis der er områder, som er sandede og tørre,
kan der evt. plantes skovfyr. Birk, pil og røn kommer sædvanligvis af sig selv
(vindspredte frø). Det samme gælder hindbær og brombær og røn (fuglespredte frø).
I brynene foreslår Danmarks Naturfredningsforening for eksempel hassel, æble, pære
og vilde roser til gavn for både dyr og mennesker. Der kan eventuelt udlægges
områder til fri succession, men kun hvor der er en rimelig forsyning af frøkilder i
området.
Næstved Produktionsskole foreslår, at man opretter et lille skolearboret med de lokale
træarter.
Danmarks Naturfredningsforening foreslår, at der opsættes fugle/redekasser i
projektområdet.
Der er generelt enighed om, at ikke hele området skal plantes til med skov. Udover
engarealet ved Evegrøften er der enighed om, at slugten ved Gedebjerggård ikke
plantes til og at gravhøjen ved Karrebækvej holdes fri.
Ligeledes nævner Danmarks Naturfredningsforening, at lysåbne stendiger og
vandhuller skal holdes fri for tilplantning.
Der er flere gode udsigtspunkter og kiler i området, som bør udnyttes. Blandt andet
nævnes toppen af bakken ved Gedebjergvej, slugten ved Gedebjerggården,
fortidsminderne med mere. Der er enighed om at højdepunktet ved Gedebjergvej skal
anvendes som udsigtspunkt. Lille Næstved Lokalråd m.fl. foreslår at man eventuelt
bygger en afsats/tårn på stedet.

5.2 Kultur
Både Danmarks Naturfredningsforening og Lille Næstved Lokalråd m.fl. nævner, at
området ved fortidsmindet ved Karrebæksvej skal holdes frit for beplantning.
Ligeledes nævner Danmarks Naturfredningsforening, at stendigerne skal holdes frie
for beplantning.

5.3 Friluftsliv, inddeling af området, brugergrupperinger
Hovedstien bør anlægges, så den sammen med den Gedebjergvej, Edith Rodes Vej og
Digterruten giver mulighed for en rundtur.
Vejen skal dimensioneres, så området også er tilgængeligt for handicappede med
kørestol og personer med barnevogn. Næstved Kommune har en
”tilgængelighedsplan” og en ”tilgængelighedsrevisor”, som kan bruges i arbejdet med
at sikre, at hovedstien bliver handicapegnet.
Af hensyn til små børn, daginstitutioner, ryttere med hestetrailere og handicappede
med flere bør der etableres den viste parkeringsplads.
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Der bør tillige laves en rampe ved broen over rute 22 (Vestre Ringvej), hvor der i dag
er en selvskabt sti.
Lille Næstved Lokalråd m.fl. har i deres forslag opdelt området i fem delområder.
Hvert delområde detailplanlægges i et samspil mellem de forskellige interesser i
forhold til skovbeplantning, natur, miljø, pædagogik og heste (se kortet i bilag 2).
Således ønsker Lille Næstved Lokalråd m.fl., at:
• Delområde 1 designes efter små børns behov.
• Delområde 2 får fokus på et skovteknisk tema
• Delområde 3 og 4 efter skolebørns behov
• Delområde 5 efter behovene hos rytterne.
Delområde 1 – de små børns behov
Afstanden er kort fra parkeringspladsen. Behovene (se bilag 1 i forslaget) for
aktivitetstilbud er på et overordnet niveau formuleret i et samarbejde mellem 5
daginstitutioner.
Delområde 2 – skovteknisk tema
Falster Statsskovdistrikt skal komme med et forslag til et tema, eksempelvis
nøddeskoven, urskoven eller andet. Det kunne også være en stævningsskov eller
andet eksempel på driftsformer.
Delområde 3 og 4 skolebørns behov
Temaerne er motion og udeskole. Forslag vist på bilag 2 i forslaget til detailplan og
aktivitetstilbud er udarbejdet af Lille Næstved Skole.
Delområde 5 ridning
Det primære er ønsket om mulighed for at kunne ride en rundtur. Ridestiens placering
er planlagt i sammen med Rytterforeningen Baunehøj. Udover ridestien er det et
ønske, at der på delområde 5 bliver etableret en overnatningsfold for heste og et
shelter til rytterne.
Hjerteforeningen har en række specifikke forslag til placeringen af forskellige anlæg,
som kan opsummeres som følger:
• P- Pladser skal placeres ved Digtervejskolen, Ålestoksgården eller,
Gedebjerggård
• Borde, bænke, grill, bålpladser placeres øst for Gedebjerggård, ved
Ålestoksbakken og ved højdepunktet syd for Gedebjerggård
• Bænke placeres rundt om langs stierne, og især på udsigtspunkterne.
• Stier. Alle stier for gående, cyklister skal være grusstier cirka 2 meters bredde.
Der kan være stier med slået græs i skovområderne. Stier for ridende skal
etableres særskilt. Stierne skal mærkes med farvede ruter. Der skal være
kilometerangivelser. Der skal desuden være kort over området ved
hovedstierne. Stisystemet skal være sammenhængende med
Sydsjællandsleden, Lagunestien, Digterruten, Cykelture i Næstved og Omegn
og Tur 6 Herlufsholm – Kalbyris
• Forbindelsesveje skal etableres fra cykelsti til Gedebjergvej, over omfartsvej
(tunnel/bro) og hjem fra Gedebjerg gennem udstykningsområdet.
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Af behov for skolerne nævner Hjerteforeningen en række konkrete emner, der skal
berøres: Naturen som undervisningsrum, Boldbane, Skoleskov, Børneplantning,
Shelters, Udmåle ruter og aktivitetsbaner
Hjerteforeningen nævner i den forbindelse, at Næstved Kommune gerne må komme
med et tilskud.
Danmarks Naturfredningsforening foreslår at der etableres stiforløb og forbindelse til
eksisterende forløb i landskabet og den omgivne natur/kultur. Det er vigtigt at få
forbundet nye stier med stier, der allerede er i området. Det er vigtigt at tænke de
forskellige stityper ind, det være sig cykel- gang- ride, handicapstier, der
interessemæssigt indbyder til konflikter. Således er et veltilrettelagt stisystem at
foretrække, hvor alle har en reel adgangsmulighed. I praksis løses det ved etablering
af en bred, handicapegnet hovedsti, som giver rundturmulighed i området og som har
forbindelse til kommunens øvrige stisystem, en række slåede trampestier, samt en
selvstændig ridesti, der ligeledes indbyder til rundtur.

5.4 Drift
Danmarks Naturfredningsforening nævner, at der bør laves naturpleje med græsning
af de lave engarealer ned mod bækken, så området holdes lysåbent. Ligeledes er der
behov for drift af de åbne arealer (sletter, enge og ved kulturminder), så disse
områder kan få overdrevslignende karakter.
Danmarks Naturfredningsforening foreslår endvidere, at store dele af skoven skal
være urørt naturskov, det vil sige at der ikke skal ske forstlig drift, men at naturen
skal have lov at passe sig selv.
Der skal være naturlig hydrologi i skoven - der ikke må være drængrøfter eller
drænrør og eksisterende grøfter og rør stoppes. Herved kan der skabes sumpskove.
Der er enighed om at skoven skal kunne bruges af mange forskellige interessegrupper
(mountainbike, hundeluftning, ridning, rollespil, småbørn, undervisning), mens visse
områder bør være forbeholdt den stille naturoplevelse.
Prioriteringskema
Medlemmerne af skovbrugerådet blev bedt om at prioritere de mere
omkostningskrævende ønsker efter ”priority-ranking-matrix” metoden, se
nedenstående skema
Picnicpladser Fugle- Shelter Muldtårn
toilet
Picnicpladser
Fugletårn/fugleskjul
Sheltere
Muldtoilet
Naturlegeplads
Platform
Trappe
Aktivitetsbane
P-plads
Befæstede stier

Picnic

Shelter Picnic

Natur- Platform Trappe
legeplads
Naturlp Picnic
Picnic

Shelter Fugle
Naturlp Fugle
Shelter Naturlp Shelter
Naturlp Platform
Naturlp

Trappe
Shelter
Trappe
Naturlp
Trappe

Aktivitets- P-plads
bane
Akt.bane

Picnic

Akt.bane
Akt.bane
Akt.bane
Akt.bane
Akt.bane
Akt.bane

Fugle
Shelter
P-plads
Naturlp
P-plads
P-plads
Akt.bane
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Befæstede
stier
Stier
Stier
Stier
Stier
Stier
Stier
Stier
Stier
Stier

Prioritering af ønskerne blev som følger (scoren i parentes):
1. Befæstede stier (9)
2. Aktivitetsbane (8)
3. Naturlegeplads (7)
4. Shelter (6)
5. Picnicplads (5)
6. P-plads, Trappe, Fugletårn (3)
7. Platform (1)
8. Muldtoilet (0)

5.5 Næstved kommunes og Skov- og Naturstyrelsens
kommentarer til skovbrugerrådets forslag
Næstved Kommune
• Generelt mener kommunen, at det er nogle fine forslag som skovbrugerrådet
har bidraget med – forslag der i de overordnede linjer harmornerer fint med
hinanden.
• Forslaget om at etablere en sø i ådalen kan være uheldigt rent naturmæssigt,
hvis den forbindes med vandløbet, idet vandkvaliteten begge steder forringes.
(det er koldtvandsdyr f.eks. å-insekter og fisk som lever i vandløbet og
varmtvandsdyr som lever i søer/vandhuller f.eks. frøer)
• Den foreslåede trappe fra rute 22 (omfartsvejen) til vejbroen ved
Gedebjerggård bør af hensyn til cyklister, folk med barnevogne udformes som
en skrå rampe.
• Der er foreslået mange spændende elementer til de små børn og skolebørnene,
hvoraf en stor del nok kan indpasses i den nye skov. Nogle af elementerne er
dog meget vedligeholdelses-/plejekrævende og disse bør medfinansieres af
skolen/skoleforvaltningen, fonde eller tipsmidler, så de ikke lægger beslag på
alle midlerne til skovrejsningen.
• En fodboldbane, som er drænet og som har internationale mål bør placeres
uden for projektområdet. Skovrejsningsprojektet kan ikke financiere en sådan
bane.
• En natfold til rytternes heste kan med fordel kombineres med pleje af de
græsdækkede skræntarealer ned mod Evegrøften.
• Hjerteforeningen har foreslået nogle fine stisystemer, men en ny bro er
urealistisk i dette projekt.
• Det er en fordel med stisystemer, som adskiller ryttere fra gående og cyklister.
Stierne skal selvfølgelig hænge sammen med Kommunens øvrige stisystem.
• Den nye skov skal være en skov, som har natur, kulturhistorie og friluftsliv som
hovedformål.
• Kommunen prioriterer en varieret skov med lysninger og slettearealer meget
højt, ligesom vi finder, at man bør genoprette vådområder (ådalen og
vandhuller/søer).
• Der skal være en række publikumsfaciliteter- stier, borde, bænke, grillpladser,
sundhedsstier, madpakkehus i det nye skovområde, så borgerne kan få dækket
en lang række af deres behov/forventninger til brug af skoven – motion, gå en
tur, skovtur med mad…
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

I forbindelse med skovtilplantningen skal der tages store hensyn til de
kulturhistoriske værdier, som er i området, blandt andet ved at friholde
arealerne syd for Ålestoksgården og ved ådalsskrænten for tilplantning. Det er
oplagt at etablere en eller anden formidling omkring disse kulturminder.
Skoven skal være med til at understøtte de landskabelige kvaliteter i Evens
ådal, det vil sige at selve ådalen med dens enge og skrænter ikke tilplantes.
Det er kommunens intention, at skov- og naturområdet på en gang skal lette
borgernes adgang til et attraktivt bynært rekreativt område og samtidigt være
med til at forbinde de eksisterende skov- og naturområder.
Stisystemerne skal bindes sammen med kommunens øvrige hovedstisystemer,
således at der er ”grønne adgangsveje” fra Næstved centrum og ud til
skovområdet.
Skovene skal generelt forbedre borgernes nærrekreative muligheder og
herigennem folkesundheden og befolkningens naturforståelse.
Det bør overvejes, om der kan udlægges arealer til rollespil.
Faunapassager bør tænkes ind i projektet, hvis det er aktuelt.
Det skal undgås at sætte for mange hegn, da dette reducerer tilgængeligheden.
Det skal ungås at sætte for mange skilte, for eksempel i arboretet.
Der kan laves et ”stenarboret” – altså en udstilling af forskellige
grundfjeldstyper – med sten i en størrelse, der er til at klatre på og springe
rundt på
En jordvold afskærmning af vejstøj mod Vestre Ringvej – altså langs hele den
østlige del kan tænkes ind i projektet.
Hovedstien bør etableres i overensstemmelse med Næstved Kommunes
tilgængelighedsplan, så den er handicapegnet

Skov- og Naturstyrelsen
• Der er naturligvis ikke råd til at opfylde alle ønsker. At noget ikke gennemføres
nu, er dog ikke ensbetydende med, at det ikke kan gennemføres senere.
• Overordnet er der meget stor overensstemmelse mellem de indkomne forslag
• Det smalle trekantede område øst for vejen bør ikke zoneres til et bestemt
brug, da det er et meget lille område. Bør sandsynligvis plantes efter en
lavskovsmodel
• Ådal, enge, kulturav med videre plantes naturligvis ikke til.
• Mulighed for at tænke spring ind som del af ridestien.
• Mulighed for at tænke arboretidé ind som del af ”skoleskovsområdet”.
• Smalt område mellem skole og Lille Næstved plantes ikke tæt til. Eventuelt kan
en del af aktiviteterne fra skolen trækkes ind her.
• Er der mulighed for at DN kan spille en rolle i forbindelse med
nøglebiotopregistrering? (Bekræftet af DN)
• Mulighederne for medfinansiering fra Næstved kommunes side af bynære
anlæg, herunder trappe/rampe, pleje af åbne arealer og anlæg i henhold til
samarbejdsaftalen
• I beplantningerne – specielt de bynære - bør der indblandes en stor andel
frugt- og nøddebærende træer og buske – æble, pære, valnød, hassel, ægte
kastanje brombær, hindbær m.v.
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6 Planforslag
På baggrund af Skovbrugerrådets forslag samt Næstved Kommunes og Skov- og
Naturstyrelsens faglige vurdering og kommentarer hertil, har Falster Statsskovdistrikt
udarbejdet en plan for indretning af Even Statsskov. I det følgende gennemgås planen
i detaljer.

6.1 Foreslået inddeling af skoven
Skovens inddeling fremgår af kortet i bilag 7.
Området er delt op i nedenstående hovedgrupper, så der opstår en afveksling mellem
stille og aktivitetsprægede områder og mellem åbne og skovdækkede arealer:
1. Skovdækkede arealer med aktiviteter (Område 1 og 2)
2. Skovdækkede arealer uden specielle aktiviteter
a. Almindelig skov (område 6, 7 og 8)
b. Arboretskov (Område 3)
c. Lavskov (Område 5)
3. Åbne arealer
a. Vådområder (9)
b. Eng/græsarealer (10)
c. Buske / holme areal (område 4)
Forskellige aktiviteter og faciliteter for eksempel shelterplads, borde og bænke,
aktivitetsbane skovlegeplads med mere vil være placeret forskellige steder i skoven.

6.2 Fortidsminder og andre kulturspor
Fortidsminderne, som beskrevet ovenfor i afsnit 5.2 vil blive holdt fri for beplantning.
Der vil ikke blive anvendt dybdepløjning af jorden under tilplantningen. Arealerne vil
blive plejet, så de ikke vokser til, men holdes åbne i landskabet.

6.3 Skovdækkede arealer og træartsvalg
De skovdækkede arealer udgør ca. 50 % af det totale areal. Træarterne vælges blandt
lokalitetstilpassede hjemmehørende danske arter.
Bevoksningerne anlægges som blandingsbevoksninger med minimum 2 hovedtræarter
iblandet en række forskellige bær- og frugtbærende træer og buske, som også vil gå
igen i de ydre og indre bryn. Ydre bryn anlægges i udkanten af bevoksningerne (mod
åbne/naboarealer) i 20 meters bredde. Indre bryn vil blive anlagt i 10 meters bredde
langs hovedstier og mellem bevoksningerne.
Brynene og indblandingen i bevoksningerne vil være meget artsvarierede og kan
blandt andet inkludere arter som eg, kirsebær, hvidtjørn, hæg, røn, benved, dunet
gedeblad, hassel, kvalkved, navr, vildæble, vrietorn, fjeldribs, brombær, hindbær,
æblerose, slåen, rød kornel og mirabel. Der vil i hele skoven, men specielt i de
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bynære skove, blive anvendt frugt, bær og nøddebærende træer og buske, til glæde
for vildtet og de besøgende.
I bevoksningerne vil der ud over hoved- og ridestier blive anlagt en række
trampestier, der ligesom ledningstraceer holdes fri for beplantning. Desuden vil der
være en del aktivitetsarealer i bevoksningerne.
Linjerne i bevoksningerne vil blive bugtet, så vidt muligt for at undgå lige linjer og
skarpt adskilte områder og derved forøge det ”naturlige” udseende af bevoksningerne.
Langs med stierne skal der anlægges et antal åbninger/lysninger, hvor stien over en
20-30 meters længde breder sig ud til 20-30 meters bredde. Disse åbninger kan
bruges i forbindelse med skoleskovsaktiviteter og vil skabe variation for skovgæsten.
For at sikre kulturstarten, foreslås det at bevoksningerne hegnes. Eventuelt kan
hegnene laves mellem bevoksningen og brynene.
Der etableres en jordvold langs den østlige del af ringvejen, som kan skærme
områdets beboere mod vejstøj. Jordvolden beplantes.
I gennemgangen af bevoksningerne nedenfor, er der ikke nævnt alle de arter der vil
blive anvendt i bevoksningerne, men kun hovedtræsorterne.

6.3.1

Område 1

Området er domineret af dårligt drænet sandblandet lerjord, hvorfor der bør plantes
træsorter som eg og lind.

6.3.2

Område 2

Jorden i området er fyldjord fra tidligere anlægsarbejder, hvilket begrænser
træartsvalget. Jorden bliver til pløre, når den er våd - og stenhård, når den tørrer ud.
Fyldjorden er i øvrigt kalkholdig helt til overfladen. Her anvendes eg og skovfyr som
hovedtræarter. Der kan eventuelt anlægges en sti for gående parallelt med ridestien.
Desuden kan der gives plads til et amfiteater/kælkebakke i området.

6.3.3

Område 3

Baseret på forslaget fra skovbrugerrådet etableres ”arboretskov” i område 3, hvor der
plantes grupper af en række hjemmehørende træer og buske. Derved vil det være
muligt for skovens gæster at se og genkende de forskellige træarter og
sandsynligheden for at de enkelte arter også findes i området i fremtiden øges.
Tilsvarende etableres et ”stenarboret”, der præsenterer de forskellige
grundfjeldstyper, vi har i Danmark
Området anvendes til opsætning af fuglekasser, som i kombination med de udvalgte
træsorter og buske kan gøre området til attraktivt yngleområde for egnens fugle.

6.3.4

Område 5

Området ligger syd for det markante udsigtspunkt ved Gedebjergvej. For at sikre at
udsigten bevares i fremtiden og da området er for smalt til at etablere en normal
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skovbevoksning, etableres en lavskov i området. Arterne vil blandt andet inkludere
avnbøg, røn, hassel, hyld, gamle danske æbletræsorter og meget andet. Område 6
Området er præget af lerjord med vandstuvning, hvilket begrænser træartsvalget.
Derfor plantes eg og lind som hovedtræarter.

6.3.5

Område 7

De fleste træarter kan gro her, hvor der er dybtgrundet lerjord. Det er derfor også det
eneste område, hvor bøg er et oplagt valg, hvorfor denne træart plantes her,
eventuelt blandet med andre træsorter.

6.3.6

Område 8

En stor del af arealet er præget af vandstuvning. Her anvendes de gamle danske
træarter eg og avnbøg som hovedtræarter.

6.4 Åbne arealer
6.4.1

Område 4

Området er omfattet af kommunens lokalplan nummer D5.1-2. I forlængelse heraf er
der udarbejdet et konkret forslag for indretning af skolens udenomsarealer, som
blandt andet omfatter område 4. I tråd med dette forslag holdes området delvist
åbent, og plantes busketter af hvidblomstrede buske og holme af blandt andet gamle
danske frugttræsorter.
I området findes et regnvandsbassin, som eventuelt kan ændres til vandhul i
forbindelse med projektet og derved fungere som levested for planter og dyr tilknyttet
stillestående vand til glæde for blandt andet eleverne fra Digtervejens skole.
Projekteringen af dette bør foregå i samarbejde mellem Næstved Kommune
(kloakforsyningen), Agenda21, Danmarks Naturfredningsforening, Digtervejsskolen og
Skov- og Naturstyrelsen.

6.4.2

Område 10

De åbne arealer strækker sig hovedsageligt langs med de våde partier langs
Evegrøften og går op i slugten midt på arealet, hvor der etableres en
shelter/picnicplads. De åbne arealer lægges, så de sammen med de skovbevoksede
områder tager højde for landskabelige og terrænmæssige hensyn. Naturligvis holdes
hele området fri for beplantning. Skrænterne udlægges som græsset overdrev.

6.5 Enge og vådområder
Engene og vådområderne langs med Evegrøften er beskyttet efter
naturbeskyttelsesloven (område 9). Disse skal holdes fri for tilplantning. Desuden
holdes det lille tørvejordsareal syd for Gedebjerggård fri for tilplantning. Dette areal
vil indgå i det store åbne areal i forbindelse med slugten fra Evegrøften midt i
projektområdet.
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6.6 Pleje og naturgenopretning
Såvel de vådere områder, de tilgrænsende enge og de åbne græsarealer skal plejes.
Dette sikres enten ved græsning med får, køer eller heste eller ved høslet.
Evegrøften er desuden del af et større muligt naturgenopretningsprojekt, som pt.
undersøges.
En række af de små vandhuller som var på højbundsjorden forsøges reetableret.

6.7 Placering af anlæg, stiforløb, friluftsfaciliteter etc.
6.7.1

Befæstet hovedstisystem

Der etableres et befæstet (grusbelagt) gennemgående hovedstisystem, som følger
den eksisterende sti i område 2 og 3 under Vestre Ringvej ad den eksisterende
underføring via området ved kolonihaverne. Her følger adgangsvejen cykelstien langs
med ringvejen til den igen kommer ind i skoven i område 6. Stien går herefter
gennem det åbne område ved shelterpladsen og gennem de skovdækkede arealer
herefter. Stien slutter ved broen over ringvejen, hvorfra der er forbindelse ad de
eksisterende stier til picnicpladsen ved Gedebjerg (område 5) og videre til Lille
Næstved.
Mod syd bør der med tiden etableres endnu en etape af befæstet sti, som går ned til
gravhøjen mellem Karrebækvej og Ålestokvej. Stien bør herefter følge hegnet mod
produktionsskolen og den zoologiske have langs Evegrøften i område 10. Stien støder
til den første etape ved den foreslåede shelterplads. Stien skal i øvrigt ses i
sammenhæng med de trampestier, der vil blive etableret i området.
Hovedstien etableres, så den overholder kravene om tilgængelighed.
Skolens parkeringsplads må påregnes at blive brugt af mange af områdets
besøgende, hvorfor stiforbindelse til denne skal tænkes ind i planlægningen af
området.

6.7.2

Trampestier

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.

6.7.3

Ridestier

Ridestierne anlægges, så konflikten med andre brugergrupper minimeres mest muligt.
De bliver lagt et stykke fra den eksisterende sti gennem område 2 og 3, dog således
at rytterne også følger den eksisterende underføring. Øst for ringvejen vil ridestien
skulle føres relativt tæt på trampestien, da området langs med produktionsskolen og
den zoologiske have er meget smalt. Herefter føres stien dels ligeud og dels op over
shelterpladsen for derefter at gå gennem skoven i område 7 og 8. På dele af stien kan
der udlægges forhindringer, som kan udgøre springmuligheder. Sådanne anlæg kan
anlægges i samarbejde med lokale rytterforeninger. Stierne anlægges, så det er
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muligt også at passere udenom springene. Stiforløbet langs Evegrøften kan i våde
perioder være problematisk.

6.7.4

Picnicpladser

Der anlægges 2 picnicpladser i skovrejsningsområdet. Desuden anlægges endnu en
plads ved Gedebjerg, nord for område 5, så dette sted kan udnyttes som
udsigtspunkt. Endelig kan det overvejes at anlægge yderligere en plads enten helt
mod nord eller mod syd (ved gravhøjen) i område 10.

6.7.5

Shelterplads

På kanten af slugten i område 10, anlægges en shelterplads, hvor der vil være fin
udsigt ned mod Evegrøften. På trods af den lave prioritering fra skovbrugerrådets
side, bør der etableres et muldtoilet i forbindelse med dette.

6.7.6

Rampe

Hvor Gedebjergvej går over Vestre Ringvej er der en menneskeskabt sti, som
forbinder de to veje med hinanden. For at lette adgangen etableres en ”rampe” fra
Vestre Ringvej op til Gedebjergvej på den sydvestlige side. Da dette anlæg er uden
for projektområdet, bør det finansieres via midler fra vejmyndigheden eller
kommunen.

6.7.7

Skoleskov

I forbindelse med skovbrugerrådets arbejde er der fremkommet stærke ønsker fra
Digtervejens skole om at kunne anvende skoven eller dele af denne til undervisning i
naturen. Mange af aktiviteterne vil kunne indgå som naturlig del af skoven, uden at
der er behov for specifikke anlæg (for eksempel krible-krable skov).
Andre aktiviteter kræver dog anlæg til brug for undervisningen. Finansieringen af
disse anlæg kan sandsynligvis findes via tipsmidler, grønne partnerskaber, skolens
egne midler/kommunale midler med videre. Derfor foreslås det, at der gøres plads i
skoven til anlæggene, men at disse finansieres via eksterne midler.
For at udnytte skoven optimalt placeres anlæggene rundt om i skoven og ikke ét
samlet sted. Derved udnyttes også skovens mulighed som ”motionsrum”. Skoleskoven
i Evenområdet kan eventuelt fungere som pilotprojekt for etablering af naturbaser i
Næstved Kommune.

6.7.8

Naturlegeplads

I område 2 anlægges en naturlegeplads til brug for områdets skoler og
daginstitutioner samt småbørnsfamilier, der anvender området. Finansieringen af
denne indgår i projektet, men eventuelle udvidelser kan eventuelt finansieres af
eksterne midler.
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6.7.9

Aktivitetsbane

Sundhedsfremmende tiltag er direkte nævnt i samarbejdsaftalen som et
hovedelement i skoven. Ud over etableringen af stianlæg etableres derfor også en
aktivitetsbane med forskellige motionsredskaber. I udgangspunktet anlægges en bane
med cirka 5 redskaber, som eventuelt senere kan udvides. Banen lægges i område 1
og 2 med forbindelse til skolens idrætsanlæg.

6.7.10 Fuglekasser
I område 3 sættes fuglekasser op, specielt de steder hvor der plantes bær- og
frugtbærende træer og buske. Dette vil dels fremme fuglelivet generelt og specielt
muliggøre, at skolens elever og andre interesserede kan observere fuglelivet.

6.7.11 Vandhul
Som nævnt findes et der et kommunalt regnvandsbassin nord for skolen (i område 2).
Regnvandsbassinet kan omdannes til et vandhul med mulighed for studier af småkravl
og vandplanter. Der nedsættes en særskilt projektgruppe til det videre arbejde med
ideen.

6.8

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.

Forslag til bynært natur- og skovrejsningsareal, Even, Næstved
Side 26

7 Økonomi
Projektet har et samlet budget 35.000 kroner per hektar, samlet cirka 1.540.000
kroner.
En stor del af dette budget skal bruges på plantning, pleje og hegning. Beløbet til
dette vil afhænge af den endelige detaljerede plan. Af det samlede budget er der afsat
320.000 kroner til anlæg af forskellige faciliteter. Baseret på erfaringstal fra Skov- og
Naturstyrelsen estimeres omkostningerne til den foreslåede plan ud som i tabellen
nedenfor(omkostningen for anlæg af stier skal ikke inkluderes i de 320.000 kroner):
Faciliteter
Picnicpladser (3 borde/bænke +
grillplads)
Sheltere alt inkl.
Bålplads
Bom og kæder
Skraldespand
Muldtoilet
Naturlegeplads
Aktivitetsbane
Skilte (grundbeløb 8000)
Delsum
Befæstede stier (kr/lbm)

Kr/enhed Antal
kr 16.000
Kr 45.000
kr 4.000
kr 3.000
kr 2.000
Kr 30.000
Kr 50.000
Kr 50.000
kr 2.500

Kr

400

I alt
2
2
1
3
3
1
1
1
2

kr 32.000
kr 90.000
kr 4.000
kr 9.000
kr 6.000
kr 30.000
kr 50.000
kr 50.000
kr 13.000
kr 284.000

1600

kr 640.000

I alt

kr 924.000

8 Faser/milepæle og den videre proces
Processen har hidtil været præget af et meget positivt samarbejde mellem
skovbrugerrådet, Skov- og Naturstyrelsen og Næstved Kommune. Det er vigtigt, at
samarbejdet fortsættes også efter at planen er udarbejdet og at der derved skabes
lokalt ejerskab for projektet. Dette kan blandt andet gøres ved at lokale interessenter
involveres så stærkt som muligt fremover. Og i den forbindelse er det meget positivt,
at såvel daginstitutioner som skole har tilkendegivet, at de gerne vil medvirke i
detailplanlægningen af naturlegeplads og aktivitetsbane. Ligeledes har
rytterforeningen tilkendegivet at den gerne vil deltage i den detaljerede planlægning
af ridestien.
Der kan således nedsættes forskellige projektgrupper, som et i eller andet omfang
serviceres af Næstved Kommune eller Skov- og Naturstyrelsen (afhænger af
projektets tema).
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Tilsvarende kan der etableres et skovlaug, bestående af lokale interessenter, som
påtager sig forskellige opgaver i forbindelse med den fremtidige drift og pleje af
skoven og dens anlæg. Skov- og Naturstyrelsen har positive erfaringer med dette fra
andre skovrejsningsprojekter.
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