
Godt liv på landet
- og i byerne uden for Næstved by





Godt liv på landet
- og i byerne uden for Næstved by

2017-2020

Sammen styrker vi det gode liv på landet   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5

Livet på landet   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7

Din lokale stemme   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9

Vores skønne lokalområder   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .12

Det kommunale serviceniveau   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .14

Godt liv for børn, unge og ældre på landet  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  17

Digital infrastruktur  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  21

Transport  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  23

Bolig og Erhverv  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  25

En hilsen fra Følgegruppen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .26

Foto: Adam Grønne

3



4



Mærk Næstved er visionen for hele kommunen . 
Mærk Næstved har en dobbelt betydning – Sæt 
dit mærke på Næstved kommune og Mærk det, 
som Næstved Kommune giver dig . Mærk Næstved 
bærer undertitlen ’Godt liv for familien’ og sætter 
fokus på bl .a . bosætning, oplevelser, uddannelse 
og erhverv i hele kommunen . 

’Godt liv på landet’ erstatter den nuværende Land-
distriktspolitik og gælder for perioden 2017-2020 . 
Med afsæt i visionen Mærk Næstved sætter ’Godt 
liv på landet’ fokus på det gode liv for familien på 
landet og i byerne uden for Næstved By, herunder 
bl .a . bosætning, oplevelser og erhverv . ’Godt liv på 
landet’ supplerer derved både Planstrategien og 
Bosætningsstrategien gennem et styrket fokus 
på landdistrikterne . 

Der skal sikres en naturlig sammenhæng mellem 
visionen Mærk Næstved, Planstrategien, Bosæt-
ningsstrategien, ’Godt liv på landet’ og den kom-
mende Kommuneplan . Det er intentionen, at 
’Godt liv på landet’ fra 2020 skal være en inte-

greret del af Planstrategien, Bosætningsstrategien 
og de forskellige relevante fagpolitikker . ’Godt liv 
på landet’ omfatter ikke ét særskilt politikområde, 
men peger derimod ind i mange forskellige politik-
områder ud fra en geografisk vinkel. 

’Godt liv på landet’ er resultatet af et sam-
arbejde mellem borgerne og Næstved Kommune 
- både politikere og administration . Vi vil noget 
sammen . Vi vil videreudvikle en sammenhængen-
de kommune med en bæredygtig udvikling, hvor 
alle parter arbejder for at gøre Næstved Kommune 
til et endnu bedre sted at bo, leve og arbejde 
– både i by og på land . Vi vil skabe en attraktiv 
kommune både for os, der bor/arbejder her, for 
dem, der besøger os, og for dem, der overvejer at 
flytte hertil. Glade borgere og medarbejdere er de 
bedste ambassadører i forhold til at tiltrække nye 
borgere . 

Vi ønsker med ’Godt liv på landet’ at sætte fokus
på det gode liv på landet og i byerne uden for 
Næstved by . Kommunen har behov for en stærk 

hovedcenterby – men vi har også behov for stærke 
oplandsbyer og attraktive landområder . 

Vi håber, at alle vil tage godt imod ’Godt liv på lan-
det’, og at vi sammen kan styrke det gode liv på 
landet, i de mindre byer og i landsbyerne til gavn 
og glæde for hele kommunen .

En stor tak til Følgegruppen for deres aktive 
indsats i forhold til ’Godt liv på landet’ .

 Venlig hilsen

 
 Linda Frederiksen
 Formand for Kulturudvalget
 
 Carsten Rasmussen
 Borgmester

Sammen styrker vi det gode liv på landet
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Næstved Kommune har ca . 82 .000 indbyggere og 
strækker sig over et areal på 683 kvadratkilometer 
og er dermed den geografisk største kommune på 
Sjælland . Næstved Kommune består af én stor
by, en række mindre byer og landsbyer samt en 
masse skønne land- og naturområder . 

Fortsat liv på landet og i de mindre byer og lands-
byer er afgørende for oplevelsen af kommunen som 
helhed . Naturen og fællesskabet på landet kan noget 
særligt, og det skal vi værne om . Vi vil sammen 
styrke både udviklingen og synligheden af vores 
skønne og attraktive lokalområder . 

Såvel politikere som administration arbejder hele 
tiden på at sikre de bedst mulige rammer for livet 
i hele kommunen . Vi kan ikke have samme tilbud 
alle steder i hele kommunen, men vi ønsker at sikre 
en fornuftig sammenhæng mellem by og land, så 
de nødvendige tilbud kan nås inden for en rimelig 
afstand . 

På de kommende sider kan du læse om alt det, som 
vi mener har betydning for at styrke ’det gode liv 
på landet’ – i landdistrikterne uden for Næstved by . 
Du kan læse om det, som vi sammen gør, kan og vil 
gøre . Livet på landet skabes i fællesskab .

I den elektroniske version af ’Godt liv på landet’ 
kan du klikke dig videre til flere oplysninger, dér 
hvor teksten er markeret med fed . 

Livet på landet
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I Næstved Kommune har vi oprettet lokalråd i de 
fleste lokalområder. Lokalrådene består af aktive 
borgere, der ønsker at styrke udviklingen og sam-
menhængskraften lokalt . Lokalrådene arbejder for 
områdets interesser ved at være bindeled mellem 
borgerne og kommunen .

Lokalrådene kan bidrage med viden om de lokale 
forhold til beslutningstagerne – og lokalrådene kan 
på forskellig vis medvirke aktivt til at styrke det gode 
liv på landet .

I Næstved Kommune ønsker vi at inddrage borgerne 
aktivt . Gennem inddragelse kan vi styrke kvaliteten 
af den kommunale opgaveløsning, styrke nytænknin-
gen og skabe ejerskab hos borgerne for udviklingen 
af kommunen . 

”Bring de relevante i spil – på rette tidspunkt” er 
Næstved Kommunes anbefalinger til borgerind-
dragelse, og de er resultatet af et tæt samarbejde 
mellem Lokalråd og kommunen .

Borgerinddragelse er både en tilgang og en metode 
i den kommunale opgaveløsning . Det kan foregå på 
mange forskellige områder og på forskellige niveau-
er . Det skal altid vurderes; hvem, hvor, hvorfor, 
hvornår, hvor meget og hvordan det vil være rele-
vant at inddrage . 

Inddragelse skal motivere og engagere borgerne . 
Åbenhed og gensidig tillid er vigtige forudsætninger 
for god borgerinddragelse . Det er vigtigt at afklare, 
hvor meget indflydelse borgerne kan få
- og hvordan . 

Borgerinddragelse skal give mening og skabe værdi 
for såvel den enkelte, for opgaven og/eller for kom-
munen som helhed . Metoden og graden af borger-
inddragelse skal hænge sammen med mulighederne 
for indflydelse og formålet med at inddrage. Hvis der 
fx skal arbejdes med samskabelse, så skal borgerne 
sikres reel medbestemmelse .

Din lokale stemme

Information
Når vores kommunika-
tion tager udgangspunkt i 
borgernes virkelighed .
 

Høring
Når vi inddrager 
borgernes viden og pers-
pektiver i vores høringer .
 

Dialog
Når vi indgår i en dybere 
og tættere dialog med 
borgeren .
 

Indflydelse
Når borgeren gives ind-
flydelse på beslutninger.

 

Medbestemmelse
Når borgeren og kommu-
nen går i partnerskab .
 

Borgerdreven
Når borgeren har ans-
varet for konkrete initia-
tiver .
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http://www.naestved.dk/Kommunen/Lokaldemokrati/LokalraadiNaestvedKommune.aspx
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Lokalrådene kan bidrage konstruktivt med viden om 
lokalområderne . De kan indgå aktivt i selve borger-
inddragelsesprocessen – eller henvise til lokale 
foreninger, borgere mv ., som det vil være relevant at 
inddrage . 

Mange tilflyttere angiver lokale fællesskaber som en 
vigtig faktor i forhold til valget af ny bolig . Aktive 
lokalsamfund styrker det gode liv på landet og kan 
tiltrække nye borgere .

I Næstved Kommune er der mange borgere, der på 
forskellig vis gør en forskel og skaber liv på landet
og i byerne/landsbyerne uden for Næstved by . 
Borgere, der bruger rigtig meget tid på at gøre noget 
til gavn for det lokale fællesskab . Det er fantastisk, 
og det skal vi alle sammen synligt anerkende og på 
forskellig vis støtte op omkring . Der er også behov 
for at styrke grundlaget for, at flere motiveres og får 
lyst til at gøre en aktiv forskel lokalt . 

Flere Lokalråd arbejder med Lokale Udviklingsplaner 
(LUP) . En Lokal Udviklingsplan er borgernes Plan, 
der indeholder visioner for lokalområdet og synliggør 
mulighederne for udvikling af området. Hver by og 
hver lille landsby har en historie . En historie, der er 
med til at skabe områdets identitet og særpræg . Den 
borgerdrevne Lokale Udviklingsplan skaber fælles 
retning og samler de lokale kræfter . 

Næstved Kommune henter inspiration til land- 
distrikts udviklingen fra andre kommuner og fra 
udlandet . Deltagelse i nationale og internationale 
netværk giver mulighed for samarbejde og udvek-
sling af erfaringer på tværs at kommune- og lande-
grænser . Næstved Kommune deltager bl .a . aktivt 
i Landdistriktskonferencer, nationale og tværkom-
munale netværksgrupper, ’Charter af Europæiske 
Landdistrikter’ mv .
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http://www.naestved.dk/Kommunen/Lokaldemokrati/LokalomraaderiNaestved.aspx
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Sammen styrker vi DIN lokale stemme
Næstved Kommune vil:

• Fortsat udvikle samarbejdet mellem lokalråd, politikere og administration

• Styrke borgerinddragelse på forskellig vis inden for alle fagområder

• Inddrage relevante lokalråd og evt . lokale foreninger, bylaug mv . tidligt i 
 de sammenhænge, der har betydning lokalt

• Arrangere, at Byrådet har dialog med borgerne i udvalgte lokalområder 

• Støtte Lokalråd, der ønsker at igangsætte en Lokal Udviklingsplan

• Synliggøre de Lokale Udviklingsplaner og lade dem indgå i den kommunale 
 planlægning

• Udvikle en guide til aktive lokalsamfund, der gør det lettere at være aktiv 
 i lokalområderne

• Fortsat støtte de enkelte lokalråd med 10 .000 kr . årligt

• Herudover afsætte en pulje på 150.000 kr. pr. år i 2017 og 2018 til de lokal-
 områder, hvor aktivitetsniveauet kan løftes ydereligere

• Sammen med borgerne arbejde for holdbare løsninger i forhold til de midler, 
 der er til rådighed til fx drift og vedligeholdelse

• Vejlede foreningslivet i ansøgninger til puljer og fonde – herunder LAG- 
 Sydsjælland

• Fortsat hente inspiration fra og udveksle erfaringer med andre kommuner 
 og andre lande .

Borgerne kan:

• Bidrage ved at være aktive lokalt

• Bruge Lokalrådene aktivt til at søge dialog med politikere og administrationen

• Medvirke aktivt i forhold til arbejdet med de Lokale Udviklingsplaner

• Medvirke til at styrke samarbejdet mellem Lokalråd, bylaug, foreninger, 
 kirker mv . i lokalområdet

• Søge inspiration fra andre lokalområder – lære af hinanden og udveksle ideer .
11



Vores mange lokalområder skal vises frem . I arbej-
det med Lokale Udviklingsplaner bliver der sat fokus 
på alle de mange herligheder i de enkelte lokalom-
råder, og det er besluttet, at de skal synliggøres
– til gavn og glæde for både nuværende borgere og 
potentielle tilflyttere.

Vi har derfor arbejdet sammen med Lokalrådene 
om at styrke beskrivelserne af lokalområderne på 
Næstved Kommunes hjemmeside, og vi arbejder på 
at skabe lokale hjemmesider, der på forskellig vis 
kan synliggøre livet og de mange herligheder rundt 
om i hele kommunen. Hjemmesiderne skal være et 
vindue ind i lokalområdet for potentielle tilflyttere 
og medvirke til at styrke den lokale stolthed samt få 
flere til at få ’øje på’ landet og fremme naturturis-
men .

De nye lokale område-hjemmesider skal være
borgerdrevne og afspejle det lokale særkende . Der 
vil være en kobling til kommunens hjemmeside (fak-
ta og oplysninger om lokalområdet), MærkNæstved 
(oplevelser og seværdigheder) og til andre lokale 
hjemmesider .

Vi har længe haft et ønske om at kunne synliggøre 
lokale events, arrangementer og oplevelser på en 
samlet digital platform for hele Næstved Kommune . 
Denne platform er nu blevet en realitet, og det er vi 

rigtig glade for . Oplevelsessitet mærknæstved.dk  
gør det muligt at samle både store og små arrange-
menter og oplevelser i hele kommunen . Dit lokale 
arrangement kan også komme med .

Næstved Kommune er udpeget til Kulturarvskom-
mune i 2015-2018 . Kulturarven er en gave fra 
fortiden, og Næstved Kommune har i forbindelse 
med kommunesammenlægningen udpeget 100 
kulturmiljøer rundt om i hele kommunen, der samlet 
set formidler kommunens lange historie . At have så 
mange kulturmiljøer og kulturskatte er helt unikt! Vi 
vil sammen skabe liv i og synlighed omkring mange 
af de kulturskatte, der er på landet til gavn og glæde 
for såvel os, der bor i kommunen, for turisterne, for 
potentielle tilflyttere mv. 

Ud over de mange kulturskatte har vi som Sjællands 
arealmæssigt største kommune masser af skønne 
naturområder – naturperler, der giver mulighed for 
både ro, mindfuldness og grønne oplevelser . Mange 
peger på naturen som afgørende for, hvorfor de har 
valgt at bo på landet . Vi ønsker at værne om na-
turen, og vi vil gerne gøre det endnu lettere at finde 
og få adgang til naturen og derved sikre, at flere får 
glæde af naturen i lokalområderne . 

Med deltagelse i Sund By Netværkets projekt Na-
turens rige ønsker vi at sætte fokus på naturen 

som mental sundhedsfremmende . Vi vil i den sam-
menhæng sætte fokus på involverende fællesskaber 
og mulighederne i forhold til at skabe flere natursti-
er, der sikrer let adgang til naturen . 

Vi arbejder desuden på - gennem Landskabsana-
lysen at formidle landskaberne og deres forskel-
lighed – de landskabsmæssige værdier . Vi vil synlig-
gøre baggrunden for benyttelse og beskyttelse af 
naturen . 

Næstved Kommune deltager aktivt i Fishing Zea-
land, der er et samarbejde mellem Danmarks 
sportsfiskerforbund, turismeorganisationer og andre 
kommuner på Sjælland . Formålet er at fremme 
bæredygtigt fiskeri og styrke lystfiskerturismen. 

Sammen synliggør vi vores 
skønne lokalområder

Vores skønne lokalområder
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http://www.naestved.dk/Kommunen/Lokaldemokrati/LokalomraaderiNaestved.aspx
http://maerknaestved.dk/
http://www.naestved.dk/Kommunen/KommuneLokalplaner/Kulturarvskommune.aspx
http://www.naestved.dk/Kommunen/KommuneLokalplaner/Kulturarvskommune.aspx
http://sund-by-net.dk/projekter/naturens-rige
http://sund-by-net.dk/projekter/naturens-rige
http://www.naestved.dk/Borger/KulturOgFritid/UdNaturen/Fishing%20Zealand.aspx
http://www.naestved.dk/Borger/KulturOgFritid/UdNaturen/Fishing%20Zealand.aspx


Sammen synliggør vi
vores skønne lokalområder
Næstved Kommune vil:

• Støtte udviklingen af lokale område-hjemmesider

• Medvirke til at synliggøre hjemmesiderne fx i samarbejde 
 med ejendomsmæglerne

• Sammen med lokale borgere udvikle bosætningsinitiativer
 i forhold til ’Godt liv på landet’

• Udvikle den kommunale ’Velkomstpakke’, så den indeholder 
 information om lokalområderne

• Løbende udvikle MærkNæstved.dk, så det er let at finde 
 gode lokale oplevelser

• Styrke synligheden af de mange kulturskatte

• Kortlægge og synliggøre en række skønne naturperler

• Samarbejde med lokale borgere om at skabe let adgang til 
 naturen og medvirke til at kortlægge nye naturstier .

Borgerne kan:

• Medvirke aktivt i udviklingen af de nye lokale  område-
 hjemmesider (sammen med Lokalrådene)

• Deltage aktivt i forhold til udviklingen af bosætningsinitiativer

• Tage godt imod nye borgere fx uddele velkomstfoldere, 
 invitere ind i fællesskabet mv .

• Bruge oplevelsessitet MærkNæstved .dk aktivt og skabe
 synlighed omkring sitet lokalt

• Bidrage aktivt til at skabe liv i og sikre pasningen af de
 lokale kulturskatte 

• Medvirke til at udpege lokale skønne naturperler, der giver 
 oplevelser i naturen

• Medvirke aktivt til at skabe let adgang til naturen fx via 
 kontakt til lodsejere om mulighederne for etablering af 
 naturstier .
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I Næstved Kommune bor den ene halvdel af 
borgerne i Næstved by og den anden halvdel uden 
for Næstved by – i landdistrikterne . Vi har i Kom-
muneplanen fastlagt en centerstruktur med en 
inddeling af byerne i henholdsvis hovedcenter, 
udviklingscenterbyer, lokalcenterbyer og støttecen-
terbyer, som angiver det forventede serviceniveau 
rundt om i kommunen . Centerstrukturen er en 
politisk prioritering af service- og aktivitetstilbud i 
landdistrikterne . 

Vi skal ikke forsøge at have alt alle steder, men vi 
skal skabe en sammenhængende kommune – både 
planmæssigt, økonomisk og indholdsmæssigt .

Nærhed, tilhørsforhold og ansvarlighed i lokalom-
råderne er afgørende for udviklingen af samspillet 
mellem de lokale ildsjæle og kommunen . Vi vil 
særligt støtte op i lokalområder, hvor borgerne tager 
initiativ og viser vilje til udvikling . Vi vil give rum for 
forskellige løsninger, når behovet i lokalområderne 
taler for det . Når vi skal prioritere, vil vi afveje kva-
liteten i servicen overfor ønsket om nærhed . I den 
afvejning vejer kvaliteten tungest .

I Byrådet har vi foretaget en række tilvalg og fra-
valg . Vi tror på, at den bedste fremtid for landdistrik-
terne opnås gennem respekt for forskelligheder og 
en bevidst prioritering . 

Støttepunkterne
• Spjellerup/Menstrup
• Skelby
• Hammer
• Kyse/Vallensved
• Tybjerg/Tybjerglille Bakker
• Fodby
• Everdrup

Landsbyer, som har et samlingssted for lokalområ-
dets borgere – er udpeget som støttepunkter . De 
har enkelte tilbud om offentlig service, fx boldbane 
til en idrætsforening eller klasselokaler til aften-
skole og ældreklub . Disse landsbyer fungerer som 
”trædesten” for aktiviteter i kommunens landdistrik-
ter . Mulighederne for udvikling afhænger i høj grad 
af initiativer fra frivillige ildsjæle i området . Vi kan 
inspirere til initiativer i det lokaldemokratiske arbej-
de og skabe opmærksomhed om de muligheder, der 
findes.

Lokalcentrene
• Herlufmagle/Gelsted
• Mogenstrup/Lov
• Toksværd/Holme-Olstrup
• Karrebæk/Karrebæksminde
• Sandved/Tornemark
• Hyllinge

En række mindre byer og landsbyer er udpeget som 
lokalcentre . De ligger jævnt fordelt i hele kom-
munen, og i lokalcentrene kan borgerne forvente 
at finde børneinstitution, skole, idrætsanlæg eller 
lokaler til kulturelle formål og butik med dagligvarer . 
Tilbuddene i lokalcentrene kan understøttes gennem 
bosætning og ved at samle aktiviteter i de fysiske 
faciliteter, der allerede findes.

Udviklingscentrene
• Fuglebjerg
• Glumsø
• Fensmark
• Brøderup/Tappernøje

I centerstrukturen er fire større byer i landdistrik-
terne udpeget som udviklingscentre . De er geogra-
fisk placeret sådan i kommunen, at de kan sikre 
landdistrikterne adgang til de kommunale service-
tilbud . I den langsigtede planlægning skal byerne 
udvikles som kommunale servicecentre og vigtige  
bosætningsområder, der har en erhvervsprofil, der 
tilpasses efter styrkerne i den enkelte by . Udvik-
lingscentrene skal - ud over det man kan forvente 
at finde i lokalcentrene – fx tilbyde borgerservice, 
bibliotek, varierede fritidstilbud, praktiserende læge, 
apotek, flere butikker med dagligvarer og gerne 
andre butikker .

Det kommunale serviceniveau
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Hovedcenterbyen Næstved er er som kommunens 
største by udpeget som hovedcenter og derved hele 
kommunens lokomotiv med sit udbud af arbejds-
pladser, indkøbs- og uddannelsestilbud, service-
virksomheder – offentlige som private – sundheds-, 
oplevelses- og kulturtilbud. Halvdelen af kommunens 
borgere bor i Næstved by, og byen er centralt pla-
ceret i kommunen .

Sammen udvikler vi det kommunale serviceniveau
Næstved Kommune vil:

• Fortsat arbejde med centerstrukturen  som den politiske intention i forhold til inddelingen af
 serviceniveauet i Næstved Kommune

• Være åbne overfor at sammentænke serviceydelser i landdistrikterne på nye, alternative måder 
 – sammen med de lokale borgere .

Borgerne kan:

• Aktivt støtte op omkring de lokale servicetilbud og det lokale private erhvervsliv

• Medvirke til at komme med alternative løsninger i forhold til det lokale service niveau .
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I Næstved vil vi gerne give familier og børn tryghed, 
klæde børnene på til fremtiden og bidrage til, at alle 
får gode forudsætninger for dannelse og uddannelse 
– både i by og på land . De kommunale daginstitu-
tioner  og dagplejere rundt om i hele kommunen 
er ikke blot et pasningstilbud, men et sted hvor børn 
skal trives, udvikle sig og lære . Politisk vægtes kva-
liteten i dagtilbud højt, og der er således fokus på 
forskellighed, fællesskab og faglighed, herunder det 
gode læringsmiljø, engageret velkvalificeret perso-
nale samt forældreinddragelse .

Skolerne er et vigtigt samlingspunkt i landdistrik-
terne, og både skolernes beliggenhed og kvalitet 
betyder meget, når børnefamilier skal vælge, hvor 
de skal bosætte sig . Den seneste omorganisering af 
folkeskolerne var derfor også en vanskelig proces . 
Byrådet ønskede både at fastholde de eksisterende
skoler og højne fagligheden samtidig med, at et 
faldende børnetal nødvendiggjorde en besparelse . 
Resultatet blev, at vi fra august 2016 har seks skoler 
med tilhørende skoledistrikt . De seks nye skoler
 består alle af flere afdelinger således, at ingen 
matrikler er blevet lukket – men der er i stedet 
blevet ændret i antallet af klassetrin på nogle af 
skolerne . Det tilstræbes, at elever, der skal starte i 
0 . klasse, får plads på den lokale skole, hvis for- 
ældrene ønsker det . Fra kommunens side håber vi, 
at den nye skolestruktur vil blive taget godt imod, 

og at borgerne vil støtte op omkring de lokale skoler, 
så vi sammen kan skabe de bedste rammer for vores 
børn .

Med skolereformen i 2014 fulgte en forventning om, 
at skolerne åbner sig mod det omgivende samfund 
og inddrager lokalsamfundets mange ressourcer i 
skoledagen . ’Åben Skole’ skal blandt andet bidrage 
til variation i skoledagen og styrke koblingen mellem
teori og praksis i undervisningen, så endnu flere 
elever oplever glæde, motivation og nysgerrighed for 
at lære mere . Eleverne skal stifte bekendtskab med 
det lokale erhvervs-, fritids- og kulturliv . Det kan 
blandt andet gøres gennem mødet med andre
voksne professionelle, som brænder for deres fag, 
den lokale træner i foreningslivet og de mange for-
skellige lokale kulturaktører . Gennem disse møder 
i autentiske miljøer opnår eleverne nye og ander-
ledes læringsmiljøer og får et større indblik og bedre 
forståelse for det samfund, de er en del af . I Næst-
ved Kommune er vi godt i gang med den indsats . 

I Næstved Kommune har vi inddelt vores ældreom-
råde i fire distrikter; Distrikt Nord, Syd, Øst og Vest. 
I hvert distrikt er der flere ældrecentre, der skaber 
trygge rammer for vores ældre borgere . Ældrecen-
trene tilbyder mange forskellige aktiviteteter, og der 
er en lang tradition for at samarbejde med lokale 
frivillige borgere . 

De seks nye skoler med tilhørende 
afdelinger er:

Lille Næstved Skole  
Afdelinger: Herlufsholmvej, Karrebækvej, 
Fuglebjerg, Sandved, Hyllinge, Karrebæk

Kobberbakkeskolen
Afdelinger: Sct . Jørgen, Sydby, Uglebro, 
Rønnebæk, Sjølund

Fladsåskolen
Afdelinger: Mogenstrup, Korskilde

Susåskolen
Holsted, Glumsø, Herlufmagle

Holmegaardskolen
Afdelinger: Fensmark, Holme-Olstrup, 
Toksværd

Ellebækskolen
Afdelinger: Kildemark, Kalbyris

Godt liv for børn, unge og ældre på landet
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Et aktivt kultur- og fritidsliv er med til at gøre livet 
på landet levende og attraktivt . Aktive lokalsamfund 
fastholder og tiltrækker borgere .

I hele Næstved Kommune er der rig mulighed for 
at bruge fritiden på såvel noget sundt som noget 
kreativt . Vi har rigtig mange aktive foreninger – i 
by og på land . På ForeningsPortalen kan du få et 
overblik over de mange kultur- og fritidsforeninger . 
Foreninger kan booke mødelokaler og idrætsfaci-
liteter gennem ForeningsPortalen . På mange af de 
lokale hjemmesider kan du også finde en oversigt 
over de lokale foreninger . 

De unge på landet har brug for både formelle og 
uformelle mødesteder – både lokale foreninger og 
lokale fristeder med positive og kreative fælles-
skaber . Også steder hvor de ikke nødvendigvis skal 
præstere og vise, hvor dygtige de er – men steder, 
hvor der også er mulighed for at være kreative . 

Næstved Ungdomsskole er et anerkendt skole- og 
fritidstilbud for alle unge i alderen 13 – 25 år med 
tilknytning til Næstved Kommune . Næstved Ung-
domsskole har forskellige tilbud rundt om i kommu-
nen, herunder bl .a . klub- og cafétilbud, fritidsunder-
visning, ungdomshus samt kulturelle projekter . 
Næstved Ungdomsskole ønsker at berige, inspirere 
og uddanne fremtidens voksne gennem nytænkende, 
attraktive og mangfoldige tilbud .

I Næstved Kommune ønsker vi, at kulturen skal 
være en del af borgernes hverdag, som bidrager til 
oplevelser og dannelse for mennesker i alle aldre . 

Allerede som små skal børn have muligheder for 
kreative møder med kunst og kultur, der udfordrer, 
stimulerer og åbner for nye perspektiver . 

Børnekulturhuset i Næstved arrangerer tilbud til 
alle kommunens børn i daginstitutioner og til de 
mindste skolebørn . Tilbuddene bidrager også til 
kompetenceudvikling af pædagogernes arbejde med 
at lade børn møde æstetiske udtryksformer .
   
Musikskolen har tilbud til børn og unge indenfor 
musik og drama på fire forskellige lokationer i kom-
munen . Rønnebæksholm huser Næstved Billed-
skole, der tilbyder kreative og kunstneriske fritidstil-
bud for børn og unge . Rønnebæksholm har også 
faste undervisningstilbud til kommunens skoler . 

Desuden har vores egnsteater og Storstrøms 
Kammerensemble og Symfoniorkester en 
aftale med Næstved Kommune om også at op-
træde i byerne uden for Næstved . Talentskolen er 
lokaliseret i Næstved by, men er et tilbud for unge i 
hele kommunen . Talentskolen og de andre kulturin-
stitutioner kan i højere grad indgå samarbejder med 
kulturaktører i landdistrikterne for at udnytte res-
sourcerne bedre i hele kommunen .     

Lokale samlingssteder er afgørende for fællesskabet 
og aktiviteter i lokalområderne . Samlingssteder kan 
dog være mange forskellige ting – både indendørs 
og udendørs . Både de lokale foreninger og det uor-
ganiserede kultur- og fritidsliv har brug for steder at 
samles . 

Rundt om i kommunen har vi mange skønne og lev-
ende Kulturhuse og velfungerende forsamlings-
huse, der danner rammerne om lokale fællesskaber . 

Vi har med Næstved Bibliotek fem afdelinger i 
kommunen, hvor borgerne kan benytte materiale-
samlingen og mødeaktiviteter, der understøtter viden 
og kulturelle indsigter . Bibliotekerne er også rum, 
som borgerne kan benytte til at være aktive på egen 
hånd og indgå i fællesskaber .

I udviklingscenterbyerne fungerer blandt andet de 
lokale biblioteker som samlingssteder, og med de 
nye adgangsmuligheder kan bibliotekerne benyttes 
af borgerne fra tidlig morgen til sen aften . De lokale 
skoler, haller, institutioner, ældrecentre og 
kirker/sognegårde fungerer mange steder både 
som naturlige samlingssteder og aktive samarbejds-
partnere til Lokalråd og/eller andre lokale foreninger . 

I Næstved Kommune har vi også mulighed for at 
mødes i naturen . Der er 9 stationære naturbaser 
(og én mobil) . De lokale legepladser kan også fun-
gere som samlingssteder i lokalområderne .
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Sammen skaber vi det gode liv for børn, 
unge og ældre på landet
Næstved Kommune vil:

• Udvikle skolerne sammen med de lokale skolebestyrelser

• Udvikle en hjemmeside til formidling af mulighederne i forhold til ’Åben Skole’

• Styrke ’brandingen’ af de lokale institutioner og skoler

• Støtte foreningsarbejdet både i by og på land

• Gennem dialog med de unge afklare de unges behov for aktiviteter på landet

• Styrke samarbejdet mellem kulturinstitutioner i Næstved og kulturelle aktører 
 i landdistrikterne

• Medvirke til at styrke synligheden af de lokale kulturinstitutioner på de 
 lokale hjemmesider

• Medvirke til at kortlægge og skabe et overblik over de lokale samlingssteder 

• Vejlede i, hvordan det er muligt at etablere mindre samlingssteder i naturen

• Fortsat støtte op omkring lokale samlingssteder

• Udvikle ForeningsPortalen, så det bliver lettere at finde lokale foreninger 
 og muligheder for lokaler .

Borgerne kan:

• Aktivt støtte op omkring de lokale institutioner og skoler

• Som forældre deltage aktivt i de lokale forældrebestyrelser og skolebestyrelser

• Medvirke til at styrke samarbejdet mellem Lokalrådet,  de lokale skoler og 
 institutioner til gavn for lokalområdet som helhed

• Støtte op omkring de lokale fritidsaktiviteter

• Melde sig som frivillig i de lokale Ældrecentre eller i en af de lokale foreninger

• Medvirke til at synliggøre og beskrive de lokale samlingssteder på de lokale 
 hjemmesider

• Tænke i alternative samlingssteder og i nye fællesskaber lokalt .
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Vi har alle en stor interesse i, at vi som kommune 
står stærkt i fremtiden . Den digitale infrastruktur  
er afgørende for både borgere, bosætning, erhverv, 
turisme og den kommunale opgaveløsning . Vi vil stå 
sammen for at finde de bedste løsninger i forhold til 
at sikre gode bredbåndsmuligheder og optimal mo-
bildækning i hele kommunen .

Vi vil sammen påvirke de markedsmekanismer, der 
styrer udbredelsen af bredbånd og mobildækning . 
Der er behov for et tæt samarbejde på tværs af 
kommuner, erhverv, turistforening, lokalråd, bylaug, 
ejerforeninger mv . for at stå stærkt i forhandlingerne 
med de forskellige udbydere af bredbånd og mobil-
dækning . 

Der er stadig borgere, der har IT-mæssige ud-
fordringer . På bibliotekerne i Udviklingscenter-
byerne kan man finde hjælp til at klare sig i det 
digitale samfund. På flere af de lokale Ældrecentre er 
der mulighed for IT-hjælp . Ældresagen tilbyder IT-
forløb baseret på frivillige, der kan yde IT-assistance . 

 

Digital infrastruktur

Sammen skaber vi den digitale fremtid på landet
Næstved Kommune vil:

• Facilitere og understøtte lokale borger grupper, der ønsker at stå sammen i forhold til at finde fornuftige 
 løsninger i forhold til udbygning af bredbånd og mobildækning

• Samarbejde med Energistyrelsen og andre parter for at finde offensive modeller for digital infrastruktur

• Afsætte en pulje i 2017-2019 til medfinansiering af bedre bredbånd til udvalgte hustande, der opnår støtte
 i Statens bredbåndspulje 

• Via Frivillighedspuljen give økonomisk tilskud til foreninger, der ønsker at støtte borgere med behov 
 for hjælp til IT

• Kortlægge og synliggøre mulighederne for IT-hjælp .

Borgerne kan:

• Stå sammen i de mindre lokalsamfund og gå i dialog med udbyderne af bredbånd og mobildækning

• Melde sig som frivillig i forhold til at hjælpe borgere med IT-mæssige udfordringer .
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Transport spiller en stor rolle i dagligdagen for rigtig 
mange mennesker . På landet og i byerne uden for 
Næstved by er der de senere år forsvundet flere 
busruter – både regionale og kommunale ruter, og 
det gør det vanskeligt at være afhængig af offent-
lig transport på landet . Især de unge og ældre har 
behov for at kunne transportere sig til/fra byen med 
offentlig transport . Der er nedsat en Trafikfølge-
gruppe med inddragelse af lokalråd, Handicapråd, 
Ældreråd og Center for Uddannelse. Trafikfølgegrup-
pen samarbejder med Næstved Kommune og Movia 
i forhold til at finde de bedste løsninger inden for de 
givne økonomiske rammer .

I samarbejde med Movia har Næstved Kommune 
lavet en forsøgsordning, som vi kalder Næstved 
LandFlex. Næstved LandFlex er tilpasset, så den 
kan bruges i de områder, hvor der ikke er god almin-
delig kollektiv trafik. 

Som bilist kan du få glæde af de nye omfartsveje, så 
du hurtigere kan komme ind i Næstved by eller uden 
om byen fra dit lokalområde . 
 
BaneDanmark og DSB arbejder på at få hurtigere 
togforbindelser fra Næstved til hovedstaden . Det vil 
forhåbentlig gøre en forskel for dig som pendler ud 
og ind af kommunen med tog . Vi er i Næstved stolte 
af at have tre stationsbyer, hvoraf de to af dem lig-
ger uden for Næstved by. Glumsø og Holme- 
Olstrup skal fremhæves og styrkes som attraktive 

pendlerområder til potentielle tilflyttere. Vi sam- 
arbejder med både BaneDanmark, DSB og borgerne 
om at finde de bedste løsninger i forhold til de hur-
tige togforbindelser, så det kommer borgerne i vores 
kommune til gode .
  
I Næstved Kommune benytter skoleleverne den 
kollektive trafik til og fra skole. Center for Uddan-
nelse har derfor et tæt samarbejde med Center for 
Trafik og Ejendomme for bedst muligt at sikre sam-
menhæng mellem ringetider på skolerne og trans-
portmuligheder. Hvis eleverne bor langt fra skolen 
kan kommunen yde fri befordring . Vurderingen af en 
eventuel fri befordring laves på baggrund af folke-
skolelovens afstandskriterier, trafikfarlighed samt 
kommunens politisk besluttede serviceniveau . 

Cykelstier styrker muligheden for sikker transport 
på de tohjulede . Politisk prioriterer vi årligt anlæg af 
nye cykelstier .

 

Sammen finder vi de bedst 
mulige transportløsninger
Næstved Kommune vil:

• Fortsat bruge Trafikgruppen til at finde de 
 bedst mulige løsninger

• Tænke i alternative løsninger i forhold til 
 transport 

• Prioritere cykelstier i forhold til at skabe flere 
 sikre skoleveje på landet

• Tænke i helhedsløsninger og sammenhænge, 
 når der etableres cykelstier

• Fremhæve og styrke Glumsø og Holme-Olstrup 
 som attraktive pendlerområder .

Borgerne kan:

• Gennem Lokalrådene medvirke aktivt i 
 Trafikgruppen

• Bidrage med mulige alternative løsninger 
 lokalt .

Transport
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Danmark er inddelt i byzoner, landzoner og sommer-
husområder . Inddelingen er beskrevet i planloven 
og skal være med til at sikre, at vi anvender vores 
arealer bedst muligt for samfundet som helhed . 
Loven skal desuden være med til at værne om vores 
natur og miljø og sikre, at værdifulde bebyggelser, 
bymiljøer og landskaber skabes og bevares på et 
bæredygtigt grundlag . Planloven sætter således 
rammerne for kommunens muligheder i forhold til at 
udlægge arealer til bolig og erhverv . 

Med udgangspunkt i kommuneplanen fastlægger 
Næstved kommune rammerne for arealanvendelsen 
til fx nye områder til bosætning, trafik og erhverv, 
samt kultur og fritid . Vi ønsker, at nye erhvervs-
arealer placeres i udviklingscentrene og i Næstved 
by . Mulighederne for nye erhverv i landdistrikterne 
er mange fx IT-virksomhed, rådgivning, handel og 
håndværk . Særligt turisme og tilknyttede erhverv 
har et stort potentiale i landdistrikterne . 

Landdistrikterne er vigtige i erhvervsmæssig sam-
menhæng, fordi der her er et stort potentiale for 
at starte nye virksomheder . Næstved kommunes 
landdistrikter ligger nær de store veje på Sjælland 
og den kollektive trafik. Landdistrikterne er derfor en 
naturlig del af erhvervs- og arbejdskraftoplandet i 
Øresundsregionen. Når broen over Femern Bælt står 

færdig, vil kommunen desuden få en central place-
ring imellem Øresunds- og Femern Bæltregionerne 
samt Fyn og Jylland . Det vil øge mulighederne for 
at finde arbejde eller etablere sin egen virksomhed i 
kommunens landdistrikter .

Næstved Erhverv er et erhvervsservicekontor, som 
hjælper iværksættere og nystartede virksomheder 
med at komme i gang ved en kyndig vejledning i 
forhold til fx at søge om tilladelser, forespørge på 
ejendomme, lokalområder, miljø og teknik . Næstved 
Erhverv hjælper små og mellemstore virksomheder 
til vækst – både i by og på landet . 

I Glumsø og Fuglebjerg er der etableret lokale 
mikrovirksomhedsnetværk . I Fuglebjerg skaber
biblioteket rammen om et innovativt miljø, hvor 
mikrovirksomhederne kan indgå i fællesskabet og 
leje et kontorlokale eller et skrivebord . Udviklings-
hus Fuglebjerg er et samarbejde mellem erhverv, 
lokalsamfund og bibliotek . 

Bolig og erhverv

Sammen styrker vi udviklingen 
af bolig og erhverv

Næstved Kommune vil:

• Udarbejde et elektronisk katalog, der synliggør 
 mulighederne for både private og kommunale 
 ejendomme og byggegrunde til bolig og 
 erhverv

• Støtte iværksættere og virksomheder i hele 
 kommunen gennem Næstved Erhverv 

• Styrke turismen i kommunens landdistrikter 
 via udvikling og formidling af ruter i land- 
 skabet, som kombinerer naturoplevelser, 
 kulturmiljøer og lokale attraktioner

• Vejlede erhvervslivet i forhold til puljeansøg-
 ninger og fonde – herunder LAG-Sydsjælland .

Borgerne kan:

• Støtte det lokale erhvervsliv og tænke kreativt 
 i forhold til nye erhvervsmuligheder

• Via de lokale hjemmesider styrke synligheden 
 af lokale herligheder til gavn for turismen .
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’Godt liv på landet’ skal medvirke til at udvikle og styrke det gode liv på landet og 
i byerne uden for Næstved by – og derved styrke Næstved Kommune som helhed, 
men Næstved Kommune kan ikke gøre det alene . Det kan kun ske gennem et
samarbejde mellem kommunen og de mange aktive borgere i lokalområderne .
Vi håber med ’Godt liv på landet’ at få sat yderligere fokus på det, som kommunen 
VIL - og det vi som borgerne KAN gøre for at skabe udvikling lokalt . 

Vi har som Følgegruppe været inddraget i hele processen fra Idéværkstedet på Men-
strup Kro i april 2016 til det endelige udkast . Det har været en spændende og lære-
rig proces . Det har til tider også været en frustrerende proces, for der er jo tale om 
en demokratisk proces, hvor der både skal tages hensyn til politiske ønsker, kom-
munens økonomi, driften mv . Vi tror på, at ’Godt liv på landet’ vil skabe både styrket 
fokus og flere konkrete tiltag til gavn for alle os, der bor på landet og i byerne uden 
for Næstved by, og at det naturligvis også vil gavne kommunen som helhed .
Vi håber, at mange vil bakke positivt op omkring ’Godt liv på landet’ og aktivt med-
virke til at sætte handling bag de mange fine ord. Sammen er vi stærke.

Støt aktivt op omkring dit Lokalråd, dit Bylaug og din lokale borgerforening . Gør en 
forskel i din forening . Alle kan bidrage på forskellig vis – du kan også være med .

Mange hilsner
Følgegruppen for ’Godt liv på landet’

Poul-Erik Pedersen (Sandved)
Visti Christoffersen (Glumsø)
Charlotte Roest (Tappernøje)
Peter Seedorff (Tybjerg)
Martin Nygaard Thorsen (Askov)
Signe Birket-Smith (Hyllinge)

En hilsen fra Følgegruppen
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