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Side 1

1 Indledning
1.1

Formål og indhold
Din Natur- og Vildtplan er udarbejdet med henblik på at optimere natur- og
vildtindholdet på Stensgård. Planen kombinerer dine ønsker med de naturgivne
muligheder på ejendommen - og planens forslag tager hensyn til aktuelle tilskudsmuligheder.
Planen anviser veje til at forbedre levevilkår for både jagtbare og ikke jagtbare
arter. Ved blot at beskytte eller udnytte ret beskedne arealer kan du fastholde
og skabe gode levesteder for vildtet. Desuden får du et smukkere og mere varieret landskab.
Natur- og Vildtplanen er opbygget af en statusdel, en beskrivelse (med forslag
til beskyttelse og forbedringer) af de registrerede kerneområder på ejendommen og forslag til nye tiltag for at skabe nye levesteder for vildtet. Desuden indeholder planen et budget med et overslag over omkostningerne ved at gennemføre planens forslag.
Denne Natur- og Vildtplan er udarbejdet af Skovfoged Jens Venø Kjellerup
Skovdyrkerforeningen SYD.

1.2

Målsætning
Det kortsigtede mål er at udpege de vildtvenlige kerneområder på STENSGÅRD med henblik på at vedligeholde og udbygge disse biotoper.
Der ønskes særlig fokus på bestanden af råvildt og fasaner, sekundært forekomsten af agerhøns og harer.
Det langsigtede mål er at forbedre kerneområder, og skabe spredningsveje ud
fra disse så der opnås en mere jævn fordeling af vildtet på ejendommen.

1.3

Vildtets krav
For at udføre de rigtige natur- og vildtplejetiltag til gavn for vildtet, er det afgørende at kende de enkelte vildtarters krav til levestedet. I planen målretter vi
plejen, så disse krav opfyldes, og vi giver dermed vildtet de bedste livsbetingelser.
Vildtets arts- og individrigdom afhængig af bl.a. jordbund, klima samt vores påvirkning. De to første punkter er givet på forhånd, men det sidste kan vildtpleje
påvirke.
I boksene nedenfor ses, hvilke krav de vigtigste vildt-arter på din ejendom stiller til terrænet. Det giver et fingerpeg om, på hvilke områder plejen skal sættes
ind.
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Fasanen
Krav til terrænet: Fasanen foretrækker et varieret landskab af dyrkede marker, levende hegn, lodne markskel, skove, remiser og moser.
Fasanen færdes helst i randzonen mellem de forskellige biotoper. Fasanen yngler helst i halvlang vegetation - gerne græs.
Især for kyllingerne er insekter som bladtæger, bladhvepselarver, cikader og sommerfuglelarver vigtige føde-elementer. Om vinteren består føden udover korn og ukrudtsfrø af kløver og frisk græs.
Gavnlig pleje i terrænet: Der bør stræbes efter et varieret terræn
med lange grænseflader mellem tilflugtssteder og fourageringsområder – altså fx ved anlæg af levende hegn og remiser.
Det er afgørende, at der findes et varieret udbud af frø fra forskellige
ukrudtsarter – dette kan bl.a. opnås ved sprøjte- og/eller gødningsfrie
randzoner, insektvolde og vildtvenlig udnyttelse af brakmarker.
For at få flere insekter til især kyllingerne, skal insekterne have gode overvintringsforhold - tuegræsser
som fløjlsgræs og hundegræs er velegnede. Anlæg af insektvolde samt beskyttelse af eksisterende
markskel bidrager hertil.
(læs mere i fakta-blad nr. 3.4.1)

Agerhøns
Krav til terrænet: Agerhøns er udprægede standfugle, der er knyttet til det
åbne land. Som ynglested foretrækkes kant-biotoper som læhegn, markskel,
vejrabatter og lignende med halvlangt vissent græs.
Flerårigt græs er både et godt redested for agerhøns og et godt overvintringssted for insekter. Insekter er vigtige for agerhønekyllinger, idet kyllingerne i de første uger udelukkende lever af animalsk føde.
Tilgængeligheden af føde er ligeledes af stor betydning, da risikoen for at blive ædt af rovdyr stiger, jo mere flokken må bevæge sig for at finde føde. For
voksne fugle er ukrudt og ukrudtsfrø vigtige fødekilder – specielt etårige ukrudtsarter som fx pileurt og
fuglegræs.
Gavnlig pleje i terrænet: For at hjælpe agerhønsene i agerlandet er det derfor nødvendigt at sikre redesteder og animalsk føde i yngleperioden, samt at der er frø og ukrudtsføde til de voksne fugle. Dette kan
ske gennem en række vildtpleje tiltag som fx sprøjte- og/eller gødningsfrie randzoner, insektvolde og
vildtvenlig udnyttelse af brakmarker.
(læs mere i fakta-blad nr.
3.4.4)

Råvildt
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Krav til terrænet: Et ideelt terræn for råvildtet er et mosaiklandskab, der veksler mellem små skove, søer, marker og enge. Rådyret
færdes gerne i kanten mellem forskellige naturtyper, hvor det hurtigt
har adgang til både føde og dækning.
Specielt om sommeren vil råvildtet gerne færdes på de åbne marker, især når der er nogle levende hegn og småplantninger i nærheden. I vinterhalvåret holder råvildtet sig mere til remiser, brede levende hegn og skove, hvor der er bedre læ og dækning. Dermed reducerer rådyret sit energiforbrug til at opretholde kropstemperaturen.
Råvildtet er en lille drøvtygger, som har et stort energibehov i forhold til dens kropsstørrelse. Rådyret er derfor meget selektiv i sit fødevalg for hele tiden at finde let nedbrydeligt føde med højt energiindhold. Føden består af en lang række urter og planter om sommeren, mens vinterføden primært består af vintersæd, frisk græs og
kløver samt knopper fra træer og buske.
Gavnlig pleje i terrænet: Fødemulighederne kan forbedres ved at slå spor i brak- og græsmarker – og
holde dem kortklippede. Desuden kan vildtagre give et godt fødetilskud om vinteren. Den nødvendige
dækning for råvildtet kan forbedres ved anlæg af levende hegn, vildtremiser og visse typer af vildtagre.
Mindre granholme i skoven og remiserne er især om vinteren vigtige for råvildtet.
(læs mere i fakta-blad nr. 3.4.2)

Haren
Krav til terrænet: Haren er knyttet til landbrugslandet og foretrækker et
varieret terræn med småskove og krat. Dagtimerne tilbringes i et sæde i
områder, der yder god dækning. Haren foretrækker relativ små marker,
hvor den inden for sit aktivitetsområde har adgang til flere forskellige marktyper.
Haren er en planteæder og foretrækker et bredt og varieret udvalg af urter
og græsser. I perioden oktober til april lever haren alt overvejende af vintersæd og græsser. Den stigende andel vintergrønne marker er derfor positiv i relation til harebestanden.
Et kontinuert fødeudbud er ofte problemet for haren. Om sommeren og i
det tidlige efterår kan der opstå fødemangel for såvel killinger som for
voksne harer, idet der kun er lidt frisk grønt føde i kornmarkerne.
Gavnlig pleje i terrænet: For at haren trives er det derfor vigtigt, at der
sikres åbne områder med frisk grønt føde hele året. Dette kan til dels opnås ved at slå spor på brak- og græsarealer – og at holde disse spor kortklippede. Desuden kan vildtagre bidrage til harens vinterføde.
Harens krav til et varieret terræn kan imødekommes ved anlæg af vildtremiser og levende hegn.
(læs mere i fakta-blad nr. 3.4.5)
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Ænder
Krav til terrænet: Ænder holder gerne til i søer og vådområder.
Ænderne ynder områder med skjul - f.eks. tagrør, hvor de
føler sig trygge. Ofte placeres reden i bredvegetation. Omvendt kræves også åbne områder, hvor fuglene kan gå på
land.
Ællingerne lever i de første uger af insekter, som fanges i
vandoverfladen eller i bredvegetationen. Med tiltagende alder ændres fødevalget, så frø, grønne plantedele, rodknolde og stængler udgør en vigtigere del af føden.
Gavnlig pleje i terrænet: Det er vigtigt, at søer og vådområder er varierede, så de opfylder ændernes
forskellige krav.
Der skal være varierende vanddybder, da det sikrer forskellige plante– og dyrearter. En væsentlig del af
vandspejlet bør være under 50 cm for at sikre stor opformering af hvirvelløse dyr samt planteføde. Mod
syd bør der holdes åbent for at få lys og varme – dette giver øget dyre - og planteliv til gavn for ænderne.
Der bør være gode ind- og udflyvningsforhold. Høje træer rundt om en mindre sø bør fældes. Der bør
dog være dække i form af en tæt bredvegetation. Der bør dog også være åbne områder med gode oversigtsforhold, hvor fuglene kan gå på land.
(læs mere i fakta-blad
nr. 3.4.6)
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2 Status for Stensgård
2.1

Datagrundlag
Ejendomsnavn:

Stensgård

Ejendommens adresse:

Tornumgårdvej 11

Ejendomsnummer:

5750088203

Matrikel nummer:

2 m.fl. Tornum By, Lintrup Ejerlav.

Kommune:

Vejen

Arealstørrelse
Landbrugsareal

Areal (ha)
34,02

Arealer med landbrugsafgrøder

1,0

Udyrkede landbrugsarealer
Landbrugsarealer i alt

35,02

Andre arealer

Areal (ha)

Vildtremiser

4,2

Andre arealer

1,55

Bedriftens areal, i alt

Husdyrhold

40,77
stk.

Der er ikke husdyrhold på ejendommen
Tabel 1: Oversigt over arealfordeling og produktionsgrundlag på Stensgård.

2.2

Generelt om Stensgård
Stensgård ligger smukt placeret med udsigt over dyrkede marker til engene
langs Hjortvad å.
Ådalen er en meget vigtig spredningskorridor for områdets vilde flora og fauna
og er sammen med de levende hegn og vildtremiserne med til at præge hele
landskabet.
Stensgård arealer veksler mellem fin lerblandet sandjord og lave eng-arealer
med humusjord ned mod åen. Næringsforholdene og vandhusholdningen er
derfor vekslende, men vækstbetingelserne må generelt betegnes som gode.
Der er flere enkeltrækkede læhegn, men ellers er landskabet præget af ubrudte
dyrkningsflader, som er karakteristiske for marklandskabet i området. Klimaet
og jordbunden er således meget vekslende, så valget af træarter, buske og
vildtafgrøder må afpasses herefter for at opnå et tilfredsstillende resultat.
Ejendommen drives med planteavl især korn og raps.
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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. Større, sammenhængende arealer kan tilplantes via skovrejsningsordningen, og der er muligheder
for etablering af plantinger i mindre målestok via ordningerne for landskabs- og
biotopforbedrende beplantningerog vildtplanter. En række miljøordninger hos
FødevareErhverv er bredt anvendelige til bl.a. sprøjtefrie randzoner og i visse
tilfælde også til egentlige terrænplejeprojekter. Endelig er der muligheder for en
vildtvenlig udnyttelse af landbrugsarealer under enkeltbetalingsordningen.
Se nærmere om tilskudsmulighederne i Skovdyrkerforeningens fakta-blade nr.
3.2.1-3.2.6. En række af de konkrete muligheder på STENSGÅRD fremgår nedenfor.

Udpegning

Område

Areal
(ha)

Tilskudsmuligheder

SFLområde

Engen

1,00

I SFL-områder (særligt følsomme landbrugsområder) kan der opnås tilskud til fx pleje af
græs- og naturarealer (se fakta-blad3.2.6).

Permanent Engen
græs, (Naturbeskyttelsesloven §3)

1,00

I §3-områder kan der opnås tilskud til fx pleje
af græs- og naturarealer (se fakta-blad3.2.6).

Andre områder

Tilskudsmuligheder

Landbrugsarealer

På landbrugsarealerne er det muligt at opnå
tilskud til etablering af levende hegn og til
remiser i læplantnings-ordningen (se faktablad 3.2.4) samt i vildtplantnings-ordningen
(se fakta-blad 3.2.1). Desuden er det muligt
at etablere visse former for vildtagre mens
man stadig modtager enkeltbetalingstilskud
(se fakta-blad 3.2.2), og det er muligt at foretage visse typer vildtpleje på udyrkede arealer (brak).
Tabel 2: Tilskudsmuligheder på Stensgård

2.4

Beskyttelser
På næsten alle ejendomme er mulighederne for terrænpleje reguleret af forskellig lovgivning. 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. Der er forbud mod tilstands-ændringer,
herunder ompløjning og opdyrkning, på fx heder, moser og strand-enge samt
forbud mod tilplantning tæt på vandløb og større søer. Ligeledes kan udpegning efter regionplanen reducere mulighederne for tilplantning på ejendommen.
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Eksisterende skov er i mange tilfælde fredskovspligtig - og selv om den ikke er,
skal skovlovens regler følges i 10 år efter ejerskifte. Sådanne arealer må ikke
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 i skov.
Se nærmere om beskyttelser i faktablad 3.1.1. De konkrete beskyttelser på
STENSGÅRD fremgår af nedenstående (baseret på amtets oplysninger).

Udpegning

Område

Betydning

Beskyttede
vandløb
(Naturbeskyttelsesloven §3)

Bækken/grøften langs
vestsiden af mark 190 og østsiden af 20-0
er beskyttede.

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

Beskyttede Søen i den nordlige
remise er beskyttet.
søer (Naturbeskyttelsesloven §3)

Der må ikke foretages ændringer i beskyttede søers tilstand. Der må ikke foretages ændring af vandspejl og
profil eller gennemføres andre terrænændringer.

Beskyttede Engen er beskyttet.
ferske enge
og overdrev (Naturbeskyttelsesloven §3)

Der må ikke foretages ændringer i tilstanden for beskyttede ferske enge og overdrev. Der må ikke foretages
nytilplantninger, nydræning eller omlægning af eksisterende landbrugsdrift. Uændret landbrugsdrift (f.eks. afgræsning og omlæg) samt reetableringer af eksisterende beplantninger (f.eks. læhegn og vildtremiser) er dog
tilladt.

Beskyttede
sten- og
jorddiger
(Museumsloven §29)

Der er to beskyttede
diger. Et på vestsiden
af mark 19-0 og et på
østsiden af den nordlige vildtremise.

Der må ikke foretages ændringer i tilstanden af beskyttede sten- og jorddiger. Der må ikke 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.

Sø- og åbeskyttelses-linjen
(Naturbeskyttelsesloven §16)

Der er åbeskyttelseslinje
langs Hjortvad å.

I beskyttelseszonen må der ikke foretages ændring i tilstanden af arealet. Der må bl.a. ikke nytilplantes, etableres hegn eller foretages terrænændringer. Normal
landbrugsmæssig drift (herunder sædvanlig hegning) er
dog tilladt og der må foretages gentilplantninger af eksisterende beplantninger.

Drikkevandsområder

Der er i hele området Der er ikke generelle begrænsninger på driften i områderne. Beskyttelse af drikkevandet mod forurening sætdrikkevandsinterestes især ind i disse områder.
ser. Der er en vandboring (141.946) i den
nordlige remises
nord-østlige hjørne.
Tabel 3: Beskyttelser på Stensgård (se desuden bilag 2)
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2.5

Relevante tinglysninger
Der er ikke undersøgt for tinglysninger der kan begrænse muligheden for terrænpleje.

Kerneområderne på Stensgård
På STENSGÅRD er der to områder, der har væsentlig betydning for vildtet og naturen. Disse områder – kerneområderne – bidrager til at opfylde vildtets krav mht.
skjul, føde, dækning og ynglemulighed. Kerneområderne bør derfor fortsat beskyttes
og udvikles. Det er ofte lettere – og billigere – at beskytte og udvikle de eksisterende
kerneområder end at skabe helt nye.
De to kerneområderne er enkeltvis beskrevet i det følgende.
2.6

Kerneområde 1: ”Vildtremise Nord”

Type af kerneområde: Helårsremise
Dyrkede marker med levende hegn.
Naboarealer:
Remisen fungerer ikke længere optimalt – bør forynges.
Status:
Trusler:

Beskyttelse:

Fremtids-muligheder:
Engangsindgreb:
Vedvarende pleje:
Tilskuds-muligheder:

Den største trussel mod remisen fortsatte funktion er at træer og buske
vokser sig så høje at de ikke længere bidrager med bundlæ og tillader sollys og varme at nå bunden.
Søen er præget af andeudsætning og fodring.
Remisen er ikke beskyttet. Der er ikke tale om fredskov eller beskyttelse
gennem naturbeskyttelsesloven.
(Dog er søen beskyttet §3-naturbeskyttelsesloven). Dette bør huskes i
forbindelse med andeudsætning og fodring.
Fastholdelse og udvikling at naturindholdet gennem en aktiv indsats ved
skovning og plantning mv.
Skovning-udtynding i såvel indre som ydre dele af remisen.
Indplantning af buske i skovbryn.
Se detailkort med pkt. 1-14.
Slåning af spor fra 1. juni og frem - ca. hver 3. uge, samt såning af vildtstriber.
Nedskæring af buske med 3-4 års intervaller.
Der er mulighed for at ansøge om vildtplanter gennem ordningen ”Plant
for vildtet” der administreres af Naturstyrelsen.
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2.7

Kerneområde 2: Vildtremise ”SYD”

Type af kerneområde: Helårsvildtremise
Naboarealer:

Dyrkede marker, eng, å og levende hegn.

Status:

Velfungerende remise med god fordeling mellem åbne og lukkede dele.

Trusler:

Tilgroning, skygge og manglende bundlæ.

Beskyttelse:

Engen er beskyttet §3-område

Fremtids-muligheder:

Fastholdelse og udvikling at naturindholdet gennem en aktiv indsats ved
skovning og plantning mv.
Skovning-udtynding i såvel indre som ydre dele af remisen.
Indplantning af buske i skovbryn.
Se detailkort med pkt. 16-19.

Engangsindgreb:

Nedskæring af buske, knusning af spor og smålysninger.
Indplantning af buske mv. mod vest.

Vedvarende pleje:

Slåning af spor og lysninger, løbende nedskæring af buske.

Tilskuds-muligheder:

Der er mulighed for at ansøge om vildtplanter gennem ordningen ”Plant
for vildtet” der administreres af Naturstyrelsen.
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3 Nye tiltag på Stensgård
Ejendommen kan samlet set gøres mere natur- og vildtvenlig og forholdene for de specielt
prioriterede vildt-arter kan forbedres ved en række nye tiltag. Dette afsnit giver en oversigt
over forslag om nye tiltag. Der er også foretaget en prioritering af de foreslåede tiltag ud fra
den nuværende status for hurtigst muligt at bringe ejendommen tættere på målsætningen.
De foreslåede tiltag er beskrevet enkeltvis på de følgende sider. Nummeret på tiltaget kan
genfindes på kortbilaget over nye tiltag.

3.1

Tiltag 1: Udvidelse af levende hegn til vildremise (mark 19-0) ”Dråben”.

Forslag:

Det foreslås, at der etableres en mindre vildtremise på mark nr. 19-0

Formål:

Vildtremiser har groft sagt to formål:
1) Ynglelokalitet og levested for jagtbare og ikke jagtbare arter, dvs. øget vildtproduktion på ejendommen.
2) Et jagtteknisk anlæg, hvor formålet er at samle vildtet (evt. ved fodring) og gøre
det muligt at stille skytter i optimale positioner. Typisk ved fasanudsætninger.
3) Slippe af med et markhjørne der ikke bidrager til økonomien i markdriften.
I dette tilfælde er det en kombination af ovenstående punkter.

Etablering:

Ved etablering af remisen skal dens formål tages i betragtning.
Drejer det sig om type 1, hvor formålet er at tilføre ejendommen øget naturindhold,
bør der fortrinsvis anvendes hjemmehørende arter – gerne arter, der er karakteristiske for landskabstypen på egnen.
Ved remiser der skal fungere som såt i forbindelse med fasanjagter, kan det være
nødvendigt at anvende en større andel buskarter især i kantzonen.
Dette areal tjener som ”affyringskatapult”, hvor formålet er at kunne lette fasanerne
i buketter af få fugle.
Ved begge remisetyper bør der plantes efter princippet ”hold vinden ude og luk solen ind”. Det vil sige at der yderst etableres en tæt fodpose af lavere buskarter. Inderst plantes højere buske og egentlige træer.
Det forventes at flg. pleje er nødvendig i de første år.

Tilskuds-





år 1-2: Radrensning



år 3-5: Buskrydning evt. afskærmet sprøjtning



år 5-10: Opstamning/udtynding af ammetræer

Der er mulighed for at opnå tilskud til etablering og pleje efter læhegnsordningen (se fakta-blad 2.4)
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3.1

Tiltag 1: Udvidelse af levende hegn til vildremise (mark 19-0) ”Dråben”.

muligheder:

3.2

Tiltag 2: Tiltag for markvildtet – vildtvenlig udnyttelse af 10 m randzoner
Principskitser - 10 bræmme
Vandløb
eksisterende 2 - m bræmme
tuegræsstribe-insektstribe 3 m

kløver/græsstribe 3 m

tuegræsstribe-insektstribe 2 m
Forslag:

Prioritet:
Baggrund:

Etablering:

Etablering af tre græsstriber på bræmmerne.
Der så to typer afgrøder.
Inderst mod vandløbet(tometer bræmmen) – 4 m bred stribe med tuegræsser som
fløjlsgræs og hundegræs.
Yderst mod afgrøden 4 meter bred stribe med kløver, lucerne og evt. rajgræs.
Bør etableres på marker hvor der optimeres for agerhøns mv.
Tuegræsserne producerer insekter. Tuegræsserne er overvintringslokalitet for
mange insektarter. Endvidere skal striben tjene som lokalitet for placering af hønsefuglenes reder. Råvildtet ynder at skjule sig i denne type afgrøde.
Kløver med tilgodeser harer og råvildt. Dertil kommer at striben, hvis den holdes
kort slået sæsonen igennem, kan fungere som lokalitet til tørring af fjerdragt for
hønsefugle.
Bræmmer tilsået med vinterafgrøde inden 1. sep. 2012:
Disse bræmmer høstes normalt sensommeren 2013.
Efterfølgende sås afgrøder jvnf. ovenstående principskitse.
Bræmmer der ikke er tilsået inden 1. sep. 2012:
Disse bræmmer tilsås foråret 2013 jvnf. principskitsen.

Pleje :

Striberne slås med et-to års intervaller
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3.3

Tiltag 3: Tiltag for markvildtet – etablering af barjordsstriber

Prioritet:

Etablering af barjordsstriber langs afgrødegrænser mod levende hegn, markveje og
skove
Bør etableres på marker hvor der optimeres for agerhøns mv.

Baggrund:

Barjordsstriber tjener flere formål.

Forslag:

Dels kan hønsefugle ”bal” dvs. støvbade. Dette er den eneste måde hønsefugle
kan rense fjerdragten for parasitter.
Dels kan kyllingerne få varmen og tørre i fugtige perioder. Afgrøderne er høje og
ofte våde sommeren igennem. Det er bydende nødvendigt at kyllingerne kan få
kropstemperaturen op flere gange om dagen.

Etablering:

Endeligt vil mange insekter søge ud på den varme jord, hvor de bliver tilgængelige
for kyllingerne.
Fræses med jævne mellemrum sommeren igennem.

Pleje :

Behandles som resten af marken.
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4 Samlet økonomisk overblik
For en god ordens skyld skal det understreges, at de økonomiske beregninger
er overslag / bedste skøn. Det primære formål med oversigten er at give et beslutningsgrundlag til at vælge fra eller vælge til, alt efter ønsker og ressourcer.
Remise og læhegn
Udtynding af remise og nedskæring af læhegn kan med fordel udføres ved anvendelse af egen arbejdskraft.
Ved nedskæring til flis kan der oppebæres et overskud på 0-10 kr. pr. rm forudsat at entreprisen indgår som en del af et større flisprojekt i området.
Knusning af spor og hugstaffald kan udføres til ca. 1500 kr. pr time
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5 Sammenfatning
På Stensgård findes der to kerneområder for vildtet. Remisen umiddelbart øst for
ejendommen og remisen mod syd grænsende op til engene. Disse remiser trænger
til pleje således at de kan genvinde deres værdi som leve og opholdssteder for vildtet.
Der ud over består terrænet hovedsageligt af dyrkede marker bundet sammen af
skeldiger og enkeltrækkede levende hegn.
Ved at følge anvisningerne i planen kan der med udgangspunkt i de to kerneområder, skabes et mere sammenhængende naturområde ved at arbejde med tiltag for
markvildtet langs markernes kanter.
Udover at tilføre ejendommen et større naturindhold bredt set kan antallet af såter
øges og jagten optimeres.

Dato: 25. oktober 2012

Med venlig hilsen
Skovdyrkerforeningen

Natur- og Vildtplanen er modtaget og godkendt.

Konsulenten

Ejer

Hermed attesterer ovenstående konsulent, at Natur- og Vildtplanen er udarbejdet efter De Danske Skovdyrkerforeningers vildtvenlige rådgivningskoncept og at planens faglige niveau opfylder kravene i tilskudsordningen for
naturplaner.
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, 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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6 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 yderligere
henvisninger.
Links:

www.jaegerne.dk
www.ferv.dk
www.naturstyrelsen.dk.
www.netnatur.dk
www.skovdyrkerne.dk

Bøger:
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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Bilag 1.
Kap 2
Tiltag ”Kerneområde 1: ”Vildtremise Nord”

1

1) Skovning døde ask, nedskæring buske – kvas efterlades som bunddække.
2) Lærk tyndes, 50% fjernes
3) Hassel skæres ned, kvas efterlades (vigtigt med lys og varme fra øst).
4) Mirabel ”sættes på rod” (dvs skæres ned i ca. 30 cm´s højde).
5) Sitkagran skoves og fjernes helt,, der nyplantes med buske og sitkagran i grupper.
6) Skovbryn af bøg (uden bundlæ), der tyndes (50%) der efterplantes med buske
7) Nordmannsgran og nobelis, ingen tiltag (tyndes om ca. 5 år).
8) Eg (ca. 10 år) tyndes kraftigt, kvas efterlades.
9) Skovbryn tæt, ingen tiltag.
10) Skovfyr, ingen tiltag (skæres ned om 5 år)
11) Sitkagran enkeltrække mod spor fjernes, sitkagraner ca. 10 rækker fra midten og
mod vest fjernes, Der efterplantes med buske og grupper af sitkagran.
12) Sitkagrankerne, ingen tiltag, (skoves og nyplantes om 5-10 år)
13) Nordmannsgran og nobelis tyndes (50% fjernes), kvaf efterlades i bund til dækning.
14) Svag tynding i bryn, sprøjtning mod græs, efterplantning med buske.
15) Læhegn ”sættes på rod”, evt. flis produktion.
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Tiltag ”Kerneområde 2: ”Vildtremise Syd”

16) Nedskæring af buske (tjørn mv.) Der skal skabbes ”lysbrønde”. Spor knuses
langs remissens sydside, koples på eksisterende spor. Ahorn fjernes om muligt.
17) Ege tyndes
18) Der foreslås nyplantning mod vest (buske og sitkagran i grupper).
19) Knusning i pletter samt evt. pletvis nyplantning af buske.
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Bilag 2
Beskyttelser Stensgård (jvnf tabel 3).
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