
Plantning af 20 ha skov ved Svenstrup 
 
 
I foråret 2007, købte Skov- og Naturstyrelsen 20 ha ved Svenstrup mellem motorvejen og 
jernbanen. De 20 ha ligger i forlængelse af Højbjerg skov, som blev plantet i 2005 og 2006. Samlet 
kommer skoven til at være på cirka 100 ha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Naturgrundlaget 

 
Jordbunden i skovrejsningsområdet 
består af: 
Lerjord, hvor de fleste træsorter kan 
gro.  
Dårlig drænet lerjord, hvor blandt 
andet Eg, Ask og Rødel trives. 
Dårlig drænet lerblandet sandjord 
hvor foreksempel Ask, Eg og 
Kirsebær vokser fint. 
Endelig er der et lille område med 
tørvejord. På tørvejord bruges der 
mest træsorter som Birk og Rødel 
eller områderne kan genskabes som 
vådområder. 
 

 
 
Specielle forhold 
 
Midt på den store mark er der to fredede gravhøje. Der må ikke plantes tættere på dem end 100 m 
og derfor skal området rundt om dem holdes åbent. Området afgrænses mod nord af jernbanen og 
mod syd af motorvejen. Endelig grænser området op mod Svenstrup mod øst 
 

Det samlede skovrejsningsområde. Den eksisterende skov er 
tegnet med grøn, det nye område er tegnet med rød 

 Jordbunden i skovrejsningsområdet 



Forslaget: 
 
Vi forestiller os at området i 
fremtiden består dels af løvskov med 
træsorter som Eg, Bøg og Ask, 
og dels af åbne arealer omgivet af en 
blanding af lave træer og buske som 
Benved, Hyld, Røn og Hvidtjørn. 
Området omkring de to gravhøje 
holdes åbent og området op mod 
Svenstrup laves til en åben plads, 
hvor der kan opstilles borde og bænke. 
I dette område kan der også plantes enkeltstående træer eller små grupper af træer og, på området 
med  tørvejord, kan der etableres et lille vandhul. 
Mod vest kan der eventuelt laves et vådområde, hvor der med tiden vil indfinde sig planter der 
trives i fugtige områder. 

 
Åbent område omgivet af løvskov 
 
Der vil blive etableret stier, som går gennem både åbne og skovbevoksede områder. Endelig vil der 
være områder der vil blive udlagt som urørte. Samlet kan området komme til at ud som på kortet 
nedenfor. 

 
Projektforslag 

Løvskov



Din mening 
Vi vil gerne høre din mening om forslaget. Du kan derfor sende dine kommentarer til Forstkandidat 
Morten Rolsted, Skov- og Naturstyrelsen v/ Falster Statsskovdistrikt, Hannenovvej 22, 4800 
Nykøbing F. eller via mail på falster@sns.dk 
 
Desuden laver vi en tur i området mandag  den 25. juni fra klokken 19 til klokken 21, hvor vi 
sammen vil gå gennem området og diskutere de forskellige ideer og tanker der er for skoven. Alle 
er velkomne og vi vil efterfølgende forsøge at indarbejde de forskellige forslag.  


