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Skovrejsning - Ladby og Fælleseje
Naturstyrelsen har købt to områder ved Ladby og Fælleseje, hver på ca. 35 ha, for
at lave ny skov og natur.
Sammen med de tre nye skov- og naturområder som allerede er plantet skal
områderne indgå i den grønne ring omkring Næstved. Den grønne ring skal
indeholde bynær hverdagsnatur med muligheder for friluftslivet, til glæde for
borgerne i og omkring Næstved. Skovene etableres som led i samarbejdsaftalen
mellem Næstved kommune og Miljøministeriet.
Når de nye naturarealer skal laves, skal det ske på en måde så man tager hensyn til
bl.a. den eksisterende natur og kulturarven. Der skal også laves muligheder for at
folk kan komme ud og bruge de nye områder. Naturligvis skal hovedvægten lægges
på at lave skov og åben natur.
Naturstyrelsen har lavet en foreløbig kortskitse for hvert af de to områder med
forslag til hvordan de kunne komme til at se ud. Man kan finde skitserne på de
næste sider.

Mulighed for indflydelse
Men vi vil også gerne have borgernes indspark til hvordan områderne kunne se ud
og modtager vi gerne jeres ideer til skovene – både på offentlige ture i områderne
lørdag den 25. maj og i en efterfølgende periode.
Arrangementet foregår
Kl. 10-12 Ladby skoven. Mødested: Ladby Kirkeruin
Kl. 13-15 Fælleseje skoven. Mødested: Tunnelen, hvor Fællesejevej går under
Vester Ringvej
Naturstyrelsen modtager gerne dine forslag til de nye skov- og naturområder frem
til den 8. juni: Forslagene kan sendes på mail til awh@nst.dk eller mro@nst.dk.

Ladbyskoven
For skoven ved Ladby har vi forsøgt at tage hensyn til både kirken, landsbyen,
vandhullet og mergelgraven. Ligeledes er der holdt l0vpligtige
beskyttelsesafstande til disse. Vi har holdt det højeste punkt frit for skov og lagt
åbne områder ind i skoven. Der er lagt stier og ridestier ind, som følger de åbne
områder så meget som muligt. Vi har tage højde for den kommende omfartsvej og
de eksisterende ledninger der er i området. Endelig prøver vi at knytte skoven op
til naturstien Fodsporet og forbinder de to områder med Kirkestien.

Fællesejeskoven
For Fællesejeskoven er der taget hensyn til de Even ådal og den eksisterende
natur samt landskabet. Der er ikke fortidsminder, som vi skal tage specielt hensyn
til. Der er ridestier og stier gennem skoven og langs Evegrøften, så man kan
komme rundt i området. Ved Even kan man forestille sig at der bliver lavet et
udsigtstårn, som blandt andet kan bruges til at se på fuglelivet og en spangebro, så
man kan komme helt ud til Even også når jorden er våd. I det trekantede område
øst for vejen kan man eventuelt lave en hundeskov.

Med venlig hilsen
Naturstyrelsen Storstrøm og Næstved Kommune
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