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Basisplan for faciliteter langs Fodsporet 
 
Planen er den 25. februar 2010 rettet igennem, så numrene på aktivitetsarealerne harmonerer med 
numrene i lokalplanforslagene. Der er udarbejdet nye kortbilag, som kan printes i A3.  
 
 
Indledning 
 
Projektgruppen har ud fra de 6 stiråds forslag udarbejdet en basisplan for faciliteter. Basisplanen 
omfattet de faciliteter, der er nævnt i ansøgningen, og er delt ind i to temaer – sundhed og friluftsliv. 
 
Der er i budgettet afsat ca. 12 millioner til friluftsfaciliteter. I første omgang prioriteres de 10 millio-
ner. De 10 millioner fordeles med 8 millioner til basisplanen fordelt med ca. 4 millioner til hvert af de 
to temaer, samt 2 millioner til andre ønsker, herunder stirådenes yderligere forslag til faciliteter, der 
ikke er nævnt i ansøgningen. De 2 millioner vil blive prioriteret i januar, da der kan komme nye ide-
er under høringen på internettet, og da der skal findes en ca. pris på de enkelte forslag. 
 
Projektgruppen har i forbindelse med prioriteringen set på den geografiske sammenhæng mellem 
arealerne – f.eks. skal shelterpladser ligge med passende og næsten ens mellemrum, hvis de skal 
understøtte vandreturisme. Projektgruppen har også vurderet, om den foreslåede placering vil væ-
re attraktiv for brugerne og om den vil give væsentlige gener for naboerne. Derfor er enkelte facili-
teter flyttet i forhold til den placering, stirådet har foreslået. 
 
 
Sundhed 
 
Der anlægges en række faciliteter, der ved at kunne bruges til leg og bevægelse skal være med til 
at understøtte stiens sundhedsfremmende effekt.  
 
Der er udpeget 6 steder langs banen, hvor der anlægges sundhedsfaciliteter/motionsbaner. Place-
ringerne S1, S14, N2, N12-14 og N16 er foreslået af stirådene. Sundhedspladsen på Skælskørs-
trækningen flyttes tættere på Skælskør by, da det vurderes, at den foreslåede placering ikke er 
tilstrækkelig bynær til at give nok brugere. Slagelse kommune vil finde et egnet kommunalt ejet 
areal tæt på stien. Indretningen af pladsen tilpasses de potentielle målgrupper samt om pladsen er 
placeret i by eller i det åbne land. 
 



   

  
Fig. 1: Redskaber på sundhedspladsen v. Virkethus, Falster  Fig. 2: Legeplads, Nyord 
Der er udpeget 6 steder langs banen, hvor der anlægges naturlegepladser – S1, S18, N2, N12-14, 
N16-17 samt den kommunalt ejede skov nordvest for Dalmose. Placeringerne er foreslået af stirå-
dene.  
 
Der er udpeget 4 steder langs banen, hvor der anlægges hundeskove med naturlegepladser til 
hunde. Placeringerne S4, N4, N16 og og på et kommunalt ejet areal ved Skælskør er foreslået af 
stirådene. Hundeskoven i Dalmose by flyttes til S12, da en bynær placering kan give støjgener. Af 
samme årsag kan det være nødvendigt at flytte hundeskoven ved Sandved til nr. N19-20. 
  

 
Figur 3: Forskellige legeredskaber i Bøtø Hundeskov, Falster 
 
 Antal Pris/stk kr. I alt kr. 
Sundhedspladser/motionsbaner 7 275.000 1.925.000 
Naturlegepladser 6 175.000 1.050.000 
Hundeskove m. legeredskaber 
til hunde 

5 175.000    875.000 

I ALT   3.850.000 
Tabel 1: Budget for sundhedsfremmende faciliteter 
 
 
Friluftsliv 
 
Der anlægges en række faciliteter, der skal understøtte at stien bruges til et aktivt friluftsliv. En del 
af disse vil også kunne bruges i forbindelse med f.eks. udeundervisning. 
 
Der er udpeget 6 steder langs banen, hvor der kan placeres shelterpladser - S6, S19, N10, N12 og 
N20 samt i den kommunalt ejede skov nordvest for Dalmose. Shelterpladserne vil typisk bestå af 2-
4 sheltere, bålsted(er) m. grill, bænke eller triller omkring bålstedet, bord/bænk-sæt, multtoilet og 
hane med drikkevand. Placeringerne er foreslået af stirådene. N20 flyttes evt. til N21, da dette areal 
er større og bredere, hvilket vil give bedre plads omkring shelterne. Shelterpladsen i Hyllinge by er 
placeret bynært, og det vil derfor kræve et vist tilsyn fra de lokale beboere. Det vurderes, at det vil 
være muligt at indlægge vand på alle shelterpladser, bortset fra evt. S19. 
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Fig. 4 Shelterplads, Nyord  Fig. 5: Bålhytte, Nyord 
 
Der er udpeget 4 steder langs banen, hvor der kan placeres bålhytter, som både kan bruges til 
madpakkespisning, og som kan være base for naturvejledning og udeskoleundervisning. Placering 
nr. S6-S7, S18 og i Kohave Skov mellem Hyllinge og Sandved er foreslået af stirådene. Sidstnævn-
te placering er på privat ejendom, og kan derfor kun realiseres, hvis der kan indgås en aftale med 
lodsejeren. Desuden foreslås det, at der placeres en bålhytte ved Næstved. 
 
Stirådene har foreslået en række steder, hvor det vil være naturligt at placere bord/bænk-sæt til 
madpakkespisning (S5-7, S13-15, S18, S20, S21, N5, N9-10, N12-13, N16 samt i Halkevad Minde-
lund og den kommunale skov nordvest for Dalmose). Der er desuden peget på enkelte steder, hvor 
der kan placeres udsigtsbænke. Budgettet fra ansøgningen fastholdes derfor. Den nøjagtige place-
ring og antal af hhv. bord/bænk-sæt og bænke kan først bestemmes, når stien er anlagt. 
 
 
 Antal Pris/stk kr. I alt kr. 
Shelterpladser 6 500.000 3.000.000 
Bålhytter 4 250.000 1.000.000 
Bord/bænk-sæt 25 5.000 125.000 
Bænke 90 2.000 180.000 
I ALT   4.305.000 
Tabel 2: Budget for faciliteter til friluftslivet 
 
 
Gennemgående temaer 
 
Projektgruppen foreslår, at der arbejdes med to gennemgående temaer i indretningen af stien, 
begge temaer er foreslået af flere stiråd i en eller anden form. 
 
Det ene tema – jernbanehistorien – består i at bevare træk fra jernbanen, som kan integreres i den 
nye sti. De fleste spor er fjernet, men på hovedstrækningen findes de fleste km-sten endnu. Det 
foreslås, at disse bevares. Enkelte steder findes også rester af de oprindelige led og låger ved 
overkørslerne, navnlig ved overkørsler, der ikke længere er i brug. Det foreslås, at en eller flere af 
disse bevares / sættes i stand i samarbejde med museet. 
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Fig. 6: Original km-sten  Fig. 7: Overkørselsnummer og oprindeligt led og låge v. overkørsel 
 
Det andet tema kan kaldes den levende planteavlshistorie. Danmarks første planteavlsstation er 
Tystofte ved Skælskør, og den nyeste er Flakkebjerg syd for Slagelse. Flere steder skal der plantes 
langs stien og omkring faciliteterne, og det foreslås, at der bruges robuste historiske sorter af frugt-
træer og –buske, gerne med en tilknytning til disse to steder. 
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