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Dette er planen for etableringen af skov- og naturområdet ”Rønnebæk Fælled” ved Næstved.  
Projektet er tredje og sidste 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, skoler, 
børnehaver 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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Baggrund for projektet 
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 anlagt. Skoven i Vridsløse anlægges 
foråret 2010. Rønnebæk Fælled etableres som den sidste del af skovene i efteråret 
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.  
 
Rønnebæk Fælled vil, med en størrelse på cirka 100 hektar, være det største af de 
tre skovrejsningsområder. Området vil få en stor friluftsmæssig betydning for den 
sydøstlige del af Næstved by. Skovregsningsområdet  hænger landskabeligt sammen 
med Øvelsesterrænet og Åsen og udgør sammen med disse et kæmpe nærrekreativt 
grønt område, få minutter fra Næstved Centrum. Hele dette landskabsområde vil ud 
over de landskabelige kvaliteter også  byde på en lang række muligheder for 
varierede naturoplevelser i skov, på overdrev og slettearealer, vådområder og enge 
og ved søer og vandløb. Nærheden til Rønnebæksholm , områdets rige kulturhistorie 
og kulturformidlingen er indgået som vigtige elementer i udformningen af det nye 
skov- og naturområde.  
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Figur 1: Skovrejsningsområderne omkring Næstved 

1. Overdragelse  

Arealet er blevet overdraget til Skov- og Naturstyrelsen pr. 1. oktober 2009. 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 Rønnebæk Fælled.  
 
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 Rønnebæk området: 
 
Hovedorganisationer og myndigheder: 
Keld Pedersen (Gefion) 
Arne Kristensen (Friluftsrådet) 
Lise Nielsen (Danmarks Naturfredningsforening) 
Jens Erik Rasmussen (Næstved-Egnens Turistbureau) 
John Jacobsen (Hjerteforeningen) 
Michael Krogh (Projektleder for Næstved Kommune) 
Morten Rolsted (Projektleder for Skov- og Naturstyrelsen, Storstrøm) 
 
Lokale interessenter: 
Vibeke Djuhuus (Rudolf Steiner Børnehaven) 
Ove Höilund Mortensen (Grundejeforeninger syd for Præstøvejen) 
Preben Hansen (Rønnebækslund) 
John Nørbjerg (Rønnebæksholm Kunst og Kulturcenter) 
Leif Hansen (Rønnebæk Menighedsråd) 
Margit Ærenlund (Rønnebæk skole / SFO Tudsen) 
 
 
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. 
  
Juni 2009 - Januar 2010: Samarbejde med skovbrugerrådet for Rønnebæk. 
Idéindsamling og planlægning af indretning og anvendelse af Rønnebæk Fælled. 
Brugerrådet afholder i alt 4 møder, heraf et i form af en tur rundt i projektområdet.  
Skovbrugerrådet har haft til opgave at rådgive Skov og Naturstyrelsen og Næstved 
Kommune om de nye skov- og naturområders udformning og anvendelse.  
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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 på en besigtigelsestur rundt i projektområdet, hvor områdets muligheder 
og forudsætninger blev synliggjort, samt fået udleveret forskelligt baggrundsmateriale 
om området f.eks. natur- og arealanvendelse, kulturhistorie og landskabsanalyser. 
 
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).  
 
På en række møder har skovbrugerrådet  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 3. juni 2010 
 
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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3. Beskrivelse af arealet 

 
3.1 Størrelse, geografisk placering og topografi 

Projektets 100 hektar, er placeret ved Rønnebæk, øst for Næstved. Den vestlige 
afgrænsning udgøres omtrent af Rønnebæksholm og projektområdet strækker sig 
mod øst til Rønnebæk. Mod nord afgrænses projektområdet af øvelsesterrænet og 
mod syd af de nye boligkvarterer syd for Åsen. Området gennemskæres af Præstøvej 
og Åsen som strækker sig fra øst mod vest i området.   
 
 

 
Figur 2: Projektområdet for Rønnebæk Fælled 
 
Området er generelt meget kuperet, men med Åsen som det mest markante element i 
terrænet. Områdets topografi kan ses på kort i bilag 3. 
 

3.2 Jordbund og dertil hørende træarter 
Jordbunden i området kan ses på kort i bilag 4. I det følgende er den relative andel af 
jordbundstyperne opgjort i forhold til den del af projektarealet der ligger i positivt 
skovrejsningsområde 
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Følgende typer dominerer området: 
 
1. Lerjord. Udgør ca. 33 % af arealet 
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. Udgør ca. 0,6 % af arealet 
Denne jordtype er at finde i holmen lige øst for Rønnebæksholm. I holmen står der en 
række gamle flotte egetræer, som er pakket ind i sitkagran. 
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, avnbøg, thuja og cypres. Ædelgran, 
skovfyr, og birk vil også kunne udvise tilfredsstillende vækst og stabilitet. Der skal 
dog ikke plantes i området, hvor der i stedet er planer om at fritstille de gamle 
egetræer. 
 
3. Lerjord ufuldstændig drænet udgør ca. 31 % af arealet 
Jordtypen er velegnet til vandkrævende og næringsstofkrævende træarter, der tåler 
temporær vandstuvning. Specielt eg, lind, avnbøg, ask, rødel, birk, ædelgran, thuja, 
cypres og skovfyr, men også lærk vil sandsynligvis anbefales til jordbundstypen. 
 
 
4. Lerblandet sandjord og sandblandet lerjord. Udgør ca. 8 % af arealet 
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. 
 
 
5. Lerblandet sandjord - ufuldstændigt drænet. Udgør ca. 1,5 % af arealet 
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 med dybereliggende lerlag, Udgør ca. 5 % af arealet 
Jordtypen er både egnet til dyrkning af næringskrævende og mindre 
næringskrævende samt vandkrævende træarter.  
Det er en jordtype, hvor de fleste nåletræarter vil klare sig relativt bedre end mange 
løvtræarter, men træarter med dybdesøgende rødder vil dog have størst mulighed for 
at udnytte næringsstoffer i de dybereliggende lerholdige og kalkholdige lag. 
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Træartsvalget er stort set frit udfra et jordbundsmæssigt synspunkt, og der er ingen 
uegnede træarter. Alligevel bør man vælge træarter som eg, hvor rødderne også kan 
trives i det dybereliggende lerlag. 
 
7. Lerblandet sandjord med begravet tørvelag, Udgør ca. 1 % af arealet 
Jordtypen er både egnet til dyrkning af næringskrævende og mindre 
næringskrævende samt vandkrævende træarter.  
Det er en jordtype, hvor de fleste nåletræarter vil klare sig relativt bedre end mange 
løvtræarter, men træarter med dybdesøgende rødder vil dog have størst mulighed for 
at udnytte næringsstoffer i de dybereliggende lerholdige og kalkholdige lag. 
Træartsvalget er stort set frit udfra et jordbundsmæssigt synspunkt, og der er ingen 
uegnede træarter. Alligevel bør man vælge træarter som eg, hvor rødderne også kan 
trives i det dybereliggende tørvelag. 
 
 
8. Sandjord. Udgør ca. 1,7 % af arealet 
Jordtypen er egnet til dyrkning af træarter med moderate krav til vand- og 
næringsstofforsyningen. Eg, birk, rødgran, sitkagran, douglasgran, ædelgran, lærk og 
skovfyr anses for bedst egnede, men f.eks. bøg, lind, ær, kirsebær, thuja og cypres vil 
også kunne trives. Ask og rødel anses for uegnede på grund af den forholdsvis lave 
rodzonekapacitet.  
 
9. Sandjord ufuldstændigt drænet. Udgør ca. 10,2 % af arealet 
Det højtstående grundvand er styrende for træartsvalget, da det vil forhindre 
rodudbredelsen i dybden hos de fleste træarter. Det lave lerindhold betyder desuden, 
at næringsstofniveauet er lavt, hvorfor der bør vælges nøjsomme træarter. Eg, birk 
og rødel anses af stabilitetshensyn som bedst egnede. Skovfyr, lind og muligvis 
ædelgran er også egnede, medens næringskrævende og forsumpningsfølsomme arter 
er uegnede. 
 
10. Sandjord, dårligt drænet.  Udgør ca. 1,8 % af arealet 
Det højtstående grundvand er styrende for træartsvalget, da det vil forhindre 
rodudbredelsen i dybden hos de fleste træarter. Det lave lerindhold betyder desuden, 
at næringsstofniveauet er lavt, hvorfor der bør vælges nøjsomme træarter. Eg, birk 
og rødel anses af stabilitetshensyn som bedst egnede. Skovfyr, lind og muligvis 
ædelgran er også egnede, medens næringskrævende og forsumpningsfølsomme arter 
er uegnede. 
 
11. Tørvejord i forskellige dræningsforhold. Udgør samlet ca. 6,1 % af 

arealet 
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 den del af projektarealet nord for 
Ny Præstøvej, mens der er større sammenhængende arealer syd for Ny Præstøvej. 
Tørvearealerne bør så vidt muligt ikke plantes til og kan eventuelt anvendes til 
opgravning af vandhuller.  
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3.3 Fortidsminder 
Næstved Museum har undersøgt projektarealet i forhold til arkæologiske og 
kulturhistoriske interesser  
Der kendes ingen arkæologiske fund fra den nordlige, lavereliggende del af 
skovrejsningsområdet mellem Rønnebæksholm og Rønnebæk Landsby. Et væsentligt 
element ved denne del af arealet er imidlertid remisen umiddelbart øst for 
Rønnebæksholm. Remisen fremtræder på det ældre kortmateriale (jf. nedenfor) 
tydeligvis som en lille holm omgivet af fugtig eng/mose. Da det nuværende 
Rønnebæksholm har middelalderlige aner, og middelalderlige herregårde ofte i deres 
tidligste fase udgøres af en lille befæstning, er der muligt, at Rønnebæksholms 
tidligste anlæg ligger på denne lille, beskyttede banke.  For at undersøge dette og 
dermed eventuelt også være i stand til at formidle den interessante historie, vil 
Næstved Museum blive inddraget når der iværksættes et oprydningsarbejde i 
remisen. 
Det mere kuperede areal sydøst for Bystævnet og sydvest for Rønnebæk Landsby, er 
for størsteparten ukendt område arkæologisk set. En vikingetidsgravplads udgravet i 
1899 og en overpløjet gravhøj (hhv. nr. 12 og 3 på fundkortet forneden) understreger 
at området har været brugt til beboelse i oldtiden. Endvidere angiver flere 
flintopsamlinger langs Rønnebækken syd for skovrejsningsområdet, at Rønnebækkens 
bredder har været opsøgt som bopladsområde i stenalderen. Dette forhold er især 
aktuelt for den del af skovrejsningsarealet, der ligger syd for Ny Præstøvej.  
En yderligere faktor, der bør tages hensyn til ved den kommende skovrejsning, er 
ikke at forstyrre den gamle sammenhæng mellem herregården Rønnebæksholm og 
Rønnebæk Landsby, ligesom kirkebyggelinjen bør respekteres. 
 

 
Figur 3: Arkæologiske fund i området 
 
Forud for et kommende, ødelæggende jordarbejde skal der foretages arkæologiske 
forundersøgelser på området. Dog vil der ikke blive foretaget sådanne jordarbejder i 
forbindelse med projektet 
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Næstved Museums samlede udtalelse kan ses i bilag 5. 
 

3.4 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. 
 

3.5 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. Denne er senere blevet erstattet af den nye kommuneplan 
 
Kommuneplan 
Ifølge kommuneplanen ligger projektområdet i rammeområderne:  
B16.1, B16.3, B17.1, B21.1, B30.1, B38.1, D2.1, D11.1, D25.1, E22.1, K2.1 
 
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 Rønnebæk fælled, 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. 
 
Negativt skovrejsningsområde 
I området er 29 ha ud af Rønnebæk Fælleds 100 ha udpeget som "område hvor ny 
skovtilplantning er uønsket". Det drejer sig om området nærmest  Mogenstrup Ås  -  
 
Der må derfor ikke plantes skov på de pågældende arealer. I den administrative 
forvaltningspraksis accepteres små lunde på max. 0,5 ha. Arealet, der ligger i 
områder hvor skovrejsning er uønsket, vil ifølge samarbejdsaftalen ikke blive tilplantet 
med skov. I stedet vil arealerne blive udlagt til græsfælleder evt. med enkelte små 
trægrupper. 
 
Sydvest for projektområdet  lligger et andet område hvor skovrejsning er uønsket. 
 
Ny omfartsvej 
Hele området mellem Mogenstrup Ås og landsbyen Rønnebæk var oprindeligt udpeget 
som minusområde for skovrejsning af hensyn til Næstveds byudvikling og Mogenstrup 
Ås. Dette blev imidlertid ændret ved et regionplanstillæg i forbindelse med den 
planlagte omfartsvej  syd for landsbyen.  

Forslag til bynært natur- og skovrejsningsareal, Rønnebæk Fælled, Næstved 
Side 9 

 



 

" Området vest og syd for Rønnebæk by ændrer status fra minusområde for 
skovrejsning til neutralt skovrejsningsområde for at muliggøre en afskærmende og støj-dæmpende 
skovetablering i forhold til Rønnebæk by. En skovetablering på dette sted vil ligeledes virke som 
økologisk forbindelse mellem skovene på det militære øvelsesområde og skovene på Mogenstrup 
Ås".  

(Storstrøms Amt 2006, p.5) 
 
 
Det er forudsat i samarbejdsaftalen at de nye skov- og naturområder ikke er nogen 
hindring for etableringen af den planlagte omfartsvej ved Rønnebæk. Et traceet på 30 
m for den nye omfartsvej –friholdes for træplantning,. 
 
 
 
Fredskovspligt 
De overdragne arealer (bortset fra et 30 meter bredt bælte i traceet for de planlagte omfartsveje) 
pålægges fredskovpligt 
 
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 
Skovbyggelinie fra skovområdet Fruens plantage og Kalby-Risskoven ved det militære 
øvelsesterræn nord for området, samt kirkebyggelinje omkring Rønnebæk kirke. 
 
Beskyttede naturtyper og fortidsminder 
I området er det kun Ellesumpen de eksisterende vandhuller  samt vandløbet som er 
beskyttet.  
 
Vandløbet – Rønnebækken er B1 målsat som gyde- og yngelopvækstområde for 
laksefisk på den strækning som ikke er rørlagt. 
 
Ellesumpen er omfattet af naturbeskyttelsesloven, selv om den ikke er angivet på 
Danmarks Miljøportals kort (Danmarks Miljøportal 2007). 
 
Drikkevandsinteresser 
Der er alm. drikkevandsinteresser i næsten hele området, kun i den grønne græskile  
som går ind i det bebyggede område mod vest, er der begrænsede 
drikkevandsinteresser. 
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3.6 VVM redegørelse 
VVM betyder Vurdering af Virkninger på Miljøet og er en planlægningsproces, der skal 
iværksættes før større projekter kan sættes i gang. Projektet skal, 
efteroffentliggørelsen af planen, VVM screenes af Miljøcenter Roskilde. 
 

3.7 Landskabelige hensyn og landskabelig historie 
Skovrejsningsområdet ligger dels i godslandskabet øst for Rønnebæksholm Gods dels i 
det stjerneudstykkede landbrugsland omkring Rønnebæk landsby. 
 
 

 
Figur 4: Målebordsblad fra ca. 1870 
 
Området har ændret karakter gennem de sidste ca. 140 år. Især har Næstved by 
spredt sig ud mod Rønnebæksholm og inddraget både de lavtliggende og de 
højtliggende arealer på åsens nordvestligste del. Skovrejsningsområdet er således 
bufferzone mellem byspredningen og dele af åsen. 
  
Den største landskabskvalitet i Rønnebæk området er Mogenstrup ås der 
terrænmæssigt hæver sig op over det omgivende landskab. Åsen hæver sig visse 
steder 40m over havet og er med sine ca. 10 km den største ås i Danmark. På dette 
sted er en del af åsen skovdækket med det som udgør Fruens Plantage, ejet af 
Næstved kommune, og en del af åsen er bebygget på dens forløb ind til Næstved 
centrum.  
Jernbane og veje har gennem tiderne måtte indordne sig under terrænet og især de stejle 
skrænter. På terrænkortet kan man se hvordan Præstøvejen følger skræntfoden og den sydfra 
kommende jernbane finder et hul i åssystemet, hvor den kan komme mod nord. 
 
Området øst for jernbanen er markant mere småbakket end i skovrejsningsområdets vestlige del.  
På begge sider af åsen er en række fremtrædende bakker med til at give området sin egen 
karakter. En del af disse bakker er tilplantet, men lige syd for Rønnebæksholm er en stejl bakke 
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som ikke er tilplantet og hvorfra man kan overskue næsten hele den vestlige del af 
skovrejsningsområdet. Selv om bakkens toppunkt ligger uden for området er det vigtigt ikke at 
plante op mod dette for at bevare udsigtspunktet. 
 
Åsens dominerende rolle i terrænet kan understøttes ved at friholde arealet umiddelbart nordøst 
for åsen dvs. parallelt med Præstøvejen, for større træholme og sluttet skov. De mange bløde 
bakker i området kan udnyttes til at få en spændende og varieret skov. De små terrænforskelle 
mellem lavninger og bakketoppe kan f.eks. fremhæves ved kun at tilplante den øverste halvdel af 
bakken så man får et system af skovholme. De varierende fugtigheds gradienter mellem lavning og 
bakketop kan også udnyttes i træartsvalget.  
 

 
Figur 5: Ortofoto fra 2008 
 
Åsen, der består af finkornet smeltevandssand, markerer den smeltevandsflod der i 
sidste istid løb under isen og afvandede en stor del af Sydsjælland. Rønnebækken der 
løber gennem området fra nord til syd er rørlagt indtil den kommer frem på den 
restaurerede strækning ved Rønnebæksholm. Her snor bækken sig igennem et 
lavtliggende engdrag og videre sydpå i vestkanten af Fruens Plantage hvor der er et 
hul i åsen. Bækken fortsætter syd for jernbanen i et naturligt og ureguleret løb langs 
Hovedmose skov, for derefter at gå over i et stærkt reguleret løb de sidste 3 km inden 
den løber ud i den gamle Suså.  
 
Morænelandskabet består nærmest åsen af sandbund mens det øvrige overvejende er 
lerbund som er præget af bløde småbakker med store herregårdsmarker og mindre 
skovholme  
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En af disse skovholme nordøst for Åsen er i kraft af sin placering i det åbne 
herregårds-landskab et karakteristisk område, der skille sig ud fra det omgivende 
landskab. Skovholmen har stor betydning som orienteringspunkt i landskabet, idet 
skovholmen i kraft af sin størrelse og placering på en bakketop, er synlig i hele 
området ved Rønnebæksholm. Størrelsen på skovholmen gør, at den sammen med 
åsen udgør en vigtig rumbegrænsning i området. 
 
Åsens og skovholmens store betydning som orienteringspunkter og karakteristiske 
områder bør bibeholdes i den fremtidige skovrejsning ved ikke at foretage en 
tilplantning nærmest åsen og sydøst og nordvest for skovholmen.  En tilplantning bag 
ved skovholmen dvs. nordøst for denne og væk fra åsen, vil derimod understrege og 
udbygge de kraftige rumbegrænsninger der allerede i dag er i området. En tilplantning 
her vil også dæmpe den fremtidige indvirkningen på landskabet af den kommende 
omfartsvej. 
 
Når man nærmer sig Næstved af Ny Præstøvejen kan man ikke undgå at bemærke et 
andet karakteristisk område i landskabet. Herregården Rønnebæksholm, der har 
rødder tilbage til middelalderen. Omkring herregården er der stadig et 
herregårdslandskab med store åbne marker. I forbindelse med skovtilplantningen bør 
indtrykket af de store åben herregårdsmarker bibeholdes ved ikke at tilplante området 
nærmest Præstø landevejen som delvist hælder ned mod åsen.  
 
Rønnebækken, der løber gennem området, afvander et stort område omkring 
Rønnebæk og Kalbyris. Bækken er rørlagt på en strækning øst for Rønnebæksholm, 
men er genåbnet og restaureret vest for herregården.  
 
Mod nord afgrænses området af et stort statsejet militært øvelsesområde, der har 
karakter af åbent overdrevsareal med småskove. Området benyttes kun sjældent til 
øvelser da Næstved Kasserne er nedlagt. Det er oplagt, i forbindelse med 
tilplantningen, at understrege den landskabelig sammenhæng mellem øvelsesområdet 
og skovrejsningsområdet ved en fortsættelse af småskovs og slettelandskabet ind i 
området øst for Rønnebæksholm. En dæmpning af den landskabelige indvirkning af 
den kommende omfartsvej er også ønskelig her. 
 
Rønnebæk kirke er mod forventning ikke specielt synlig i landskabet på trods af den 
høje beliggenhed. Dette skyldes dels landsbyen Rønnebæks udbygning med et 
parcelhuskvarter og dels en meget slørende træplantning vest for kirken og endelig at 
selve kirken er placeret øst på grunden med kirkegården mod vest.  Et af de bedste 
indblik til Rønnebæk kirke opleves fra vejen mod Rønnebæk der passerer syd for 
Rønnebæksholm. 
 
Præstø vejen skaber sammen med jernbanen kraftige syns- og lydforstyrrelser når 
man befinder sig nær den saddelformede lavning mellem de to store 
rumbegrænsninger som udgøres af åsen. En dæmpning af denne forstyrrelse vil 
kunne give mere harmoni og ro i området. 
 
I området syd for landevejen og jernbanen er en række fine landskabsrum som bliver 
afgrænset af Hovedmose skov og bebyggelsen mod vest. Det er vigtigt ikke at 
ødelægge indtrykket af disse småskala rum, da de skaber en række smukke åbne 
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kiler hvorigennem  man kan bevæger sig og opleve området. Rønnebækken er syd for 
Hovedmose skov en lang og lige kanal uden relation til det omgivende landskab. 
Bækkens betydning som landskabselement kan understøttes ved en genslyngning, 
hvor bækken mæandrerer i en åben eng ned gennem et skovafgrænset rum.  
 
Når man befinder sig i skovrejsningsområdet er der i horisonten to 
orienteringspunkter i form af et gammelt vandtårn på åsen og et højtplaceret nyt 
vandtårn, som er synligt i næsten hele området og som hjælper betragteren til at 
stadfæste sin position.    
 
Ved Rønnebæk er en af de værdier som kan være truet af skovrejsningsprojektet – 
udsigter. 
I nogle dele af området kan man både se langt og udover et stort område. Der er i 
området en række udsigtspunkter  og små landskabsrum f.eks. i områdets vestlige 
del, hvor en tilplantning vil ødelægge udsigten. Det kan ikke lade sig gør at rejse ca. 
60 % skov i et så åbent landskab som Rønnebæk uden at det vil påvirke de 
eksisterende udsigtsværdier.  
 
De mest unikke udsigter bør bevares. Det kunne f.eks. være dem som er markeret på 
den historiske udsigts-forbindelse mellem herregård og landsby samt de små 
landskabsrum mellem bebyggelsen og mellem bebyggelsen og Fruens Plantage i 
områdets vestlige del. Endelig må man ikke glemme, at skov- og naturarealerne også 
vil danne nye udsigter. De nuværende udsigter fra paracelhuskvateret i Rønnebæk 
over mod Rønnebæksholm vil ikke blive ødelagt af skovrejsningen, men derimod af 
det kommende byvækstareal vest for byen.  
 
Herregårdslandskabet med de store markflader er også potentielt truet af en 
kommende skov, ligesom Åsens dominerende effekt som landskabselement vil 
forsvinde eller sløres ved en tilplantning umiddelbart op ad åsen. Disse potentielle 
trusler bliver dog til en vis grad imødegået ved, at området op mod Åsens nordøstlige 
kant er udpeget som område hvor skovrejsning er uønsket. Man kan alene i dette 
"minusområde" godt fornemme herregårdslandskabet, og truslen er derfor ikke lige så 
stor som den først virker. 
 
En afskærmning mod støj i forbindelse med den kommende omfartsvej vil på lidt 
længere sigt være nødvendig, og man kan derfor allerede nu indarbejde det i 
skovrejsningsplanerne. Den nye vej vil også fremstå som en fysisk barrierer for både 
mennesker og dyr i det nye skov- og naturområde. En sikring af passagemuligheder 
bør derfor indarbejdes i det fremtidige vejprojekt.   
 
Det militære øvelsesområde mod nord er præget af overdrev og overdrevslignende 
natur og to gamle skove 
 
Området kan deles ind i to hovedområder Område 1 er det ”v-formede” areal der kiler 
sig ind mellem boligområder og skovområdet på og nedenfor Mogenstrup Ås. Området 
afgrænses mod nord af jernbanen, mod vest af de nye boligarealer og mod øst 
afgrænses arealet af skovområdet på åsen. Mod syd går arealet i en trekant ind på en 
eksisterende mark og den vestlige del af dette afgrænses af et nyt boligområde. I 
indersiden af v’et afgrænses området af private parcelhushaver. Der findes en 
gammel løvskovsholm (se kortet ovenfor) centralt placeret på området. Området 
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fungerer som udsigts- og indsigtskile langs åen og åsen. Den gamle holm er med til at 
sætte perspektiv i rummet, og bør ikke omkranses af ny skov. 
 
Område 1 er sårbart overfor lukning med skov. Derfor anbefales det, at området 
plantes til med mindre grupper af f.eks. hvidtjørn, så der med tiden kan blive en 
hvidtjørneslette med spredte hvidtjørn. Området kan med fordel plejes med 
afgræsning, så det ikke ved selvforyngelse vokse til. Arealet længst mod jernbanen er 
for nylig – inden Skov- og Naturstyrelsen overtog arealet – plantet til. Disse træer kan 
enten tyndes så det med tiden bliver træer i grupper eller solitære træer, der tillader 
indsyn til arealet fra toget eller plantningen kan renoveres, så den fremstår tæt og 
skærmer boligområderne for støjen fra jernbanen. Endelig kan man føre 
Rønnebækken ind gennem området og man bør rense op de eksisterende vandhuller i 
området. 
 

 
Figur 6: Område 1 set fra syd 
 
I billedet ovenfor ses det at den gamle holm og udsigten til Mogenstrup Ås er 
karaktergivende til denne del af projektområdet og hvor vigtigt det er, at den 
kommende skovrejsning indpasses i dette landskab og ikke skærmer eller konflikter. 
 
Område 2 er delt i to af asfaltvejen fra Ny Præstøvej til Rønnebæk og 
Rønnebæksholm, og udgør det største af arealerne i projektområdet. Område 2 er 
jorder til Rønnebæksholm Gods og dermed en del af godslandskabet. Det grænser op 
mod stjerneudstykningen til landsbyen Rønnebæk. I dag kan dette mønster i 
landskabet stadig ses i de åbne marker med skovholme i godslandskabet og de 
levende hegn der stråler ud fra Rønnebæk som en stjerne.  
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Figur 7: Udsigt over område 2 fra parkeringspladsen ved Rønnebæksholm Gods. 
 
Det er vigtigt at bevare udsigten fra Rønnebæksholm til Rønnebæk kirke og endvidere 
er Holmene henholdsvis placeret ved Rønnebæksholm og langs Ny Præstøvej 
væsentlige landskabelige elementer, som bør bevares og endda fremhæves som del af 
projektet. 
 
 
 
 

 
Figur 8: Rønnebæk Holm set indefra med de gamle løvtræer. 
 
Holmen ved Rønnebæk er meget gammel og ses også på det historiske kort og lå 
tidligere i et vådområde. I dag er vådområdet drænet og omdannet til marker. 
Samtidig er holmen omkranset af store sitkagran. 
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Figur 9: Området mellem øvelsesterrænet og Rønnebæksholm 
 
Projektområdet afgrænses mod nord af det øvelsesterrænet, som ses til venstre i 
billedet ovenfor. Landskabeligt og naturmæssigt indgår øvelsesterrænet og 
projektområdet i en naturlig sammenhæng.  Langs med grænsen til øvelsesterrænet 
går den udrettede Rønnebæk, som aftalt i samarbejdsaftalen skal bækken lægges i et 
mere naturligt forløb ind gennem projektområdet. Dette skal ske samtidigt med at 
vådområdet omkring holmen genetableres 
 
 
 

 
Figur 10: Udsigt fra Rønnebæk Kirke mod Åsen (den store holm ved Ny Præstøvej 
kan ses i venstre halvdel af billedet) 
 
Området fra syd for Rønnebækvej mod Åsen er præget af den brede zone langs Åsen, 
hvor der er ”skovrejsning uønsket”. Dette betyder, at man for at komme op på en 
tilfredsstillende skovprocent i projektet bør plante området mellem denne zone og 
Rønnebæk vej mere massivt til.  
 

3.8 Planlægning ved Rønnebæk 
På kortet nedenfor ses, at den planlagte omfartsvej (markeret med stiplet linje) øst 
om Næstved skærer sig gennem projektområdet.. De åbne arealer mellem de 
eksisterende gamle skovområder på Mogenstrup Ås samt Skytteskov og Fredskov er 
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udlagt som områder hvor skovrejsning er uønsket. Dette er sandsynligvis af 
landskabelige årsager, da det vil være uheldigt at sløre det karakteristiske landskab  
 

 
Figur 11: Planlægning ved Rønnebæk 
 
 

3.9 Natur og arealanvendelse  
Skovrejsningsområdet består i dag overvejende af agerjord Desuden udgøres en 
mindre del af arealet af eksisterende holme, samt af enkelte vådarealer. 
Rønnebækken gå gennem området syd for Ny Præstøvej, mens den er blevet forlagt 
langs den nordlige del på grænsen mellem det militære øvelsesterræn og 
projektarealet. 
 

3.10 Barrierer i området  
Barriererne udgøres primært af Åsen og Ny Præstøvej, som skærer midt gennem 
området. Desuden vil den kommende omfartsvej udgøre en barriere i området, bår 
den etableres ind, hvorfor passagenmulighederne af denne bør tænkes ind i projektet. 
Endnu en barriere er den brede bræmme langs Åsen, hvor der er skovrejsning 
uønsket. Dette giver væsentlige begrænsninger forhold til tilplantningen af arealet. 
 
Adgangsmulighederne til området er i dag meget begrænsede da en stor del er 
agerjord. Skovrejsningsprojektet vil åbne mulighed for, at man til fods kan gå i 
næsten hele området men som almindelig cyklist, kørerstolsbruger eller med 
barnevogn vil dette ikke skabe de store forandringer, idet de har behov for kørefaste 
stier med enten grusbelægning eller asfalt. 
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4. Skovbrugerrådets planforslag 

I dette kapitel præsenteres en sammenskrivning af de forslag, som Skovbrugerrådets 
medlemmer har udarbejdet og som de blev fremlagt og diskuteret på 
Skovbrugerrådsmødet den 28. september 2009. Forslagene er, så vidt muligt, tegnet 
ind på kortet nedenfor og kan findes i deres oprindelige form i bilag 2. Nedenstående 
repræsenterer derfor de punkter som der var generel enighed om i skovbrugerrådet 
og indeholder både aspekter af de individuelle indlæg og diskussionen på mødet. 
 
Sammenskrivningen er inddelt i følgende emner:  
 • Natur og Miljø  
 • Kultur  
 • Landskab  
 • Friluftsliv  
 • Drift  
 
4.1 Natur og Miljø 
 
Vådarealer  
Der er enighed om at man bør pleje de vådområder/søer der er i det v-formede areal 
syd for Ny Præstøvej. Desuden mener Skovbrugerrådet, at man bør genslynge 
Rønnebækken både her og i området nord for Ny Præstøvej. Det tidligere vådområde 
ved holmen ved Rønnebæksholm blev også nævnt på mødet den 28. september og 
der var generelt enighed om at dette burde gennemføres om muligt. 
 
Skov- og andre tørre naturarealer  
 
Resultatet af skovbrugerrådets diskussion var, at man ved etablering af skov skulle 
respektere de specielle landskabelige værdier der er i området. Derfor skulle man ikke 
plante området syd for Åsen til, men holde dette åbent. Dette kan gøres ved at 
etablere et åbent overdrevslignende landsdkab, med indslag af de søer og 
Rønnebækken, som er nævnt ovenfor. Nord for Åsen/Ny Præstøvej, var holdningen at 
man skulle holde højdedraget ved Rønnebæksholm frit for plantning på grund af den 
flotte udsigt man har herfra ud over hele den nordlige del aprojektområdet, men at 
man kunne plante labyrintplantning lavere i området. Området nord for zonen med 
skovrejsning uønsket burde ifølge skovbrugerrådet plantes mere massivt til, på en 
sådan måde at tætheden blev øget op mod Rønnebæk dvs. fra spredte buske til tæt 
skov.. Dog skulle man her tage hensyn til muligheden for indsigt mellem Rønnebæk 
kirke og Rønnebæksholm. 
 
4.2 Landskab 
De landskabelige værdier blev fremhævet i skovbrugerådets diskussion, hvilket også 
reflekteres i diskussionen om indretningen af naturen ovenfor. Således bør området 
syd for Åsen bevares åbent på grund af udsigten til Åsen fra boligkvarteret og 
højdedragene i det nordlige område skal holdes frit.  
 
4.3 Friluftsliv, stier og parkeringspladser 
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Det blev foreslået at man skal lave faciliteter der er brugbare for skolerne i forbindelse 
med undervisning i naturen. Konkret blev den eksisterende fyrretræsholm nævnt som 
en god placering til dette, gennem anlæggelse af en åben plads med mulighed for 
aktiviteter og et madpakkehus. Placeringen her er god fordi man dels kan nå den 
sydfra via underføringen under Ny Præstøvej og dels kan nå den nordfra fra 
Rønnebæk. Generelt blev det forslået, at man indrettede de eksisterende holme som 
friluftsarealer.  
Sammenhængende stisystemer blev samstemmende nævnt som meget vigtigt i 
projektet for at sikre optimal oplevelse og udnyttelse af arealerne. I forbindelse med 
dette blev det også nævnt at man skulle tænke sammenhængen til andre stisystemer 
og projekter ind i projektet – fx ”Fodsporet” og de andre skovrejsningsprojekter (Even 
og Vridsløse). En del af stien kunne indeholde en sanserute med mulighed for at pirre 
og udfordre sanserne. Andre dele af stierne kunne indeholde Landart, der kan 
overraske skovgæsten, når denne på turen i skoven i åbninger eller rundt om hjørner 
pludselig møder kunst. Langs med stierne var det holdningen, at der  
På det høje punkt uden for Rønnebæksholm, blev det foreslået at man opstillede et 
vartegn og at man i området på skråningen eventuelt plantede labyrinter, som børn 
kan lege og tumle i. 
Endelig blev der konkret nævnt en række steder, hvor der kunne etableres 
parkeringspladser, således at skovens gæster får mulighed for også at komme 
længere fra end nærområdet. 
 
4.4 Drift  
Det blev nævnt af flere af at specielt de åbne græsarealer skal plejes. Græsning blev 
nævnt som en god plejemetode. 
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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. Prioriteringen blev gennemført dels i plenum til 
mødet og dels af medlemmerne selvstændigt efterfølgende. 
 

Plenum Selvstændig score 
Prioritet  Prioritet  

1 Stier Stier 
Landart 

1 
Labyrint 2 

Vartegn/udsigtspunkt 2 Naturlegeplads 
3 Hundeskov 3 Hundeskov 
4 Rampe/spang 4 Madpakkehus 
5 Labyrint Multtoilet 

Madpakkehus 
5 

Landart 6 
Udsigtstårn 6 Shelter 
Naturlegeplads 7 Aktivitetsbane 7 
Shelter 8 Vartegn/udsigtspunkt 

8 P-plads 9 Rampe/spang 
9 Aktivitetsbane 10 Udsigtstårn 

10 Multtoilet 11 P-plads 
11 Lys 12 Lys 

 
Tabel 1: Prioriteringsmatrix 
 
Som det ses er der nogen forskelle på ønskerne alt efter om prioriteringen er 
gennemført alene eller i plenum. Forskellene kan skyldes to forhold – for det første at 
listen fra mødet reflekterer konsensus eller i nogle tilfælde en flertalsafgørelse og at 
der ved mødet var nogen af Skovbrugerrådets medlemmer, der ikke kunne deltage. 
Dog er der generelt et stort ønske om at få gode stier rundt i området. Nærheden til 
Rønnebæksholm (Landart og vartegn) spillede en stor rolle ved mødet, mens 
det tillægges mindre vægt ved den selvstændige prioritering. Også 
etableringen af en hundeskov, labyrint og madpakkehus er relativt højt 
prioriteret. Naturlegepladsen scorede relativt lavt til mødet, men den får til 
gengæld en høj score ved den individuelle score. 
 
 
5 Næstved kommunes og Skov- og Naturstyrelsens kommentarer til 

skovbrugerrådets forslag 
 
Næstved Kommune 
En afskærmning mod støj i forbindelse med den kommende omfartsvej vil på lidt 
længere sigt være nødvendig, og man kan derfor allerede nu indarbejde det i 
skovrejsningsplanerne. Den nye vej vil også fremstå som en fysisk barriere for både 
mennesker og dyr i det nye skov- og naturområde. En sikring af passagemuligheder 
bør derfor indarbejdes i det fremtidige vejprojekt.   
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 I hele den østlige del af området er der ingen adgangsmuligheder, på nær et par stærkt 
trafikerede veje samt en cykel- og gangsti nord for området. Der er derfor behov for at anlægge en 
række stier som kan forbinde området med det øvrige stinet uden for området, og som kan give 
rundtursmuligheder internt i området. 
 
Den vestlige del er velforsynet med stier som også hænger samen med kommunens øvrige 
stisystem og stierne i Fruens Plantage. Området bliver da også flittigt brugt til motionsløb, 
hundeluftning, cykel- og gåture. 
 
De anlagte stier i den vestlige del har ikke været tilstrækkelige til at opfylde behovet for adgang 
idet publikum selv har etableret to trampestier – en gennem en dyrket mark og en anden i kanten 
af en mark langs med Rønnebækken. De selvbestaltede stier giver nogle turmuligheder som det 
eksisterende stinet ikke har leveret. Samtidig kan man se, at publikum har valgt den korteste vej 
fra A til B når de selv anlægger en ny sti.  
 
Som bilist er der en række gode muligheder for at parkere tæt ved skovrejsningsområdet, idet der 
er fem p-pladser. Den eksisterende hovedvej nr.265 til Præstø udgør en stor barriere for 
fodgængere, cyklister og ryttere, når de vil bevæge sig mellem skovrejsningsområdets vestlige og 
østlige del. Det er i dag naturligt at komme fra den ene del til den anden to steder, men begge 
steder skal man passere den stærkt trafikerede hovedvej. Det eneste sted, hvor publikum sikkert 
kan bevæge sig mellem områderne er ved det sydligste punkt i det østlige område, da der her er 
en gangtunnel.  Tunnelen bliver flittigt benyttet af skolebørn til Rønnebæk skole som er beliggende 
umiddelbart syd for Fruens plantage.  
 
Den nemmeste forbindelse mellem de to delområder er ved Kommunens vejplads over for 
Rønnebæksholm, da man denne vej kan komme over både jernbanen og Rønnebækken samt 
uden om åsen. På de høje og lave målebordsblade kan man se at dette også var den gamle 
adgangsvej til Næstved når man kom sydfra. En sikker stiforbindelse på dette sted vil være en stor 
gevinst for områdets brugere.  
 
De kommende slettearealer vil være potentielt værdifulde for leg, og ophold og en 
differentiering i det fremtidige plejeniveau vil kunne skabe en række oplevelser og 
muligheder i landskabet. Der kan f.eks. etableres intensivt plejede arealer til ophold 
og boldspil samt ekstensivt plejede arealer, hvor en lokal kogræsserforening kan 
skabe en tilknytning til området for beboere i de nærliggende boligområder. 
 
Naturmæssigt er der, ud over skov og sletteområdernes værdi, et stort potentiale i at 
bringe vandet tilbage til landskabet. Dels i form af søer og vandhuller dels ved at 
genskabe vådområdet øst for Rønnebæksholm. Stort set samtlige af de mange 
vandhuller som har været på herregårsmarkerne i områdets østlige del er forsvundet. 
Vandhullerne kan genskabes på deres gamle beliggenhed eller i de lavninger, hvor der 
i dag ofte står vand på marken pga. dårlige afvandingsforhold. 
 
Ved at forøge solindstrålingen til de eksisterende vandhuller, gennem en delvis 
rydning af beplantningen syd og øst for disse, kan der relativt nemt skabes ideelle 
betingelser for en lang række dyr og planter. En rydning vil samtidigt bevirke at 
vandhullerne bliver en integreret del af det øvrige grønne område idet de bliver 
synlige og dermed mere attraktive for dem som går tur i området. En lysåbning vil 
også gøre det spændende for områdets børn og unge at gå på "paddejagt" med 
syltetøjsglas 
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Rønnebæksholm har, i varierende omfang, været omgivet af enge mod vest, nord og 
øst . I dag er der kun et engområde på herre-gårdens vestside, mens de øvrige 
engområder er blevet opdyrket. Vandløbet i tilknytning til engen er blevet 
"genslynget" af kommunen for nogle år siden. Skovrejsningen skal genskabe og 
udvide de forsvundne vådområder i form af nye fugtige enge, søer og vandhuller samt  
restaurere den rørlagte del af Rønnebækken, således at dette kan bidrage til at 
forbedre området som levested for dyr og planter samt give skovgæsterne et varieret 
skov- og naturområde.  Spredningsmulighederne for dyr og planter f.eks. mellem 
øvelsesterrænet og Fruens Plantage ville også kunne forbedres væsentligt ved dette.    
 
De stabile naturelementer i form af søer, hegn og skovholme bør have en særstatus i 
forbindelse med skovetableringen, så de udbygges eller sikres. Ved skovrejsningen er det 
vigtigt at understøtte spredningsmulighederne for dyr og planter fra de nærliggende to store 
naturområder; åsen med Fruens Plantage og det militære øvelsesområde umiddelbart nord for 
skovrejsningsområdet. 
 
 
Skov- og Naturstyrelsen 
 
Området ved højdedraget ligger i et område, hvor der er skovrejsning uønsket. Der er 
derfor begrænsede muligheder for at plante den ønskede labyrint. Dog kan den 
indrettes således, at arealet ikke overstiger 0,5 ha og der kan eventuelt etableres to 
labyrinter, hver især med et areal på under 0,5 ha. 
 
En del af ønskerne er også indeholdt i Grønt Partnerskabspuljen om etablering af 
naturbaser i Næstved Kommune og man vil derfor kunne få gavn af disse faciliteter i 
forbindelse med projektet alligevel. 
 
Skov- og Naturstyrelsen mener, at der allerede er tre områder, hvor der er gode 
parkeringsmuligheder: Rønnebæksholm, Rønnebæk ved Kirken og syd for jernbanen/ 
Åsen. Der er derfor begrænset behov for at etablere nye parkeringspladser. 
 
På trods af den store i forskel i prioriteringen af vartegn og landart, mener SNS at der 
skal holdes fast i dette element, for at markere nærheden til Kunst- og Kulturcenteret 
og for at udnytte de synergieffekter der er melllem SNS, Næstved Kommune og 
Kunst- og Kulturcenteret. Endelig kan dette være med til at skabe et skovområde der 
er anderledes og spændende i forhold til de andre skove, der etableres rundt om i 
landet.  
 
SNS er positivt indstillet overfor mulighederne for en naturlegeplads, men foreslår at 
det undersøges hvor den optimale placering af en sådan er.
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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 Rønnebæk Fælled. I det følgende 
gennemgås planen i detaljer. 
 

5.1 Foreslået inddeling af området 
Området foreslås overordnet - landskabsmæssigt - inddelt i 4 områder landskabeligt 
(bilag xx for kortet med hovedinddelingen). Området syd for Ny Præstøvej holdes 
overvejende åbent – eventuelt med indplantning af mindre holme af hvidtjørn og 
lignende den eksisterende skovholm syd i området kan dog laves ca, dobbelt så stor 
uden at det påvirker landskabet negativt. Desuden kan der etableres våområder ved 
drænafbrydelser, og nygravning af vandhuller samt gennem genopretning af 
Rønnebækken. Melllem Ny Præstøvej og Rønnebækvej holdes området stort set 
åbent, der kan foregå plantning af enkelte holme, men dette kan kun foregå i meget 
begrænset omfang grundet udpegningen af store dele af dette areal som uegnet til 
skovrejsning. Nord for Rønnebækvej laves der et mere massivt skovdække som 
varierer i tæthed fra det åbne overdrev nærmest åsen til den tætte skov nærmest 
Rønnebæk. Der tages også hensyn til behovet for indsyn mellem Rønnebæk Kirke og 
Rønnebæksholm. Endelig etableres der et større sammenhængende vådområde ”rundt 
om” holmen hvor Rønnebæksholm eventuelt har ligget tidligere. Området vil 
administrativt blive betragtet som to delområder af det samme skovområde. 
Delområde 1 vil bestå af arealerne nord for hovedvejen, mens delområde 2 vil bestå 
af arealerne syd for hovedvejen. 
 

5.2 Fortidsminder og andre kulturspor 
Der er få fortidsminder i selve projektområdet der skal tages hensyn til, men skoven 
vil blive tage hensyn til behovet for indsyn mellem Rønnebæk Kirke og 
Rønnebæksholm. Desuden vil der blive taget hensyn til kirkeomgivelserne ved 
Rønnebæk Kirke. Holmen ved Rønnebæksholm vil blive åbnet, så de gamle store ege 
vil blive fritstillet på en græsholm. Holmen vil også blive analyseret for om det er der 
Rønnebækjsholm har ligget tidligere. 
 

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, kræge, kvalkved, slåen, , mirabel, 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.  
 
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.  
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Afdeling 103: Nye løvtræsholme 
Løvtræsholmene skal ses i sammenhæng med det omgivende overdrevslignende 
græsningsareal. Derfor vil holmene blive plantet til med arter der også vil kunne tåle 
et relativt massivt græsningstryk. Se nærmere under afsnit 5.4 nedenfor (afdeling 
102, 109, 114,115, 203 og 206) 
 

Afdeling 104: Eksisterende holm med blanding af fyr, lærk og andre 
træsorter 
Den eksisterende fyrretræsholm, hvor der ikke kun står fyrretræer, men også en 
række andre nåle og løvtræsorter, skal overordnet bevares i sin nuværende form. Dog 
skal der sandsynligvis foretages tyndings/udrensningsindgreb, ligesom man skal gøre 
det muligt for folk at bruge den – til skoleskovsaktiviteter og andet (se nærmere om 
friluftslivet nedenfor) 

Afdeling 106: Bøg og ædelgran 
Årsagen til valg af denne skovudviklingstype, skal ses i lyset af den variation typen 
kan give i det samlede indtryk og at jordbunden i det område den er placeret, egner 
sig godt til disse træsorter. Strukturen vil være bøg og ædelgran i gruppevis eller 
plukhugststruktur med mosaikagtig indblanding af douglasgran, lærk og birk,eg og 
røn samt ær. Der er tale om en relativt mørk og tæt skov, når den er vokset til. 
Udsynet er meget begrænset, til gengæld opleves skovens intimitet og følelsen af at 
være alene. Skovudviklingstypen skaber med sin meget finkornede mosaik – alle arter 
og størrelser inden for små afstande – et indtryk af stor ensartethed, når man 
bevæger sig igennem den 
 
Afdeling 107: Eg med spidsløn og avnbøg 
Der er her tale om en variation af skovudviklingstypen ”eg med ask og avnbøg”, hvor 
asken er erstattet med spidsløn, på grund af de nuværende sygdomsproblemer hos 
asken. Strukturen er en varieret en- eller fleretageret stilkegeskov med avnbøg, navr, 
tjørn, hassel lind, kirsebær spidsløn og enkelte bøge i mellem- og underetagen. Det er 
en flot og frodig skov, forår og sommer, og om efteråret har den mange høstfarver. 
Set udefra vil skovudviklingstypen opleves som tæt. Tættere på vil den opleves 
afvekslende med både horisontale (gruppevise) og vertikale (etagerede) strukturer. 
 

Afdeling 108: Bøg med ær og kirsebær 
Dette er også en variation af en skovudviklingstype, nemlig ”bøg med ask og ær”, 
hvor kirsebær erstatter asken, på grund af de nævnte sygdomsproblemer i asken. Der 
ertale om en artsrig, strukturvarieret blandskov med bøg som fremherskende element 
og med betydelige andele af kirsebær, ær, avnbøg og lind evt. kristtjørn. 

Afdeling 111: Eg og skovfyr 
Dette er en varieret skov med grupper eller større flader af eg (stilkeg og vintereg), 
birk og skovfyr i forskellige aldre og enkelte lærk. Skovudviklingstypen eg med 
skovfyr og lærk er lysåben. Når skoven er sluttet, vil den indeholde træarter i 
forskellige aldre, buske, vilde blomster, svampe samt et rigt og varieret dyreliv. Med 
sin blanding af løvtræer og nåletræer vil der på alle tider af året være muligheder for 
rige naturoplevelser. 
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Afdeling 112: Sanseskov 
Der er her ikke tale om en skov i traditionel forstand, men snarere en bevoksning, 
hvor valget af træer og buske er beregnet på at vække folks sanser. Dette kan være 
fra specielle dufte fra blomsterne, smage fra frugterne, følesansen kan blive pirret af 
bark, torne, blade med videre. Den nærmere artssammensætning vil blive fastlagt 
senere. 
 

Afdeling 113: Indvielsesplantning 
Dette er heller ikke en skov i traditionel forstand. Der er tale om de træer der blev 
plantet i forbindelse med indvielsen af projektet i 2007. Området vil tjene som 
indgangsportal til sanseskoven og resten af skoven 
 

Afdeling 117: Eksisterende egeholm 
Den store holm ved Rønnebæksholm, ser udefra ufremkommelig og tæt ud, da den er 
tæt beplantet med sitkagran og der er en del birkeopvækst. Inde i den kan man se 
flotte gamle (250 år) egetræer, som vil være et flot indslag i landskabet, hvis de 
bliver stillet frit på en græsholm. Derfor bør man fælde sitkagranerne og de andre 
træer som sækker de flotte gamle egetræer ind. Dette vil være et flot indslag i det 
vådområde det er planen at etablere rundt om holmen (se under afsnit 5.5 – afdeling 
116). 
 

Afdeling 118: Bøg 
Bøgeskoven er blandet med eg, ask, ær og fuglekirsebær. Indblandingstræarterne 
findes hovedsageligt i grupper. I underetagen kan bl.a. findes kristtorn, kvalkved, 
navr og slåen. Der kan optræde spredt indblanding af nåletræ (rødgran, ædelgran, 
lærk), som dog ikke bør udgøre mere end 10 %. Når skoven har færdigudviklet sig, 
kan den danne det velkendte billede af  “søjlehallen“ hvor man kan opleve dybden i 
skoven, topografien, floraen samt vildtet.  
 

Afdeling 201: Eg med spidsløn og avnbøg 
Der er her tale om en variation af skovudviklingstypen ”eg med ask og avnbøg”, hvor 
asken er erstattet med spidsløn, på grund af de nuværende sygdomsproblemer hos 
asken. Strukturen er en varieret en- eller fleretageret stilkegeskov med avnbøg, navr, 
tjørn, hassel lind, kirsebær spidsløn og enkelte bøge i mellem- og underetagen. Det er 
en flot og frodig skov, forår og sommer, og om efteråret har den mange høstfarver. 
Set udefra vil skovudviklingstypen opleves som tæt. Tættere på vil den opleves 
afvekslende med både horisontale (gruppevise) og vertikale (etagerede) strukturer 

Afdeling 204: Eksisterende løvtræsholm 
Den eksisterende løvtræsholm, består af forskellige løvtræsorter. Denne skal 
overordnet bevares i sin nuværende form. Dog skal der sandsynligvis foretages 
tyndings/udrensningsindgreb, ligesom man skal gøre det muligt for folk at bruge den. 
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Afdeling 205: Ung mislykket plantning 
Det skal efter nærmere analyse vurderes om man skal lade denne plantning passe sig 
selv eller om man skal reetablere den. Uanset er området velegnet til en lille 
hundeskov, hvor folk i nærområdet kan slippe hunden frit (se nedenfor om 
friluftslivet).  
 

Afdeling 208: Eg med spidsløn og avnbøg 
Der er her tale om en variation af skovudviklingstypen ”eg med ask og avnbøg”, hvor 
asken er erstattet med spidsløn, på grund af de nuværende sygdomsproblemer hos 
asken. Strukturen er en varieret en- eller fleretageret stilkegeskov med avnbøg, navr, 
tjørn, hassel lind, kirsebær spidsløn og enkelte bøge i mellem- og underetagen. Det er 
en flot og frodig skov, forår og sommer, og om efteråret har den mange høstfarver. 
Set udefra vil skovudviklingstypen opleves som tæt. Tættere på vil den opleves 
afvekslende med både horisontale (gruppevise) og vertikale (etagerede) strukturer 
 

5.4 Enge og græsningsarealer 
De store åbne områder 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. Dette kan med tiden udvikle sig til 
skovudviklingstype 92 græsningsskov og 93 skoveng. 
 

Afdeling 101: Åbent med enkelte buske 
Området plantes ikke tæt til eller med høje træer. Der kan plantes lave buske – fx 
hassel, som endvidere kan plantes som labyrint. Dette skyldes dels at der her kan 
etableres et flot udsigtspunkt, hvilket i sammenhæng med labyrinten er i 
overensstemmelse med skovbrugerrådets ønsker, og dels, at området er udpeget som 
negativområde for skovrejsning. 
 

Afdeling 102, 109, 114, 115, 203, 206: Græsningsskov/overdrev og enge 
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. Det åbne 
landskab op mod åsen, vil også være med til at sikre det historiske herregårdsmiljøet 
med store markflader op mod Rønnebæksholm 
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, slåen). 
Skoveng 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.  
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5.5 Våde/fugtige områder og vandhuller 

Afdeling 105 Vandhul ved eksisterende blandet nåletræholm (afd. 104) 
Nord for holmen er der et eksisterende vandhul, omgivet af et større område, hvor 
jordbunden består af tørv og er meget fugtig. Det foreslås at man her graver det 
eksisterende vandhul større til glæde for faunaen tilknyttet vandhullet og til brug i 
forbindelse med de skoleskovsaktiviteter, der er planlagt på det åbne areal 
umiddelbart øst for vandhullet. Dette vandhul kan erkendes på gamle kort over 
området og har formentlig ligget på dette sted i mere end 200 år, i forbindelse med 
en udvidelse af vandhullet laves siderne mindre stejle af hensyn til padder og 
publikum og vegetationen ryddes omkring vandhullet så der kommer lys og varme til 
vandfladen. Vandhullets dybde vil være ca. 1 meter på det dybeste. Den samlede 
udstrækning af vandhullet vil være afhængig af detaljeprojektering men vil angiveligt 
være på ca. 0,7 ha. Det nuværende, regulerede vandhuls størrelse er ca. 0,1 ha. 
 

Afdeling 110 Vandhul ved parkeringsplads 
Umiddelbart syd for den store parkeringsplads ved Rønnebæksholm er der et område 
hvor jordbunden er meget fugtig og på gamle kort kan man se at der tidligere ligget 
et vandhul her. Skovbrugerrådet har foreslået at der kan graves et nyt vandhul her til 
glæde for faunaen og for områdets mange besøgende. Vandhullet vil blive anlagt med 
relativt flade sider og have en maksimal dybde på en meter. Arealet af vandullet vil 
være afhængigt af detaljeprojekteringen, men vil blive ca. 0,1 ha. 
 

Afdeling 116 Vådområde ved egetræsholm 
Rundt om holmen er der et større område, hvor der tidligere har været et vådområde. 
Jordbunden er her meget præget af fugtige våde forhold. Området foreslås vådgjort 
igen gennem afbrydelse af dræn, således at holmen med de fritstillede ege kommer til 
at ligge som en ø i vådområdet. Udover sammenhængen med holmen skal området 
ses i sammenhæng med en genåbning af rønnebækken ind gennem området. 
 

Afdeling 119 Rønnebækken Nord 
Rønnebækken har tidligere haft sit naturlige slyngede forløb ind gennem 
projektområdet, men ligger nu forlagt langs med den nordlige grænse. Det naturlige 
forløb foreslås delvist reetableret, således at den får et forløb delvist ind gennem det 
foreslåede vådområde og i en bue syd om egetræsholmen. I forbindelse med dette 
arbejde etableres der en underføring/faunapassage ved den eksisterede sti op mod et 
militære område. 
 

Afdeling 202 Rønnebækken Syd 
Rønnebækken syd foreslås slynget ind gennem delområde 2 i stedet for det lige 
unaturlige forløb som vandløbet har pt. Det snoede forløb skal ses i sammenhæng 
med det foreslåede overdrevs areal. 
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Afdeling 207 Mose og krat 
I den vestligste del af delområde 2 er der et langstrakt område der består af krat, 
mose og vandhuller. Området foreslås plejet, således at tilstanden i vandhullerne 
forbedres, hvor dette er nødvendigt, til glæde for den tilknyttede flora og fauna. Den 
eksisterende ellesump bevares, men søen i tilknytning til denne er under kraftig 
tilgroning af bl.a. dunhammer og bør oprenses, hvis man skal forhindrer at 
vandspejlet forsvinder.  
 

5.6 Arealmæssig fordeling af de foreslåede naturtyper 
 
I lagkagediagrammerne kan man se andelen af de forskellige naturtyper af det 
samlede projektareal – henholdsvis med og uden arealet, som er udpeget som 
”skovrejsning uønsket” 
 

 

Åbne tørre arealer
47%

Våde/fugtige områder og 
vandhuller

7%

Skov
46%

 
 

Åbne tørre arealer
31%
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vandhuller
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Skov
60%

 
Figur 12: Fordeling af naturtyper henholdsvis inklusive negativområde(det øverste 
diagram) og uden negativområde (det nederste diagram) 
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Hvis man medregner negativområdet i det samlede projektareal, er skovandelen 46 
%, mens den uden medregning af negativområdet er 60 %. For at et areal skal 
erklæres fredskovspligtigt, kærves det normalt at man har minimum 60 % 
skovdækkede arealer, med mindre at særlige forhold taler for det.  
 
I den ovenstående arealberegning er det areal der fragår til henholdsvis omfartsvejen 
og de interne stisystemer ikke medregnet.  
 
 

5.7 Pleje og naturgenopretning  
Skovenge og åbne græsarealer skal plejes. Dette sikres enten ved græsning med får, 
køer eller heste eller ved høslet. Vådområder skal etableres gennem afbrydning af 
dræn, mens vandhullerne skal etableres gennem oprensning og/eller opgravning 
 

5.8 Placering af anlæg, stiforløb, friluftsfaciliteter etc.  

5.8.1 Befæstet hovedstisystem, trampestier og ridestier 
Hovedstisystemet skal dække så meget af skoven som muligt og gerne i sløjfer, 
således at man kan komme rundt i skoven. Der er naturlige indgangspunkter fra 
Rønnebæksholm, Rønnebæk og vejen mellem Rønnebæk og underførslen under Ny 
Præstøvej (ved det sydøstlige hjørne af området nord for Ny Præstøvej). Det endelige 
forløb af stierne skal fastlægges i løbet af foråret 2010. Stierne kan anlægges som 
”Hjertesti” i samarbejde med Hjerteforeningen. Desuden bør der placeres borde og 
bænke på udvalgte steder langs med stierne. På de steder hvor den fremtidige 
omfartsvej kommer til at krydse stierne, bør disse sikres gennem over- eller 
underførsler. Udover det befæstede hovedstisystem, skal der etableres trampestier og 
ridestier, som fører gående og ryttere gennem såvel skovbevoksede, som åbne 
arealer. Det nøjagtige forløb af disse vil blive planlagt i forbindelse med udarbejdelse 
af plantningsplanerne. 
Den samlede længde af de foreslåede befæstede stier er 3,1 km, mens ridestier og 
trampestier udgør ca. 3 km. Dette vil supplere de eksisterende stier og mindre veje i 
området, som har en samlet længde på 5,5 km.  
 
I forbindelse med den nye omfartsvej vil der også blive etableret cykelstier som fører 
ind og ud af området og som hænger sammen med de eksisterende cykelstier i 
området. 

5.8.2 Udsigtspunkt/vartegn 
Som foreslået af Skovbrugerrådet, skal der stilles et vartegn op på højdepunktet uden 
for Rønnebæksholm. Det foreslås at dette arbejde udføres i tæt samarbejde med 
Rønnebæksholm Kunst- og Kulturcenter. 

5.8.3 Landart 
Det foreslås også, at man stiller Landart op forskellige steder langs stierne. SNS-
Storstrøm har allerede erfaring med dette (bl.a. i Halsskov Vænge på Falster). 
Projektet kan udvikle sig over tid og gerne i takt med at skoven udvikler sig. Også her 
foreslås det at man udfører arbejdet i tæt samarbejde med Rønnebæksholm Kunst- og 
Kulturcenter. 
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5.8.4 Hundeskov 
To steder kan indrettes til Hundeskov i henholdsvis delområde 1 og 2. Hundeskoven i 
det nordlige område skal ligge ved Rønnebæk, mens hundeskoven i det sydlige 
område placeres i den mislykkede plantning ved jernbanen. Ved sidstnævnte kræver 
dette at det eksisterende hegn skiftes ud. 
 

5.8.5 Borde og bænke 
Som hvilested /picnicsted, placeres der borde og bænke forskellige steder langs med 
stierne. Disse placeres i en passende indbyrdes afstand og antallet af borde og bænke 
vil blive fastsat ud fra dette princip. 
 

5.8.6 Skoleskov 
Ved den eksisterende fyrretræsholm indrettes der et område der kraft af den 
eksisterende skovnatur, det åbne græsareal, det foreslåede vandhul, de nye 
skovarealer og madpakkehuset kan fungere optimalt som rum for udendørs 
undervisning. 
 

5.8.7 Sanseskov 
Se ovenfor under beskrivelsen af de skovdækkede arealer 
 

5.8.8 Naturlegeplads 
Denne er ikke at finde på kortet, da SNS foreslår at man i samarbejde med de specielt 
interesserede finder ud af hvor den skal placeres.  

 

6. 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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7. Økonomi 
  
Projektet har et samlet budget 35.000 kroner per hektar, samlet cirka 3.500.000 
kroner.  
 
En stor del af dette budget skal bruges på plantning, pleje og hegning. Beløbet til 
dette vil afhænge af den endelige detaljerede plan.  
 
Opgave  Netto 
Friluftsliv   
, Borde og Bænke 15.580
, Skoleskovsfaciliteter 75.000
, Landart  250.000
, Stier  825.000
, Madpak. og Naturlegep. 320.000
, Ridestier 50.000
, Piktogramstandere, piktogrammer, bom og kæder, skilte, skiltebord og klaplåger  42.300
Foldere og folderkasser 10.000
Friluftsliv i alt 1.587.880
    
Natur   
, Plantning mv.  261.480
, Planter 420.000
, Tynding af holme mv. 20.000
Natur i alt 701.480
, Såning og hegning af overdrev  138.500
, Fritlægning af bæk mv.  305.000
Natur i alt 1.846.460
    
Diverse naturvejledning 20.000
    
I alt 3.454.340
Tabel 2: Økonomi 
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