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Næstved Kommune 
Trafik og Ejendomme - Stab 
 
www.naestved.dk  

 

Referat Brugerrådsmøde i Fruens Plantage den 7. december 2021 
 

Mødedato 07- 12- 2021 

Tid 16.00-19.00 

Sted Mødelokale 2, Rådmandshaven 

Sagsnr. 04.10.00-P35-1-21 

___________________________________________________________________ 

Mødedeltagere 

Anders Knudsen – HG Orienteringsklub  

Christian Mørkehøj Hansen – Naturskolen Næstved  

Jacob Kværnø – Dansk Politihundeforening  

Kirsten Lodal Askekilde – DOF 

Kristian Petersen - Rollespilsforeningen  

Martin Christensen – De Gule Spejdere  

Mona Møller - Natur & Ungdom Sydsjælland 

Nicolai Winther – De Gule Spejdere 

Peter Kjærulff Sommer – Kobberbakkeskolen afd. Rønnebæk  

Peter Valentin Nordmark – skovgæst 

Poul Larsen – Næstved Cykel Motion 

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  

Daniel Prüsse Hansen, Center for Trafik & Ejendomme  

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

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

Mette Kugelberg Nielsen – Center for Kultur & Borgerservice  

Preben Thorsen – Næstved Park & Vej  

 

Fraværende 

Anders Knudsen 

Mona Møller 

Peter Kjærulff Sommer 

Morten Toft Hansen 

Preben Thorsen 

Martin Christensen 

Christian Mørkehøj Hansen 

 

Gæster 

Poul Larsen – Næstved Cykel Motion 

Nicolai Winther – De Gule Spejdere 

 

Referent 

Christine Hald 

Daniel Prüsse Hansen  
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Referat 

 

1. Velkomst 

- Brugerrådets formand, Morten Toft, er fraværende, hvorfor Niels Hermansen er 

mødeleder. 

 

2. Præsentation 

 

3. Orientering fra Næstved Kommune 

a. Medlemmer i brugerrådet 

- Mette Kugelberg Nielsen er foreningskonsulent og erstatter Margit Bak Grønnegaard, 

indtil Kultur internt har afklaret, hvem der skal være den nye repræsentant.  

- Kirsten Lodal Askekilde udtræder af brugerrådet som skovgæst, og indtræder i stedet 

som medlem fra DOF. 

- Der bliver søgt to nye skovgæster i januar/februar 2022 over facebook og dagspressen. 

Brugerrådet modtager også stillingsopslag, og opfordres til at dele det. Peter 

Nordbrandt Valentin er meget velkommen til at søge igen. 

 

b. Planlagte driftsopgaver for foråret i skoven 

- Park og Vej rydder nogle kiler, således at der er bedre udsigt til landskabet. 

- Der skal flishugges nogle nåletræer. 

- Der fjernes nogle store ahorn fra den nordvestlige p-plads ud til hovedstien. 

 

4. Samarbejdet i Brugerrådet 

- Kristian fra Rollespilsforeningen delte sin oplevelse af sidste brugerrådsmøde, hvor han 

opfattede tonen som værende meget hård mellem de modstridende interesser. 

- Brugerrådet er enige om, at der skal kunne diskuteres i en ordentligt tone uanset 

medlemmernes forskellige holdninger. Det er vigtigt at tale ud fra, hvad man selv 

mener og oplever, og ikke tillægge andre motiver og synspunkter.   

 

5. Vedtagelse og implementering af forvaltningsplanen 

a. Forvaltningsplanen 

- Michael Krogh gennemgik powerpointet ”Forvaltningsplan i Fruens Plantage” som er 

vedhæftet i udsendelsen af referatet. 

- Forvaltningsplanen er blevet vedtaget af Teknisk Udvalg den 29. november 2021. 

- Der skal være mere urørt skov og mindre kommerciel skovdrift efter opfordring fra 

Miljøministeriet, da det fremmer biodiversiteten. 

- Hjemmehørende træer (eg, bøg, skovfyr, birk m.fl.) bliver stående og liggende selv 

efter de er døde, da det nedbrydes og bliver hjemsted for biller og svampe. Ikke-

hjemmehørende træer (sitkagran, ædelgran, lærk, rødgran m.fl.) bliver derimod fjernet 

og solgt, når de fældes. Dette giver bedre plads til hjemmehørende natur (skovenge, 

moser, overdrev, træer og buske). 

- Området 8, 9 og 10 i bilag 1 skal stadig hænge sammen, men med mindre fældning 

end oprindelig planlagt, da der her allerede er ved at udvikle sig natur med høj 

biodiversitet. 

- Hele skoven skal bestå af urørt skov, hvilket betyder afvikling af pyntegrønt og 

nåleplantninger, fældning af ahorn/ær og rødeg, etablering af lysåbne områder, 
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veteranisering og plantning af træer, genskabning af vådområder og vandhuller, 

lukning af dræn og grøfter, beskyttelse af fortidsminder samt fjernelse af invasive arter. 

- At der kommer mere urørt skov, har ikke i sig selv betydning for friluftslivet i skoven. 

 

 

b. Vigtigste ændringer af forvaltningsplanen i forhold til høringsforslaget 

- Skoven skal fortsat kunne benyttes til rekreative aktiviteter under hensyntagen til 

naturgrundlaget og naturens tålegrænse. 

- Der skal være bedre forbindelse mellem aktivitetsområderne. 

- Der er muligheder for friluftsaktiviteter udenfor yngleperioden (april-juli), fx ikke-

støjende rollespil på stier i stillezonen. 

- Team Vand og Natur vil fremadrettet vurdere det enkelte arrangement, og hvorvidt det 

skal tillades. 

- Der oprettes et nyt rekreativt område sydvest for Fruens Plantage v. 

Englebjergvej/Nygårdsvej. Dette projekt befinder sig på nuværende tidspunkt i 

idéfasen, men brugerrådet vil blive hørt i det omfang, det er relevant. 

- Park og Vej lukker uofficielle mountainbike-spor og opsætter skilte og infotavler. 

- Noget af aktivitetsområdet er flyttet, hvilket kan ses i den gule cirkel i bilag 2. 

- Forvaltningsplanen differentierer mellem store og små grupper. Brugerrådet besluttede, 

at en lille gruppe sidestilles med en skoleklasse. Dvs. er man over 30 mennesker, er 

man en stor gruppe. Er man under 30, er man en lille gruppe. 

 

c. Stilleområde 

- Tilladt: vandring, løb, ikke støjende rollespil, ridning på veje og stier. 

- Ikke tilladt: cykling, stævner, større løb, støjende rollespil, natløb med lys efter 

solnedgang. 

- Ovenstående er i først omgang en henstilling, men såfremt det ikke bliver overholdt, er 

kommunen nødsaget til at gøre det til et krav. 

- Enkelte arrangementer kan tillades i mindre omfang uden for yngleperioden (april-juli), 

såfremt dyre- og planteliv ikke påvirkes negativt. Tilladelsen gives af Natur. 

 

d. Aktivitetsområde 

- Tilladt: vandring, løb, rollespil, ridning og cykling på veje og stier. 

- Større arrangementer/stævner kan tillades efter ansøgning, såfremt det er under en 

dags varighed og uden for yngleperioden (april-juli). 

- Mulighed for at etablere to mountainbike-anlæg i mørkeblåområder i bilag 3. 

 

e. Drøftelse af implementeringen af de tiltag som følger af planen. 

- Information om og markering af nye zoner forventes at ville tage 1-2 år. 

- Park og Vej fjerner spor i stilleområdet i samarbejde med Pingel. Dog først når den nye 

mountainbike-rute er fastlagt og klar. 

- Steen udarbejder et forslag til nye mountainbikespor i aktivitetsområde i samarbejde 

med Kirsten fra Miljøstyrelsen. Dette skiltes i samarbejde med Park og Vej. 

- Naturgenopretningen (fjernelse af ikke-hjemmehørende træer og nåletræskulturer, 

genskabelse af naturlig hydrologi) forventes at ville strække sig over 5-10 år. 

Brugerrådet kan i den forbindelse hjælpe til med fx at lukke grøfter, hive pileurt op og 

opsætte fuglekasser (spejderne vil gerne hjælpe til med det). 
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6. Skovens brug   

- Christine fremviste foreningsportalen.dk samt, hvordan man som forening booker 

skoven derinde. 

- Brugerrådet er enige om, at foreningsportalen har udfordringer i forhold til 

funktionalitet og hvad der er relevant. Fx bør det gøres tydeligere, hvad man booker, 

ligesom der også kan ses på muligheden for forhåndsbookning samt hvorvidt man skal 

kunne booke det samme område hver weekend. 

- Brugerrådet foreslår, at der påbegyndes en facebookside, hvor alle kan skrive, når de 

benytter sig af skoven, således, at det kan ses af alle andre. Siden skal ikke være et 

debatforum, men udelukkende informativ. Kommunen er ikke involveret i dette. Steen 

sørger for det. 

 

7. Veteranisering af træer 

- Veteranisering går ud på at gøre træer gamle før tid ved fx at påføre dem skader. På 

denne måde skaber man levesteder for bl.a. svampe, fugle og flagermus, hvilket ellers 

kunne tage 200-300 år på naturlig vis. 

- Processen er ikke endnu påbegyndt i Fruens Plantage. 

- Der følges op på dette ved næste brugerrådsmøde, mens Michael foreslår en aftentur 

på et tidspunkt, hvor brugerrådet kan se veteraniseringen. 

 

8. Status for ”Maries rute til ro” 

- Øvrige stier i skoven ligger fast, så Kirsten kan gå videre med sit forslag til ruteplan for 

”Maries rute til ro”. Kirsten sender planen til Michael eller Christine, hvorefter det tages 

op ved næste brugerrådsmøde. 

 

9. Orientering om Miljøstyrelsens godkendelse af mountainbike-anlæg  

- Næstved Kommune er i dialog med Miljøstyrelsen omhandlende den tilladelse til 

Mountainbike-anlægget, man i første omgang manglede. Tilladelsen er givet, og 

vedhæftes referatet. Der bliver på baggrund af godkendelsen udarbejdet en ansøgning 

til Fredningsnævnet. 

- I forhold til det rent geologiske i forbindelse med disse anlæg, følger man 

Miljøstyrelsens anvisninger. 

 

10.  Ønske om opfriskning af tekst på mindestenen for Marie Toft 

- Rønnebæksholm og Bevaringscenter Næsted vil sørge for at opmale stenen. 

 

11.  Evt.  

- Grøn Plan udløber i 2021, og der findes ikke en direkte afløser. Der er en 

friluftsstrategi, hvor der kan søges om midler på friluftsområdet, ligesom Nordea også 

har en særlig pulje til lokale projekter. 

- Kristiansholms Plantage bliver også urørt skov, hvilket der forventes at blive lavet en 

plan for i 2022. På sigt bliver der formentlig lavet et særskilt brugerråd for 

Kristiansholms Plantage. 
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