
Referat fra Skovbrugerrådsmøde den 21.08.2007 
 
Fremlæggelse af forslag 
De organisationer, som havde fremsendt ønsker til skovrejsningsprojektet præsenterede disse. Forslagene 
og en sammenskrivning af disse kan ses i deres helhed på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside – 
www.sns.dk/falster
 
Kommentarer fra Næstved Kommune og Skov- og Naturstyrelsen 
 
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 etablerer 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 financierer 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 slette arealer meget højt ligesom vi finder at 

man bør genoprettet vådområder (ådalen og vandhuller/søer). 
• Der skal være en række publikumsfaciliteter- stier, borde, bænke, grilpladser, sundhedsstier, 

madpakkehus i det nye skovområde, så borgerne kan få dækkede en lang række deres behov – 
motion, gå en tur, skovtur med mad… 

• I forbindelse med skovtilplantningen skal der tages store hensyn til de kulturhistoriske værdier som 
er i området bl.a. 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 dvs. 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 om råde og samtidigt være med til at forbinde de eksisterende skov- og 
naturområder. 

• Stisystemerne skal bindes sammen med kommunens øvrige hovedstisysten således at der er 
”grønne adgangsveje” fra Næstved centrum og ud til skovområdet. 

• Skovene skal generelt forbedrer borgernes nærrekreative muligheder og herigennem 
folkesundheden og befolkningens naturforståelse.  

 
Skov- og Naturstyrelsen 
• 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 etc. 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 n del af aktiviteterne fra 

skolen trækkes ind her. 

http://www.sns.dk/falster


• 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 

 
Kommentarer fra UTM
• Imponeret over det meget konstruktive arbejde og de gode gennemarbejdede forslag, som 

Skovbrugerrådet er kommet med. 
• Det primære er anlæg af skov- og naturarealer der er tilgængelige for borgerne og ikke anlæg af en 

række forskellige faciliteter 
 
Red.: I samarbejdsaftalen mellem Skov- og Naturstyrelsen og Næstved Kommune er formålet beskrevet 
således: 
” Formålet er at etablere offentlige skov- og naturområder, som sammen med de eksisterende skov- og 
naturområder kan udvikle sig til en grøn ring omkring Næstved. Skov- og naturområderne skal på en 
gang lette borgernes adgang til attraktive bynære rekreative områder og være med til at forbinde de 
eksisterende skov- og naturområder. Samtidig vil områderne være en naturlig forlængelse af Næstveds 
plan om et grønt netværk ud i det åbne land.  Den grønne plans stisystemer skal således 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 ”den grønne ring”.” 

 
 
Prioritering af ønskerne. 
Medlemmerne af Skovbrugerådet blev bedt om at prioritere de mere omkostningskrævende ønsker efter 
”priority-ranking-matrix” metoden, jf. nedenstående skema 
 
  Picnicpladser  Fugle-

tårn 
Shelter Muld-

toilet  
Natur-
lege-plads 

Platform Trappe Aktivitets-
bane 

P-plads Befæs-
tede stier 

Picnicpladser    Picnic Shelter Picnic Naturlp Picnic Picnic Akt.bane Picnic Stier 
Fugletårn/fugleskjul     Shelter Fugle Naturlp Fugle Trappe Akt.bane Fugle Stier 
Sheltere        Shelter Naturlp Shelter Shelter Akt.bane Shelter Stier 
Muldtoilet          Naturlp Platform Trappe Akt.bane P-plads Stier 
Naturlegeplads           Naturlp Naturlp Akt.bane Naturlp Stier 
Platform             Trappe Akt.bane P-plads Stier 
Trappe               Akt.bane P-plads Stier 
Aktivitetsbane                 Akt.bane Stier 
P-plads                   Stier 
Befæstede 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) 
9. Platform (1) 
10. Muldtoilet (0) 

 
Kommentarer til prioriteringen 
• At et forslag er prioriteret lavt i den ovenstående liste, er ikke ensbetydende med at det ikke kan blive 

gennemført, men et udtryk for, hvad der skal bør gennemføres først i ved projektets gennemførsel.  
• Befæstede stier ligger delvis udenfor  
• Det samme gælder for p-pladser. Der er desuden det problem for p-pladsernes vedkommende, at det er 

vanskeligt at skaffe adkomstforhold til disse fra de eksisterende færdselsårer. Der er desuden en større 
p-plads tilknyttet digtervejens skole. 

• Platformen fik relativt lav score i prioriteringen. Denne bør dog ses i sammenhæng med et udbredt 
ønske om at få etableret udsigtspunkter i forbindelse med projektet – fx ved Gedebjerg. 



Udsigtspunkterne kan sandsynligvis etableres sammen med etableringen af picnipladser/borde-
bænkepladser 

• Muldtoilet fik 0 point, men det må dog bemærkes, at muldtoilettet muligvis bør etableres sammen med 
en shelterplads. 

 
Skoleplantning
Morten Rolsted og Skolen planlægger det videre forløb. 
 
Fremtidig møderække 
Morten Rolsted skriver det første udkast til en samlet plan for skovrejsningsprojektet ved Even, baseret på 
de indkomne forslag. 
Planen for kommende mødeaktiviteter ser således ud: 
14. september: Første planudkast 
20. september: Deadline for tilbagemelding på første planudkast 
01. oktober: Skovbrugerrådsmøde – kommentering af planudkastet 
05. november: Borgermøde 
19. november: Afsluttende Skovbrugerrådsmøde 
 
 


