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1 Indledning
1.1 Formål og indhold
Terrænpleje1 forbedrer et områdes bæreevne for både jagtbare og ikke jagtbare
arter. For at kompensere for det til tider ensformige landbrugsland, kan der – ofte ved blot at udnytte ret beskedne arealer - skabes levesteder for vildtet og et
smukkere varieret landskab. En del af finansieringen kan man vælge at hente
gennem højere jagtleje.
Skovdyrkerforeningens vildt- og naturplan er lavet med henblik på at optimere
naturindholdet på din ejendom ved at kombinere dine ønsker som jordejer med
de naturgivne muligheder på ejendommen og – med en samtidig opkobling til
aktuelle tilskudsmuligheder.
Vildt- og naturplanen er opbygget af en statusdel, med en oversigt over de registrerede kerneområder på ejendommen og en plan for udførelsen af de konkrete forslag til terrænforbedringer. Planteplaner og beskrivelser af de enkelte
driftstiltag er tilstræbt så detaljerede at de umiddelbart kan anvendes som arbejdsinstruks til en entreprenør - eller til dig selv. Dette materiale findes i bilag
Denne vildt- og naturplan er udarbejdet af Skovfoged Rasmus Larsen.
1.2 Målsætning
Ejendommens naturindhold er som udgangspunkt meget højt. Landskabet er
meget afvekslende med skov, eng og ager med deraf stort natur - og vildtindhold.
Det kortsigtede mål er at udpege de vildtvenlige kerneområder med henblik på
at vedligeholde og udbygge disse biotoper.
Dette skal ske under hensyntagen til at øge den i forvejen høje herlighedsværdi
på ejendommen med gode udsigtsforhold, mange solitære træer og kulturhistorie som stengærder mv.
Det langsigtede mål er at øge antallet af kerneområder, så der opnås en mere
jævn fordeling af vildtet på ejendommen. Herunder skal der lægges særlig vægt
på at ejendommen til tider huser kronvildt.
Det økonomiske mål er, at bevare og forbedre ejendommens herligheds- og
ejendomsværdi i forhold til eventuelt salg af ejendommen på sigt. Derudover
skal de gode jagtmuligheder sikres og øges for derigennem at kunne opnå en
højere jagtleje. Dette skal ske under hensyntagen til, at landbrugsdriften er meget vigtig.
Den økonomiske ramme for hvad ejer ønsker at investere er begrænset, hvorfor
tiltag der foreslås skal have stor betydning for ejendommens samlede værdi.
Hvor der er mulighed for opnåelse af tilskud ønskes disse udnyttet. Derudover
vil der være plejeindgreb af mindre omfang, der ikke er voldsomt omkostningstunge, som ejer selv kan forestå.

1

Terrænpleje er en del af vildtplejebegrebet, der udover terrænpleje også omfatter bestandspleje (eksempelvis udsætning, afskydning mv.).

Side 2

1.3 Vildtets krav
For at udføre de rigtige naturplejetiltag til gavn for vildtet, er det afgørende, at
man har kendskab til de enkelte vildtarters krav til levestedet. Målrettes vildtplejen, så disse krav opfyldes, giver man vildtet de bedste livsbetingelser.
Generelt er vildtarternes arts- og individrigdom afhængig af bl.a. jordbund, klima
samt menneskets påvirkning. De to første punkter er givet på forhånd, men den
sidste kan vildtpleje påvirke.
Fasanen
Fasanen foretrækker et varieret landskab der kombineres med dyrkede marker,
levende hegn, lodne markskel og mindre beplantninger i form af mindre skove,
vildtplantninger og moser.
Fasanen yngler helst i halvlang vegetation - gerne græs. Det er afgørende, at
der findes et varieret udbud af frø fra forskellige ukrudtsarter.
Flere insekter kræver ukrudt, herunder græsser som fløjlsgræs og hundegræs
til overvintring. Insekter som bladtæger, bladhvepselarver, cikader og sommerfuglelarver er vigtige fødeelementer for fasanen – og især for kyllingerne.
Kronvildt
Kronvildtet er generelt sårbare i forhold til forstyrrelser og kan med fordel sikres
nogle forstyrrelsesfri kerneområder hvor der altid er ro. Fødemæssigt er de mindre selektive end råvildt og åbne områder med f.eks. kort slået græs er glimrende for kronvildtet
Råvildt
Råvildtet kræver et mosaiklandskab, der veksler mellem små skove, søer, marker og enge. Råvildtet kan godt leve på de åbne marker, men det kræver gode
forhold i form af brede levende hegn og småplantninger.
Vandfugle
Generelt gælder, at der skal være store vådområder, gerne en mosaik af afgræssede arealer, rørskov og lavvande områder, stor randeffekt og varierende
vandybder – og gerne fladt vand, hvor hvirvelløse dyr opformeres.
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2 Status for Lindholtgaard
Lindholtgård drives af Lars Holst Frederiksen. Til ejendommen er forpagtet en
række tilstødende arealer. Kun arealer ejet af Lars Holst Frederiksen indgår i
ejendommens langsigtede natur – og driftsmæssige dispositioner, hvorfor naturplanen begrænser sig til disse arealer. Arealerne er markeret ind på nedenstående orthofoto. I bilagene er vedlagt markkort og markplan, hvor status for
det enkelte areal fremgår.
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2.1 Datagrundlag
Ifølge Lars Holst Frederiksen udgør ejendommen ca. 120 ha. og er fordelt efter
nedenstående. Som det fremgår af tallene er der på Lindholtgård en stor andel
”naturarealer”.

Ejendommens samlede areal udgør 120
ha., følgende naturtyper udgør ca:

Ejendomsnavn: Lindholtgaard

Landbrugsjord i omdrift:
Landbrugsjord, brak
Landbrugsjord flerårig brak
Permanent græs.
Skov med fredsskovspligt
Skov uden fredsskovspligt:
I alt

Ejendomsnummer:

78 ha
5,5 ha
1,5 ha
7,5 ha
15 ha
13 ha
120 ha

Ejendommensadresse: Lindholtvej 4

- 341016673 lindholtvej 4,
- 341041562 Birgittehøj
Kommune: Tornved
Amt: Vestsjællands Amt

Ejendommen drives økologisk pånær skoven og juletræsarealerne. Kombinationen mellem den relativ store andel skov, juletræer, moser, levende hegn, brak
og de økologisk dyrkede marker gør at ejendommens udgangspunkt er meget
vildt- og naturvenligt. Markernes tynde usprøjtede afgrøder, fungerer i høj grad
som store vildtagre, hvor der er gode opformeringsbetingelser for etårige urter,
insekter mv. - ting som er meget vigtige for vildtet. Da markdriften allerede er
vildtvenlig vil fokus i denne naturplan derfor primært rette sig mod ejendommens øvrige natur.
På ejendommen dyrkes juletræer til både eksport og lokalt salg – bl.a. julemarkedet afholdt på Lindholtgård. Ejendommens nordlige mark med juletræer er
salgsklare, og efter afviklingen af kulturen må der tages stilling til om driften
fortsættes eller om arealet skal overgå til anden anvendelse. Arealet er velegnet
til juletræer og samtidig med, at marken ikke længere er støtteberettiget efter
enkeltbetalingsordningen anbefales det at fortsætte juletræsdyrkningen.

2.2 Generelle dyrkningsbetingelser
Landskabet omkring Lindholt er meget kuperet (se evt. bilag nr. 4). Dette besværliggør dyrkningen af rationel landbrugsdrift af ejendommens marker.
Jordbunden veksler fra sandede/ tørre jorde på bakkerne til lidt mere næringsrige arealer i lavningerne. Generelt må jorden betegnes som værende let/sandet.
Klimaet varierer fra vindudsatte bakketoppe til helt beskyttede områder som ligger i lavninger, opad skov, remiser mv. Med enkelte undtagelser vil de fleste
træarter og buske og vildtafgrøder derfor med succes kunne anvendes.

2.3 Tilskudsmuligheder
Meget hyppigt er der mulighed for at benytte forskellige former for tilskud til at
dække hele eller dele af omkostningerne til terrænplejen. For planter og plantSide 5

ning er der muligheder for etablering af større, sammenhængende arealer via
skovrejsningsordningen og i mindre målestok via ordningerne for læplantning,
noon-food og vildtplanter. SFL/MVJ-ordningen er bredt anvendelig til bla. sprøjtefrie randzoner og i visse tilfælde også til 20-årig udtagning. Endelig er der muligheder i en vildtvenlig udnyttelse af brakarealerne under den almindelige hektarstøtte.
Se nærmere om tilskudsmulighederne i Skovdyrkerforeningens faktablade nr.
2.1-2.6. En række af de konkrete muligheder på fremgår nedenfor (baseret på
amtets oplysninger).
Udpegning

Område

Betydning

SFL-område

Hele ejendommen er
beliggende i et SFLområde

I SFL-områder (særligt følsomme landbrugsområder) kan der gennem MVJ-ordningen
(Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger) søges
om tilskud til bl.a. sprøjtefrie randzoner, 5- eller 10-årig udtagning samt ændret afvanding
(se faktablad 2.6).

Skovrejsningsområde

Hovedparten af
Lindholtgaards arealer er ikke beliggende
i skovrejsningsområde, men i neutraloråde.

I skovrejsningsområde kan der opnås tilskud
til etablering af skov samt en 10-årig indkomstkompensation (se faktablad 2.5).
I andre områder kan de også visse muligheder for at opnå tilskud til etablering af skov –
dog med reducerede satser og der ydes ikke
indkomstkompensation her

Tabel 1: Tilskudsmuligheder på Lindholtgaard (se desuden kortbilag)

2.4 Beskyttelser
På næsten alle ejendomme er mulighederne for terrænpleje reguleret af forskellige love. Beskyttelserne indskrænker råderetten, men en række af beskyttelserne stemmer dog godt overens med hensynet til vildtet (kerneområder for
vildtet). For en del af bestemmelserne kan der opnås dispensation efter ansøgning til myndighederne.
Naturbeskyttelsesloven varetager hensynet til småbiotoper - og i øvrigt også
publikums adgang på ejendommen. Dette indebærer forbud mod tilstandsændringer, herunder ompløjning og opdyrkning, på fx heder, moser og enge
samt forbud mod tilplantning tæt på vandløb og større søer. Ligeledes kan udpegning efter regionplanen også reducere mulighederne for tilplantning på
ejendommen.
Eksisterende skov er i mange tilfælde fredskovspligtig - og selv om den ikke er,
skal skovlovens regler følges i 10 år efter ejerskifte. Konkret for Lindholtgård er
den sydlige del af skoven omkring Hjortebjerg fredsskov (se bilag). Dette indebærer, at arealet ikke må ryddes til andre formål, men skal være bevokset med
træer, der kan udvikle sig til højstammet skov. Endvidere skal der i henhold til
planloven ansøges hos kommunen forud for etablering af større vandhuller.
Se nærmere om beskyttelser i faktablad 1.1. De konkrete beskyttelser på
Lindholtgaard fremgår af nedenstående (baseret på amtets oplysninger).
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Udpegning

Område

Betydning

Beskyttede
moser

Moseområdet mellem
Lindholtgaard og
Vendsbjerg.

Der må ikke foretages ændringer i beskyttede mosers
tilstand. Dette indebærer bl.a., at nytilplantninger, ændring af vandspejl og terrænændringer ikke er tilladt.
Eksisterende landbrugsdrift (f.eks. græsning) og hidtidig
skovbrugsmæssig udnyttelse kan dog fortsættes.

Beskyttede
vandløb

Nord for Hjortebjerg
løber 2 beskyttede
vandløb

Der må ikke foretages ændringer i beskyttede vandløbs
tilstand. Dette indebærer bl.a., at der ikke må foretages
reguleringer, etablering af opstemningsanlæg uddybning af vandløbets oprindelige leje. Almindelige vedligeholdelsesarbejder kan dog gennemføres.

Beskyttede
søer

Rundt på ejendommens findes nogle
mindre søer. En del er
under tilgroning

Der må ikke foretages ændringer i beskyttede søers tilstand. Dette indebærer bl.a., at der ikke må foretages
ændring af vandspejl og profil eller gennemføres andre
terrænændringer.

Beskyttede
sten- og
jorddiger

På ejendommen er
udpeget en række
fredede sten- og jorddiger

Der må ikke foretages ændringer i tilstanden af beskyttede sten- og jorddiger. Dette indebærer bl.a., at der ikke må foretages hel eller delvis nedlæggelse af diger
(herunder vejgennemføringer). Sædvanlig vedligeholdelse – herunder beskæring og nedskæring af træer og
af buske samt mindre omsætninger af stendiger – er
dog tilladt.

Områder,
hvor skovrejsning er
uønsket

Den vestlige del af
ejendommens jorde.

I områder, hvor skovrejsning er uønsket må der ikke
etableres ny skov. Dette forbud omfatter ikke gentilplantninger af eksisterende beplantninger – og omfatter
heller ikke nytilplantning af juletræer i kort rotation, af
læhegn eller af vildtremiser. Vildtremiser kan dog opfattes som skov (såfremt de er større end 0,5 ha, mere
end 20 m brede samt består af træer, der kan danne
højtstammet sluttet skov). Sådanne nytilplantninger må
derfor ikke etableres.

(regionplanen)

Andre regu- Hele ejendommen er
udpeget som landleringer
skabsområde

Landskabsområder er primært forbeholdt jordbrugserhvervet, som herved får en høj grad af investeringssikkerhed. Retningslinjerne er udformet på en sådan måde, at der, samtidig med at landbrugsdriften sikres, bliver taget vidtgående hensyn til bevaringsinteresserne.

Tabel 2: Beskyttelser på Lindholtgård (se desuden kortbilag)

2.5 Kulturspor
Kulturarvsstyrelsen har registreret 4 lokaliteter hvor der har været registreret
flintefund. Fundene er henholdvis flintknive og – økser. Placering af fundene og
hvilken type fund der er gjort det enkelte sted fremgår af kortbilag 7.
2.6 Jagten
Jagten på Lindholtgård er lejet ud. De vigtigste vildtarter i relation til jagtleje indtægter er råvildt og fasaner samt at der til tider står kronvildt. Som bestandspleje sættes der fasaner ud for at øge jagtmulighederne. I kraft at terrænet er der
en stor bestand af råvildt. Området indbyder til såvel anstands- som pürschjagt
på bukke om sommeren, ligesom der er en glimrende jagt på råvildt om efteråret. For at forbedre jagten på andefugle kan der med fordel etableres flere
vandhuller.
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3 Beskrivelse af kerneområder2
Som det fremgik af orthofotoet over Lindholtgaard er ejendommen specielt i den
nordlige del meget naturrig. Denne fremstår som et stort kerneområde for vildtet idet
terrænet konstant veksler mellem mark, løvskov, grantræer, brak, eng, mose mv. I
det følgende fremhæves derfor kun særlige områder på ejendommen.
3.1 Kerneområde 1: Skov / Brak / Moseområde nordøst for gården

Type af kerneområde:

Naturområde der indeholder stor biologisk og æstetisk værdi

Status:

Området indeholder en lang række naturtyper i form af løvskov, et
område lagt ud til naturlig tilgroning, mose/ vandhul, agermark og hhv.
slået og ikke slået brak.

Trusler:

Hvis slåningen ophører, vil variationen mindskes. Vandhullet er under
tilgroning.

Beskyttelse: Den hidtidige drift sikker opretholdelse af tilstanden
Fremtidsmuligheder:

Variationen kan øges, hvis dele af brakken lægges om. Der kan overvejes at så vildtafgrøder i brakjorden.

Engangsindgreb

Rørlægningen der tilfører vand til vandhullet repareres, således der
igen kommer frit vandspejl.

Vedvarende
pleje:

Fortsat udlægning af brak, hvor dele af den holdes kortslået. Arealet
holdes kortslået hele vækstsæsonen eller først fra august og frem af
hensyn vildtets yngel.

Tilskudsmuligheder:

Enkeltbetalingsordningen/ MVJ- ordningen

2

Et kerneområde er et område der opfylder vildtets krav mht. skjul, føde, dækning og
ynglemulighed
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3.2 Kerneområde 2: Sø ved vildspringmark

Type af kerneområde:

Mindre sø omgivet af elle & birkeskov.

Status:

Søen er bevokset med dunhammer rundt i kanten. Birke og elleskoven er meget åben i bunden, hvorfor der ikke er meget dækning. Op
ad området er udlagt 0,5 ha. brak med græs

Trusler:

Søen er under langsom tilgroning af dunhammer

Fremtidsmuligheder:

I skoven kan der med fordel tyndes for at få mere opvækst i bunden,
hvilket giver bedre muligheder for skjul til vildtet. Dele af brakken kan
med fordel holdes kortslået af hensyn til tørre – og fødemuligheder for
vildtet.

Engangsindgreb:

Skoven tyndes igennem af ejer til flisproduktion. Ved samme lejlighed
kan der ved søen åbnes yderligere op for solindstråling fra syd.

Vedvarende
pleje:

Dele af brakken slås. Hvis der ønskes fodret for at trække ænder til,
bør et område ned til vandkanten holdes kortslået, da ænderne ellers
ikke tør gå på land og fouragere ved fodringsstedet.

Tilskudsmuligheder:

På brakarealet anvendes enkeltbetalingsordningen fortsat.
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3.3 Kerneområde 3: Søleplads sydøst for Birgittehøj

Type af kerneområde:

Lavtliggende areal der har været braklagt gennem en årrække.

Naboarealer: Marker / juletræskultur
Status:

Området vanskeligt at dyrke. Kronvildtet færdes i området.

Trusler:

For meget menneskelig aktivitet vil få kronvildtets brug af området til
at ophøre

Fremtidsmuligheder:

Ejer er varm på ideen om at lave en beplantning for at skabe et levested, hvor vildtet holder til hele året. Derudover foreslås et vandhul
etableret, i det fugtige område.

Engangsindgreb:

Der etableres et vandhul med dozer (600 - 1000 m ). Der etableres
en beplantning på 0,45 ha. samt et 6 rækket levende hegn på vestsiden. Dette for at skabe en remise, hvor (kron)vildtet har mulighed for
at stå i dagtimerne.

Vedvarende
pleje:

Dele af arealet slås

Tilskudsmuligheder:

Åbne område: Fortsat anvendelse af enkeltbetalingsordningen.

2

Vandhul: Tilskud til etablering af mindre vådområder- jagttegnsmidler.
Der kan søges om tilskud til skovrejsning, men dette kræver sandsynligvis, at der udlægges ca. 5 ha for at få tilsagn om tilskud. Derudover
er området beliggende i neutral skovrejsningsområde hvorfor der ikke
kan opnås indkomstkompensation via skovrejsningsordningen.
Alternativt kan der søges tilskud til Lægivende og biotopforbedrende
beplantninger, hvor der kan etableres levende hegn ligesom der kan
anlægges småbiotoper der er mindre en 0,5 ha.
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3.4 Kerneområde 4: Katrinebjerg

Type af kerneområde:

Bakke hvor der er plantet nordmannsgran ned af siderne

Naboarealer: Landbrugsjord
Status:

Katrinebjerg ligger højt i landskabet, hvorfor det er et dejligt udsigtspunkt. Derudover er det et godt levested for vildtet. Der etableret vildtager med bl.a. havre og fodermarvkål.

Trusler:

Udsigten fra Katrinebjerg forringes af de stadig højere Nordmannsgraner. Et mindre område med bjørneklo vil hurtigt brede sig hvis den
ikke bliver bekæmpet

Fremtidsmuligheder:

Udsigten skal bevares samtidig med at det er en god biotop for ejendommens vildt.

Engangsindgreb:

Der tyndes i nordmannsgranerne for at holde dem grønne helt til bunden af hensyn til dækning til vildtet. Derudover sikres områder med frit
udsyn ved områdevis at fjerne nordmannsgraner tæt på bakketoppen.

Vedvarende
pleje:

Slåning af græsarealerne. Græsset holdes kortslået igennem hele
vækstsæsonen eller først efter 1. august af hensyn til vildtets yngel.

Tilskudsmuligheder:

Vildtafgrøder kan sås i den eksisterende brak, hvorved tilskud fra Enkeltbetalingsordningen fortsat kan anvendes.
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3.5 Kerneområde 5- 8: 4 Remiser anlagt på landbrugsjord

Type af kerneområde:

Områderne er anlagt på landbrugsjord i 1997. En er anlagt på hjortebjerg mens den anden er anlagt på vildspringmark nordøst for hjortebjerg. De to øvrige er anlagt i tilknytning til beboelse hhv. vest for
Lindholtgårds have, og opad naboens ejendom på marken syd for
Hjortebjerg skov. Fælles for dem er, at de er en oase for vildtet

Naboarealer: Landbrugsjord.
Status:

Remiserne fungerer som et glimrende levested for vildtet.

Trusler:

Remiserne er meget tætte i dag. For at bevare denne tilstand bør remiserne tyndes igennem for at holde dem helt tætte i bunden.

Fremtidsmuligheder:

Rundt om remiserne kan der sås vildtafgrøder, hvilket yderligere vil
forbedre fødegrundlaget.

Engangsindgreb:

Remiserne tyndes efter behov for at sikre at der også fremover ydes
optimal dækning til vildtet.

Vedvarende
pleje:

I områderne hvor der er plantet gran, bør de løbende tyndes for at
kunne holde dem tætte til bunden. For at bevare tætheden kan granerne med fordel også topkappes i 1- 1,5 meters højde, hvorved de
bevares helt tætte i bunden. Er buskene i remiserne blevet åbne, kan
de løbende skæres ned for at skyde på ny hvilket øger tætheden. For
at udnytte grenene til dækning og samtidig bevare dem i live kan buskene halvfældes således, at de både skyder på ny og holder grenene der ligger hen ad jorden i live

Tilskudsmuligheder:

Der hæves tilskud gennem den flerårige brakordningen indtil remiserne er 9 år, og arealer må tages ud af enkeltbetalingsordningen.
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3.6 Kulturspor: Stendiger

Beliggenhed:

Langs markskel samt som skovdiger

Beskrivelse
af kulturspor:

I forbindelse med udskiftningen blev der etableret en række sten- og
jorddiger. Udover at indeholde kulturhistorie er digerne med til at skabe herlighedsværdi

Trusler:

Træerne som vokser på digerne ødelægger langsomt disse.

Beskyttelse: Digerne kan beskyttes ved at fælde træerne/ skære opvækst ned som
står i diget.
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4 Nye tiltag
Ejendommen kan samlet set gøres mere vildtvenlig og forholdene for de specielt prioriterede vildtarter kan forbedres ved en række nye tiltag. Dette afsnit giver prioriteret oversigt over de forslag som skal bringe ejendommen tættere på
målsætningen ud fra den nuværende status (prioriteringen fremgår af økonomibilaget).
Oprensning af skovsøer

Skovsøerne trænger til oprensning og trues af tilgroning af birk, pil mv. For at
opnå fuld effekt af en oprensning bør opvæksten rundt om vandhullerne fjernes
for at få lysindstråling til vandhullet, da et varmt vandhul giver langt mere liv. Efterfølgende kan dele af vegetationen holdes kortslået. Der skal søges tilladelse
til indgrebet, da områderne er § 3 beskyttet.
Den vestlige af de to markerede søer vil kunne udgøre en smuk indgang til skoven, og ved et evt. valg mellem hvilke af de to søer der skal oprenses bør denne have højeste prioritet.
Skovbryn

Dette skovbryn vil ligesom andre af ejensdommens skovkanter have gavn af at
blive tyndet igennem. Skovbrynet består af skyggetræarten bøg, hvorfor der ikSide 14

ke kommer ret meget lys til bunden. Dette bevirker at buske og undervækst
trykkes hvorved læeffekten udebliver.
Oprydning af rødgran

Et mindre granareal som er påvirket af stormfald og opløsning. Ejer bruger selv
træet som energitræ. For at få selvforyngelse til at spire kan det anbefales at
der laves en overfladisk jordbearbejdning for at få blottet mineraljord frem. Alternativt kan der plantes når arealet er ryddet for gamle graner. Anslås omkostningsneutralt idet ejer selv foretager oparbejdning og anvender træet.
Mosen

Det eneste ejendommen er lidt naturfattig på er åbent vand. Det foreslås derfor
at mosen delvis ryddes for pil, samt at den graves op, således der opnås frit
2
vandspejl (ca. 600 m ). Mosen er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3,
hvorfor amtets godkendelse af en ansøgning er en forudsætning. Et sådant tiltag vil øge herlighedsværdierne. Derudover bliver der bedre mulighed for jagt
på andefugle.
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Solitære træer/ nordmanngran remise

Der er for ca. 1 år siden knust et større juletræsareal for at kunne få arealet ind
under enkeltbetalingsordningen. Terrænet, hvor juletræerne stod, er kuperet og
der ønskes at skabe sammenhæng med det tilstødende areal som ses på fotoet. Dette kan ske ved at indplante eg og tjørn (ca. 25 stk.) som er karakteristiske
overdrevsarter. Der plantes primært på højdedragene da dette på sigt vil fremhæve landskabets konturer. Af hensyn til vildtbid anvendes vækstrør til planterne.
Et mindre areal med nordmannsgran som ikke blev knust står tilbage og fungerer som en remise. For at opretholde effekten af remisen for vildtet, bør den tyndes igennem således at træerne bevares grønne og tætte helt til bunden. De
udslæbte træer knuses efterfølgende. For at skabe en fodpose, plantes der 3
rækker med lave buske omkring remisen. Der anvendes dunet gedeblad & snebær, hvorved hegning er overflødig.
Skoveng

Arealet er bevokset med 10 – 15 årig nobilis pyntegrøntsbevoksning. Der fortsættes med klip så længe det er rentabelt. Efterfølgende kan arealet udlægges
til skoveng. For at kunne holde den kortslået, så der konstant er frisk næringsrig
vegetation, bør arealet knuses ned til jordoverfladen. Skovengen vil være et
godt tiltag for vildtet. Tiltaget vil først være aktuelt om en årrække, med mindre
klippekulturen opgives.
Side 16

Thujabevoksning

Af hensyn til vinterdækning for ejendommens vildt anbefales det at tynde thujabevoksningen igennem for at den bevares grøn til bunden. Dette vil gavne intentionen om, at der skal være vinterdækning spredt omkring over hele ejendommen. Gode dækningsmuligheder om vinteren vil have positiv effekt på vinterdødeligheden, og dermed opretholdelse af større vildtbestande.
Remise ved Rævebjerg

Rundt om remisen er der for at forbedre denne plantet rød snebær og dunet
gedeblad. Mellem remisen og ind mod Rævebjerg er der et mindre stykke landbrugsjord som både er vanskelig at dyrke og som giver ringe udbytte. Ved at
udbygge remisen mod ca. 30 meter mod vest kan remisen forbedres. At remisen ikke gøres endnu større skyldes, at det jagtmæssigt ikke er ønskeligt at remisen ligger nærmere skel. I bilagene er der vedlagt en skitse over den nye remise. Der vælges ikke at søge nogen form for tilskud, i det der herved opnås
større frihed i artsvalget. Som det fremgår af skitsen (bilag) holdes et åbent område fri til slåning i det laveste parti, mens det øvrige areal tilplantes.
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5 Samlet økonomisk overblik og skematisk oversigt over
planen
I vildt- og naturplanen for Lindholtgård er der foreslået tiltag for netto 137500 kr.
Det skal understreges at de økonomiske beregninger er overslag/ bedste skøn.
Det primære formål med oversigten er da også at give et beslutningsgrundlag til
at vælge fra eller vælge til, alt efter ønsker og ressourcer.
Et af de få naturelementer ejendommen ikke er rig er vandhuller/ søer. I vildtog naturplanen er vandhuller/ søer derfor blevet prioriteret højt, da dette både
vil øge jagt- og herlighedsværdierne. Oprensning af de to vandhuller nærmest
ejendommen har fået højeste prioritet.
Markdriften er i dag meget vildtvenlig. Tiltagene er derfor primært begrænsede
til at slå mere af brakken for at forøge dennes værdi for vildtet.
Der er allerede etableret en række remiser, ligesom der er en række granholme
der har stor værdi for vildtet om vinteren. For at bevare disse arealers værdi for
vildtet, har det fået høj prioritet at pleje disse bevoksninger ved tynding, topkapning mv.
Der er givet forslag til udvidelse af en eksisterende remise, og nyanlæg af en
større helårsremise. Disse to tiltag vil medvirke til at forbedre levestederne på
den sydlige del af ejendommen.

Aktivitetstype / prioritet

1

2

Bevoksningspleje

15.500

4.000

Vildtagre og lignende

11.000

Vand

37.000

17.000

54.000

6.000

47.000

53.000

69.500

68.000

Plantning
I alt

3

I alt
19.500
11.000

0

137.500

Tabel 3: Prioriteret omkostningsbudget. Beløb i kr. (netto efter
evt. tilskud i etableringsfasen men ekskl. evt. løbende driftstilskud efter år 1).
Prioritet 1: Her-og-nu. Prioritet 2: Oplagt forbedring – iværksættes i løbet af max. 3 år. Prioritet 3: Potentiel aktivitet.
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6 Sammenfatning
Gennemgangen af ejendommen har vist et meget højt naturindhold. Løvskoven,
de levende hegn, moserne, remiserne giver sammen med det kuperede landskab et æstetisk smukt landskab som i høj grad allerede er vildtvenlig.
De vildtvenlige kerneområder er udpeget og der er givet forslag til et kerneområde i form af en helårsremise for at få en mere jævn fordeling af vildtet på ejendommen. Dette vil ligeledes være et tiltag til gavn for kronvildtet.
For at udbygge herligheds- og ejendomsværdien på sigt, er der foreslået plantning af solitære træer, plantning af eg og tjørn som overdrev, ligesom kulturspor
foreslås plejet. Ved anlægs- og plejeforslag er udsigtsforholdene for ejendommen søgt forbedret og sikret.
Vandhuller/ moser foreslås oprenset for at skabe mere åbent vandspejl på ejendommen. Udover at kunne give en højere jagtleje vil det i høj grad øge herlighedsværdierne. Områder nærmest ejendommen er givet højeste prioritet.
Det har været vigtigt at påpege de plejebehov og muligheder remiser og andre
arealer der er af stor betydning for vildtet. Langt de fleste arealer fungerer efter
formålet i dag, men tiltag er vigtige for opretholdelse af den gunstige tilstand.
Arbejdet har vist at der, inden for en begrænset økonomisk ramme, er mulighed for lave tiltag som vil være til stor gavn for vildtet og naturen. Tiltagene vil
derudover give forbedrede indtægtsmuligheder fra jagtleje. At gennemføre tiltagene vil ligeledes have en stærk positiv indflydelse på ejendommens værdi ved
et evt. salg. Værdistigningen kan sagtens vise sig at være langt større end omkostningerne.

Dato:

Med venlig hilsen
Skovdyrkerforeningen

Vildt- og naturplanen er modtaget og godkendt.

Konsulenten

Ejer

Hermed attesterer ovenstående konsulent for, at besøg og vildt- og naturplan er udarbejdet efter De Danske
Skovdyrkerforeningers vildtvenlige rådgivningskoncept. Som ejer kvitterer du udelukkende for at have modtaget
og godkendt planen - og er altså på ingen måde forpligtiget af de foreslåede tiltag.
Den færdige plan bygger på de oplysninger og terrænforhold, som var kendt på tidspunktet for udarbejdelsen.
Der tages således forbehold for omstændigheder, som ikke er beskrevet i planen, men som alligevel kan have
betydning for arealanvendelse eller bevirke ændrede økonomiske forudsætninger. Det understreges endvidere,
at de økonomiske beregninger er overslag og at Skovdyrkerforeningen ikke påtager sig noget økonomisk ansvar i forbindelse med planens anvendelse.
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7 Litteratur og forslag til supplerende læsning
Denne litteraturliste giver dig mulighed for at søge yderligere og supplerende information om terræn- og vildtpleje. Har du yderligere interesse i særlige konkrete emner, så er du meget velkommen til at kontakte Skovdyrkerforeningen, for
at få hjælp til yderligere litteraturhenvisninger.
Links:

www.jaegerne.dk
www.dffe.dk
www.netnatur.dk
www.skovdyrkerne.dk
www.sns.dk

Bøger:
Den ny jæger, 2002, Miljøministeriet og Danmarks Jægerforbund.
Politikens Jagtbog, 1998, Jørgen Fog.
Hvad siger skovloven, Skovinfo nr. 1, SKOV-info 1993, rev. 1999.
Artikler:

Bedre brak, TAK!, Jæger 2002, Niels Søndergård og Thomas H.
Christensen.
Farming for game, Shooting times and country magazine 1998,
Nigel Boatman.
Det gode jagtterræn, Landsbladet 1995, Lars Skov Gleerup.
Småbiotoper – en fælles interesse, Landsbladet 1999, De danske landboforeninger og Danmarks Jægerforbund.
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8 Bilag
8.1 Bilag 1: Markkort
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8.2 Bilag 2: Markplan
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8.3

Bilag 3: Fredsskov
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8.4

Bilag 4: Højdekurver, Lindholtgaard
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8.5 Bilag 5: Særligt Følsomt Landbrugsområde (SFL- område)
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8.6 Bilag 6:Skovrejsningsområder og naturbeskyttede områder
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8.7 Bilag 7: Kulturhistoriske fund.

Kilde: Kulturarvsstyrelsen; www.dkconline.dk

Nr. 96: Tykn. sleben Flintøkse med afbrudt Æg, udpr. megalitisk.
Nr. 97: Flækkekniv af kraftig Flække, skraat afh. fortil. Fundet i lille Mose.
Nr. 99: 2 smaa daarlige atypiske Flintøkser, den ene nærmest tykn. sleben ca.
8 cm l., den anden usleben lidt bredægget 10 cm l.
Nr.111:Stor svær tyndn. Grønstensøkse
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8.8 Bilag 8: Principskitse over Remise ved Rævebjerg

30 m
Nyplantning

Græs

Sitkagran

Kortslået
græs

Hybenrose
Dunet gedeblad& snebær

Ny Remise

Eksisterende remise

Den nye del af remisen forudsættes hegnet.
Forslag til plante arter:
Fodpose: Rosa multiflora, sargents æble, slåen
Kerne: Holme af fjeldribs og rødgran,
Rundt langs fodposen og i områderne hvor der plantes fjeldribs kan der plante
skovabild som både vil give føde til vildtet og et ”spændende billede”.
Derudover kan der plantes enkelte solitære træer som f.eks. spidsløn, hestekastanje, robinie i hjørnerne af remisen.

8.9 Bilag 9: Budget over foreslåede indgreb i vildt- og naturplanen
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