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Emne: Vedr. høring om eventuel salg af kommunale skove.
Lokalrådet for Næstved Vestegn finder det yderst beklageligt, at
Næstved kommune overvejer et salg af kommunale skove mv.
Det virker ikke i tråd med Næstved kommunes visioner om at skabe
vækst og at tiltrække nye tilflyttere.
I bosætningsstrategien fremgår det bl.a., at Næstved kommune har
sunde og grønne omgivelser og vægter naturen i kulturen – og
kulturen i naturen samt sundhedsmæssigt har en spændende sammen
tænkning af naturoplevelser, motion og genoptræning gennem blandt
andet skabelse af "grønne korridorer". Næstved kommune arbejder selv
ud fra strategien om, at naturoplevelser fremmer folkesundheden.
I en dugfrisk undersøgelse fremgår det, at tæt på grønne naturoplevel
ser er bosætningen 2% højere.
I vort område vest for Næstved by, er Kristiansholms Plantage den
eneste offentlig ejet skov. Plantagen blev købt relativt billigt af frem
synede politikere i den daværende Fuglebjerg kommune. Efterføl
gende har den skabt rammer for beskæftigelse, jobtræning, undervis
ning, fritidsliv og livskvalitet for en stor befolkningsgruppe.
Hvis plantagen bliver privat ejet, vil den givet blive søgt drevet bedst
muligt kommercielt, hvilket betyder afvikling af de kommunale million
investeringer såsom parkeringspladser, toiletter, lejrpladser, bålpladser,
teltplads, sheltere, trapper og naturlegeplads. Adgangen til plantagen og
nuværende muligheder for ophold og badning fra stranden vil blive
mærkbart forringet.
Områdets mange skoler, institutioner, foreninger, familier og turister
mv. vil således blive frataget væsentlige unikke naturoplevelser.
Et salg af Kristiansholm Plantage vil realistisk set kun indbringe gan
ske få millioner kroner. Sammenholdt med besparelsen på driften af
plantagen, vil det på sigt dog langt fra kunne dække manglende ind
tægter pga. øget fraflytning og mindre ejendomsskatter, samt øgede
udgifter til folkesundheden og mindre selvværd for mange befolk
ningsgrupper.
Således kan Lokalrådet for Næstved Vestegn kun opfordre til, at Center
for Jura på det kraftigste fraråder Næstved kommune af afhænde de
nævnte skove. Det er en klar negativ handling, der kun vil skade kom
munens økonomi, omdømme og fremtidige udviklingsmuligheder.
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