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Brugerrådsmøde i Fruens Plantage den 9. juni 2022 
 

Mødedato 9. juni 2022 

Tid 16.00-18.00 

Sted Mødelokale 4, 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  

Nicolai Winther – De Gule Spejdere  

Lisbeth Marquardt – Naturrytterne 

Mona Møller - Natur & Ungdom Sydsjælland  

Peter Kjærulff Sommer – Kobberbakkeskolen afd. Rønnebæk  

Peter Valentin Nordmark – skovgæst for 2022 

Flemming Værgman – skovgæst for 2022 

Rune Larsen – Danmarks Naturfredningsforening afd. Næstved  

Steen Dalum – Pingel MTB Fun & Race  

 

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

Christine Hald – Center for Trafik & Ejendomme – sekretær  

Morten Toft Hansen – Næstved Park & Vej  

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

Maja Damgaard – Center for Kultur & Borgerservice  

Preben Thorsen – Næstved Park & Vej 

 

Afbud 

Jacob Kværnø 

Kirsten Lodal Askekilde 

Flemming Værgman 

Lisbeth Marquardt 

Mona Møller 

Nicolai Winther 

Steen Dalum 

Peter Valentin Nordmark 
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Anders Knudsen 

Peter Kjærulf Sommer 

Preben Thorsen 

Morten Toft Hansen 

 

Suppleanter 

Helene Weiss Johansen – Naturrytterne 

Anders Marrill Christensen – Pingel MTB 

 

Referent 

Christine Hald 

 

Referat 
 

1. Velkomst v. Niels  

 

2. Ansvarsfordeling for de kommunale skove v. Niels 

- På baggrund af efterårets naturpolitik, er ansvarsområdet for skovene flyttet fra 

Park & Vej til Vand og Natur. Driften af veje og stier varetages fortsat af Park & Vej.  

- Dette medfører, at Niels indtræder som ny formand, i kraft af, at ansvaret for 

skovene er hos Naturafdelingen.  

- Morten Toft vil fortsat deltage på brugerrådsmøderne.  

 

3. Ny skiltning i henhold til forvaltningsplanen v. Michael 

- Jf. referatet fra december 2021, vil arbejdet med markering og information om nye 

ruter og selve zoneringen tage 1-2 år. Ligeledes blev det aftalt, at Park & Vej i 

samarbejde med Pingel fjerner spor/pæle i stillezonerne og at Pingel udarbejder et 

nyt forslag til spor. 

o Til en start, vil de små skilte blive erstattet. På sigt er det ønskeligt at få 

udarbejdet store kort/formidlingsplancher. 

o Der er flere skilteopgaver i forbindelse med implementeringen af 

forvaltningsplanen: 

▪ Oversigtsskilte ved de 4-5 ”hovedindgange”  

▪ Park & Vejs pæle med røde og blå ruter 

▪ Maries rute til ro 

▪ MTB-ruter 

▪ Ridestier 

o Når udkast til skiltene/kort er klar, vil de blive rundsendt til brugerrådet til 

kommentering. 

- Pingel har endnu ikke udarbejdet et nyt ruteforslag. Michael foreslår, at Pingel 

meget lavpraktisk tegner på et luftfoto, hvor de ønsker ruter.  

- Pingel vil udarbejde et familie-/motionsvenligt spor, som udelukkende består af 

naturmaterialer og som er max 40 cm over terræn, som holder sig inden for 

Naturstyrelsens vejledning.  

o Pingel og administrationen mødes om 2-3 uger, hvor der skal aftales 

nærmere omkring det kommende spor.   

- De store grusveje, er for alle, og kan ikke ”fredes” til stillezone, da de går under en 

form for transportvej fx for skolebørn. 



Side 3 af 4 

 

 

Formidling af skiltning 

- Skiltning ved hovedindgangene til skoven skal bestå af et oversigtskort til de 

besøgende, hvordan god adfærd er i skoven, og hvor der er stille- og 

aktivitetszoner. 

- Digitale platforme: friluftsguiden.dk, udinaturen.dk og naestved.dk  

- KL og Miljøministeriet samler alt data omkring naturen i GeoFA (Geografisk Fagdata 

i GeoDanmark). Fx stier, MTB-ruter, sejlads og vandring. Her opdateres data dette 

sted, hvor private udbydere/app udviklere, kan trække data fra. 

 

4. Orientering om udtynding af træer i januar v. Morten 

- Jf. forvaltningsplanen, skulle der ryddes områder af ikke hjemhørende arter på 

nordsiden, for at danne ”udsigtskiler”. Med det formål, at man kunne opleve det 

omgivende landskab og åsen som geologisk formation. Ved en fejl blev der fældet 

15 egetræer.  

- Det er efterfølgende politisk besluttet, at halvdelen af stammerne blev solgt og 

resten blev liggende til gavn for biodiversiteten. Til trods for at egetræ er et hårdt 

materiale og nedbrydningen sker langsomt, er det godt for biodiversiteten. 

- Området ved jagthytten bestod primært af pyntegrønt. Denne type blokerer for 

udvikling af ny natur, derfor er de fældet. På sigt, når der kommer en græs- og 

urtevegation, skal der etableres dyrehold.  

- Pingel og Rollespil udtrykker forbehold for, at større nåle arealer bliver nedlagt, da 

det giver værdi for deres foreningsaktiviteter. Det kan der godt tages hensyn til, 

men overordnet set skal der jf. forvaltningsplanen, ske en gradvis ændring af nål til 

løv. 

- Eventuelle indtægter ved fældning af ikke-hjemmehørende arter, som overskrider 

udgifterne, vil blive brugt til naturpleje tiltag.  

 

5. Praksis omkring støjende maskiner i skoven v. Morten 

- DN har stillet sig undrende over, at man bruger løvblæser for at flytte blade.  

- Park & Vej er i en omstillingsproces til el-drevne redskaber, som larmer mindre.  

o Det bruges fx for at rydde Fruens Ly (sheltere) for blade. 

o Pingel benytter en blæser på deres rute, når der er løb, for at sikre at 

ruterne er synlige. Bladene suges ikke op, men flyttes meget kort.  

- Fremover vil brug af løvblæser kun være i aktivitetszonerne. Natur har endvidere 

ingen kommentarer til brug af løvblæser, da omfanget ikke synes omfattende.  

- Pingel går videre med ideen om at indkøbe en eldreven løvblæser. 

 

6. Øvrige tiltag i henhold til forvaltningsplanen, herunder skovgræsning  

v. Michael 

- Der skal udarbejdes en plan for udfasning af ahorn, og andre ikke hjemhørende 

arter. Samt veteranisering af træer, for at skabe mere dødt ved. En del af formålet 

er at skabe en skov med træer alle aldre. 

o Brugerrådet vil på et senere tidspunkt blive inviteret med ud, for at se en 

veteranisering.  

- En del af indtægten fra de solgte egetræer, skal bruges på at etablere 

græsningsarealer til kødkvæg nær Hovedmosesti. (se vedhæftede bilag, med 

kortmateriale) 
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- Der vil blive etableret stier, så det både er muligt at gå gennem foldene af de 

nuværende stier og uden om hegningerne. 

- Der vil blive opsat skilte ved de to græsningsarealer, som informerer om, at der vil 

blive etableret naturpleje og indsat kvæg. 

- Området kaldes for Hovedmose skov. 

 

7. Status for facebookgruppe/gensidig orientering om aktiviteter v. Anders 

- Gruppen er oprettet og tanken bag den er, at en fra hver forening kan være en del 

af gruppen til gensidig orientering.  

- Det aftales, at Christine inviteres med i gruppe, hvortil hun kan videreformidle med 

information om fx arbejder eller øvrige tiltag i skoven. 

- Da gruppen er lukket, skal man inviteres. Anders og Steen tager udgangspunkt i 

deltagerlisten for Brugerrådet.  

 

8. Foreningsportalen v. Christine 

- Christine oplyste, at der snarest vil være en ændring i portalen, så man kan se på et 

kort, hvor aktivitet- og stillezoner er.  

- Det er et ønske fra Brugerrådet, at aktivitetszonerne deles op, så man kan booke 

zonerne enkeltvis. Det tages med videre.  

- Flere ønsker advisering omkring bookinger i Fruens, denne idé tager Maja med retur 

til Kultur og Fritid, som er ansvarlig for portalen. 

 

9. Evt. 

Hovedmosesti 

- Maja orienterede om, at der er et projekt i opstartsfasen, med belysningskunst i 

samarbejde med Rønnebæksholm på Hovedmosestien (forbindelsen mellem afdeling 

Rønnebæk og Nygårdsvej) 

- Dette bliver finansieret med EU midler i samarbejde med dansk-tysk Femernprojekt, 

Jeppe Pers fra Kultur er ansvarlig. 

- DN bemærker, at der skal tages hensyn til naturen og nattemørket, og at de forventer 

der er tale om en diskret belysning med lave lamper.  

 

Jagthytten 

- Team Ejendomme er ved at udskifte det rådne træ med lærketræ. 

- Jagthyttens alarmsystem – det fungerer ikke stabilt. Christine kontakter Team 

Ejendomme og formidler Anders’ telefonnr.  

 

 

Næste møde: Slut september start oktober. Eventuelt med afholdes i Fruens Plantage.  


