
Indkomne forslag til Skovrejsningsplan ved Even 
 
Følgende er et forsøg på at sammenskrive de forslag, vi har modtaget med hensyn til indretningen 
af den fremtidige Even Statsskov.  
 
Ud over sammenskrivningen af forslagene, finder man de forskellige forslag samt et kort hvorpå vi 
har prøvet at tegne de forskellige konkrete forslag, hvor dette har været muligt. Man kan med 
fordel have kortet foran sig under gennemlæsningen af sammenskrivningen. Sammenskrivningen 
er inddelt i følgende emner: 
• Natur og Miljø 
• Kultur 
• Landskab 
• Friluftsliv 
• Drift 
 
Desuden er der i notatet en oversigt over anlægsomkostningerne forbundet med diverse anlæg. 
Endelig er de indkomne forslag vedlagt i deres oprindelige form. 
 
Vi har modtaget forslag fra følgende: 
 
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 
 
 
Natur og Miljø 
 
Vådarealer 
 
Forslagene indeholder alle anbefalinger som vedrører Evegøften 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 findes. 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. 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 fx. 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 forespørger om / foreslår at man opsætter 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..  
 
 
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. 
 



Landskab 
 
Hjerteforeningen nævner at alle beplantninger skal udføres med ”nænsom hånd”, at alle udsigter 
skal bevares og at man skal prioritere åbne sletter og arealer højt.  
 
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.  
Der er også enighed om at slugten ved Gedebjerggård skal holdes fri for tilplantning  
 
Desuden er der enighed om at området ved gravhøjene og stendigerne skal holdes frit. 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. Også her nævnes at 
engarealerne selvfølgelig ikke skal tilplantes.  
 
 
Friluftsliv, inddeling af området, brugergrupperinger 
 
Hovedstien er anlagt så den sammen med den Geddebjergvej, Edith Rodes Vej og 
Digterruten giver mulighed for en rundtur. 
Vejen bør være dimensioneret så området også er tilgængelig for handicappede med kørestol og 
personer med barnevogn. 
 
Af hensyn til små børn, daginstitutioner, ryttere med hestetrailere og handicappede 
mv. etableres viste parkeringsplads. 
Der etableres tillige en trappe ved bro over rute 22, 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 kompetencer mht. skovbeplantning, natur, 
miljø, pædagogik og heste. 
 
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, gerne ud fra et tema, eksempelvis 
nøddeskoven, urskoven eller andet. 
 
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 mulighed for at kunne ride en rundtur. Ridestiens placering er 
planlagt i sammen med Rytterforeningen Baunehøj. Udover ridestien vil det evt. være et ønske at 
der på delområde 5 blev 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 Digterskolen, Ålestokbro / eller Kolonihaverne, 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 ca. 2 m 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 km. angivelser. Der skal desuden være kort over 
området ved hovedstierne. Stisystemet skal være sammenhængende med Sjællandsleden 
/ 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. Fra Grimstrup. 

 
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 nævner, at der skal 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. 
 
Drift 
 
Danmarks Naturfredningsforening nævner, at der bør laves naturpleje med græsning af de lave 
engarealer ned mod bækken, så området holdes lysåbent. 
 
Det foreslås, at store dele af skoven skal være urørt naturskov, dvs. at der ikke skal ske forstlig 
drift, men at naturen skal have lov at passe sig selv. 
 
Der skal være naturlig hydrologi i skoven, dvs. at der ikke må være drængrøfter eller drænrør og at 
eksisterende grøfter og rør stoppes. Herved kan der skabes sumpskove. 
 
Danmarks Naturfredningsforening nævner at der er behov for drift af de åbne arealer (sletter, enge 
og ved kulturminder), så disse områder kan få overdrevslignende karakter.  
 
Ligeledes er det en overvejelse værd at huske de særlige grupper, som vil bruge visse dele af 
skoven (mountainbike, hundeluftning, ridning), mens andre områder bør være forbeholdt den stille 
naturoplevelse. 
 
Bemærkning SNS og Næstved Kommune: 
 
Aftalen mellem SNS og Næstved Kommune udstikker en ramme på ca. 35.000 kr/ha projektet 
inklusive såvel plantnings-, pleje-, og hegningsomkostninger og diverse anlæg (fx stier, shelters, 
borde, bænke med mere). I tabellen nedenfor er en omkostningerne forbundet med en række 
ankæg gengivet. Det skal bemærkes, at vi ikke ligger inde med oplysninger om omkostningsniveau 
en del af de forslag der er kommet fra skovbrugerrådets medlemmer. 



Faciliteter   Antal I alt Kommentarer 
Picnicpladser (3 
borde/bænke + grillplads) kr 16.000 2  kr        32.000,00   
Bænke m. ryg kr 1.500 4  kr         6.000,00    

Fugletårn/fugleskjul alt inkl. kr 40.000    kr                   -    
Pris for simpelt fugletårn. Pris varierer 
fra 40.000 - 150.000 

Sheltere alt inkl. kr 45.000 2  kr        90.000,00   
Bålplads kr 4.000 1  kr         4.000,00    
Bom og kæder kr 3.000 2  kr         6.000,00    
Skraldespand kr 2.000 5  kr        10.000,00   
Skilte (grundbeløb 8000+) kr 2.500 2  kr         5.000,00    
Muldtoilet  kr 30.000 1  kr        30.000,00   
Naturlegeplads  kr 50.000,00  1  kr        50.000,00   
Platform  kr 40.000,00  1  kr        40.000,00   
Trappe  kr 60.000,00  1  kr        60.000,00   
Aktivitetsbane  kr 50.000,00  1  kr        50.000,00 Ved fem aktiviteter på banen 

P-plads (kr/m2)  kr      250,00  800  kr      200.000,00 
Ved 2 P-pladser på hver 400 m2 - 
(20x20m) 

Befæstede stier (kr/m2)  kr      150,00  5200  kr      780.000,00 
2 m brede stier - distance jf Lille 
Næstved lokalråds forslag 

Hegning (kr/lbm)  kr       25,00  3700  kr        92.500,00 
Pris for indhegning af hele de tilplantede 
arealer 

Gns pris tilplantning (kr/ha)  kr   8.000,00  26,4  kr      211.200,00 
Vægtet gns.pris for skov og skovbryn. 
Antagelse om at 60% tilplantes 

       kr                   -      
       kr                   -      
          
I alt      kr   1.666.700,00   
Gns pris pr. ha      kr        37.879,55    
 


