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Brugerrådsmøde den 7. juni 2021 

 

 

Mødedato 7. juni 2021 

Tid 16:00-18:00 

Sted Rådmandshaven, mødelokale 2 

Benyt personaleindgang 3, tættest på Rådmandsengen 

Sagsnr. 04.10.00-P35-1-21 

___________________________________________________________________ 

 

Mødedeltagere 

Anders Knudsen – HG Orienteringsklub 

Christian Mørkehøj Hansen – Naturskolen Næstved 

Jacob Kværnø – Dansk Politihundeforening 

Kirsten Lodal Askekilde – skovgæst 

Kristian Petersen - Rollespilsforeningen 

Martin Christensen – De Gule Spejdere 

Mona Møller - Natur & Ungdom Sydsjælland 

Peter Sommer – Kobberbakkeskolen afd. Rønnebæk 

Peter Valentin Nordmark – skovgæst 

Rune Larsen – Danmarks Naturfredningsforening afd. Næstved 

Steen Dalum – Pingel MTB Fun & Race 

 

Morten Toft Hansen – Næstved Park & Vej Chef, formand for brugerrådet 

Christine Hald – Center for Trafik & Ejendomme – sekretær for brugerrådet 

Niels Hav Hermansen – Center for Plan & Miljø, Team Vand & Natur 

Michael Krogh – Center for Plan & Miljø, Team Vand & Natur 

Margit Grønnegaard – Center for Kultur & Borgerservice 

Preben Thorsen – Næstved Park & Vej 

Signe Sundberg Jørgensen – Center for Trafik & Ejendomme 

 

Afbud 

Christian Mørkehøj Hansen 

Jacob Kværnø 

Martin Christensen 

Mona Møller 

 

Referent 

Signe Sundberg Jørgensen og Christine Hald 
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Referat 

 

1. Velkomst og præsentation v. Morten Toft 

Alle medlemmerne præsenterede sig på skift. 
 

2. Zonering og forvaltningsplan for Fruens Plantage v. Niels Hav Hermansen og Michael Krogh 
a. En orientering om sagen hos Teknisk Udvalg den 7. juni ”Principskitse af forvaltningsplan 

for Fruens Plantage” 

- Teknisk udvalg har godkendt principskitsen for forvaltningsplanen og zoneringen over 
Fruens Plantage.  

- TU forventer at den endelige forvaltningsplan kommer til godkendelse sidst på året.  
 

b. Hvilken betydning har forvaltningsplanen og zoneringen for naturen i Fruens Plantage. 

- Michael gennemgik forslaget til zoneringen (se oversigtsfoto sidst i referatet, figur 1) 
▪ Gule områder er stillezoner. 
▪ Blå områder er aktivitetszoner.  
▪ Skraveret zone bliver ryddet samt rodfræset, med henblik på naturpleje. Området 

bliver først indhegnet, når der kommer dyr.  

- Eventuelle MTB-anlæg og placering af ny rute sker i samarbejde mellem Næstved 
Kommune og Pingel MTB. Ruten vil primært være på nordsiden af Åsen ud mod Præstøvej, 
hvor der er trafikstøj.  

- MTB-anlæg og rute skal efterfølgende godkendes af Fredningsnævnet og Miljøstyrelsen. 

- Skiltning i skoven er blevet drøftet. Stierne vil blive skiltet, hvor det giver mening. Der må 
dog vises forståelse for, at de fysiske forhold gør det svært.  

- I forbindelse med zoneringen, kan der ske mindre ændringer i det nuværende stisystem.  

- Enkelte foreninger spørger til, om de må køre ned til Fruens Ly i bil med grej i det de 
passerer en stillezone. Formanden slog fast, at man almindeligvis må benytte skovvejen til 
fragt af mad og andre tunge ting, hvis man har et godkendt arrangement.   
 
Konkrete forslag til ændringer i zoneringen: 

- Indtegne sti: I den nordlige spids af blå aktivitetszone, skal den nuværende sti mod broen 
over jernbanen v. Park & Vejs materialeplads, indtegnes som blå zone. 

- Udtag til stillezone: i den nordlige del, forslås det at tage en bid til stillezone, da det giver 
mening i forhold til fortidsminder/Bengtshoved. 

 

- Niels lagde vægt på, at Brugerrådet fremstår stærkere i deres høringssvar til zoneringen, 
hvis de står sammen som et enigt brugerråd, men formanden og Niels præciserede at det i 
sidste ende er forvaltningen, der fremlægger et forslag for politikerne. 

  

c. Fra DN: Hvad betyder den nye forvaltningsplan og zonering for brugerne? 

- Planen er en måde at styre naturen og de forskellige brugeres fritidsinteresser.  

- Kirsten har et ønske om at Hovedstien op til Bengtshoved, kommer med som stillezone. 
(tilføjet i punkt 2.b) 
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3. Punkter fra Brugerrådet 
d. Ønske om at tydeliggøre skiltning indenfor MTB og vandrestier v. Kirsten Lodal 

- Kirsten ønsker at der kommer blå og røde ruter til henholdsvis vandre og MTB-rute. Det er 
et ønske at vandrestierne kunne blive en anden farve f.eks. grøn. Samt nummerering af 
pæle. 

- Der er ikke afsat penge til drift af skove. Park og Vej ser på ønsket når der er penge til at 
forbedre skiltning m.m., og når den samlede forvaltningsplan er fastlagt.  

- Pingel MTB har opsat 80 pæle, som indikerer hvor MTB ruten går. Pælene blev opsat inden 
man blev bevidst om den manglende dispensation.  

 

e. Fælles drøftelse om skovens status v. Martin Christensen/De Gule Spejdere (AFBUD) 

- Martin Christensen er ikke med til mødet. Dette punkt udskydes til næste møde.  
 

f. Maries rute ro til ro, orientering fra Kirsten Lodal 

- Trampesti tiltænkt med lydfiler, mindfulness, ro i sjælen samt øvelser i skoven.  

- Der er opbakning fra Rønnebæksholm, Seniorerne og Næstved Kommune, som har støttet 
med penge.  

- Næstved Kommune giver Kirsten grønt lys til at påbegynde podcast indspilninger og app´s, 
samt fastlæggelse af hotspots. Den præcise rute og opmærkning kan ikke påbegyndes, da 
ruten spiller ind i zoneringsplanen, som skal politisk behandles i slutningen af året.  

- Formanden gjorde opmærksom på at den påtænkte rute både ligger i stillezonen og 
udenfor stillezonen. 
 

g. Forslag om oprettelse af et bruger- og naturpleje laug (se link) v. Rune Larsen/DN 

- Tanken er at oprette et fælles bruger- og naturpleje laug af frivillige, som i fællesskab skal 
pleje naturen.  

- Næstved Kommune er positive overfor idéen og stiller gerne faglig viden til rådighed.  

- Næstved Kommune afventer plan for organisering fra DN 
 

4. MTB-spor i Fruens Plantage 
h. En orientering om aftalen mellem Næstved Kommune og Miljøstyrelsen v. Christine Hald 

- Næstved Kommune er i efteråret 2020 blevet gjort opmærksom på, at flere af MTB-
anlæggene er opført uden at Næstved Kommune har ansøgt om dispensation hos 
Miljøstyrelsen. 

▪ De anlæg, som ikke var godkendte, har Pingel fjernet. 
▪ Næstved Kommune har indgået en aftale med Miljøstyrelsen om, at der inden 

medio juli, skal foreligge en ansøgning til en ny MTB-rute og eventuelle anlæg.  
 

i. Ansøgning hos Fredningsnævnet og Miljøstyrelsen v. Michael Krogh 

- Miljøstyrelsen skal have en ansøgning inden den 15. juli.  

- Ansøgningen skal sendes og godkendes af både Fredningsnævnet og Miljøstyrelsen.  
 

j. Fra DN: Hvilke aftaler ligger der mellem Pingel MTB og Næstved Kommune? 

- Intet er fastlagt. På dagens møde er der præsenteret og drøftet et forslag til zoneringen.  

- Aftalen mellem Næstved Kommune og Pingel MTB er, at Pingel vedligeholder og drifter 
MTB-sporene, og Næstved Park & Vej fører tilsyn.  
 

k. Orientering og status v. Steen Dalum/Pingel MTB 

https://sn.dk/Rudersdal/Her-slaar-DN-og-Naturstyrelsen-bremserne-i-overfor-mountainbikere/artikel/1430412
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- Tankerne bag MTB-ruten var at skabe svære spor, som ville tiltrække superbrugere. Ideen 
kommer fra Albstadt i Tyskland.  

- Fruens Plantage har opfostret tre junior ryttere, som i år er på vej til OL i Tokyo, som elite 
MTB’er. Sporene i Fruens har været højt rangeret i Europa, og høstet stor anerkendelse fra 
elitekredse.  

- Steen gjorde opmærksom på, at den megen dårlige omtale af MTB i Fruens Plantage er 
trættende og opfordrede til at dette råd omhandler alle brugere af skoven og ikke kun 
negativ omtale af MTB-sporene. 

- Planen er, at der fremadrettet skal laves familievenlige MTB-ruter, som kan spille sammen 
med zoneringsplanen.   
 

l. Mulighed for aflastning af Fruens MTB-spor v. Michael Krogh 

- Michael forelagde forslaget om, at arealet på lossepladsen ude på Ydernæs på sigt kan 
etableres som en MTB-bane, der kan aflaste og supplere Fruens Plantage.  

- Steen er positiv overfor forslaget og viderebringer ideen til Pingel MTB.  
 

5. Orientering omkring årets driftsopgaver i Fruens Plantage v. Preben Thorsen 

- Der er opsat nye pæle til stimarkering. 

- Ved sidste brugerrådsmøde spurgte afd. Rønnebæk v. Peter Sommer, om der kunne 
etableres en hestefold v. Fruens Ly. Der er desværre ikke økonomi til opsætning af folden, 
men Park & Vej har givet Peter et tilbud på 8.500 kr. for indhegning. Peter har ikke økonomi 
til hestefold lige pt, men kan vende tilbage hvis tingene skulle ændres sig.  

- Udkørsel af flis i august/september måned. 

- Det fældede pyntegrøntområde knuses i det skraverede område i august/september. 

- Det er på tale af fælde gamle store ahorn, for at skabe sikkerhed ved evt. blæsevejr. 
Michael og Preben udpeger de træer, som skal fældes, men intet er godkendt endnu.  

- Preben har kørt rødder fra træer ud i Fruens Plantage, hvor de kan blive til insekthoteller og 
tilgodese biodiversiteten. Det er tanken at fortsætte med det. Alle synes det var en super 
god ide.   

- Legepladsen er for nylig gennemgået og godkendt af en legepladsinspektør. 
 

6. Evt. 

- Kirsten: Åben invitation til at fejre Naturens dag den 12. september 2021.  
o Der er allerede på nuværende tidspunkt opsat 25 fuglekasser.  

- Christian: Rollespilsklubben afholder et arrangement den 11. september 2021 i Fruens 
Plantage nede ved bålhytten.  

- Christian: Der er et ønske om at området ved bålhytten kunne få en gang flis, da det hurtigt 
bliver pløret.  

 

 

Figur 1 – forslag til zonering (Næste side) 
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Luftfoto:  

Stilleområderne (gule flader) ingen aktiviteter, med undtagelse af naturpleje til fremme af 

biodiversiteten. Gående og ridning er tilladt på stier. 

Aktivitetsområderne (blå flader) kan der (ud over grusveje) foregå cykling, herunder MTB, på 

allerede anlagte MTB-spor. Ridning, rollespil mv. er ligeledes tilladt. 

 

 


