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Prioritering af øvrige forslag til faciliteter langs Fodsporet – supplement til basisplanen 
 
 
Indledning 
 
Hovedfølgegruppen har på sit møde d. 19. januar prioriteret mellem de mange forslag til faciliteter, 
som ligger ud over basisplanen. Det skønnes, at der vil kunne realiseres ideer for 2 millioner. Ne-
denfor angives i prioriteret rækkefølge de faciliteter, som hovedfølgegruppen har indstillet til styre-
gruppen, skal søges realiseret inden for denne ramme. For nogle af faciliteterne er der forslag til, 
hvor de skal placeres.  
 
 
Følgende ideer er prioriteret højest: 
 
 
Udsigtsplatform / fugletårne
 
Flere stiråd har ønsket udsigtsplatforme / fugletårne og er kommet med forslag til placering, lige-
som der er kommet et forslag i løbet af julen. Formålet er at give mulighed for at se landskabet fra 
oven og i sidstnævnte tilfælde at se en rokkesten, der ligger et stykke fra sporet. Det foreslåede 
budget vil kunne rumme 3-4 udsigtsplatforme, som placeres der, hvor de vil give den største ople-
velse af naturen og landskabet.  
 
Budgetforslag: 400.000 
 
 
Sundhedspor
 
Skov- og Naturstyrelsen Nordsjælland har netop anlagt en række sundhedsspor efter svensk mo-
del. Sundhedssporet er en relativ kort strækning (1,5-2,5 km), som man løber eller går på tid. Via 
nogle tabeller ved start og slut kan man finde frem til sit kondital. Det betyder, at brugeren på en 
nem måde selv kan teste sin form. Konceptet er tilpasset, så det også kan anvendes af børn. Der 
foreslås 4 stk. – ved Slagelse, Dalmose, Skælskør og Næstved. 
 
Budgetforslag: 250.000 
 
 



   

Spil ved picnic-pladser 
 
Slagelse kommune har foreslået, at der skabes mulighed for forskellige spil ved picnicpladserne 
ved f.eks. et skakbræt af lyse og mørke fliser.  
 
Budgetforslag: 50.000 
 
 
Boulderskulpturer
 
Næstved stiråd har foreslået, at der placeres en eller to boulderskulpturer til klatring ved Herlufs-
holm-hallerne. Boulderskulpturer er så lave, at de kan bruges uden instruktør. Hvis forslaget om 
klatring på Susåbroen kan realiseres, kan det være relevant at finde en anden placering til boul-
derskulpturene, da der også opstilles boulderskulpturer i Vridsløse Statsskov.  
 
Budgetforslag: 200.000 
 
 
Klatring på jernbanebro
 
Næstved stiråd har foreslået, at der skabes mulighed for klatring på Susåbroens pyloner. Ideen vil 
skabe nogle spændende muligheder for klatrere, men der er også en lang række sikkerheds-
spørgsmål, der skal afklares.  
 
Budgetforslag: 500.000 
 
 
Naturfitness
 
Skov- og Naturstyrelsen har udviklet et koncept, hvor man dyrker fitness med naturens egne mate-
rialer. Dvs. materialeomkostninger er få, da det mest består i triller, rafter og lign. De falder dermed 
også ind i landskabet. Kan f.eks. realiseres i samarbejde med skoler. Budgettet rækker til ca. 5 ste-
der.  
 
Budgetforslag: 125.000 
 
 
Togvogne
 
Sandved, Hyllinge og Næstved stiråd har foreslået pladser til en eller flere togvogne langs stræk-
ningen. Togvognene tænkes anvendt til madpakkehus og / eller udstilling. En placering på Sandved 
station forudsætter, at man erhverver arealet ejet af DSB Ejendomme. En placering i Dalmose kan 
overvejes, fordi det her formentlig vil være muligt at sætte den på originale spor. Valg af placering 
bør dog først og fremmest afhænge af, at der lokalt er vilje til at føre dagligt tilsyn med vognen, da 
der vil høj risiko for hærværk og tyveri. Prisen er meget variabel, da det afhænger af hvilken stand 
vognen er i, og udgifterne til transport er anseelige. Desuden kan der komme udgifter til at etablere 
skinner den kan stå på, ligesom der er udgifter til indretning. Det foreslåede budget vurderes at 
kunne rumme en vogn, som istandsættes og sikres mod hærværk.  
 
Budgetforslag: 500.000 
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Øvrige ideer, der gennemføres 
 
Flere stiråd har peget på plantning af frugttræer og -buske langs banen. Det er en god ide at vælge 
frugttræer og -buske de steder, hvor der skal plantes.  
 
Flere stiråd har peget på, at kilometerstenene bør bevares. Det er også en helt oplagt ide. 
 
Sandved stiråd har foreslået at der opsættes redekasser til fugle. Det er oplagt at opsætte redekas-
ser til fugle og/eller flagermus, og det kunne f.eks. gøres sammen med lokale skoler. Samtidig vil 
det ikke koste ret meget og indgår derfor ikke i prioriteringen. 
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