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Vedrørende høring om eventuelt salg af kommunale skove.
Vi er i Lokalrådet 4262 overraskede over at Næstved kommune pludselig går imod sine egne
visioner og planlægning.
I den grønne plan 2009‐21 står følgende:

Fem nye skov og naturområder i Næstved Kommune
De nye områder skal være med til at forbedre dine muligheder for at dyrke forskellige former for
friluftsliv og samtidig skabe forbindelse mellem de eksisterende skov og naturområder. Det er vores
vision, at områderne med tiden skal danne en grøn ring af rekreative naturområder omkring byen, så
man fra centrum kun har 5 minutter på cykel ud til nærmeste naturområde.
”Selv om vi er startet ved Næstved by, skal der på lang sigt etableres skov og naturområder i hele
kommunen”
– udtaler Michael Krogh, der er projektleder for skovrejsningsprojekterne.

Se mere her

Det har vi allerede her ude.
Som den eneste offentligt ejede skov, det eneste rigtige naturområde i område 4262, ‐
Kristiansholms Plantage
En rigtig skov der ikke først skal plantes, med faciliteter som toiletter, lejrpladser, både til telte og
i shelter, naturlegeplads, mulighed undervisning direkte i skoven, parkeringsplads og en rigtig fin
strand.
Alt dette er særdeles attraktivt for os der bor herude, og ikke mindst for dem der overvejer at slå
sig ned her.
Vi er, som man ønsker sig inde byen, i cykelafstand fra skov og strand.
Så det er helt uforståeligt at, når man ønsker grønne områder, for at tiltrække bosætning i
kommunen, overvejer at sælge et område der 
er
etableret og fungerer.
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Kristiansholm Plantage

Kristiansholm Plantage er den eneste offentlig ejet skov på Fuglebjergegnen. Skoven er en
blandingsskov med gamle løvtræer, og der er en skoveng som afgræsses af får. I vestsiden står nogle
gamle egetræer, der er 200250 år gamle. Skoven er et besøg værd, fordi den ligger ud til havet med
en god badestrand, og en flot udsigt ud over Karrebæksminde Bugt.
Næstved Kommune har en primitiv lejrplads ved Bjørnebækken. I tilknytning til lejrpladsen er der en
bålplads, shelter og toiletter, der bl.a. kan benyttes af vandrerne på Sjællandsleden.
(fra kommunens hjemmeside)

Vi har altid betragtet vores område som rigtigt attraktivt.
Vi er placeret centralt mellem byerne Skælskør, Slagelse, Sorø, Ringsted og Næstved.
Der er næsten samme afstand til alle byer.
Det har været og er stadig det perfekte udgangspunkt for bosætning og erhvervsplacering.
Der er mulighed for at interagere erhvervsmæssigt, arbejdsmæssigt og kulturelt og fritidsmæssigt
hele vejen rundt.
Vi ligger stadig samme sted, der er intet i den fysiske geografi der er ændret.
Teoretisk og praktisk er der sket en ændring, vi er nu en del af en kommune, der som
udgangspunkt i planer og visioner stadig signalerer udvikling også her hos os.
Men i praksis efterlever man det ikke.
Mærk Næstved kampagnen er ved at få en lidt anden betydning for os, end det vi oprindeligt blev
stillet i udsigt.
Næstved by bugner med nye torve, nylagte gader, parker, kunst med mere.
Det er helt fint at man gør Næstved by attraktiv.
Nu har der været en højt profileret kampagne i Næstved by om udvikling af den indre by.
På samme tid kan vi så se at man i Fuglebjerg søger diverse fonde for at skaffe midler til at få et
rækværk ved en trappe på en offentlig sti.
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På en tur på fem kilometer kan man møde 4 sæt huller i vejen skilte.
Når de så bliver nødtørftigt repareret fremstår de som deciderede pukkelpister.
Er det en rimelig udvikling ?.
Nu venter vi på at samme øvelse som er i gang i Næstveds bymidten, en høring om befolkningens
forslag til udvikling, bliver udført i vores lokalsamfund.
Halvdelen af borgerne i Næstved kommune bor uden for centrum, og har et dagligliv med indkøb,
arbejde, kultur og fritidsaktiviteter lokalt.
Vi var startet sidste år.
Vi blev spurgt om visionerne for vores område.
Rigtig mange deltog i udformning af spørgeskemaer og opsamling på disse.
Der blev så afholdt fællesmøde i Fuglebjerg som opfølgning, hvor alle forlod mødet
desillusioneret. Hvilket er meget forståeligt efter udmeldingen dagen før om at man påtænker at
lukke skolen.
Vi var netop i gang med at prøve at tage det op igen som et fællesprojekt for de to lokalråd
herude, så kommer denne melding om at man undersøger salg af det eneste rigtige kommunale
naturområde, der er her i vores område.
Vi ser nu at man er villig til at sælge, det lokale politikere tidligere har etableret, som et virkeligt
aktiv for os herude, og det stik imod sin egen grønne plan.
Vi har haft kontakt med Lokalrådet for Næstved Vestegn og kan til fulde tilslutte os deres svar på
høring som vi synes rammer meget præcist.
Lokalrådet 4262 har sammen konklusion 
og 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 kommunens økonomi, omdømme og fremtidige
udviklingsmuligheder.

På vegne af
LOKALRÅD 4262

LOKALRAAD@LOKALRAAD4262.DK
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