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Mødedato 11- 11- 2020 

Tid 16:00-18:00 

Sted Microsoft Teams 

Sagsnr. 04.10.00-A00-1-20 

 

___________________________________________________________________ 

 

Mødedeltagere 

Anders Knudsen – HG Orienteringsklub 

Christian Mørkehøj Hansen – Naturskolen Næstved 

Henriette Gaborit – Dansk Naturfredningsforening 

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  

Steen Dalum – Pingel MTB Fun & Race 

 

Morten Toft Hansen – Næstved Park & Vej Chef, Formand 

Christine Hald – Center for Trafik & Ejendomme – sekretær 

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

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

Margit Grønnegaard – Center for Kultur & Borgerservice 

Preben Thorsen – Næstved Park & Vej 

 

Afbud 

Mona Møller – Natur & Ungdom 

 

Referent 

Christine Hald  
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Referat 

  

1. Velkomst v. Morten 
- Brugerrådet for Fruens Plantage er vedtaget af Teknisk Udvalg i juni 2020. 

Formålet med brugerrådet er at give Kommunen, organisationer og brugere 

af Fruens Plantage mulighed for at koordinere aktiviteterne med 

udgangspunkt i naturens tålegrænse og ud fra ønsket om at fremme 

biodiversiteten i området. Brugerrådet skal arbejde for at den rekreative 

udnyttelse udvikles under hensyntagen til områdets 

naturbeskyttelsesinteresser. 

- Formanden gør opmærksom på, at dialogen i brugerrådet foregår på de to 

årlige møder, hvor hele brugerrådet er samlet.   

 

2. Præsentationsrunde  
- Alle medlemmerne præsenterede sig på skift. 

 

3. Retningslinjer for Brugerrådet v. Margit 
- Retningslinjerne er forud for mødet sendt med dagsordenen. 

- Brugerrådet havde ingen kommentarer eller forslag til ændringer. 

- Retningslinjerne vil efterfølgende blive forelagt ledelsen hos Center for Trafik 

& Ejendomme, med henblik på endelig godkendelse.  

 

4. Fredningsbestemmelser og tilsyn V. Niels og Michael 

- Fruens Plantage blev fredet i 1940. Det er Danmarks største Ås og består af et 

stort geologisk element, som Næstved Kommune gerne vil bevare.  

- Fredningsbestemmelserne siger, at åsen skal bevares i videst mulig 

udstrækning. Det betyder, at der ikke må opføres større bygninger eller 

skæmmende indretninger. 

- Fruens mindesten, jord- og stendiger er beskyttede. 

- Vandhul og Rønnebækken er i §3 naturbeskyttet 

- Fruens består primært af løvskov og pyntegrønt.   

- Skoven er vigtig for flagermus. Der findes syv arter i Fruens, hvor af den ene er 

beskyttet af et EU-direktiv. 

 

5. Ansvarlig for skovdrift v. Preben og Morten 

- Næstved Park & Vej (NPV) står for al skovdrift i Næstved Kommune. For år 

tilbage, blev der skåret i budgettet og der er ikke længere afsat midler til 

skovdrift.  

- I de kommende måneder er der foreløbig planlagt: 

o Inden jul vil der blive kørt en del tømmer væk, som er solgt.  

o Ved Kukkerhuset er der et mindre skovstykke med dårlige træer, som 

skal fældes inden de vælter i storm. 



 

 

Side 3 af 5 

 

o Ved Jagthytten skal det stedsegrønne fjernes, dette kommer til glæde for 

markfirbenet og insekter. 

o Markeringspælene vil i foråret blive gennemgået og dem der er i dårlig 

stand vil blive udskiftet. 

o Ved Fruens Ly forventes der at blive plantet eg og sitkagran. 

 

- Afd. Rønnebæk er glade for, at der er planer om at tilplante, det skovede 

stykke v. Fruens Ly. De vil gerne have mulighed for at påvirke hvilke træer der 

skal plantes ved Fruens Ly og tilbyder også at hjælpe med at plante og pleje de 

kommende træer. NPV vil gerne gå ind i et samarbejde, inden for de rammer, 

som er mulige.  

- Skovgæst Kirsten savner en bænk. V. Jagthytten. NPV vil gerne sætte en bænk 

op, når det stedsegrønne er fældet.  

 

6. Kommende forvaltningsplan for Fruens Plantage v. Niels og Michael 
- Forvaltningsplanen for Fruens Plantage er under udarbejdelse hos Team Vand & 

Natur.  

- Der arbejdes på at inddele skoven i zoner (zonering), da det ikke er 

hensigtsmæssigt, at der er et lige stort aktivitetsniveau alle steder i skoven. 

o Fx fritage enkelte zoner til større aktiviteter/begivenheder i udvalgte 

perioder. 

- Skoven er offentlig, og NK kan ikke forbyde borgerne at bruge udvalgte zoner, 

men der kan opfodres til at respektere ”stille zonerne”. 

- Danmarks Naturfredningsforening ser gerne, at der er ”stille perioder” i stedet 

for zoner.  

- Skovgæst Kirsten foreslår ”En rute til ro”, som der netop er indviet på Amager 

Fælled. Der kunne suppleres med 10 poster med lydguide til mindfulness og 

fordybelse. Kirsten tilbyder at søge fonde til projektet.  

o Næstved Rollespilsforening gør opmærksom på, at det vil give problemer 

for afvikling af deres arrangementer, hvis dele af skoven bliver lukket af 

 

7. Spørgsmål fra Danmarks Naturfredningsforening v. Niels og Michael 
a) Hvordan sikrer vi, at fredningen, jorddigerne og gravhøjen respekteres? 

- To af jorddigerne er beskadiget og de vil blive repareret. Musset oplyser, at der 

ikke er en gravhøj/fortidsminde men derimod en oldtidshøj, der ikke er 

beskyttet. DN har et dokument for gravhøjen, som eftersendes til Team Vand & 

Natur.  

b) Hvordan tilpasser vi brugen af Fruens Plantage, så dyrelivet tilgodeses? DN 

Næstved ønsker: 

o at der indføres "stillezoner", f.eks. 1/3 af området, hvor der kun er 

adgang til fods, og hvor organiserede aktiviteter og løb ikke er tilladt. 

o at større organiserede aktiviteter og løb ikke finder sted i dyrenes 

yngleperiode (marts - august). 
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o at Bilag 4 arter sikres og beskyttes i henhold til Habitats-

bekendtgørelsen. 

 

-  Ved udarbejdelse af den kommende forvaltningsplan er målet, at vi skal 

kunne rumme naturens pleje, hvor dyrelivet og aktiviteterne i størst muligt 

omfang tilgodeses. 

o I plejeplanen vil der være fokus på eksisterende værdier i skoven. 

o Fokus på at øge biodiversiteten. 

- Den aktive forening vil på sigt blive en smule begrænset, da der skal tages 

hensyn i zoneringen, da få zoner er sårbare i enkelte perioder.  

- Da skoven er offentlig, kan der ikke forbydes adgang til de sårbare zoner, 

men administrationen kan afvise bookinger til større arrangementer.  

- Bilag 4 arter omhandler bl.a. flagermus og enkelte fuglearter.  

c) Hvordan sikres kontrol med MTB-baner og -ruter? 

- NK fører årligt tilsyn med ruterne. Det seneste tilsyn var den 9. november 

2020. Her blev det konstateret meget få skader.  

d) Opsætning af tavler med formidling af geologi og fredning, dyre- og planteliv 

samt opdatering af kort over området 

- DN og Natur & Vand går sammen om at udforme tavler med information 

om. 

 

8. Aktivitetsplan 2021 og Foreningsportalen v. Morten & Margit 
- Aktivitetsplanen blev gennemgået. Den giver dog ikke et retvisende billede 

af foreningernes brug af skoven, da det ikke er alle, som har meldt 

aktiviteter ind.  

- Foreningerne opfordres til at melde ind til sekretæren med arrangementer 

i 2021, så planen kan blive ajourført.  

 

9. Mødedatoer 2021 
- Mandag den 7. juni 2021, afholdes i Fruens Plantage hvis vejret er godt. 

Alternativ mødes brugerrådet i Rådmandshaven. 

- Tirsdag den 7. december 2021, afholdes i Rådmandshaven.  

 

10. Evt. 

- Der er bred enighed om, at mødet er afviklet i god ro og orden. Alle 

deltagerne har været åbne for den enkeltes holdninger og ønsker til skovens 

brug.   

- Pingel MTB vil på nuværende tidspunkt, ikke afholde flere store events. 

Foreningen vil fortsat være der, da de har en aftale med NK om 

vedligeholdelse af MTB-sporene.  

- Booking af Fruens Plantage, skal altid ske igennem Forenings Portalen. Har 

man udfordringer eller spørgsmål, kontakter man Lene fra Kultur 

lenhe@naestved.dk  

mailto:lenhe@naestved.dk
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- Afd. Rønnebæk ønsker, at der bliver etableret en mindre fold v. Fruens Ly, 

som kan benyttes af ryttere i skoven. Ligeledes kan SFO Tudsen (En del af 

afd. Rønnebæk) få glæde af folden, da de har to små heste som børnene går 

ture med.  

 


