Skovrejsningsplan

Statslig Skovrejsning
Nakskov
Februar 2008

Indhold

Forord ........................................................................................................................ 3
1. Baggrund for projektet ........................................................................................... 4
2. Borgerinddragelse ................................................................................................. 5
3. Økonomi .............................................................................................................. 7
4. Beskrivelse af arealerne ......................................................................................... 8
4.1
Størrelse og geografisk placering .......................................................................... 8
4.2
Historie............................................................................................................. 8
4.3
Fortidsminder .................................................................................................... 9
4.4
Jordbund, træarter og Skovudviklingstype ........................................................... 10
4.4.1
Jordbund og træarter .............................................................................. 10
4.4.2
Skovudviklingstyper................................................................................ 10
4.5
Ledningsføring ................................................................................................. 11
4.6
Udpegninger, Beskyttelseslinjer og servitutter ...................................................... 11
4.7
VVM screening ................................................................................................. 13
4.8
Landskabelige hensyn ....................................................................................... 13
4.9
Natur- og arealanvendelse................................................................................. 13
5. Planforslag ......................................................................................................... 14
5.1
Område 1........................................................................................................ 14
5.1.1
Foreslået hovedanvendelse af området ...................................................... 14
5.1.2
Fortidsminder og andre kulturspor ............................................................ 14
5.1.3
Skovdækkede arealer og træartsvalg ........................................................ 14
5.1.4
Åbne arealer og vådområder .................................................................... 14
5.1.5
Pleje og Naturgenopretning...................................................................... 14
5.1.6
Placering af anlæg, stiforløb, friluftsfaciliteter etc. ....................................... 14
5.2
Område 2........................................................................................................ 15
5.2.1
Foreslået hovedanvendelse af området ...................................................... 15
5.2.2
Fortidsminder og andre kulturspor ............................................................ 15
5.2.3
Skovdækkede arealer og træartsvalg ........................................................ 15
5.2.4
Åbne arealer og vådområder .................................................................... 15
5.2.5
Pleje og Naturgenopretning...................................................................... 15
5.2.6
Placering af anlæg, stiforløb, friluftsfaciliteter etc. ....................................... 15
5.3
Område 3........................................................................................................ 16
5.3.1
Foreslået hovedanvendelse af området ...................................................... 16
5.3.2
Fortidsminder og andre kulturspor ............................................................ 16
5.3.3
Skovdækkede arealer og træartsvalg ........................................................ 16
5.3.4
Åbne arealer og vådområder .................................................................... 16
5.3.5
Pleje og naturgenopretning ...................................................................... 16
5.3.6
Placering af anlæg, stiforløb, friluftsfaciliteter etc. ....................................... 16
5.4
Område 4 og 5................................................................................................. 17
5.4.1
Foreslået hovedanvendelse af området ...................................................... 17
5.4.2
Fortidsminder og andre kulturspor ............................................................ 17
5.4.3
Skovdækkede arealer og træartsvalg ........................................................ 17
5.4.4
Åbne arealer og vådområder .................................................................... 17
5.4.5
Pleje og naturgenopretning ...................................................................... 17
5.4.6
Placering af anlæg, stiforløb, friluftsfaciliteter etc. ....................................... 17
5.5
Budget ........................................................................................................... 18
6. Skovbrugerrådets planforslag ................................................................................ 19
6.1
Tegn din skov .................................................................................................. 19
6.2
Generelt ......................................................................................................... 19
6.3
Område 1........................................................................................................ 20
6.4
Område 2........................................................................................................ 21
6.5
Område 3........................................................................................................ 22
6.6
Område 4 og 5................................................................................................. 23
6.7
Skovbrugerrådets prioritering ............................................................................ 24

1

7.

Faser og Milepæle i den videre plan........................................................................ 25

Figurer
Figur
Figur
Figur
Figur
Figur
Figur

1:
2:
3:
4:
5:
6:

Nakskov anno 1870 .......................................................................................... 9
Beskyttet dige, område 2 .................................................................................. 9
Beskyttede vandløb, område 1 og 4/5 ............................................................... 12
Sø- og åbeskyttelseslinjer i område 1 og område 4/5 .......................................... 12
§3 beskyttede naturområder ved område 1 og område 4/5 .................................. 13
Tidslinje ........................................................................................................ 25

Tabeller

Tabel 1: Medlemmer af Skovbrugerrådet ......................................................................... 6
Tabel 2: Projektarealernes størrelse og geografiske placering ............................................. 8

Billeder
Billede
Billede
Billede
Billede

Bilag
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1:
2:
3:
4:

Underskriftarrangementet den 19. april 2007 ..................................................... 4
Placering af skovrejsningsområderne ................................................................ 4
Indledende borgermøde .................................................................................. 5
Skovbrugerrådets tur til Udby Skov .................................................................. 6

Kortbilag 1 område 1
Kortbilag 2 område 2
Kortbilag 3 område 3
Kortbilag 4 område 4 og 5
Jordbundskort område 1 og 2
Jordbundskort område 3
Jordbundskort område 4 og 5
Skovudviklingstyper

2

Forord
Dette er planen for etableringen af de nye skov- og naturområder ved Nakskov.
Projektet skal i første omgang resultere i etableringen af 60 hektar bynær skov og natur.
Planen er blevet til i nært samarbejde mellem Skov- og Naturstyrelsen Storstrøm, Lolland
kommune og skovbrugerrådet, bestående af repræsentanter for lokale beboere, og
organisationer.
Skov- og Naturstyrelsen og Lolland Kommune vil gerne takke borgerne i Nakskov for deres
ideer og interesse, samt 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.
Februar 2008
Skov- og Naturstyrelsen, Storstrøm
Og
Lolland Kommune
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1. Baggrund for projektet
Den 19. april 2007 underskrev Miljøminister Connie Hedegaard og Borgmester Stig
Vestergaard samarbejdsaftale mellem Lolland Kommune og Skov- og Naturstyrelsen om at
etablere fem nye offentlige skov- og naturområder ved Nakskov. Skov- og naturområderne
skal på én gang lette borgernes adgang til attraktive bynære rekreative områder og være med
til at danne en grøn ring omkring Nakskov.

Billede 1: Underskriftarrangementet den 19. april 2007

De fem områder får i første omgang en samlet størrelse på omkring 60 hektar og de etableres
i løbet af 2008 og 2009. Miljøministeriet er desuden indstillet på at opkøbe supplerende arealer
i tilknytning til skovområderne for op til 10 mio. kr.
Ved den bynære placering af de nye skove- og naturområder helt ind til Nakskovs
byzonegrænse vil borgernes nærrekreative muligheder og herigennem folkesundheden og
befolkningens naturforståelse forbedres. Netop sundhed er et centralt aspekt i projektet og
der er således afsat midler til at undersøge projektets effekt på den generelle sundhedstilstand
i Nakskov.

Billede 2: Placering af skovrejsningsområderne

Projektarealerne er blevet overdraget til Skov- og Naturstyrelsen den 1. januar 2008.
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2. Borgerinddragelse
Planlægningen af de nye skov- og naturarealer er sket i et tæt samarbejde mellem Lolland
Kommune og Skov- og Naturstyrelsen, Storstrøm. For at sikre lokal indflydelse og lokalt
ejerskab til projektet, har borgerinddragelse og borgerindflydelse været højt prioriteret i
processen. Lokale interessenter har derfor været involveret meget stærkt i formuleringen af
planen.
Følgende aktiviteter har været afholdt i den forbindelse:
23. august: Indledende borgermøde
5. september 2007: Ekskursion til Udby Skov ved Stege
18. september 2007: Besigtigelse af skovrejsningsområderne
September – oktober 2007: Tegn din skov
23. oktober skovbrugerrådsmøde: Diskussion af indkomne forslag
24. november skovbrugerrådsmøde: Planudarbejdelse
7. januar 2008: Skovbrugerådsmøde: Plankommentering, fastsættelse af fremtidige aktiviteter

Billede 3: Indledende borgermøde

For Lolland 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
inviteret dels på den omtalte tur til Udby Skov for at se og høre om et andet statsligt
skovrejsningsprojekt, dels på en besigtigelsestur rundt i projektområderne, hvor muligheder
og forudsætninger blev synliggjort.
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Billede 4: Skovbrugerrådets tur til Udby Skov

I kampagnen ”Tegn din skov” fik borgerne i Nakskov mulighed for, at komme med deres ideer
og forslag til hvordan de skovområder skulle se ud. Borgernes ideer og forslag, blev behandlet
af Skovbrugerrådet og blev indarbejdet i det endelig planforslag i kapitel 5.
Skovbrugerrådet har - i samarbejde med deres bagland - udarbejdet skitser 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”
–, naturlegepladser, motionsslange, borde og bænke og så videre. Dette er sket under
hensyntagen til de på forhånd givne forudsætninger (landskab, kulturmiljø, jordbundsforhold,
den rekreative værdi og ikke mindst økonomi).
En sammenskrivning af skovbrugerrådets forslag kan ses i kapitel 7.
Skovbrugerrådet er sammensat for dels at repræsentere lokale ønsker og behov til de
specifikke områder og dels for at skabe en overordnet sammenhæng mellem områderne og
andre eksisterende og potentielle naturprojekter ved Nakskov.
Skovbrugerrådets repræsentanter betragtes som ”eksperter” i skovens værdi både biologisk og
rekreativt.
Skovbrugerrådet er sammensat af følgende foreninger og personer:
Dansk Landbrug Sydhavsøerne
Friluftsrådet
Danmarks
Naturfredningsforening
DDS Nakskovspejderne
Handicaprådet
Danmarks Jægerforbund
Nakskov Sportsråd
Aktive Senior Borgere på
Vestlolland
Blæksprutten Daginstitution

Ole Brinch Petersen
Jytte SmithSivertsen
Gunvor Thorsen
Steen Petersen
Gunner Frederiksen
Jens Hovmand
Bjarne Sørensen
Bent Karlsen
Else Due

Tabel 1: Medlemmer af Skovbrugerrådet

6

3. Økonomi
Projektet har et budget på 35.000 kr/ha, samlet set ca. 2.100.000 kr for de oprindelige 60
hektar. Det samlede budget for anlægget af de 110 hektar er ca. 3.900.000 kr.
Miljøministeriet er indstillet på at opkøbe arealer inden for projektområdet for 10 mio. kr.
(beløbet svarer til værdien af den overdragne landbrugsjord, arealerne bliver skønsvis på ca.
50 ha) under forbehold af de bevilgende myndigheders godkendelse af bevillinger på
finansloven til naturforvaltning.
Miljøministeriet vil desuden yde et tilskud på 50 % af udgifterne ved forlængelse af den
kommunale sti gennem den nordlige del af byen. Tilskuddet udgør op til 500 kr. pr. m grussti
og 300 kr. pr. m asfaltsti og udbetales ved årets udgang i takt med kommunens etablering af
stien. Det samlede tilskud til stianlæg er dog max. 2 mio. kr.
Miljøministeriet yder et tilskud på op til 250.000,- kr. svarende til Kommunens samtidige
bidrag til undersøgelser om projektets effekt på sundhed o.a.
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4. Beskrivelse af arealerne
4.1 Størrelse og geografisk placering
Projektets cirka 60 hektar er placeret henholdsvis nord, nordøst og sydøst for Nakskov i
henhold til nedenstående tabel. Se endvidere figur 1 for oversigt over områdernes placering.

Skovområde 1

Skovområde 2
Skovområde 3
Skovområde 4

Skovområde 5

I alt

Projektareal
Placering
19,2 ha Arealet ved naturskolen på det gamle teglværk på
Helgenæsvej. Arealet omfatter natur- og
vandhul/sø-arealerne i forbindelse med dette.
4.6 ha Nord for boligkvarteret ved Anemonevej,
Nørrevænget og Tinghusvej
9,9 ha Ved den tidligere planteskole på Apotekervej
18.2 ha Langs den nordlige bred af Halsted Å. Er mod øst
afgrænset af Lienlund og mod nord af kommunale
arealer mod indstrikvarteret.
9,0 ha Langs den nordlige bred af Halsted Å. Er mod øst
afgrænset af Lienlund og mod nord af kommunale
arealer op mod indstrikvarteret.
60,9 ha

Tabel 2: Projektarealernes størrelse og geografiske placering

4.2 Historie
Specielt område 1 og område 4 og 5 bærer præg af fortiden.
Område 1 er præget af, at Helgenæs Teglværk lå her tidligere. Desuden er området præget af
naturskolen. I området er der således 4 søer, 2 fårefolde, et mose areal, en legeplads, et godt
stisystem og en ”skoleskov”. Skoleskovområdet blev dannet i 1989 i et samarbejde mellem
Nakskov kommune og Hede Danmark.
Område 2 er præget af landbrugsdriften. Langs med poppelhegnet er der et fredet sige, som
tyder på tidligere tiders landbrugsdrift. I Område 3 er det specielt gartneriet som sætter sine
præg på landskabet. Herunder kan de levende hegn nævnes, som det også er planen at
bevare og fremhæve gennem åbne traceer i skoven.
Område 4 og 5 er præget af Halsted Å og det forhold, at området tidligere var dækket af vand.
I 1857-59 blev Avnede Strand og Lammehave Strand afspærret fra Indrefjorden ved
dæmninger, og Halsted Å og Ryde Å ført frem til afløbssluserne gennem disse, så godt det lod
sig gøre. En betydelig del af året var arealerne oversvømmede.
I 1925 blev der taget initiativ til at få erstattet Holleby sluse ved udløbet af Ryde Å, med en
pumpestation. Den skulle kunde holde vandstanden nede på - 0,5 m om vinteren og -2,0 m
om sommeren.
Ved udløbet af Halsted Å blev den nuværende pumpestation bygget i 1942. Det omfattende
arbejde med uddybning af Halsted Å med sidegrøfter blev afsluttet i 1945.
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Figur 1: Nakskov anno 1870

4.3 Fortidsminder
Lolland-Falsters Stiftsmuseum har foretaget en arkivalsk kontrol samt besøgt dele af
arealerne. Resultatet af denne viste, at der foreligger enkelte oplysninger om fortidsminder i
området eller ganske nær området. I sær drejer det sig om skovområderne 3, 4 og 5. Hvor der
tidligere, er fundet spor efter anlæg af historisk og arkæologisk interesse.
Skovområde 3, viser spor efter stenalder, mulig Brommekultur og/eller ældre kulturer.
Skovområde 4 ligger tæt på en middelalderlig bygning, evt. befæstning eller større gård
markerende sig med teglsten i pløjelaget. I skovområde 5 er der spor efter en mulig neolitisk
boplads.
Disse er dog ikke registreret som fredede fortidsminder. Der ligger langs den nordøstlige kant
af område 2 et beskyttet jorddige (se figuren nedenfor, diget er markeret med grønt).

Figur 2: Beskyttet dige, område 2

Derudover er der mulighed for, at der kan forekomme flere arkæologiske kulturlevn.
Et jordarbejde på/i området kan derfor beskadige et jordfast fortidsminde, som er beskyttet af
Museumslovens § 27.
Museet anbefaler derfor, at den pløjning der vil blive fortaget ikke er en dybdepløjning.
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Erfaringer fra andre af egne af landet, viser at dybdepløjning ikke er så nødvendig som
tidligere antaget (denne oplysning kommer fra både museums verdenen og fra firmaer der
laver læhegn og skovrejsninger m.m.).
Ønskes der dybdepløjning ønsker museet at undersøge mulighederne for evt.
forundersøgelser.

4.4 Jordbund, træarter og Skovudviklingstype
Træartsvalget skal følge Skov- og Naturstyrelsens politik om naturnær skovdrift. Dette
betyder, at alt plantemateriale skal være lokalitetstilpasset og hjemmehørende. Derfor kan
man i hovedsagen kun bruge danske træsorter. Dette kan dog fraviges i mindre tilfælde, fx
med henblik på at skabe læ for vildtet, hvilket forudsætter at man anvender fx rødgran,
sitkagran eller lignende. At træerne skal være lokalitetstilpassede betyder, at de skal komme
fra steder med lignede klimamæssige forhold og at man anvender træsorter, som trives på
jordbundstypen.

4.4.1

Jordbund og træarter

Område 1 behandles ikke her, da det ikke er planen at foretage tilplantninger af dette område.
I område 2 dominerer lerjorden (se bilag 5), hvor træartsvalget er relativt frit. Dog er der på
en stor del af arealet fyldjord, som sandsynligvis stammer fra bygge- eller vejanlæg.
Fyldjorden her er kalkholdig lerjord, hvor struktur og poresystem er ødelagt. Jorderne bliver
derfor til pløre, når de er våde og stenhårde, når de tørrer ud.
Træarter med vækstkraftige rodsystemer anbefales derfor. eg, lind og skovfyr er egnede.
I område 3 er der større variation i jordbundstypen og der forekommer siltjord, lerblandet
sandjord og lerjord (se bilag 6). Desuden er der både dybereliggende lerlag og relativt høj
grundvandstand på dele af arealet. Høj grundvandsstand og dybereliggende lerlag har en
hæmmende effekt på røddernes vækst og det anbefales derfor at vælge arter, som eg, lind og
skovfyr, hvor rødderne kan trænge igennem disse lag.
Træartsvalget er stort set frit på siltjorden, men bøg, eg, lind, fuglekirsebær og skovfyr skal
alligevel fremhæves. Dele af siltjorden er grundvandsdomineret, hvorfor det mulige
træartsvalg er reduceret til arter som stilkeg, ask, rødel, birk, lind og thuja. På den
lerblandede sandjord er der ingen uegnede træarter, men det anbefales at vælge rødgran,
sitkagran, douglasgran, ædelgran, lærk, thuja, cypres skovfyr, bøg, eg, ær, lind og
fuglekirsebær.
Område 4 og 5 er præget af den lave beliggenhed (se bilag 7). Derfor er der store områder
med både højt- og dybtliggende tørvejord. Desuden er der både lerjord og sandjord. På
lerjorden er træartsvalget som nævnt ovenfor relativt frit, men på tørvejorden og områderne
med høj grundvandsstand er træartsvalget begrænset 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.

4.4.2

Skovudviklingstyper

Se bilag 8 for nærmere beskrivelse.
En følge af Skov- og Naturstyrelsens politik om naturnær skovdrift er, at man forsøger at lade
naturen klare så store dele af skovdyrkningen som muligt. Til dette formål har man blandt
andet udviklet begrebet ”skovudviklingstype”, som for en given lokalitet, beskriver det på lang
sigt ønskede skovbillede, gennem den tilstræbte træartssammensætning samt mulig udviklings
og foryngelsesdynamik. Skovudviklingstypen omfatter desuden en vurdering af muligheden for
vedproduktion samt en beskrivelse af de naturmæssige, kulturhistoriske og rekreative værdier
knyttet til skovtypen.
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Her foretager man blandt andet en grundlæggende vurdering af de skovdyrkningsmæssige
muligheder i det enkelte område. Herunder er jordbunden af afgørende betydning.
I område 2 og 3 betyder det, at skovudviklingstype 21– Eg med Ask og Avnbøg og 22 – Eg
med Lind og Bøg er bedst egnede. Dog bør anvendelsen af Bøg begrænses på grund af den
høje grundvandsstand i og de rodhæmmende lag i jorden. I område 4 og 5 kan man på
lerjorden bruge de samme skovudviklingstyper, mens der i resten af området bør anvende
skovudviklingstype 31 – Ask og Rødel.

4.5 Ledningsføring
Der er blevet indhentet oplysninger om gas- el- telefon- vand- og lignende ledningsføringer i
projektområderne.
I område 1 er der ikke konstateret nogen ledninger der vil have indflydelse på projektets
udformning. Der er en transformerstation og en elledning langs den sydlige projektgrænse og
en vandledning mod den østlige. Ingen af disse steder er der dog projektplaner som kan have
indflydelse på dette.
I område 2, løber der et kabel langs den østlige grænse. Dette vil dog heller ikke blive påvirket
af projektet.
I område 3 er der en elledning der går skråt gennem det den sydlige del. Et 6 m bredt trace
langs denne vil blive holdt frit for beplantning. Ligeledes befinder der sig en transformerstation
og en række forskellige ledninger i det nordvestlige hjørne af arealet syd for apotekervej.
Dette område vil dog ikke være genstand for ændringer som følge af projektet.
I område 4 og 5 går er en spildevandsledning gennem områdets nordvestlige del. Her vil der
blive holdt et 6 m bredt trace plantefrit.

4.6 Udpegninger, Beskyttelseslinjer og servitutter
I forhold til kommuneplanen
rammeområder:
Skovområde
Skovområde
Skovområde
Skovområde
Skovområde

1
2
3
4
5

–
–
–
–
–

rammeområde
rammeområde
rammeområde
rammeområde
rammeområde

er

projektområderne

beliggende

i

relation

til

følgende

G1, B10 og B5
G17
L2
E1, E2 og G13
B12

For fredsskove er der normalt en 300 meter bred beskyttelseslinje, inden for hvilken der ikke
må bygges. Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, har ved skrivelse af 28. marts 2007
meddelt, at Miljøcenteret er positive overfor at ophæve eller reducere skovbyggelinjerne. Når
skovarealerne er udlagt vil Miljøcenteret gøre dette. Ved de eksisterende bebyggelser og
lokalplanlagte områder foretages ophævelsen og reduktionen umiddelbart, mens den for de
øvrige områder foretages, når der foreligger en af Kommunalbestyrelsen endelig vedtaget
lokalplan.
Der er udarbejdet forslag til bebyggelsesplaner indenfor de udlagte rammeområder til bolig/landbrugsformål. De fremtidige bebyggelsers friarealer ønskes sammen med de øvrige arealer
i området anvendt til nærrekreative områder med skovrejsning og naturgenopretning, hvor der
ved planlægningen af områdernes etablering og indretning tages hensyn til landskabet og
spredningskorridorer.
Desuden er områderne blevet analyseret for følgende:
- Drikkevandsinteresser
- Beskyttede jord- og stendiger
- Fredede fortidsminder
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-

Kirkebyggelinje
Beskyttede vandløb
Beskyttet natur (iht. Naturbeskyttelseslovens § 3)
Natura200, habitat, fuglereservat og ramsarbestemmelser
Å- og søbeskyttelseslinjer

Fredede fortidsminder og beskyttede jord og stendiger er behandlet ovenfor i kapitel 4.4. Der
er ikke fundet kirkebyggelinjer, som har indflydelse på projektet.
Ingen af projektområderne ligger inden for områder med særlige drikkevandsinteresser.
I område 1 og område 4/5 er der beskyttede vandløb og søer, som delvist også er genstand
for markante beskyttelseslinjer (se figurerne nedenfor).

Figur 3: Beskyttede vandløb, område 1 og 4/5

Figur 4: Sø- og åbeskyttelseslinjer i område 1 og område 4/5

Der er beskyttet natur i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3 i henholdsvis område 1 og i
den nordlige del af område 4/5 – se figuren nedenfor.
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Figur 5: §3 beskyttede naturområder ved område 1 og område 4/5

4.7 VVM screening
Skovrejsning er omfattet af VVM-reglerne. Projektet er derfor blevet VVM-screenet med
henblik på vurdering af om projektet er underlagt VVM-pligt. Miljøcenter Roskilde har den 1.
oktober, 2007 afgjort, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

4.8 Landskabelige hensyn
Det er primært i område 4 og 5 og til dels i område 2, at der er landskabet vil blive påvirket af
projektet. Område 1 vil ikke skifte karakter væsentligt af projektet og område 3 er ”pakket
ind” i læhegn, således at projektet ikke vil medføre store landskabelige ændringer betragtet
udefra.
I område 2 er der mod øst et gammelt stynet poppelhegn, som bør holdes frit af den
kommende skov og som tillige bør udbedres.
Halsted Å dominerer område 4 og 5, hvor den udgør den sydøstlige afgrænsning af
skovrejsningsområdet. Tidligere var store dele af området dækket af vand, og derfor ligger det
i dag omkring kote 0. Som landskabet ser ud nu, fremtoner den dybtliggende Å ikke særlig
tydeligt i landskabet og man erkender den ikke før man stort set står på bredden af den. Ved
at holde en 75-150 m bred skovfri bræmme langs åen, kan man få ådalen og åen til at fremstå
som et tydeligere element i landskabet.

4.9 Natur- og arealanvendelse
Område 1 består af en række søer, anlagt mens der var teglværk i området. Søerne, som er
beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3, er omgivet af træ- og kratbevoksede
arealer, samt en del åbne arealer. Området bruges meget af naturskolen, som ligger i
udkanten af arealet. Det er ikke muligt at komme hele vejen rundt om området, da
hovedstien slutter i det nordvestlige hjørne (lokalt kaldet ”Verdens Ende”).
Område 2 består i dag overvejende af agerjord hvoraf en del er braklagt. Langs den
nordøstlige kant er der et gammelt stynet Poppelhegn.
I område 3 er der hovedsageligt i dag landbrugsdrift, bortset fra ca. ½ ha i den nordlige del,
hvor der har været planteskoledrift. Denne halve hektar ligger i dag ubrugt hen. Området er
desuden karakteriseret ved de gennemgående levende hegn.
Område 4 og 5 er i dag anvendt til jordbrug, hvoraf en del ligger brak. Området er præget af
den høje grundvandsstand der er i området og af Halsted Å, som udgør den sydøstlige
afgrænsning. I det nordlige hjørne ligger der et mindre område, som er beskyttet i henhold til
naturbeskyttelseslovens § 3.
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5. Planforslag
5.1 Område 1
5.1.1

Foreslået hovedanvendelse af området

Skov/Krat: 7,3 ha
Sø/mose: 8,0 ha
Åbne arealer: 3,2 ha
Området er præget af de forholdsvist store sø-arealer og de forskellige krat- og træbevoksede
områder inklusive en skoleskov og af naturskolens beliggenhed ved området. Derfor er
området velegnet undervisning, til indretning af faciliteter til picnic og til de vandrende og til
den natur som følger af området.

5.1.2

Fortidsminder og andre kulturspor

Der findes ikke særlige interesser i denne henseende i området. Dog er der i forbindelse med
områdets historie i forbindelse med teglværket en række kulturspor, som der bør tages hensyn
til.

5.1.3

Skovdækkede arealer og træartsvalg

Da der ikke er områder, som i væsentlig grad skal plantes til, vurderes dette ikke her. Der er
behov for pleje af de træbevoksede arealer og langs med søerne.

5.1.4

Åbne arealer og vådområder

Området har en del åbne arealer og sø-arealer, som bibeholdes. I forbindelse med disse vil der
blive anlagt forskellige faciliteter, ligesom plejen af arealerne skal tænkes ind i planen.

5.1.5

Pleje og Naturgenopretning

Langs med bredderne på søerne skal der foretages en del udtynding, således at man kan få frit
blik ind på søerne og fuglelivet der. I de træbevoksede områder skal der foretages en del
udtynding og specielt skoleskoven skal tyndes og plejes. Dette foreslås gjort som et
arrangement i samarbejde med naturskolen, hvor Nakskovs skolers elever inviteres til at
medvirke til at lave bevoksningspleje og samtidigt lære noget om naturen og plejen af denne.

5.1.6

Placering af anlæg, stiforløb, friluftsfaciliteter etc.

Som det fremgår af kortbilag 1 foreslås det at der etableres en gangbro i forbindelse med
skolesøen, som vil gøre det muligt at komme ud til vandkanten gennem sivene. Dette kan fx
gøre det muligt for skolebørn at undersøge biologien i søen. Der findes en del bænke, små
fiskebroer mv. i området, som enten skal vedligeholdes eller skiftes ud. Desuden foreslås det
at lave en bænk i hjørnet ved indgangen til skoleskoven. I det nordvestlige hjørne (”Verdens
Ende”) er der en mindre åben plads, som kan udvides og hvor der kan etableres en høj med
en bænk hvorfra det vil være muligt at få udsigt over landskabet ned til fjorden. De
eksisterende stisystemer skal eftergås og udbedres, hvor der er behov for dette.
Hovedstisystemet skal være handicapvenligt. Desuden skal der etableres adgang til det
projekterede stisystem rundt om Nakskov.
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5.2 Område 2
5.2.1

Foreslået hovedanvendelse af området

Bevoksede arealer: 2,8 ha
Åbne arealer: 1,8 ha
Området er placeret i nærheden af en række daginstitutioner en skole, som allerede anvender
området. Derfor vil området blive præget af faciliteter til børnene og plantningerne vil
indeholde frugttræer og –buske.
Se kortbilag 2.

5.2.2

Fortidsminder og andre kulturspor

Det beskyttede dige skal holdes fri for opvækst, og som det fremgår af kortbilag 2 bliver der
ikke plantet lige omkring det.

5.2.3

Skovdækkede arealer og træartsvalg

Området foreslås at blive tilplantet med Eg og Lind som hovedtræsort og med indblanding af
en række andre løvtræsorter. Der kan blive tale om at lave et mindre centralt placeret felt med
rødgran af hensyn til vildtet. Der vil som nævnt ovenfor blive plantet et relativt stort antal
frugttræer og frugtbuske ind til glæde for vildt, områdets beboere og børnene. Skovbrynene vil
blive plantet med en række forskellige træer og buske – fx Hyld, Hassel, Almindelig Røn,
Vildæble, Almindelig Hvidtjørn, Kvalkved, Benved, Navr, Dunet Gedeblad, Vrietorn, Almindelig
Hæg, Stilkeg, Kirsebær med flere.

5.2.4

Åbne arealer og vådområder

Der vil blive anlagt et større åbent areal, hvor faciliteterne vil blive anbragt. Desuden vil der
være åbne arealer ind mod fx det eksisterende levende hegn og mod boligkvarteret. Mod det
stynede poppelhegn mod nordøst vil der også blive holdt et ekstra bredt trace, for at friholde
poppelhegnet.

5.2.5

Pleje og Naturgenopretning

Det omtalte stynede hegn bør genplantes hvor der er behov for at lukke huller. Desuden skal
det overvejes om styning af hegnet skal foretages.

5.2.6

Placering af anlæg, stiforløb, friluftsfaciliteter etc.

På det store åbne areal foreslås det at der etableres en kælkebakke, en naturlegeplads, en
picnicplads og en jordvold (se kortbilag 2). Der vil blive etableret en række stier i området. Det
nærmere forløb af disse vil blive fastsat i forbindelse med detaljeplanlægningen.
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5.3 Område 3
5.3.1

Foreslået hovedanvendelse af området

Bevokset areal: 6,7 ha
Åbent areal: 2,1 ha
Området foreslås overordnet indrettet til friluftsformål, med faciliteter for motionister og
hundefolk.

5.3.2

Fortidsminder og andre kulturspor

Der er fundet spor af mulig Brommekultur og/eller ældre kulturer. Lolland-Falsters
Stiftsmuseum vil blive kontaktet før anlæg af bevoksning med videre, for at høre om der er
behov for yderligere undersøgelser/foranstaltninger.

5.3.3

Skovdækkede arealer og træartsvalg

Området foreslås at blive tilplantet med Eg og Lind som hovedtræsorter på dele af arealet og
en blanding af Eg, Ask og Avnbøg som hovedtræsorter på andre dele (se kortbilag 3). Der vil
blive indblandet en række andre løvtræer og buske. Der kan blive tale om at lave mindre felter
med rødgran af hensyn til vildtet. Der vil blive plantet frugttræer og frugtbuske ind til glæde
for vildt, områdets beboere og børnene. Skovbrynene vil blive plantet med en række
forskellige træer og buske – fx Hyld, Hassel, Almindelig Røn, Vildæble, Almindelig Hvidtjørn,
Kvalkved, Benved, Navr, Dunet Gedeblad, Vrietorn, Almindelig Hæg, Stilkeg, Kirsebær med
flere.

5.3.4

Åbne arealer og vådområder

Der er ikke planer om at etablere vådområder i området, men der vil blive lavet en del åbne
pladser og brede traceer i skoven, så der kommer variation i skoven. De åbne pladser kan
benyttes til picnic med videre. Desuden vil en af pladserne blive placeret i forbindelse med
hundeskov-området (se nedenfor) for at forbedre træningsmulighederne for hundene.

5.3.5

Pleje og naturgenopretning

Der er ikke behov før større pleje- og naturgenopretningstiltag. Der kan blive behov for
oprydning på den del af arealet, som stadig bærer præg af tidligere tiders planteskoledrift.

5.3.6

Placering af anlæg, stiforløb, friluftsfaciliteter etc.

Som det fremgår af kortbilag 3 vil der på arealet syd for Apotekervej, blive etableret en
motionsbane, hvor det vil være muligt at foretage forskellige former for fysisk træning i
forbindelse med løbeture og gåture i skoven. Desuden vil der blive etableret en række andre
stier. Det nøjagtige forløb af disse vil blive fastsat i forbindelse med detaljeplanlægningen.
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5.4 Område 4 og 5
5.4.1

Foreslået hovedanvendelse af området

Bevokset areal: 14,8 ha
Åbent areal: 11,2 ha
§ 3 områder og vandhul: 2,4 ha
Det er disse områder, der ligger fjernest fra beboede arealer, hvorfor det må forventes at der
kommer færrest besøgende. Samtidig har området også et stort naturpotentiale og det
foreslås derfor, at dette område, relativt set, bliver det af områderne, der har det mindste
element af publikumsfaciliteter. Der vil blive etableret en primitiv overnatningsplads med
mulighed for at slå telt op.

5.4.2

Fortidsminder og andre kulturspor

Skovområde 4 ligger tæt på en middelalderlig bygning, evt. befæstning eller større gård
markerende sig med teglsten i pløjelaget og endelig er der en mulig neolitisk boplads i
skovområde 5. Lolland-Falsters Stiftsmuseum vil blive kontaktet før anlæg af bevoksning med
videre, for at høre om der er behov for yderligere undersøgelser/foranstaltninger.

5.4.3

Skovdækkede arealer og træartsvalg

Store dele af området er præget af de meget lavtliggende arealer og store områder med
tørvejord. Dette medfører også at der er høj grundvandstand i området, hvilket begrænser
træartsvalget. Dette areal foreslås tilplantet med arter som Rødel, pil, Birk og Ask. Det foreslås
endvidere at der plantes på stor afstand eller i grupper. På det højere område mod sydvest er
jordbunden af en beskaffenhed så træartsvalget er rimelig frit. Dette område foreslås tilplantet
med Eg og Lind som hovedtræsorter med indblanding af forskellige buske, løvtræer med mere.
Skovbrynene foreslås tilplantet med arter som Hyld, Hassel, Almindelig Røn, Vildæble,
Almindelig Hvidtjørn, Kvalkved, Benved, Navr, Dunet Gedeblad, Vrietorn, Almindelig Hæg,
Stilkeg, Kirsebær med flere.

5.4.4

Åbne arealer og vådområder

En væsentlig del af arealet foreslås holdt åbent, dels fordi jordbundsforholdene taler for dette
og dels af hensyn til Halsted Å og den landskabseffekt det vil give at kombinere det åbne areal
mod åen og det skovbevoksede areal.

5.4.5

Pleje og naturgenopretning

Der ikke umiddelbart behov for pleje og naturgenopretning. De store åbne arealer skal
naturligvis plejes og der skal planlægges for hvordan dette gøres bedst muligt. En mulighed er
at pleje arealet gennem afgræsning med køer eller heste.

5.4.6

Placering af anlæg, stiforløb, friluftsfaciliteter etc.

Den primitive lejrplads placeres så den er tilgængelig via eksisterende adgangsveje og så det
er muligt både at nyde morgen- og aftensol Stiforløbet tænkes ind til at følge ringstien rundt
om Nakskov, som løber gennem hele arealet på langs (kortbilag 4). Desuden kan der tænkes
adgang ind via Malmøvej og Sandvikenvej. I den sydvestlige del af arealet foreslås det at
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etablere en primitiv overnatningsplads. Desuden anlægges der en række mindre stier.
Placeringen af disse vil blive fastsat under detaljeplanlægningen.

5.5 Budget
Skovrejsningsdel

Plantning, hegning og
renholdelse
Picnicplads/primitiv lejrplads
Hundeskov
Kælkebakke

Kr/enhed

Enhed

35.000

ha

16.000
35
800

stk
meter hegn
timer

800

Antal
enheder
23

Omkostning
i alt (kr)
805.000

Omkostning fordelt på år
2008
2009
2010
805.000

2
719
50

32.000
25.165
40.000

50
1
5
1
20

40.000

50.000
1.500
50.000
380

timer
stk
stk
stk
stk

7.500
50.000
7.600

75
1.525
2.500
3.000
2.930
50.000
260

stk
stk
stk
stk
stk
stk
timer

20
4
4
5
13
1
24

1.500
6.100
10.000
15.000
38.090
50.000
6.240

1.500

260
800
150.000
40000

timer
timer
stk
Stk

24
24
1
1

6.240
19.200
150.000
40.000

6.240

40.000

I alt

1.399.635

994.835

Budget i henhold til
samarbejdsaftale

2.135.000

Jordvold
Aktivitetsbane
Bænke
Naturlegeplads
Piktogramstander
Piktogrammer
Skiltebord A2
Skilte til skiltebord
Kæder og bomme
Klaplåger
Gangbroer
Vedligehold
naturskoleområde
Naturpleje
Vandhul
Madpakkehus
Landmåler

Uden for skovrejsningsdel
Stianlæg omkring Nakskov
2.000.000
Sundhedsundersøgelse
250.000

Budgetteret
til 2009
Budgetteret
til 2009
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32.000
25.165
40.000
40.000
50.000
7.500
50.000

50.000

7.600
6.100
10.000
15.000
38.090
50.000
6.240

19.200
150.000

404.800

-

6. Skovbrugerrådets planforslag
Planforslaget i kapitel 5 er resultatet af skovbrugerrådets og borgernes ønsker til områderne
og skovbrugerrådets prioritering af disse. Følgende er en sammenskrivning af de indkomne
forslag til skovrejsningsprojektet ved Nakskov.
Forslagene er primært rettet mod henholdsvis natur/miljø/landskab og mulighederne for aktiv
anvendelse af områderne gennem friluftsliv, undervisning og tilbud til daginstitutionsbørn.
Desuden er der en række generelle forslag. Sammenskrivningen er inddelt efter de
førstnævnte emner overordnede emner for hvert af de fem skovrejsningsområder., samt et
afsnit for de generelle forslag.

6.1

Tegn din skov

Borgerne havde mulighed for, uafhængigt af Skovbrugerrådet at komme med forslag til
indretningen af skovområderne under kampagnen ”tegn din skov”. Dette resulterede i en
række forslag, som var meget varierede i deres udformning og indeholdt en række forskellige
ideer.
Nogen af forslagene krævede store investeringer og meget pleje fremover, og nogen krævede
så meget plads, at andre aktiviteter ville blive begrænset i deres udstrækning. Efter samråd
med Skovbrugerrådet, blev det besluttet ikke at gennemføre disse forslag for nærværende,
dels af økonomiske årsager, dels fordi skovrejsningsarealet, indtil videre, kun er på 60 hektar
og dels fordi nogen af forslagene ikke passer ind i rammerne af et skov- og naturprojekt.
Der var en række forslag, som gik ud på indretning af arealer til hundeskov, stier, ridestier,
cykelstier med videre. Disse forslag har Skovbrugerrådet, Skov- og Naturstyrelsen og Lolland
Kommune forsøgt at tænke ind i den samlede plan. Der blev også udtrykt ønsker om at få
mere natur omkring Nakskov. Dette er der, naturligvis, taget højde for i planen.

6.2 Generelt
Forslagene peger på, at det er vigtigt at man tænker skovenes forbindelse til det allerede
eksisterende stinet omkring og i Nakskov ind i planerne. For eksempel nævner Danmarks
Naturfredningsforening, at det er vigtigt for publikums gode oplevelse af skoven, at det er
nemt at komme både til af fra dem og videre ud i andre naturområder. Skovene opleves på
den måde som en del af noget større og virker på den måde også større end selve arealet
godtgør!
Dette nævnes også af Danmarks Jægerforbund, som også nævner, at der generelt for de fire
skove skal være et godt stisystem og af Daginstitutionerne, som nævner at der skal være
cykelsti gennem alle områderne. Nakskov Sportsråd nævner, at der er behov for, at brugerne
kan bevæge sig rundt på alle arealerne, så de ikke skal tilbage ad de samme stier og at
arealerne er forbundne via det samlede stisystem. Det er vigtigt, at,stien har et
”naturligt”/tydeligt forbindelsesforløb og er tydeligt afmærket hvor den skal krydse veje, så
uheld undgås
Danmarks Jægerforbund nævner desuden at der bør vær flere åbne områder i skovene.
Ifølge Sportsrådet må der tages forbehold for, at vi i dag arbejder med arealer, der for alles
vedkommende måske ikke er ”færdige” i størrelse, idet det er meningen, der skal opkøbes
jord. Da vi ikke er bekendt med, hvor disse arealer bliver, kan vi naturligvis kun arbejde med
de arealer, der er bekendte for os.
Friluftsrådets kommentarer summerer ganske godt de mange forskellige ønsker der er til
områderne. Blandt andet nævnes der: hundeskov, ridestier, handicapvenlige stier, sikre
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overgange hvor der er færdsel, plantning af bl.a. almindelig røn og nøddealleer, naturlegeplads
og motionsstier. Desuden mener Friluftsrådet, at man bør involvere de private lodsejere (dem
med skov i nærheden) ved at fortælle om de tilskud, som de kan få ved at have publikum i
skoven (Red. Disse tilskudsordninger giver tilskud til anlægs- eller informationsprojekter for
friluftslivet, hvor målet er at fremme mulighederne for oplevelser i skovene. Der gives tilskud
til nye projekter, der kan fremme forståelsen for skoven og for oplevelsesmulighederne i
skove.).

6.3 Område 1
Natur, miljø og landskab
Dansk Ornitologisk Forening mener, at en eventuel sti rundt om Hejresøen bør placeres mindst
75 m. fra vandkanten, da der årligt yngler Rørhøg i rørskoven i den vestlige ende af søen, og
bl.a. Grågås yngler i den vestlige og nordlige del af søen. Derudover raster der flere andearter
i søen bl.a. Troldand i vinterperioden. Det er DOF´s vurdering, at fuglene vil blive forstyrret,
hvis der er færdsel på både den nordlige og sydlige del af søbredden.
Ældreområdet mener, at et eller flere åbne stykker nær søens kant skal ryddes, så man kan se
fuglelivet. Danmarks Jægerforbund er enige og foreslår desuden at der anlægges en rævegrav
i området. Handicapområdet har afgivet den bemærkning, at området bevares som nu, med
enkelte nyplantninger mod nord.
Friluftsliv, skoleskov, daginstitutioner m.v.
Ifølge Danmarks Naturfredningsforening er det vigtigt for oplevelsen, at området forbindes
videre til andre stisystemer. Muligheden for at etablere en forbindelse til cykelstien til Lindelse
vil ifølge Danmarks Naturfredningsforening være en gevinst og at det kun kræver en bro over
et vandløb og en sti på ca. 200 meter der skal etableres. Den nordlige del af området bør også
bindes sammen af en sti. Danmarks Naturfredningsforening nævner, at der bør foretages
tilkøb af 50-100 m bræmme langs den nordlige arealgrænse for, at man kan få mulighed for at
gå rundt i området. Danmarks Naturfredningsforening er tilhænger af, at skoleskoven bevares,
udtyndes og at der gøres opmærksom på de forskellige træarter på plancher. Området ved
Skolesøen friholdes for rørskov i større grad end nu og man kan evt. udlægge en bro i rørene,
for at give børnene mulighed for at opleve forskellige vanddybder etc. Endelig foreslår
Danmarks Naturfredningsforening, at muligheden for at få en nordlig sti ud til Tårsvej, videre
over denne og direkte til det nye skovområde 2 bør undersøges. Det virker ifølge foreningen
realistisk at bruge denne mulighed for en sti, idet det er Lolland kommune, der ejer jorden øst
for Tårsvej. Stien kan løbe i skellet og ind i den nye skovs nordvestlige hjørne
Børne- og ungeområdet har en række konkrete forslag til områdets faciliteter. Blandt andet
nævnes det at der bør etableres shelter i vestre ende ved søen, handicapvenligt stisystem,
således at det er muligt at gå rundt om hele området, diverse broer / udkigsplatforme og at
den eksisterende bålplads med legeplads bør renoveres. Ved overgangen til Skoleskoven bør
der ifølge forslaget etableres en bænk med udsigt over marken og generelt skal der etableres
primitive bænke langs søerne. Der skal ifølge forslaget endvidere foretages oprensning af
søernes breder Endvidere skal der etableres en sti fra det sydvestlige hjørne til Helgenæsvej.
Et primitivt toilet kan etableres i nærheden af den tidliger fårefold, omkring hvilken børne- og
ungdomsområdet mener at der skal etableres levende hegn.
Daginstitutionerne og Nakskov Sportsråd foreslår også at der kan etableres shelters i området.
Den åbne plads skal ifølge Sportsrådet bibeholdes til formål, hvor mange mennesker er til
stede.
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Ældreområdet har en række forslag til informationsformidlingen i området. Der skal ifølge
deres forslag etableres tavler der beskriver fuglene og deres vaner. Hvor man anbringer borde
og bænke skal der helst være god udsigt og gerne en beskrivelse af hvad man kan se
(udsigten samt beskrivelse af træarter og buske), og I områder med buske og mindre træer
sættes der fuglekasser op og tavler med beskrivelse af fugle arter, så områderne ikke kun
bliver til at nyde men også til at lære af. Stierne skal være så brede, at de er lette at
vedligeholde maskinelt så det ikke koster ret meget at vedligeholde dem. Der skal være
plads til hunde (træning og friløb).
Handicapområdet foreslår at der etableres parkeringsplads med handicaptoilet og også de
mener at stisystemerne skal indrettes, så det er fremkommeligt for kørestole og cykler.
Desuden skal skoleskovsarealet bevares, plejes og forbedres.
Endelig foreslår Sportsrådet at broen og adgangsstien i nordvestlige hjørne af skoleskoven
forbedres.

6.4 Område 2
Natur, miljø og landskab
Flere af forslagene peger på at der skal plantes frugt, nødde og bærbærende træer og buske i
området. Dette nævnes af såvel Danmarks Naturfredningsforening, børne- og ungeområdet
og daginstitutionerne og sportsrådet.
Danmarks Naturfredningsforening mener specifikt, at beplantningen bør være en robust åben
løvskov, gerne med safttrækkere, så væksten sker hurtigt, men der skal både være
enkeltstående træer på sletten og skovbryn med en række forskellige buske og træer. Der
stilles forslag om at der i lavbundsarealet etableres en mindre sø, som man eventuelt kan man
vælge at indhegne.
Danmarks Naturfredningsforening og børne- og ungeområdet forslår at de gamle popler i
hegnene bør stynes og rækken bør forlænges og der kan indplantes flere af den slags stynede
poppelrækker.
Friluftsliv, skoleskov, daginstitutioner m.v.
Der er bred enighed blandt forslagsstillerne om, at området er specielt velegnet til aktiviteter
for børn.
Således foreslår Danmarks Jægerforbund at der etableres en legeplads omkranset med træer
og buske der er gode at lege gemmeleg og lave huler i, og Danmarks Naturfredningsforening
foreslår i tråd med dette, at der skal være mulighed for at blive ”væk” i et krat og opleve en
lysning. Desuden mener Danmarks Naturfredningsforening, at området bør modelleres, så der
bliver en høj, der kan bruges som kælkebakke og udsigtspunkt og hvor der på en del af den
kan udlægges store sten, trækævler, mindre stubbe man kan hoppe rundt på etc. Dette eller
lignende nævnes også af daginstitutionerne (naturlegeplads med bakke), handicapområdet
(bakker) og børne- og unge området (jordvold med evt. jordhule og mulighed for kælkning).
Tanken om en bakke nævnes også af Sportsrådet.
Danmarks Jægerforbund, Danmarks Naturfredningsforening, børne- og ungeområdet,
daginstitutionerne, handicapområdet, Sportsrådet nævner alle behovet for en naturlegeplads.
Der bør i denne skov etableres bålpladser med grill, borde/bænkesæt robuste motionsbaner,
masser af løbestier for motionsløbere – i det hele taget bør der tages højde for, at området
ligger tæt på de store boligområder, hvor mange mennesker har brug for adgang til friluftsliv.
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Ligeledes stilles der forslag om multtoilet, handicaptoilet, overdækket bålhus, overdækkede
arbejdsområder, motionsbane, bænke, parkeringsplads, labyrint sansesti, pilehytter og meget
mere.

6.5 Område 3
Natur, miljø og landskab
Danmarks Naturfredningsforening har det mest omfattende forslag til områdets natur, som
man mener, kan gøres mere spændende. Danmarks Naturfredningsforening mener, at man
skal tage udgangspunkt i Svinglen og Svingelsmosen og planlægge den nye skov, så den
”matcher” Svinglen, dvs. skal der være vand/sø, så skal det være i området længst væk fra
Svinglen. Eg og Bøg nævnes som karaktertræarter i en skov, som foreningen mener, bør have
”højskovs-karakter” blandet med skovbryn bestående af hassel, navr, skovæble, mirabel, hæg,
slåen, benved etc. Så længe de resterende arealer ikke er udnyttet af Lolland kommune,
forestiller foreningen sig, at de indgår som et slettelandskab i skoven.
En mulighed for ”lægge låg” på den plasticforurenede jord er anlæg af flere små bakker, som
bør beplantes med enkeltstående træer. Dette understøttes til dels af børne- og ungeområdet,
som mener, at man bør fjerne gammelt plastikaffald fra området, hvor det er muligt.
Handicapområdet foreslår at der anlægges lysninger med borde og bænke.
Friluftsliv, skoleskov, daginstitutioner m.v.
Flere nævner, at stisystemer og forbindelse til andre stier er vigtigt. Der skal ifølge Danmarks
Naturfredningsforening være forbindelse ned til ”Kærlighedsstien”, Apotekervej og det vestlige
stisystem, ligesom der skal være mulighed for sikker cykelsti som forbindelse over til
”Skolestien” og det videre stisystem over i Vestmosen. Sportsrådet nævner at der skal være
forbindelse til tunnel under Løjtoftevej af hensyn til sikkerheden.
Ikke mindst motionsløbere kunne forestilles at ville bruge denne skov til løbetræning.
Børn- og ungeområdet mener at der bør være en nordlig udgang fra skoven og en udgang ved
Abildtorpe Snedkeri. I det nordlige stykke bør der anlægges stisystemer på kryds og tværs.
Handicapområdet nævner at der skal anlægges befæstede stier motionsstier og en
Mountainbike bane. En mountainbikebane nævnes også af daginstitutionerne, som også
nævner at der kan anlægges en motionsbane.
Det foreslås af flere at anlægge en hundeskov i området. Forslaget nævnes af Danmarks
Naturfredningsforening, Danmarks Jægerforbund, børne- og ungeområdet, daginstitutionerne,
Sportsrådet og handicapområdet. Danmarks Jægerforbund foreslår at hundeskoven lægges i
den sydlige del af skoven. Danmarks Naturfredningsforening nævner, at man bør anlægge en
parkeringsplads for at gøre området tilgængeligt for hundefolket. Børn og ungeområdet mener
at en parkeringsplads skal placeres på Apoteker vej mellem de to skovarealer og
handicapområdet mener, at denne bør være handicapvenlig og indeholde et handicaptoilet.
Danmarks Naturfredningsforening mener, at ideen om ”skoleskoven” bør videreføres her, da
dette giver ”ejerskab” til området. Både barnet, men også resten af familien vil føle tilknytning
Også familier uden tradition for friluftsliv kan man på den måde påvirke til at komme i
området.
Endelig foreslår Sportsrådet også at der etableres en mountainbikebane.
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6.6 Område 4 og 5
Natur, miljø og landskab
Danmarks Naturfredningsforening mener, at man bør respektere de bindinger der er for
området (Lavbundsareal i regionplanen og åbeskyttelseslinjen) og indbygge løsningerne i
landskabet, som har en højdekurve parallelt med Halsted Å.
Desuden bør man tage
udgangspunkt i træsorter, som tåler vand for eksempel rød- og hvidel, birk, hassel, forskellige
piletyper, evt. bævreasp. Dette bakker Dansk Ornitologisk Forening op om og anfører, at
plantningen og etablering af faciliteter i dette område må ikke hindre en evt. senere
vandstandshævning i forbindelse med et naturgenopretningsprojekt i Halsted ådal. Hvis der
skal etableres skov i lavbundsarealerne ved Lienlund foreslås, at der plantes elleskov på
lavbundsarealerne, der med tiden kan udvikle sig til en ”ellesump”. Sportsrådet anbefaler at
man holder en ca. 50 meter bred bræmme mod Halsted Å fri for beplantning.
Danmarks Naturfredningsforening anfører endvidere at arealet op til Lienlund bør planlægges
så det matcher træerne der, eg, lind og avnbøg. Et område med asketræer, et
nåleskovsområde bestående af forskellige arter, heriblandt fyr og lærk kan evt. placeres i det
midterste store område.
Danmarks Jægerforbund betegner området som ”stilleskov” og anbefaler desuden at der
anlægges en rævegrav.
Handicapområdet foreslår, at man kan lave 0,3 ha store områder med ens træer, så man får
fornemmelsen af at være i en ”bøgeskov” og så videre, hvis det kan indpasses i plantningen og
jordbundsforholdene. Endelig foreslår handicapområdet at der etableres krat langs Halsted å.
Friluftsliv, skoleskov, daginstitutioner m.v.
Behovet for anlæg af stisystemer til og i området nævnes af flere. Herunder nævnes behovet
for at skaffe adgang for cyklende, ridende og gående til Torpe og Avnede, hjertestien, gennem
Lienlund og til Maribovej. Desuden nævner Danmarks naturfredningsforening, at højdekurven
på langs af arealet kan danne afsæt for en cykelsti med udsigt over lavbundsarealerne over til
Torpe og Avnede skove og være skillelinen mellem skoven og åen. Handicapområdet nævner
at cykelsti og ridesti kan anlægges parallelt men adskilt fra hinanden. Ligeledes nævner
Sportsrådet, at der kan etableres cykelsti og ridesti igennem ådalen fra (Rødbyvej) Lienlund og
Indrefjorden til (Maribovej) Halsted.
Desuden nævner flere, at der skal tænkes på parkeringsmuligheder i området og behovet for
toiletfaciliteter nævnes også.
Flere nævner også at der kan etableres en primitiv overnatningsplads/shelterplads og bordebænkepladser i området. Endelig foreslås det at etablere et fugletårn.
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6.7 Skovbrugerrådets prioritering
Skovbrugerrådet blev bedt om at prioritere sine ønsker ved hjælp af Priority Ranking Matrix
metoden, hvor de forskellige forslag vurderes mod hinanden. Resultatet af dette blev som i
nedenstående tabel.
Facilitet
Samlet
Befæstede stier
Hundeskov
Aktivitetsbane
Naturlegeplads
Bakke
Multtoilet
Gangbroer
Picnicpladser
Fugletårn/fugleskjul
Shelterplads
Handicaptoilet

Område
10 Alle
9
8
6
6
5
?
4
3
3 1, 4/5
1
0

3
3
2
2
1
2

1

Det ses at handicapvenlige befæstede stier, hundeskov, aktivitetsbane, naturlegeplads og
bakke prioriteres meget højt. Multtoilet prioriteres også højt, men ved den efterfølgende
diskussion kom det frem, at disse normalt etableres i sammenhæng med shelters, som fik en
meget lav score. Derfor blev det besluttet at se bort fra multtoilet til der eventuelt i fremtiden
etableres en shelterplads. Forbedrede offentlige toiletforhold i Nakskov som helhed blev i
øvrigt ikke betragtet som en del af projektet af Skovbrugerrådet. Et Fugletårn kan
sandsynligvis gøre større gavn uden for projektområdet og kan eventuelt være genstand for
anden finansiering – fx ved grønne partnerskabspuljen.
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7. Faser og Milepæle i den videre plan
Den videre plan er skitseret i figuren nedenfor. Planen skal efter at de indkomne kommentarer
er vurderet og om muligt indarbejdet, som næste skridt, godkendes af Skov- og
Naturstyrelsens centrale kontor i København. Bortset fra begyndende pleje af område 1 i løbet
af foråret 2008, startes den konkrete etablering først i løbet af efteråret 2008. På dette
tidspunkt vil plantningen på en del af arealerne påbegyndes. Etableringen af friluftsfaciliteter
starter tidligst ½ år efter plantning på de respektive arealer. Det er intentionen at planerne
skal være realiseret i løbet af 2010.

Figur 6: Tidslinje
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