Saltø Gods historie kan føres tilbage til 1330, hvor
Dronning Margrethe I som ejede Saltø, primært
boede der om sommeren.

Et sidste
hvilested i
skoven

Godset er i dag et familiegods, der siden 1725 har
været i Scheel-Plessen slægtens eje.
Scheel-Plessen slægten, som oprindeligt stammer
fra Mecklenburg, kan føre deres stamtræ tilbage
til 1266.
Den første von Plessen kom fra Mecklenburg til
Danmark i 1678 og hed Christian Siegfried von
Plessen, gift med Sophie Agnes von Lepel.
Sønnen Carl Adolph von Plessen (født i 1678), som
var overkammerherre, statsmand og godsejer,
køber Saltø Gods i 1725.
Saltø Gods ejes i dag af Greve Carl-Christian von
Scheel-Plessen, som er 11. generation på Saltø.
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Begravelsesplads i skoven

Forhold på skovbegravelsespladsen

Saltø Gods har udlagt et stykke fredskov som
skovbegravelsesplads. Her er det muligt at erhverve
gravsteder med enkelte urnepladser, dobbelte
urnepladser eller et familietræ.
Skovgravpladsen ligger i en fredfyldt bøgeskov,
med udsigt til Karrebæk Fjord. Saltø Gods har en
lang og spændende historie, som begynder i
den sene middelalder. Områdets historie går dog
længere tilbage end det, idet der ligger en samling
store gravhøje fra bronzealderen, lige vest for skovbegravelsespladsen.
Alle kan, uanset bopæl og trosretning, erhverve et
gravsted. Selve urnen placeres rundt om de store
træer på arealet.

Eksempel på dobbelt urnegravsteder.
Ved foden af
det valgte
træ nedsættes
urnen og der
kan lægges
en mindeplade.

• Skovbegravelsespladsen er for urner, som
nedsættes omkring træerne
• Gravstederne er fredet i min. 10 år
• Gravstedsretten kan forlænges
• Det er muligt at reservere og forhåndserhverve
gravsteder
• Der er ikke anden beplantning end den for skoven
naturligt forekommende
• Træbetegnelser: E: Enkelt plads, D: Dobbelt plads,
FF: Fler-familietræ, F: Familietræ
Nummerskilte på stammerne sidder mod nord.
• Der må lægges en flad mindeplade i skovbunden
ovenpå urnegraven
• Vi gør opmærksom på, at skovbegravelsespladsen
ikke er indviet jord
• For kørsel i bil til skovbegravelsespladsen,
se hjemmesiden
• Find mere information på hjemmesiden om skovbegravelse og om skovbegravelsespladsen på Saltø.
Se www.skovbegravelse.nu

Priser*
• En urneplads koster kr. 5.900 for 10 år
(inkl. gravning og administration)
• Reservation og forhåndserhvervelse er mulig mod
betaling (se hjemmesiden for mere information)

*Prisen for erhvervelse af et gravsted og urnenedsættelse er
fastsat af Næstved Kommune. Vi tager forbehold for fejl og
prisændringer.

Sådan fungerer det:

Kontakt os
Ved spørgsmål til reservation
eller erhvervelse af urnegravsteder, urnenedsættelse
eller skovbegravelse generelt
- ring eller send en mail, vi er
klar til at hjælpe og svare på
spørgsmål.

Urnenedsættelse
Vælg et træ
Kom ud og vælg et træ i den smukke bøgeskov. Deltag i en af de
jævnligt planlagte guidede fremvisninger, eller aftal gerne en
personlig fremvisning. Man kan også selv besøge skovbegravelsespladsen, og på hjemmesiden er der et udvalg af træer.
Det er muligt at reservere samt forhåndserhverve gravstederne
til fremtidig anvendelse.
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Når en urne skal nedsættes, medbringer de pårørende normalt selv
urnen. Bedemanden kan også bringe urnen til skovbegravelsespladsen,
og skovbegravelsespladsens personale kan, efter aftale, overlevere
urnen på dagen.
De fleste vælger selv at nedsætte urnen, og det giver for mange også en
god afslutning. Vi forbereder altid gravningen og dækker med gran og
sørger efterfølgende for, at gravstedet fremstår pænt og naturligt.

Velkommen i skoven

Saltø Skovbegravelsesplads

Alle kan opholde sig i
skoven og mindes afdøde.
Bemærk at skoven er åben
fra kl. 6.00 til solnedgang
året rundt for gående og
cyklende.
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