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OPGAVEN 

I skal ud og undersøge forskellige aktiviteter i Nordskoven. Bagefter kan I lave forslag noget, som 

I gerne vil have i en skov. Hvilke ønsker har I til en ny skov? 

Legeting af træ  

 

Børn der løber i skoven 

 

Skal der være stier til at løbe på? 

Eller til at cykle på? Eller til at ride 

på? 

 

Skal der være legeting af træ i je-

res skov? Måske forskellige ting på 

forskellige steder i skoven? 
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Nordskoven er blevet til i et samarbejde mellem Slagelse Kommune og Naturstyrelsen. Der har 

været mange tanker, overvejelser og diskussioner i forbindelse med Nordskovens tilblivelse. 

Hovedoverskriften for projektet er Sammen skaber vi skoven. 

Den nordlige del af Slagelse hvor Nordskoven plan- og anlægges (gulgrønt farvet) 

 

Sammen skaber vi refererer til, at der i projektet med anlæggelsen af Nordskoven i høj grad ind-

drages borgere, interesseorganisationer, institutioner og brugergrupper. Derfor er der dannet et 

brugerråd og diverse andre arbejdsgrupper undervejs i processen med at planlægge og anlægge 

Nordskoven. Interesserede kan på denne måde være med til at præge udformningen af Nordsko-

ven og dens faciliteter. Det er mindre landbrugsområder, der laves om til skov ad gangen. Efter-

hånden, som der kommer flere mindre skovområder, bliver hele Nordskoven til en stor skov. Det 

gør, at brugere undervejs kan komme med idéer til skovtyper og indretninger i Nordskoven.  

Skoven refererer til ambitionerne for området, der skal blive en af Slagelse Bys grønne oaser. 

Nordskoven plantes som bynær skov, der kan bruges rekreativt. I Nordskovens forskellige områder 

skal der være faciliteter og aktivitetsmuligheder til støtte for sundhedsfremme, rekreation, under-

visning, naturoplevelser og friluftsliv. Derudover giver skovrejsningen binding af CO2, hensyntagen 

til grundvandsreserver, øget biodiversitet og klimatilpasning i forhold til nedbør samt produktion af 

træ. Alt sammen noget der er vigtigt for Slagelse Kommune, Naturstyrelsen og også for Slagelse 

kommunes borgere.  
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I kan  

 Besøge Nordskoven, bruge nogle af faciliteter-

ne og lave forskellige aktiviteter der. Se bilag 

3. 

 Fortælle, hvad I synes er bedst, af det I har 

oplevet og lært i Nordskoven. 

 Lave forslag til ting eller områder til en skov i 

jeres nærområde (I kan evt. efter aftale sende 

forslagene til Center for teknik og miljø). 

Som hjælp til arbejdet kan I 

 Læse om og tage ud og se nogle af de forskel-

lige dele af Slagelses nye bynære skov Nord-

skoven. Se bilag 1 og 2. 

 Lave forskellige aktiviteter i Nordskoven med 

eller uden materiale fra grejbank. I kan under-

søge dyreliv evt. med lup, finde på en leg på 

stammerne i Yggdrasils insekthotel, se og op-

leve dyrelivet i søen ved platformen, kælke på 

kælkebakken, hygge jer med bål ved sam-

lingsstedet eller noget helt andet. Muligheder-

ne er mange.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppestørrelser 

3-4 elever. 

Forudsætninger 

Ingen 

Tidsramme 

Afhænger af hvad man vil foretage sig 

Materialer i grejkassen 

Se indhold i kasserne, samt hvordan 

bookingen foretages på Grejbanken i 

Nordskoven. 

Materialer I selv medbringer 

Kommer an på, hvad I vil lave. 

 

Husk at booke Nordskoven  

www.booking.naturstyrelsen.dk 

(Lokaliteten kan søges på kort eller i liste). 

http://www.booking.naturstyrelsen.dk/
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Læringsmål 

 At du kan undersøge og vurdere et områdes 

muligheder 

 At du kan beskrive og fortælle, hvad du/I sy-

nes, et område kan bruges til 

 At du kan bruge din/jeres vurdering til at lave 

et forslag til en måde at bruge et område på 

Succeskriterier 

 At I får lavet et forslag til noget, som I kan la-

ve i skoven 

 At resten af klassen kan se idéen med jeres 

forslag 

 At resten af klassen prøver jeres forslag 

Evaluering 

Efter et forslag er fremlagt og evt. afprøvet, fortæller 

eleverne, hvad der var godt ved forslaget. Begræns 

evt. til 2 gode ting ved forslaget. 
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BILAGSOVERSIGT 

 

1. Kort over Nordskoven med markering af de forskellige skovområder 

2. Sammen skabes Nordskoven 

3. Idéer til aktiviteter 

4. Om bålmad 

5. Sammen skabes Nordskoven - til smartboard og PC’er 

6. Litteraturliste  

 

 

 

 

 

God fornøjelse  
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BILAG 1 - KORT 

 

 

Adgang til området 

Her starter opgaven 
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BILAG 2 - SAMMEN SKABES NORDSKOVEN

Idéen til etablering af skoven nord for Sla-

gelse opstod for nogle år siden på initiativ 

fra en lang række forskellige mennesker 

og organisationer, der var interesserede i, 

at der blev et større sammenhængende 

skovområde nord for Slagelse. Det resulte-

rede i, at Naturstyrelsen i 2006 udarbej-

dede et udkast til en samarbejdsaftale 

mellem Slagelse Kommune, SK Forsyning 

A/S og Miljøministeriet (Naturstyrelsen) 

om gennemførelse af projektet. Dette ud-

kast førte ikke til videre arbejde med idé-

en om en skov nord for Slagelse. 

Projektet lå stille indtil i 2011, hvor Dan-

marks Naturfredningsforening og Frilufts-

rådet Sydvestsjælland afholdt et dialog- 

og idéværksted. Sidst på bilag 3 ses idé-

erne, som kom frem på workshoppen. 

Slagelse byråd besluttede i december 

2012 at indgå en samarbejdsaftale med 

Naturstyrelsen om et 300 ha skovrejs-

ningsområde nord for Slagelse by. I afta-

len står der blandt andet, at skovrejsnin-

gen skal skabes som et fælles projekt mel-

lem Slagelse Kommune og Naturstyrelsen.  

Det er landbrugsjord, der opkøbes og om-

lægges til skovbrug. Områderne kan kø-

bes, når ejerne af jorden vil sælge. Det er 

derfor svært at forudsige præcist, hvordan 

skoven vil udvikle sig de kommende år. 

Prisen skal godkendes af SKAT, som sik-

rer, at der ikke bliver betalt overpris for 

områderne. 

Der er lagt vægt på, at brugerne af områ-

det kan få indflydelse på, hvilke faciliteter 

Nordskoven skal byde på. Ønsket er, at 

når nye områder omlægges til skov, skal 

der tilføres nye værdier til Nordskoven. Så 

mens skoven vokser sig stor, skal besø-

gende opleve, at der bliver flere og flere 

aktivitets- og oplevelsesmuligheder. Der er 

der nedsat et brugerråd og forskellige an-

dre arbejdsgrupper til at bidrage med idé-

er og ønsker. 

 Brugerrådsmøde 2014 

Nordskoven ligger bynært, så den er let at 

bruge for alle - motionister, hundeejere, 

børneinstitutioner, skoler, friluftsfolket og 

diverse andre, der har lyst til at være i et 

dejligt naturområde. Et bynært skov- og 

naturområde gør også Slagelse mere at-

traktiv at bosætte sig i.  

Derudover skal området være med til at 

mindske risikoen for oversvømmelser pga. 

klimaændringer, binde CO2, beskytte 

grundvandet og styrke biodiversiteten. 

Biodiversitet er et udtryk for forskellighed i 

de arter, der er i et naturområde. Jo flere 

forskellige arter jo større biodiversitet. 

Der vil blive områder med skov, sletter, 

søer og enge. Skoven bliver primært løv-

skov - især med bøg og eg. Beplantningen 

tager udgangspunkt i de 40 oprindelige ar-

ter i Danmark. 



 

Nordskoven 

Idræt, Dansk og Natur/teknologi 

0. - 3. klassetrin 

9 / 25 

Indtil videre er der anlagt 4 skovområder: 

Stenageren, Lyshøj, Børneskoven og Ro-

senkildeskoven. Områdernes placering kan 

ses på kortet på bilag 1.  

Stenageren 

Stenageren er på nuværende tidspunkt 

den største del af Nordskoven.  

Der er en meget benyttet hundeskov pla-

ceret lige ved parkeringspladsen. Hunde-

skove står altid højt på Naturstyrelsen og 

andres ønskeliste, når ny skov anlægges. 

Én af de fornøjede brugere - chihuahuaen 

Chiggo med ejere 2017 

En kælkebakke, som Nordskovens bruger-

råd ønskede, er placeret i et åbent område 

ved parkeringspladsen. Området kan bru-

ges til forskellige lege og fysiske aktivite-

ter, som der kan lånes udstyr til i en grej-

bank opstillet nær ved i Rosenkildeskoven.  

 Kælkebakken på Stenageren 2017 

Derudover er der tre vådområder på Sten-

ageren. Ved det ene - en lille sø i den syd-

lige del - er der bygget en platform med 

bænk. Her kan man sætte sig og opleve 

søens liv, hygge med mad og drikke eller 

bare holde et hvil. 

 Platform ved sø Stenageren 2015 

Et andet vådområde ligger i den nordvest-

lige del af Stenageren. Dette vådområde 

tørrer helt eller delvist op om sommeren, 

hvilket giver endnu en biotoptype. En bio-

top er et mindre naturområde, der er no-

genlunde ens - eksempelvis en sø, en løv-

skov eller en eng. Jo flere forskellige bio-



 

Nordskoven 

Idræt, Dansk og Natur/teknologi 

0. - 3. klassetrin 

10 / 25 

toper, jo flere forskellige slags planter og 

dyr og dermed større biodiversitet.  

Det nordvestlige vådområde i Stenageren 

2015 

Børneskoven 

Ved projekteringen af Børneskoven blev 

dagplejere, børnehaver og skoler involve-

ret, så området kunne benyttes bedst mu-

ligt til oplevelser, undervisning og formid-

ling. Dette arbejde førte til anlæggelsen af 

et samlingssted, en grøft og et insekthotel. 

 Samlingssted med bålplads mv. 

Stenene på samlingsstedet er dels natur-

sten og dels bordursten, som er store fir-

kantede granitsten. Samlingsstedets bor-

dursten er genanvendt fra Korsørs nu ned-

lagte færgehavn, hvor de blev brugt som 

kajkant.  

Lyshøj 

Lyshøj har består dels af skov og dels af et 

stort lysåbent areal, hvor der ikke må 

plantes træer. I begyndelsen var Lyshøj 

hundeskov, men hundeskoven blev flyttet 

pga. naboklager om støj. 

I området er der et lille vandhul, hvor be-

plantningen er tyndet ud, så der kommer 

mere lys til vandhullet, som dermed bliver 

varmere. Dette gavner ynglen af padder - 

salamandere, frøer og skrubtudser. Alle 

padder i Danmark er fredede.  

Lyshøj benævnes på historiske kort som 

Lushehøy på en placering, hvor der med 

stor sandsynlighed har været en gravhøj 

fra ældre bronzealder. Gravhøjen har væ-

ret ca. 24 m i diameter og 3 - 4 m høj. 

Man kan stadig ane gravhøjen i landska-

bet. Læs evt. mere om hele områdets kul-

turhistorie i kulturanalysen, der er blevet 

udarbejdet for området, i forbindelse med 

projekteringen: 

https://www.slagelse.dk/politik/indsatsom

raader/klimatilpasning-og-

baeredygtighed/projekter-om-klima-og-

baeredygtighed/nordskoven-skovrejsning  

 

 

 

 

 

https://www.slagelse.dk/politik/indsatsomraader/klimatilpasning-og-baeredygtighed/projekter-om-klima-og-baeredygtighed/nordskoven-skovrejsning
https://www.slagelse.dk/politik/indsatsomraader/klimatilpasning-og-baeredygtighed/projekter-om-klima-og-baeredygtighed/nordskoven-skovrejsning
https://www.slagelse.dk/politik/indsatsomraader/klimatilpasning-og-baeredygtighed/projekter-om-klima-og-baeredygtighed/nordskoven-skovrejsning
https://www.slagelse.dk/politik/indsatsomraader/klimatilpasning-og-baeredygtighed/projekter-om-klima-og-baeredygtighed/nordskoven-skovrejsning
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Rosenkildeskoven 

Rosenkildeskoven er her i foråret 2017 

ved at blive plantet til. I Rosenkildeskoven 

er Nordskovens grejbank og skurvogn pla-

ceret. Grejbanken indeholder grej til un-

dersøgelser af naturen, bålmad, legeting 

til gamle lege, ting til undervisningsforløb 

og skrive/tegneunderlag. Grejbanken ved-

ligeholdes af et aktiveringsprojekt under 

jobcenteret. 

 Grejbank og skurvogn 2017 

I forbindelse med Rosenkildeskoven har 

der været en arbejdsgruppe med deltagel-

se fra Autisme Center Vestsjælland og 

Specialcenter Øst. Arbejdsgruppen er 

kommet med idéer og ønsker til området, 

så behovene hos målgruppen kan imøde-

kommes.  

Aktiviteter i Nordskoven 2015 - 2017 

Erhvervsskolen Selandia inddrager Nord-

skoven i deres uddannelsesforløb. Elever-

ne har bl.a. udgravet grøften, bygget bro-

er over grøften og anlagt samlingsstedet i 

Børneskoven. 

Grøften i Børneskoven graves af elever fra 

Erhvervsskolen Selandia 2015 

Jorden til samlingsstedet kommer den ud-

gravede grøft, der blev lavet, da drænrø-

rene blev fjernet. For at øge biodiversite-

ten er der lagt sten i bunden af grøften. 

Elever fra Erhvervsskolen Selandia måler 

ud til en bro over grøften 2015 
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For at Nordskoven kunne bruges aktivt af 

børne- og undervisningsinstitutioner fra 

begyndelsen, har dagplejebørn, børneha-

vebørn og nogle af Nymarkskolens elever 

sået fyr, bøg og eg.  

Børn fra Rosenkilde Børnehave og Ny-

markskolen sår frø til Nordskoven 2015 

Idéen til dette projekt kom fra Center for 

Teknik og Miljø, som også stod for indkøb 

af frø, jord og anskaffelse af potter.  

Dagplejerne har passet de træer, som de 

har været med til at så. Dagplejebørnenes 

træer er blevet plantet i Rosenkildeskoven 

i foråret 2017. 

Træerne, der blev sået af børnehavebørn 

og elever fra Nymarkskolen, er placeret i 

Nymarkskolens kolonihave. Her er træerne 

blevet passet af eleverne, der nu går i 8. 

klasse. 

De små træer - af nogle elever kaldt baby-

træer - skal plantes i Rosenkildeskoven, 

som led i Genplant Planeten i november 

2017.  

 

Børn i dagpleje sår frø til træer til Nord-

skoven 2015 

Omplantning af træer i kolonihaven 2017 
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Nymarkskolen har i samarbejde med Na-

turstyrelsen Vestsjælland deltaget i Gen-

plant Planeten i 2015, 2016 og 2017. Stort 

set alle elever på Nymarkskolen har i løbet 

af de år arbejdet med Genplant Planetens 

undervisningsmateriale og været ude og 

plante træer i Nordskoven.  

 Maja og Fatima (Nymarkskolen) planter 

træer 2016 

 

 

 

 

 

I 2016 blev verdens måske største insekt-

hotel placeret på et lysåbent område i 

Børneskoven.  

Insekthotellet Ask Yggdrasil anlægges 

2015 

Børn fra Skovbørnehuset og Nymarkskolen 

var med til at indrette og indvie hotellets 

”lejligheder” - små huller i enden af 

stammerne blev fyldt med græs, pinde, 

blade og lignende, så insekter eller andre 

smådyr fik et sted at være. 

Børn fra Skovbørnehuset og Nymarkskolen 

samarbejder om at indrette insektboliger 

2016 
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Insekthotellet er anlagt for at tilføre områ-

det biologisk materiale til nedbrydere - 

bænkebidere, snegle, larver mv., hvilket 

giver gode oplevelsesmuligheder for børn. 

Samtidig øges biodiversiteten. 

Oplevelse og undervisning i forbindelse 

med indvielse af insekthotellet Yggdrasil 

2016 

Slagelse Naturskole anvender Nordskoven 

til forskellige arrangementer - undervis-

ning, foredrag og oplevelser for forskellige 

grupper i Slagelse Kommune mv. 
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BILAG 3 – IDÉER TIL AKTIVITETER 

I grejbanken er der kasser til 

 Bål og bål mad (se også bilag 4) 

 Diverse  

 Gamle lege  

 Krible skov  

 Krible vand 

 Landmåling 

Indholdet af kasserne kan ses på Nordskovens grejbank.  

Derudover kan der bl.a. hentes idéer på: 

http://www.friluftsraadet.dk/indhold/uddannelse-og-formidling/bestil-laeringskort-til-

friluftsliv-1.aspx  

http://www.groennespirer.dk/indhold/naturaktiviteter.aspx  

http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturskoler/syddanmark/skovlyst-

naturskole/aktivitetsideer/  

http://naturstyrelsen.dk/publikationer/2009/mar/leg-i-skoven-sjov-i-skov/  

http://www.skoven-i-skolen.dk/kategori/aktiviteter 

 

Nedenstående materiale er udviklet i samarbejde mellem Naturvejlederforeningen og DR Ra-

masjang.  

www.natur-vejleder.dk/krible-krable1  

www.kriblekrable.nu  

www.dr.dk/kriblekrable  

Hæftet Krible Krable - levende læreplaner udgivet af Krible Krable-projektet Naturvejlederfor-

eningen 2016 

  

http://www.friluftsraadet.dk/indhold/uddannelse-og-formidling/bestil-laeringskort-til-friluftsliv-1.aspx
http://www.friluftsraadet.dk/indhold/uddannelse-og-formidling/bestil-laeringskort-til-friluftsliv-1.aspx
http://www.groennespirer.dk/indhold/naturaktiviteter.aspx
http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturskoler/syddanmark/skovlyst-naturskole/aktivitetsideer/
http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturskoler/syddanmark/skovlyst-naturskole/aktivitetsideer/
http://naturstyrelsen.dk/publikationer/2009/mar/leg-i-skoven-sjov-i-skov/
http://www.skoven-i-skolen.dk/kategori/aktiviteter
http://www.natur-vejleder.dk/krible-krable1
http://www.kriblekrable.nu/
http://www.dr.dk/kriblekrable
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BILAG 4 – OM BÅLMAD 

Inden I begynder på bålmad, er det værd at læse på Naturstyrelsen hjemmeside om regler og 

sikkerhed i forbindelse med bål: 

http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/aktiviteter/spis-i-naturen/saadan-laver-man-baal/ 

http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/aktiviteter/spis-i-

naturen/#{"x":671157,"y":6240022,"zoom":2,"categories":["7","8","9"]}  

 

På denne hjemmeside er der blandt andet en hel kogebog til bålmad - også med afsnit om hy-

giejne mv.: 

http://spejder.dk/how/laekker-inspiration-til-baalmad  

 

På hjemmesiden herunder er der masser af let tilgængelige opskrifter på bålmad: 

http://www.multimand.dk/Udemad/madoppskrifter.htm  

 

Herunder opskrifter på skovmad: 

http://www.skoven-i-skolen.dk/kategori/skovmad  

  

http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/aktiviteter/spis-i-naturen/saadan-laver-man-baal/
http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/aktiviteter/spis-i-naturen/#{"x":671157,"y":6240022,"zoom":2,"categories":["7","8","9"]}
http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/aktiviteter/spis-i-naturen/#{"x":671157,"y":6240022,"zoom":2,"categories":["7","8","9"]}
http://spejder.dk/how/laekker-inspiration-til-baalmad
http://www.multimand.dk/Udemad/madoppskrifter.htm
http://www.skoven-i-skolen.dk/kategori/skovmad
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BILAG 4 – SAMMEN SKABES NORDSKOVEN (TIL SMARTBOARD OG PC’ER) 

 Idéen til etablering af skoven nord for Slagelse opstod for nogle år siden på initiativ fra en 

lang række forskellige mennesker og organisationer, der var interesserede i, at der blev et 

større sammenhængende skovområde nord for Slagelse. Det resulterede i, at Naturstyrelsen i 

2006 udarbejdede et udkast til en samarbejdsaftale mellem Slagelse Kommune, SK Forsyning 

A/S og Miljøministeriet (Naturstyrelsen) om gennemførelse af projektet. Dette udkast førte 

ikke til videre arbejde med idéen om en skov nord for Slagelse. 

Projektet lå stille indtil i 2011, hvor Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet Syd-

vestsjælland afholdt et dialog- og idéværksted. Sidst på bilag 3 ses idéerne, som kom frem 

på workshoppen. 

Slagelse byråd besluttede i december 2012 at indgå en samarbejdsaftale med Naturstyrelsen 

om et 300 ha skovrejsningsområde nord for Slagelse by. I aftalen står der blandt andet, at 

skovrejsningen skal skabes som et fælles projekt mellem Slagelse Kommune og Naturstyrel-

sen.  

Det er landbrugsjord, der opkøbes og omlægges til skovbrug. Områderne kan købes, når 

ejerne af jorden vil sælge. Det er derfor svært at forudsige præcist, hvordan skoven vil udvik-

le sig de kommende år. Prisen skal godkendes af SKAT, som sikrer, at der ikke bliver betalt 

overpris for områderne. 

Der er lagt vægt på, at brugerne af området 

kan få indflydelse på, hvilke faciliteter Nord-

skoven skal byde på. Ønsket er, at når nye 

områder omlægges til skov, skal der tilføres 

nye værdier til Nordskoven. Så mens skoven 

vokser sig stor, skal besøgende opleve, at 

der bliver flere og flere aktivitets- og ople-

velsesmuligheder. Der er der nedsat et bru-

gerråd og forskellige andre arbejdsgrupper 

til at bidrage med idéer og ønsker. 

 Brugerrådsmøde 2014 

Nordskoven ligger bynært, så den er let at bruge for alle - motionister, hundeejere, børnein-

stitutioner, skoler, friluftsfolket og diverse andre, der har lyst til at være i et dejligt naturom-

råde. Et bynært skov- og naturområde gør også Slagelse mere attraktiv at bosætte sig i.  
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Derudover skal området være med til at mindske risikoen for oversvømmelser pga. klimaæn-

dringer, binde CO2, beskytte grundvandet og styrke biodiversiteten. Biodiversitet er et udtryk 

for forskellighed i de arter, der er i et naturområde. Jo flere forskellige arter jo større biodi-

versitet. 

Der vil blive områder med skov, sletter, søer og enge. Skoven bliver primært løvskov - især 

med bøg og eg. Beplantningen tager udgangspunkt i de 40 oprindelige arter i Danmark. 

Indtil videre er der anlagt 4 skovområder: Stenageren, Lyshøj, Børneskoven og Rosenkilde-

skoven. Områdernes placering kan ses på kortet på bilag 1.  

Stenageren 

Stenageren er på nuværende tidspunkt den 

største del af Nordskoven.  

Der er en meget benyttet hundeskov place-

ret lige ved parkeringspladsen. Hundeskove 

står altid højt på Naturstyrelsen og andres 

ønskeliste, når ny skov anlægges. 

Én af de fornøjede brugere                          

- chihuahuaen Chiggo med ejere 2017 

 

 

En kælkebakke, som Nordskovens brugerråd 

ønskede, er placeret i et åbent område ved 

parkeringspladsen. Området kan bruges til 

forskellige lege og fysiske aktiviteter, som 

der kan lånes udstyr til i en grejbank opstil-

let nær ved i Rosenkildeskoven.  

 Kælkebakken på Stenageren 2017 
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Derudover er der tre vådområder på Sten-

ageren. Ved det ene - en lille sø i den sydli-

ge del - er der bygget en platform med 

bænk. Her kan man sætte sig og opleve sø-

ens liv, hygge med mad og drikke eller bare 

holde et hvil. 

 

Platform ved sø Stenageren 2015 

 

Et andet vådområde ligger i den nordvestli-

ge del af Stenageren. Dette vådområde tør-

rer helt eller delvist op om sommeren, hvil-

ket giver endnu en biotoptype. En biotop er 

et mindre naturområde, der er nogenlunde 

ens - eksempelvis en sø, en løvskov eller en 

eng. Jo flere forskellige biotoper, jo flere 

forskellige slags planter og dyr og dermed 

større biodiversitet.  

Det nordvestlige vådområde i Stenageren 2015 

Børneskoven 

Ved projekteringen af Børneskoven blev dagplejere, børnehaver og skoler involveret, så om-

rådet kunne benyttes bedst muligt til oplevelser, undervisning og formidling. Dette arbejde 

førte til anlæggelsen af et samlingssted, en grøft og et insekthotel. 

  

Stenene på samlingsstedet er dels natursten 

og dels bordursten, som er store firkantede 

granitsten. Samlingsstedets bordursten er 

genanvendt fra Korsørs nu nedlagte færge-

havn, hvor de blev brugt som kajkant.  

Samlingssted med bålplads 2017 
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Lyshøj 

Lyshøj har består dels af skov og dels af et stort lysåbent areal, hvor der ikke må plantes 

træer. I begyndelsen var Lyshøj hundeskov, men hundeskoven blev flyttet pga. naboklager 

om støj. 

I området er der et lille vandhul, hvor beplantningen er tyndet ud, så der kommer mere lys til 

vandhullet, som dermed bliver varmere. Dette gavner ynglen af padder - salamandere, frøer 

og skrubtudser. Alle padder i Danmark er fredede.  

Lyshøj benævnes på historiske kort som Lushehøy på en placering, hvor der med stor sand-

synlighed har været en gravhøj fra ældre bronzealder. Gravhøjen har været ca. 24 m i diame-

ter og 3 - 4 m høj. Man kan stadig ane gravhøjen i landskabet. Læs evt. mere om hele områ-

dets kulturhistorie i kulturanalysen, der er blevet udarbejdet for området, i forbindelse med 

projekteringen: https://www.slagelse.dk/politik/indsatsomraader/klimatilpasning-og-

baeredygtighed/projekter-om-klima-og-baeredygtighed/nordskoven-skovrejsning  

Rosenkildeskoven 

Rosenkildeskoven er her i foråret 2017 ved 

at blive plantet til. I Rosenkildeskoven er 

Nordskovens grejbank og skurvogn placeret. 

Grejbanken indeholder grej til undersøgelser 

af naturen, bålmad, legeting til gamle lege, 

ting til undervisningsforløb og skri-

ve/tegneunderlag. Grejbanken vedligeholdes 

af et aktiveringsprojekt under jobcenteret. 

 Grejbank og skurvogn 2017 

I forbindelse med Rosenkildeskoven har der været en arbejdsgruppe med deltagelse fra Au-

tisme Center Vestsjælland og Specialcenter Øst. Arbejdsgruppen er kommet med idéer og øn-

sker til området, så behovene hos målgruppen kan imødekommes.  

 

 

 

 

 

https://www.slagelse.dk/politik/indsatsomraader/klimatilpasning-og-baeredygtighed/projekter-om-klima-og-baeredygtighed/nordskoven-skovrejsning
https://www.slagelse.dk/politik/indsatsomraader/klimatilpasning-og-baeredygtighed/projekter-om-klima-og-baeredygtighed/nordskoven-skovrejsning
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Aktiviteter i Nordskoven 2015 - 2017 

Erhvervsskolen Selandia inddrager Nordsko-

ven i deres uddannelsesforløb. Eleverne har 

bl.a. udgravet grøften, bygget broer over 

grøften og anlagt samlingsstedet i Børne-

skoven. 

Grøften i Børneskoven graves af elever fra 

Erhvervsskolen Selandia 2015 

 

 

Jorden til samlingsstedet kommer den ud-

gravede grøft, der blev lavet, da drænrørene 

blev fjernet. For at øge biodiversiteten er 

der lagt sten i bunden af grøften. 

 

 

 

 

 

Elever fra Erhvervsskolen Selandia måler ud 

til en bro over grøften 2015 
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For at Nordskoven kunne bruges aktivt af 

børne- og undervisningsinstitutioner fra be-

gyndelsen, har dagplejebørn, børnehavebørn 

og nogle af Nymarkskolens elever sået fyr, 

bøg og eg.  

 

Børn fra Rosenkilde Børnehave og           

Nymarkskolen sår frø til Nordskoven 2015 

 

Idéen til dette projekt kom fra Center for 

Teknik og Miljø, som også stod for indkøb af 

frø, jord og anskaffelse af potter.  

Dagplejerne har passet de træer, som de har 

været med til at så. Dagplejebørnenes træer 

er blevet plantet i Rosenkildeskoven i foråret 

2017. 

 

 

 

 

Børn i dagpleje sår frø til træer                   

til Nordskoven 2015 
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Træerne, der blev sået af børnehavebørn og 

elever fra Nymarkskolen, er placeret i Ny-

markskolens kolonihave. Her er træerne 

blevet passet af eleverne, der nu går i 8. 

klasse. De små træer - af nogle elever kaldt 

babytræer - skal plantes i Rosenkildeskoven, 

som led i Genplant Planeten i november 

2017.  

Omplantning af træer i kolonihaven 2017 

 

 

Nymarkskolen har i samarbejde med Natur-

styrelsen Vestsjælland deltaget i Genplant 

Planeten i 2015, 2016 og 2017. Stort set al-

le elever på Nymarkskolen har i løbet af de 

år arbejdet med Genplant Planetens under-

visningsmateriale og været ude og plante 

træer i Nordskoven.  

  

 

 

 

Maja og Fatima (Nymarkskolen)             

planter træer 2016 
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I 2016 blev verdens måske største insektho-

tel placeret på et lysåbent område i Børne-

skoven.  

 

Insekthotellet Ask Yggdrasil anlægges 2015 

 

 

Børn fra Skovbørnehuset og Nymarkskolen 

var med til at indrette og indvie hotellets 

”lejligheder” - små huller i enden af stam-

merne blev fyldt med græs, pinde, blade og 

lignende, så insekter eller andre smådyr fik 

et sted at være. 

Børn fra Skovbørnehuset og Nymarkskolen 

samarbejder om at indrette insektboliger 

2016 

 

 

Insekthotellet er anlagt for at tilføre området 

biologisk materiale til nedbrydere - bænke-

bidere, snegle, larver mv., hvilket giver go-

de oplevelsesmuligheder for børn. Samtidig 

øges biodiversiteten. 

Oplevelse og undervisning i forbindelse med 

indvielse af insekthotellet Yggdrasil 2016 

 

Slagelse Naturskole anvender Nordskoven til forskellige arrangementer - undervisning, fore-

drag og oplevelser for forskellige grupper i Slagelse Kommune mv. 
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BILAG 5 – LITTERATURLISTE 

Alle links i denne opgave er tjekket d. 26/5 2017 

http://naturstyrelsen.dk/media/nst/Attachments/Vejledningigodstatsligskovrejsning12juli201

3.pdf  

http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/tilskudsordninger/statslig-

skovrejsning/  

http://naturstyrelsen.dk/nyheder/2012/jul/naturen-faar-stille-og-friluftszoner/  

http://naturstyrelsen.dk/publikationer/2008/dec/40-danske-traeer-og-buske/  

http://www.slagelse.dk/politik/indsatsomraader/klimatilpasning-og-

baeredygtighed/projekter-om-klima-og-baeredygtighed/nordskoven-skovrejsning  

http://slagelse.dn.dk/departments-media/6738/fremtidensnatur_slagelse.pdf  

Danmarks nye Skove af Jørgen Nimb Lassen & Jørgen Bo Larsen udgivet af Landskabsværk-

stedet i 2013 

Se også henvisninger på øvrige sider i materialet. 
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http://naturstyrelsen.dk/nyheder/2012/jul/naturen-faar-stille-og-friluftszoner/
http://naturstyrelsen.dk/publikationer/2008/dec/40-danske-traeer-og-buske/
http://www.slagelse.dk/politik/indsatsomraader/klimatilpasning-og-baeredygtighed/projekter-om-klima-og-baeredygtighed/nordskoven-skovrejsning
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