
Første Folkeskov plantet 

Guldborgsund Kommunes første af fem nye folkeskove er plantet, dog uden den ellers planlagte hjælp. 

 

MAJ 2020: FRIVILLIGE FRA GOLFKLUBBEN STORSTRØMMEN HAR GJORT OMRÅDET TIL DEN NYE SKOV KLAR. (FOTO: INGRID RIIS) 
 

PETER LEVINSEN HANSEN 

 

NYKØBING: Knap 72.000 træer skal plantes til fem nye skove i Guldborgsund Kommune. Den første af sin slags er nu blevet 
ved Golfklubben Storstrømmens baner ved Sønder Vedby, men dog ikke helt som planlagt. 
 
- Vi ville jo rigtig gerne, nu hvor det hedder en folkeskov, skabe noget lokalt engagement. I Nørre Alslev og nede i Gedser 
arbejder vi med en model, hvor vi nu skal i dialog med lokale skoler og foreninger. Så laver vi en dag, hvor folk er med ude 
at plante og et arrangement med pølser og sodavand, eller hvad det nu bliver. 
 
- Det kunne blive en klasse, der får en hektar at plante på, og en anden klasse får en anden hektar, eller hvordan vi nu lige 
får det planlagt, fortæller Frederik Cordes, der er leder af Guldborgsund Kommunes naturafdeling. 
 
- Det er med henblik på at få de her mennesker engageret og sige, det har jeg været med til, for det betyder noget. Vi ville 
også gerne have lavet en åbning her med flag og det hele, men det er tiden jo ikke lige til, fortsætter han. 
 
På grund af coronavirusudbruddet har man dog måttet få et firma til at plante den nye skov, men rammerne for skoven har 
Golfklubben Storstrømmen dog stået for. 
 
- Det har vi forberedt over vinteren. Vi holdt nogle møder, hvor vi indkaldte frivillige, der ville være med, og delte op i 
grupper. Jeg var selv med i den ene, som har boret hullerne til stolperne til de næsten to kilometer hegn. 
 
- Så har vi haft et hegnshold, et binderhold og et tilkørselshold. Det gennemførte vi i marts måned, faktisk lige inden coronaen 
tog over, så vi var smadderheldige med timingen, fortæller Ole Lund-Hermansen, der er formand for baneudvalget i 
Golfklubben Storstrømmen. 
 
Hegnet rundt om den nye skov er sat, så rådyr ikke spiser de nye træer, der består af en lang række forskellige danske 
træsorter som eksempelvis eg, hassel, birk og vildkirsebær. 
 
- På sigt bliver det jo et åbent terræn, hvor folk kan gå ind, når det bliver lidt mere skovagtigt. Så må vi se, om vi laver nogle 
stier ind igennem det. Det planlægger man bagefter. Hvis det nu passer med, hvad der er gået ud, og der pludselig er skabt 
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en lysning, så er det jo sådan, det er, og man laver måske en sti derind til. Det vurderer man hen ad vejen, fortæller Frederik 
Cordes. 
 

 
 

DEN NYE FOLKESKOV SER IKKE UD AF MEGET ENDNU. SKOVEN ER DELT OP I TRE OMRÅDER, SOM ALLE VENDER UD MOD GRØNDSUNDSVEJ. SKOVEN 
ER DEN FØRSTE AF FEM SKOVE, HVOR DE ANDRE SKOVE FORVENTES AT BLIVE PLANTET TIL NÆSTE ÅR. (FOTO: INGRID RIIS) 


