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Side 2 

1 Indledning 

Formål og indhold 
Denne Natur- og Vildtplan er tænkt som en opfølgning på planen, der blev ud-
arbejdet i 2006.  

De forslag der blev anført i 2006 og som er udført, helt eller delvist, vil blive 
behandlet og evalueret. Forslag der ikke er udført vil blive vurderet ud fra den 
nye målsætning (se 2.2).  

Som det var tilfældet med planen fra 2006 er hovedformålet at optimere natur- 
og vildtindholdet på TORNUMGÅRD .  

Planen kombinerer dette ønske med de naturgivne muligheder på ejendom-
men. Planens forslag tager hensyn til tilskudsmulighederne anno 2012 og anvi-
ser veje til at forbedre levevilkårene for både jagtbare og ikke jagtbare arter.  

Natur- og Vildtplanen er opbygget af en statusdel, en beskrivelse (med forslag 
til beskyttelse og forbedringer) af de registrerede kerneområder på ejendom-
men og forslag til nye tiltag for at skabe nye levesteder for vildtet.  

 

Denne Natur- og Vildtplan er udarbejdet af Jens Venø Kjellerup,, Skovdyrker-
foreningenSYD.  

 

Målsætning  
Planen fra 2006 havde som formål at øge naturindholdet og vildtbestanden 
bredt set. Målet var at sikre og øge antallet af biotoper herunder bl.a søer og 
vildtremiser.  

De tiltag der blev foreslået i planen vedr. etablering af beplantninger er i stor 
udstrækning blevet udført. Som følge heraf er målsætningen på dette område 
opnået. 

Et væsentligt element var søer og vandhuller på ejendommen. Der blev lavet 
en systematisk vurdering af tilstanden i søer og vandhuller og der blev angivet 
forslag til at optimere naturindholdet i disse.  

Der er ikke sket pleje af vandhuller og søer i større omfang siden udarbejdel-
sen af planen i 2006. 

Denne plan vil kort evaluere de seneste års tiltag. Dette sker i kapitel 3 – ”Ker-
neområder/kerneelementer”. 

Endvidere vil planen komme med anvisninger til den videre pleje af naturen og 
kerneområderne i de kommende år.  

I denne plan vil naturindholdet på markerne blive behandlet i et særligt kapitel. 
Her vil tiltag til gavn for bl.a. harer, agerhøns, viber og lærker blive særskilt be-
handlet. 

Formålet med denne plan er først og fremmes at skabe overblik over hvilke mu-
ligheder der findes for at videreudvikle naturindholdet på Tornumgård. 
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Vildtets krav 
For at udføre de rigtige natur- og vildtplejetiltag til gavn for vildtet, er det afgø-
rende at kende de enkelte vildtarters krav til levestedet. I planen målretter vi 
plejen, så disse krav opfyldes, og vi giver dermed vildtet de bedste livsbetin-
gelser. 

Vildtets arts- og individrigdom afhængig af bl.a. jordbund, klima samt vores på-
virkning. 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 stil-
ler til terrænet. Det giver et fingerpeg om, på hvilke områder plejen skal sættes 
ind.   

(Findes også i planen fra 2006). 

 

Fasanen 

Krav til terrænet: Fasanen foretrækker et varieret landskab af dyrke-
de marker, levende hegn, lodne markskel, skove, remiser og moser. 
Fasanen færdes helst i randzonen mellem de forskellige biotoper. Fa-
sanen yngler helst i halvlang vegetation - gerne græs.  
Især for kyllingerne er insekter som bladtæger, bladhvepselarver, ci-
kader og sommerfuglelarver vigtige føde-elementer.  Om vinteren be-
står 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 fourageringsområ-
der – 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) 

 
 

Råvildt 
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Krav til terrænet: Et ideelt terræn for råvildtet er et mosaikland-
skab, 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 mar-
ker, især når der er nogle levende hegn og småplantninger i nærhe-
den. I vinterhalvåret holder råvildtet sig mere til remiser, brede le-
vende hegn og skove, hvor der er bedre læ og dækning. Dermed re-
ducerer rådyret sit energiforbrug til at opretholde kropstemperatu-
ren.  
Råvildtet er en lille drøvtygger, som har et stort energibehov i for-
hold til dens kropsstørrelse. Rådyret er derfor meget selektiv i sit fø-
devalg for hele tiden at finde let nedbrydeligt føde med højt energi-
indhold. Føden består af en lang række urter og planter om somme-
ren, 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) 

 
 
 
 
 

 

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 overvint-
ringssted for insekter. Insekter er vigtige for agerhønekyllinger, idet kyllinger-
ne i de første uger udelukkende lever af animalsk føde.  
Tilgængeligheden af føde er ligeledes af stor betydning, da risikoen for at bli-
ve 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 rede-
steder 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) 

 
 
 
 
 
 

Haren 
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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 mark-
typer.  
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 vin-
tersæd og græsser. Den stigende andel vintergrønne marker er derfor po-
sitiv 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 op-
nås ved at slå spor på brak- og græsarealer – og at holde disse spor kort-
klippede. 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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2 Status for TORNUMGÅRD  

Datagrundlag 2012 
Ejendomsnavn:  TORNUMGÅRD  

Ejendommens adresse: Tornumsgårdvej 8 

Ejendomsnummer:  5750088227 

Matrikel nummer:  7 m.fl Tornum By, Lintrup ejerlav 

Kommune:   Vejen 

 

 
Arealstørrelse 

Landbrugsareal Areal (ha) 

Arealer med landbrugsafgrøder  468 

Udyrkede landbrugsarealer 37 

Græs uden for omdriften 15 

Landbrugsarealer i alt 520 

Andre arealer Areal (ha) 

Skov 12 

Andre arealer - veje, have, gårdsplads mv. 6 

Bedriftens areal, i alt 538 

Heraf forpagtede arealer 38 

Husdyrhold stk. 

 Svin  

     Søer 1.800 

     Slagtesvin, årsbasis 7.500 

     Smågrise 7 – 32 kg 58.000 
Tabel 1: Oversigt over arealfordeling og produktionsgrundlag på TORNUMGÅRD  
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Generelt om  TORNUMGÅRD  

 

Der henvises til beskrivelsen i planen fra 2006. 

 

Der gøres opmærksom på at der netop er tilkøbt en naboejendom på Tornums-
gårdvej 2. Ejendommen er på 30,4 ha.  

2007 blev ”Virkelyst” på 11,4 ha. tilkøbt og endelig blev Hjerting Skov på 8,4 
ha. tilkøbt i 2010. 

 

Pt. pågår der etablering af 4000 kvadratmeter ny klimastalde. Endvidere reno-
vers staldene således at soholdet er 2013-sikret. 

 

Ud over den naturpleje der er udført på baggrund af planen fra 2006 er der 
gennemført et græsningsprojekt langs Hjortvad å. 

Projektet er et samarbejde mellem 16 lodsejere med sammenhængende area-
ler på begge sider af Hjortvad Å. 
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Tilskudsmuligheder  
Ofte er der mulighed for at benytte forskellige former for tilskud til at dække he-
le 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 bi-
otopforbedrende beplantninger og 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 TORNUMGÅRD  fremgår 
nedenfor. 

Udpegning Område Areal 
(ha) 

Tilskudsmuligheder 

Skovrejs-
ningsom-
råde  

Størsteparten af de 
dyrkede arealer. 

Ca. 400. I skovrejsningsområde kan der opnås tilskud 
til etablering af skov samt enkeltbetaling i en 
flerårig periode (se fakta-blad 3.2.5). 

I andre områder kan der også være mulighe-
der for at opnå tilskud til etablering af skov – 
dog med reducerede satser. 

Andre områder Tilskudsmuligheder 

Landbrugsarealerne 

På landbrugsarealerne er det muligt at opnå 
tilskud til etablering af levende hegn og til 
remiser i læplantnings-ordningen (se fakta-
blad 3.2.4) samt i vildtplantnings-ordningen 
(se fakta-blad 3.2.1).  

Desuden er det muligt at etablere visse for-
mer for vildtagre mens man stadig modtager 
enkeltbetalingstilskud (se fakta-blad 3.2.2), 
og det er muligt at foretage visse typer vildt-
pleje på udyrkede arealer. 

På våde dele af agerjorden kan der etableres 
mindre søer og vådområder med. Tilskud fra 
Naturstyrelsen. 

 Tabel 2: Tilskudsmuligheder på TORNUMGÅRD 
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Beskyttelser  
På næsten alle ejendomme er mulighederne for terrænpleje reguleret af for-
skellig lovgivning. Beskyttelserne indskrænker råderetten, men en række af 
beskyttelserne stemmer dog godt overens med hensynet til vildtet (kerneområ-
der 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 udpeg-
ning efter regionplanen 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. 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 
TORNUMGÅRD  fremgår af nedenstående (baseret på amtets oplysninger). 
 
 
 
Udpegning Område Betydning 

Beskyttede 
moser (Na-
turbeskyttel-
sesloven §3) 

Se naturplanen fra 
2006, bilag A 

Der må ikke foretages ændringer i beskyttede mosers 
tilstand. Nytilplantninger, ændring af vandspejl og ter-
rænændringer er ikke tilladt.  Eksisterende landbrugs-
drift (f.eks. græsning) og hidtidig skovbrugsmæssig ud-
nyttelse kan dog fortsættes. 

Beskyttede 
vandløb 
(Naturbe-
skyttelses-
loven §3) 

Hjortvad å med tilløb 
samt Engkær bæk. 

Se naturplanen fra 
2006, bilag B 

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

Beskyttede 
søer (Na-
turbeskyttel-
sesloven §3) 

Se naturplanen fra 
2006, bilag A 

Der må ikke foretages ændringer i beskyttede søers til-
stand. Der må ikke foretages ændring af vandspejl og 
profil eller gennemføres andre terrænændringer. Dette 
gælder for søer over 100 kvadrtmeter. 

Beskyttede 
ferske enge 
og over-
drev (Na-
turbeskyttel-
sesloven §3) 

Se naturplanen fra 
2006, bilag C 

Der må ikke foretages ændringer i tilstanden for beskyt-
tede ferske enge og overdrev. Der må ikke foretages 
nytilplantninger, nydræning eller omlægning af eksiste-
rende landbrugsdrift. Uændret landbrugsdrift (f.eks. af-
græsning og omlæg) samt reetableringer af eksisteren-
de beplantninger (f.eks. læhegn og vildtremiser) er dog  
tilladt. 

Beskyttede 
sten- og 
jorddiger 
(Museums-
loven §29)  

Se naturplanen fra 
2006, bilag C 

Der må ikke foretages ændringer i tilstanden af beskyt-
tede sten- og jorddiger. Der må ikke foretages hel eller 
delvis nedlæggelse af diger (herunder vejgennemførin-
ger). Sædvanlig vedligeholdelse – herunder beskæring 
og nedskæring af træer og af buske samt mindre om-
sætninger af stendiger – er dog tilladt. 
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Udpegning Område Betydning 

Beskyttel-
ses-zone 
omkring 
fortidsmin-
der (2 & 100 
m) (Muse-
umsloven 
§29 og Na-
turbeskyttel-
sesloven 
§18) 

Se naturplanen fra 
2006 kap. 3. 

I beskyttelseszonen må der ikke foretages ændring i til-
standen af arealet. Der må bl.a. ikke nytilplantes, etab-
leres hegn eller foretages terrænændringer. Normal 
landbrugsmæssig drift (herunder sædvanlig hegning) er 
dog tilladt og der må foretages gentilplantninger af ek-
sisterende beplantninger.  

På selve fortidsmindet (og i en zone på 2 m omkring 
dette) må der ikke foretages ændringer – herunder ved 
jordbearbejdning, gødskning og plantning. Græsning, 
der ikke skader fortidsmindet, må dog fortsættes, lige-
som træer og buske må fældes. 

Se fakta-blad 3.1.2 

Sø- og å-
beskyttel-
ses-linjen 
(Naturbe-
skyttelses-
loven §16) 

Langs Hjortvad Å, se 
naturplanen fra 2006 
bilag C 

I beskyttelseszonen må der ikke foretages ændring i til-
standen af arealet. Der må bl.a. ikke nytilplantes, etab-
leres hegn eller foretages terrænændringer.  Normal 
landbrugsmæssig drift (herunder sædvanlig hegning) er 
dog tilladt og der må foretages gentilplantninger af ek-
sisterende beplantninger.   

Okker-
områder 

Se naturplanen fra 
2006 bilag C 

Okkerområder opdeles i fire klasser. I klassene 1, 2 og 
3 må der ikke foretages udgrøftning eller dræning uden 
tilladelse fra amtet. 

Fredskov Skoven i Hjerting Fredsskov skal drives efter skovlovens regler om ”god 
og flersidig skovdrift”. 

Bræmmer Se markkort Den nye lovgivning omkring randzoner gælder ikke for 
skov eller haver/parker, men for alle juletræaraler, læ-
hegn, marker og enge samt øvrige arealer i det åbne 
land, som ligger inden for 10 meter fra vandløb eller 
søer. 

Tabel 3: Beskyttelser på TORNUMGÅRD  (se desuden kortbilag) 

 

 
Skoven syd for Tornumgård er ikke omfattet af fredskovspligt. 
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Kerneområderne(elementer) på TORNUMGÅRD   

På TORNUMGÅRD ornumgård er der en række områder, der har væsentlig betyd-
ning for vildtet og naturen. Disse områder – kerneområderne – bidrager til at opfylde 
vildtets krav mht. skjul, føde, dækning og ynglemulighed. Kerneområderne bør derfor 
fortsat beskyttes. Det er ofte lettere – og billigere – at beskytte de eksisterende ker-
neområder end at skabe helt nye.  
 
Kerneområderne er enkeltvis beskrevet i det følgende. Nummeret på kerneområdet 
kan genfindes på kortbilaget over kerneområder. 
 
Kerneområdernes(kerneelementerne) placering er uændret i forhold til 2006.  
 
I dette kapitel vurderes på områdernes status og hvilke tiltag der evt. kan anvendes 
til at videreudvikle kerneområderne. 
 
Dog er afsnit 4.5 (”Gamle markveje”), 4.6 (”Hjortvad Å”),4.7 (”Markdiger”) og 4.9 
(”Gravhøje på Tornumgård”) udeladt. 
 
Dette skyldes, at der ikke vurderes at være væsentlige ændringer i disse elementers 
tilstand. 
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3.1 Kerneområde(element) 1: Ny anlagte levende hegn på ejendommene. 
 

 
Type af kerneområde: Nyanlagte læhegn omkring gården, og andre steder på ejendommen. 

Naboarealer: Agerjord og visse steder hegn af ældre bøgetræer og remisebeplantning. 

Status: Der er etableret nye hegn efter gamle hegn der bestod af tjørn og elm. 

Trusler: Massiv græsvækst flere steder. Dette kan medføre at hegnet går ud eller 
bliver meget åbent i bunden. 

Visse steder er hegnene bidt hårdt ned af råvildt. 

Beskyttelse: Det er væsentligt at der ikke sker vinddrift af pesticider og gødning fra 
markerne og ind i hegnene. 

Fremtids-muligheder: Med korrekt pleje og udtynding kan hegne udvikle sig til fine vildtbiotoper 
der tillige gavner afgrøderne på markerne. 

Engangsindgreb:  
Prioritet og økono-
misk overslag:  

Sprøjtning med græsmiddel. 

Bør prioriteres højt (se bilag (1). 

Der henvises til kortbilag 1, samt bilag der beskriver mulighederne for 
kemisk græsbekæmpelse. 

Vedvarende pleje: Fra 5-8 år fra anlæg: Udtynding og nedskæring af ammetræer. 
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3.2 Kerneområde(element) 2: Tjørnehegn på ejendommen 
 

 
Type af kerneområde: Levende hegn, typisk enkeltrækkede tjørnehegn 

Naboarealer: Marker, markveje samt engjorde. 

Status: Hegne er generelt velholdte, men visse steder trænger de til at blive for-
ynget - ”sat på rod”. Det vil sige nedskæring til 20-30 cm´s højde. 

Efterfølgende flisning af det nedskårne materiale. 

Trusler: Visse steder er hegnene hård klippede og påvirkes af pesticider mv.. 

Beskyttelse: Hegnene bør beskyttes mod vinddrift – pesticider fra markerne. 

Fremtids-muligheder: Hegnene kan udvikles til ideelle småbiotoper for markvildt herunder ager-
høns og fasaner. 

Engangsindgreb:  
 

Nedskæring til ca. 30 cm´s højde. 

Efterfølgende sprøjtning mod græs. 

Vedvarende pleje: 
Prioritet  

Etablering af barjordsstribe og evt. sprøjtefri randzone. 

Bør prioriteres højt. 

Der henvises til principskitse (bilag 2) der viser hvorledes hegnene kan 
kombineres med barjordsstriber og sprøjtefrie randzoner mv. 

Tilskuds-muligheder: Ingen. 
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3.3 Kerneområde(element) 3: Eksisterende remiser på ejendommen 
 

  
Type af kerneområde: Eksisterende remiser 

Naboarealer: Marker og hegn. 

Status: Remiserne trænger til tynding. Der er mørk og koldt i de centrale dele af 
beplantningerne. Visse træer skygger meget. Det drejer sig bl.a. om bøg 
og ahorn. 

Trusler: Visse steder er buske næsten skygget væk. 

Beskyttelse: Ingen. 

Fremtids-muligheder: Remiserne kan genvinde deres funktion som kerneområder for vildtet året 
igennem. Der børtyndes til fordel for ege og spidsløn – såkaldte ”lystræ-
er”. 

Engangsindgreb:  Nedskæring til ca. 30 cm´s højde, evt. produktion af flis. 

Vedvarende pleje: Nedskæring med 5 års intervaller. 

Tilskuds-muligheder: Ingen. 
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3.4 Kerneområde(element) 4: Søer på ejendommen.  
 

 
 
 

Type af kerneområde: Søer og vandhuller 
Status: Der er ikke sket tiltag til forbedring af søer og vandhullers tilstand siden 

disse blev beskrevet i naturplanen i 2006. 

Der henvises derfor til kapitel 4 afsnit 3 i naturplanen fra 2006. 

Her gennemgås de enkelte vandhuller og de forhold der truer naturindhol-
det i disse. 

Herunder følger nogle gennerelle betragtninger for søer og vandhuller på 
Tornumgård. 

Trusler: Tilgroning pga. nærringstilførsel samt koldt vand pga. skyggende bevoks-
ning og høje brinker. 

Beskyttelse: Søerne er beskyttede når de er over 100 kvadratmeter. Ligger søerne i 
tilknytning til andre §3-arealer (enge og moser) er de beskyttede uanset 
størrelse. 

Derfor kræver alle indgreb tilladelse fra kommunen. Indgreb der forbedrer 
naturindholdet i søen/vandhullet vil der normalt blive givet tilladelse til. 

Fremtids-muligheder: Der bør overvejes en systematisk oprensning af søer og vandhuller. 

Der er mange naturværdier tilknyttet disse lokaliteter og tilgroningen ud-
gør et stort problem. 

Engangsindgreb:  
 

Nedskæring og fjernelse af større træer og buske. 

Oprensning og fjernelse af mudder, dunhamre og andet plantevækst. 

Vedvarende pleje: Nedskæring af bevoksning med 5-10 års intervaller. 
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3.5 Kerneområde(element) 5: Engarealer, mose og brakjorde.  

 

      
 

Type af kerneområde: Ådalslandskab 

Naboarealer: Marker, hegn og å mv. 

Status: Afgræsset eng 

Trusler: Ophør med græsning - tilgroning 

Beskyttelse: Beskyttet i henhold til naturbeskyttelsesloven 

Fremtids-muligheder: Vedvarende afgræsning 

Baggrund:  Projektet er et samarbejde mellem 6 lodsejere med sammenhængende 
engarealer beliggende på nordsiden af Hjortvad Å, ved Tornum. 

Der er etableret ca. 8,5 km hegn, således at ca. 25 ha sammenhængende 
å ved Hjortvad Å nu kan afgræsses. 

Der er etableret fangefold med videre samt gravet 2 søer. Der er endvide-
re etableret vildtremise/beplantning i mindre omfang. 

Arealerne afgræsses nu af økologisk kvæg samt heste. 

Projektet er gennemført med 75 % tilskud fra FødevareErhverv til ikke 
produktionsfremmen-de investeringer med Sønderjysk Landbofor-ening 
som projektrådgiver. 

Vedvarende pleje: Forsat afgræsning bør prioriteres højt. 
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3.6 Kerneområde(element) 6: Skoven syd for gården.  
 

 
 

Type af kerneområde: Skov på lavbund 

Naboarealer: Marker, beplantninger og have. 

Status: Næsten ”urørt – svagt tyndet.. 

Trusler: Asken er den træart der trives bedst på den kraftige vandlidende jord. 
”Asketoptørren” slår tilsyneladende alle ask ihjel. 

Beskyttelse: Skoven er ikke beskyttet gennem skovloven, den er ikke ”fredsskovplig-
tig” 

Fremtids-muligheder: Udvikles til ”mosaikskov” med lysåbne arealer (hvor solen kan komme til 
jorden) afvekslende med tætte partier med skjul for vildtet. 

Engangsindgreb:  
Prioritet og økono-
misk overslag:  

Gennemskovning med fjernelse af ask og tynding af bøg. 

Skoven trænger til tynding, kvas bør efterlades i dynger bl.a. i skovbrynet. 
Dette vil medvirke til at sikre bundlæ der er vigtig for skovens trivsel og 
for vildtets lyst til at opholde sig i skoven. 

Vedvarende pleje: Løbende udtynding 
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3.7 Kerneområde(element) 7: Skoven  ved Hjerting (Hjerting Ejerlav, Hjerting 9d) 
 

 
Type af kerneområde: Parcelskov på vandlidende kraftig jordbund 

Naboarealer: Marker og fredskov(nabo). 

Status: Fredskov 

Trusler: Asken er den træart der trives bedst på den kraftige vandlidende jord. 
Sygdommen ”asketoptørre” slår tilsyneladende alle ask ihjel. 

Mod syd trives bøgen fint – mod nord vantrives den pga. høj grundvands-
tand. 

Beskyttelse: Skoven er omfattet af fredskovspligt og skal derfor drives efter reglerne i 
skovloven om ”god og flersidig skovdrift” 

Fremtids-muligheder: Udvikles til ”jagtskov” med lysåbne arealer (hvor solen kan komme til jor-
den) afvekslende med tætte partier med skjul for vildtet. 

Lysninger udvides og der etableres sammenhængende sporsystem der 
muliggør færdsel over hele skoven 

Engangsindgreb:  
Prioritet og økono-
misk overslag:  

Gennemskovning med fjernelse af ask og tynding af bøg. 

Skoven trænger til tynding især i den nordlige ende. Kvas bør i et vist om-
fang efterlades i dynger bl.a. i skovbrynet. Dette vil medvirke til at sikre 
bundlæ der er vigtig for skovens trivsel og for vildtets lyst til at opholde 
sig i skoven. 

Der skoves brænde og laves flis af toppe. 

Vedvarende pleje: Løbende udtynding og pasning af veje, spor og lysninger med knusning 
og afpudsning. 
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4 Nye tiltag på TORNUMGÅRD  

Ejendommen er blevet mere vildtvenlig efter at flere af de foreslåede tiltag i planen fra 2006 
er bragt til udførelse. 
 
I denne plans kapitel 3 om kerneområder er der givet forslag på tiltag der kan supplere og 
videreudvikle det pågældende kerneområdes effekt på naturindholdet og vildtproduktionen.   
 
Der er især behov for fokus på søer og vandhuller og oprensning af disse.  
 
Det er væsentligt at være opmærksom på at der skal en helhedsorienteret tilgang til anven-
delsen af kerneområderne. Dette er nødvendigt hvis naturindholdet i kerneområderne skal 
øges.  
 
Det er fx en betingelse at være opmærksom på agerhønsenes trivsel og krav gennem hele 
året, hvis hensigten er for at skabe en agerhønsestamme, der er reproducerende og kan tå-
le et vist jagttryk 
 
Udsætning af fasaner er udmærket, set fra en jagtlig synsvinkel. Men det ændrer ikke på 
ejendommens naturindhold bredt set eller terrænnets evne til at producere vilde fasaner. 
Det gør kun målrettet terrænpleje med udvikling af ejendommens vildtbiotoper samt hensyn 
i markdriften året igennem. 
 
Grunden til at der fokuseres meget på agerhøns og plejetiltag for denne art er dels at det er 
en spændende vildtart, at den har det svær men ikke mindst at vilde agerhøns indikerer at 
naturindholdet er højt på ejendommen – generelt set. 
 
Agerhøns er en ”indikatorart” der signalerer at her drives et landbrug der tager hensyn til na-
tur og miljø. 
 
I dette kapitel vil der blive foreslået følgende tiltag: 
 
- Etablering af vildtremiser 
- Etablering af levende hegn 
- Tiltag for markvildtet – ”Lærkepletter”. 
- Tiltag for markvildtet – sprøjtefrie kantzoner 
- Tiltag for markvildtet – vildtvenlig udnyttelse af 10 m bræmmer 
- Tiltag for markvildtet – etablering af barjordsstriber. 
 
Disse tiltag vil blive beskrevet som enkeltelementer i dette kapitel. 
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Tiltag 1: Etablering af vildremiser 
 

 
Forslag: 
 

Det foreslås, at der etableres vildtremiser på følgende marker: 
Mark 6-0 
Mark 32-0 
Mark 34-0 
Mark 17-0 (supplement til eksisterende beplantning). 

Formål: Vildtremiser har groft sagt to formål: 
1) Ynglelokalitet og levested for jagtbare og ikke jagtbare arter, dvs. øget vildtpro-
duktion 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.  

Etablering:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Økonomisk 
overslag:  

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 karakteri-
stiske for landskabstypen på egnen. 
Ved remiser der skal fungere som såt i forbindelse med fasanjagter, kan det være 
nødvendigt at anvende arter, der ikke er hjemmehørende, for at opnå den rigtige 
tæthed i bunden af remisen. Planteforbruget pr. ha. vil typisk være 3-4.000 stk. 
Remisen kan med fordel etableres, hvor jorden landbrugsmæssig er svær at hånd-
tere, fx på sandede, fugtige eller lerede områder. 
Forud for etablering af beplantninger skal der altid ske bekæmpelse af ukrudtet: 
Her er det navnlig senegræs, man skal være på vagt overfor. Derfor skal arealerne 
sprøjtes forberedende. 
Der bør plantes med maskine, hvis det er muligt – det letter renholdelsen. 
Skønnet anlægsomkostning kr. 30.000 pr. ha.  

Pleje (med 
økonomisk 
overslag:)  

Det forventes at flg. pleje er nødvendig i de første år (med skønnet plejeomkost-
ning per plante i parentes): 
 år   1-2:  Radrensning (5-7 kr./plante/år) 
 år   3-5:  Buskrydning evt. afskærmet sprøjtning (1-3 kr./plante/år) 
 år 5-10:  Opstamning/udtynding af ammetræer (1-2 kr./år) 

Tilskuds- 
muligheder: 

Der er mulighed for at opnå tilskud til etablering og pleje efter læhegns-ordningen. 
Der kan søges efter såvel individuel ordning eller kollektiv ordning. 
Ansøgningsfrist for individuel ordninger er 1. maj 2013. 
Hvorvidt der opstår en mulighed for kollektiv læplantning i området vides ikke pt. 
I givet fald kan der tidligst plantes i efteråret 2013. 
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Tiltag 2: Etablering af levende hegn 
 

 
Forslag: Det foreslås, at der anlægges levende hegn på følgende lokaliteter: 

 
Mark 10-0    6 rækket læhegn/skærmplantning ved nybyggeri 
Mark 1-0      6-rækket hegn mod syd, vest for skoven 
Mark 3-0      3-rækket læhegn (fjernelse af hybenrosehegn (rosa rugusa). 
Mark 16-0    1-6-rækket hegn (kileformet). 
Se kort - bilag xxxx? 

Prioritet:  

Formål: Levende hegn tjener to hovedformål i natur- og vildtplejen: 
 Levende hegn udgør et levested for mange organismer - herunder for både 

små og store vildtarter 
 Levende hegn binder de forskellige biotoper på ejendommen sammen og letter 

herved vildtets adkomst til områder i det åbne land. 
Etablering:  
 
 
 
 
 
 
 

Levende hegn bør ikke etableres, hvor de ødelægger udsigten, eller hvor de ikke 
passer ind i landskabet. 
Et godt levende hegn bør etableres med hjemmehørende arter – og helst med ar-
ter, der også er typiske for lokalområdet.  
Forud for etableringen skal der ske et grundigt forarbejde i form af forberedende 
sprøjtning og evt. reolpløjning eller som alternativ en dyb landbrugspløjning. Inden 
plantning pakkes jorden med såsæt eller lignende. 
Plantningen skal ske med maskine, hvis hegnet ønskes renholdt mekanisk med 
radrenser.  
Hegn, der etableres langs intensivt dyrkede jorder, bør kunne tåle beskæring ma-
skinelt. Derfor er arter som hvidtjørn og slåen at foretrække i yderrækkerne. Disse 
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Tiltag 2: Etablering af levende hegn 
 
 
 
 
 
 

arter har ydermere den fordel, at de skaber et godt bundlæ, hvilket er en betingelse 
for at vildtet opholder sig i hegnet.  
Hegnene bør etableres med en stor andel lave buske, gerne 50-70 % 
Bestandstræerne placeres i midten (ved et tre-rækket hegn), hvor de er beskyttede 
mod landbrugsmaskiner og lignende. 
Se i øvrigt fakta-blad 2.4.vende hegn koster typisk mellem 10 og 20 kr. per plante i 
anlæg. Prisen afhænger af omfanget på anlægget – 20 kr. for mindre beplantninger 
og 10 kr. for beplantninger, hvor der anvendes mere end 3000 planter. 

Pleje over-
slag): 

Hegnet bør renholdes intensivt de første år. Typisk med radrensning og hakning år 
1 og år 2. Det tredje år typisk med hakning og/eller afskærmet sprøjtning. Efter ca. 
5 år bør evt. ammetræer opstammes. 
Renholdelsesomkostningerne afhænger af anlæggets størrelse. Følgende erfa-
ringstal kan oplyses for renholdelse i tre vækstsæsoner: 
 Svær jord, 300-600 planter: 13-16 kr. per plante 
 Svær jord, 2.000-3.000 planter: 5-6 kr. per plante 
 Let jord, 300-600 planter: 10-15 kr. per plante 
 Let jord, 2.000-3.000 planter: 4-5 kr. per plante 

Tilskuds- 
muligheder: 

Der er mulighed for at opnå tilskud til etablering og pleje efter læhegns-ordningen 
(se fakta-blad 2.4)  
Der er mulighed for at opnå tilskud til etablering og pleje efter læhegns-ordningen. 
Der kan søges efter såvel individuel ordning eller kollektiv ordning. 
Ansøgningsfris for individuel ordninger er 1. maj 2013. 
Hvorvidt der opstår en mulighed for kollektiv læplantning i området vides ikke pt. 
I givet fald kan der tidligst plantes i efteråret 2013. 
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Tiltag 3: Tiltag for markvildtet – ”Lærkepletter” 
 

   

Forslag: Etablering af ”lærkepletter” i afgrøderne. 
Undlade eftersåning i våde pletter. 

Prioritet: Bør etableres på marker, hvor der optimeres for agerhøns, fasaner og harer mv. 

Baggrund: Sanglærken er en typisk agerlandsfugl, og som mange andre af agerlandets fugle-
arter har også sanglærken undergået en markant tilbagegang, således i gennemsnit 
-1,96 % om året i hele perioden 1976-2011 og -2,24 % i det seneste 10-år.  
 
Bestandsniveauet ligger således i dag på 40 % af niveauet i 1976.  

Etablering: 
 
 

 Det er i dag lovligt i f.t. krydsoverensstemmelseskravene at etablere – eller efter-
lade – lærkepletter i form af pletter uden afgrøde.  
Der skal dog ske en N-korrektion af gødningsplanerne (da lærkepletter ikke har en 
N-kvote). 

Pleje :  Ingen – marken behandles uden hensyntagen til lærkepletterne 
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Tiltag 4: Tiltag for markvildtet – sprøjtefrie kantzoner 
 

Principskitse 

Læhegn/remise/skov 

 

 

Barjordsstribe 
 

        
        

    
sprøjte-
fri Traditionel afgrøde 

    zone 
 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

Forslag: Etablering af ”sprøjtefrie randzoner langs hegn, remiser og småskove. 

Prioritet: Bør etableres på marker hvor der optimeres for agerhøns og fasaner mv. 

Baggrund: Hønsefugle er afhængige af insekter de første tre uger af deres leveår. Et varieret 
diæt med masser af protein – baseret på insekter er en betingelse for af kyllingen 
kan udvikle fjerdragt, klør og næb. 
Insekter forekommer kun hvis der er et og toårige ukrudtsplanter som hamphanekro 
og pileurtearter mv. 

Etablering: Der lukkes for en eller flere sektioner på den ene bum på sprøjten langs de nævnte 
småbiotoper. 

Pleje : Ingen – marken behandles uden yderligere hensyn.  
Opstår der problemer med aggressive arter som senegræs og burresnerre mv. be-
kæmpes disse på traditionel vis. 

Tilskud: Enkeltbetalingsstøtte. 
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Tiltag 5: 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: Etablering af tre græsstriber på bræmmerne.  
Der så to typer afgrøder. 
Inderst mod vandløbet(to-meter bræmmen) – 4 m bred stribe med tuegræsser som 
fløjlsgræs og hundegræs. 
Yderst mod afgrøden 4 meter bred stribe med kløver, lucerne og evt. rajgræs. 

Prioritet: Bør etableres på marker hvor der optimeres for agerhøns mv. 

Baggrund: Tuegræsserne producerer insekter. Tuegræsserne er overvintringslokalitet for 
mange insektarter. Endvidere skal striben tjene som lokalitet for placering af hønse-
fuglenes 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.  

Etablering: 
 
 

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 

Tilskud: Ingen tilskud, ud over enkeltbetalingsstøtte. 

 



Side 26 

 
Tiltag 6: Tiltag for markvildtet – etablering af barjordsstriber 
 

 
Forslag: Etablering af barjordsstriber langs afgrødegrænser mod levende hegn, markveje og 

skove 
Prioritet: Bør etableres på marker hvor der optimeres for agerhøns mv. 

Baggrund: Barjordsstriber tjener flere formål.  
 
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.  
 
Endeligt vil mange insekter søge ud på den varme jord, hvor de bliver tilgængelige 
for kyllingerne. 

Etablering: Fræses med jævne mellemrum sommeren igennem. 

Pleje : Behandles som resten af marken. 

Tilskud: Kan etableres uden fradrag i enkeltbetalingsstøtten. 



Side 27 

5 Samlet økonomisk overblik  

Søer og vandhuller     
Som en gennemsnitsbetragtning vil søer og vandhuller kunne oprenses for 20-
30 kr. pr kubikmeter sediment. Dertil kommer flyttetid for maskinerne fra lokali-
tet til lokalitet. 

Samlet omkostning: 150.000 kr. 

 

Læhegn og småbeplantninger: 
Etablering og renholdelse vil koste ca. 25 kr. pr. plante. 

Dertil kommer udarbejdelse af detailplanteplaner og ansøgninger om tilskud – 
skønsmæssigt 10.000 kr. 

 

Nedskæring tjørnehegn til flis 
Nedskæring med fældebunkelægger:  40 kr. pr. rm 

Udkørsel til bilfastvej:   36 kr. pr. rm 

Hugning:     30 kr. pr. rm. 

Transport til varmeværk:   24 kr. pr. rm. 

I alt            130 kr. pr. rm.  

 

Salgspris flis     170 kr. pr. rm.  

Avance Skovdyrkerne   20 kr. pr. rm.   

 

Netto pr. rm     20 kr. pr. rm. 

 

Forudsætter min. 5 km hegn herunder bøgehegnet og udtynding div. remiser. 
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6 Sammenfatning  

Denne naturplan bygger videre på planen fra 2006. 

 

Der foreslås fokus på oprensning af søer og vandhuller der generelt set er un-
der tilgroning med deraf forringelse af biotopen som levested for vandfugle, 
krybdyr, padder og insekter mv. 

 

Der foreslås endvidere etablering af yderligere hegns- og remisebeplantninger. 
Dette sker med henblik på at videreudvikle spredningsvejene for vildtet og dy-
relivet bredt set. 

 

Tiltagene der foreslås for markvildtet vil gavne naturindholdet på ejendommen 
bredt set. Det gælder for insektlivet og for fuglevildtet herunder viber, lærker og 
sangfugle mv. 

 

Især er der gode muligheder for at forbedre vilkårene for agerhøns ved at øge 
fødegrundlaget og give kyllingerne bedre betingelser for at overleve.  

 

Der bør overvejes muligheden af at indgå i et organiseret samarbejde med na-
boerne om etablering af et ”markvildtlaug”. 

 

 

Dato: 25. oktober 2012. 

 

 
Med venlig hilsen 
Skovdyrkerforeningen 

 
 

 Natur- og Vildtplanen er modta-
get og godkendt.  

Konsulenten  Ejer 
 

 
 

Hermed attesterer ovenstående konsulent, at Natur- og Vildtplanen er udarbejdet efter De Danske Skovdyrker-
foreningers 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 forplig-
tiget 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 areal-
anvendelse 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 infor-
mation om terræn- og vildtpleje. Har du yderligere interesse i særlige konkrete em-
ner, 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 
  http:/// 

 

Bøger:   

- Vildt & jagt i Danmark, 2004, Miljøministeriet og Danmarks Jægerfor-
bund. 

  Politikens Jagtbog, 1998, Jørgen Fog. 

  Hvad siger skovloven, Skovinfo nr. 1, SKOV-info 1993, rev. 1999. 

 

Artikler: 
 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Den nye lovgivning omkring randzoner gælder ikke for skov eller haver/parker, men for 
alle juletræaraler, læhegn og andre arealer i det åbne land, som ligger inden for 10 meter 
fra vandløb eller søer. Herunder er en række detaljer i lovgivningen forklaret. 

 
Med det erklærede formål at mindske udledningen af kvælstof, fosfor og pesticider til vandlø-
bene er det besluttet, at landmænd efter 1. september 2012 hverken må sprøjte, gøde eller dyr-
ke jorden i en 10 meter zone omkring søer større end 100 m2 og åbne vandløb - den såkaldte 
randzone.  

Som modydelse for udlægningen udbetales en kompensation på 2.100 kr./ha for omdriftsarea-
ler og 1.200 kr./ha for tidligere permanente græsarealer. Der tages stilling til kompensationen 
fra år til år.  

De begrænsninger, som pålægges driften i randzonerne, er følgende:  

Skov  

Skov ned til vandløb er ikke pålagt begrænsninger, idet der slet ikke skal udlægges randzoner i 
skov (det samme gælder haver og parker).  

Hvor der kun er skov på den ene side af et vandløb, er det kun på denne side, man slipper for 
at udlægge randzone.  

Der skelnes ikke mellem fredskov og ikke-fredskov.  

Hvis der ligger et åbent areal ned til vandløbet, og dette areal er en klar del af skoven, skal der 
heller ikke udlægges nogen randzone på dette åbne areal.  

Efter evt. afdrift af en skovbevoksning langs et vandløb må arealet gerne genplantes.  

Juletræer  

Eksisterende juletræarealer, der ligger ned til vandløb eller søer, men som ikke er del af en 
skov, er omfattet af reglerne om udlæg af randzoner.  

Det betyder, at de sidste 10 meter ud mod vandløbet ikke må gødes, sprøjtes eller renholdes på 
anden måde, f.eks. mekanisk. Arealet kan dog godt bruges som et vendespor.  

Der er mulighed for at søge dispensation for disse begrænsninger med henvisning til, at jule-
træer er en såkaldt højværdiafgrøde. Dispensation kan dog kun forventes, hvis man bliver ramt 
'uforholdsmæssigt, hårdt' - efter Direktoratets mening.  

Juletræerne på arealet må godt høstes, men genplantning med en ny juletrækultur er ikke til-
ladt.  
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Det bemærkes, at selv om der ikke udbetales enkeltbetalingsstøtte til juletræarealer, så vil de 
juletræarealer, der ligger i randzonen, være berettiget til ovennævnte kompensationen på 2.100 
kr./ha.  

Læhegn og vildtremiser  

Der må ikke nyplantes indenfor randzonen.  

Der må hverken sprøjtes eller renholdes maskinelt, heller ikke i etablerede hegn, og heller ikke, 
selv om der er en gældende aftale om dette med lodsejer, og der er modtaget tilskud til arbej-
det. Det er p.t. uafklaret, hvorvidt man kan få dispensation herfor.  

Skovrejsning  

Der må ikke nyplantes indenfor randzonen, og derfor heller ikke laves skovrejsning.  

Der må heller ikke tilplantes med (enkeltbetalingsstøttede) afgrøder som pil og poppel. Heller 
ikke selv om der står energiafgrøder på det tilstødende areal.  

Eksisterende energiplantninger må fortsat drives (høstes), men må ikke renholdes eller gødes.  

Andet  

Vedvarende græsarealer må omlægges, men højst hvert 7. år. Nødvendig jordbearbejdning i 
den forbindelse er tilladt.  

Det er også tilladt at udføre vandløbsvedligeholdelse, herunder oplægning og udspredning i 
randzonen af det oprensede materiale. Uanset reglen om, at jordbearbejdning i randzonen ikke 
er tilladt, må du også nedpløje/fræse oprensningsmaterialet i randzonen, når jordbearbejdningen 
ikke sker i dyrkningsøjemed. Nedpløjning/fræsning må dog ikke foretages i en eventuel 2-
meter bræmme jf. vandløbsloven.  

Du kan tage slæt i græsset med mellemrum, eller du kan lade arealerne henligge som udyrkede. 
Men plantedækket på arealerne skal leve op til kravene i enkeltbetalingsordningen.  

Der må gerne græsse dyr i randzonerne. Men afgræsningen skal være ekstensiv og have karak-
ter af naturpleje.  

Randzonen må gerne være hegnet, hvis der er en driftsmæssig begrundelse for dette (f.eks. 
omkring juletræer eller kreaturhold).  

Arealerne må gerne anvendes til opbevaring af halmballer, roer og andre landbrugsprodukter i 
op til et år. Andet som tømmer, kævler, flis, brænde, jord og maskiner kun i op til 28 dage - i 
perioden fra april til august dog kun i 8 dage.  

Dræn i randzonen kan repareres, og nye dræn må etableres.  

Der kan bekæmpes bjørneklo i randzonerne, også ved sprøjtning.  

Adgang  

Offentligheden har adgang til 'udyrkede arealer' i henhold til Naturbeskyttelsesloven. I det om-
fang randzonerne kan betragtes som udyrkede, er der offentlig adgang til disse.  

Det er derfor vigtigt, at der skelnes mellem dyrket eller udyrket. Om en mark betragtes som 
udyrket, beror på en konkret vurdering af, hvordan arealet fremstår, herunder tilstedeværende 
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plantesamfund. En alsidig, naturlig plantevækst vil ofte medføre, at et areal karakteriseres som 
udyrket.  

En græsmark betragtes principielt som en dyrket mark. Men hvis den får lov at ligge hen, vil 
den udvikle sig til, hvad man forstår som udyrket. Det er som nævnt tilladt at omlægge rand-
zonen (de yderste 8 meter af 10-meter zonen) hvert 7. år. Det vil hjælpe til fastholde arealet 
som dyrket. Hvis man desuden høster græsset på arealet hvert år, kan randzonen fastholdes 
som dyrket.  

Det er muligt f.eks. at anlægge en insektvold på arealet i forbindelse med den 7.årige omlæg-
ning.  

Det er imidlertid ikke sikkert, at det er nødvendigt årligt at høste græsset på arealet, idet Na-
turklagenævnet tidligere i en sag om adgang til et potentielt udyrket areal har udtalt: "Et areal, 
som har ligget brak i op til 5 år, vil sædvanligvis ikke fremstå som udyrket og der er således 
ikke adgang, mens et areal, som har ligget brak i 20 år, normalt vil betragtes som udyrket og 
dermed med adgang"  

Hvis en vandrende er i tvivl om en randzone er udyrket, skal han spørge lodsejeren - og rette 
sig efter den besked, han får. Hvis han mener at blive afvist på et forkert grundlag, kan han 
klage til kommunen.  

Der er ikke adgang til randzoner, der er hegnede på grund af dyrehold eller juletrædyrkning.  

Ridning i en randzone kræver under alle omstændigheder en tilladelse fra lodsejeren.  

Eftersom der ingen randzoner er i skove, har publikum, der evt. lovligt kommer til en skov via 
en randzone, ingen ret til passere gennem skoven langs vandløbet eller søen. De har heller ikke 
ret til at passere gennem bevoksninger for at komme ind til skovens vejsystem.  

Helt generelt  

Loven har mildest talt været omstridt, mange forhold har ikke været afklaret, inden den trådte i 
kraft, og detaljer afklares eller nuanceres løbende. Trods dette har vi ovenfor forsøgt at rede-
gøre for en række forhold, der er relevante for vore medlemmer. Men på grund af de usikre og 
skiftende meldinger fra myndigheder og politikere tager vi dog et juridisk forbehold for gyldig-
heden. Kun NaturErhvervsstyrelsen kan give endelig og bindende besked i de konkrete situati-
oner.  

Randzonen skal være berettiget til enkeltbetaling, for at der kan søges randzonekompensation 
for arealet (bortset fra juletræer).  

I det omfang randzoner fortsat er landbrugsarealer, skal GLM-reglerne overholdes. Det bety-
der blandt andet, at græsarealer skal slås mindst én gang årligt og udyrkede arealer mindst 
hvert andet år.  

Hvor der i forvejen findes 2-m bræmmer i henhold til Vandløbslovens §69, er bestemmelserne 
om brugen af disse uændrede. Du kan ikke få kompensation for 2 m-bræmmerne, men kun for 
de yderligere 8 meter, der yderligere skal lægges på.  

De 10 meter kan nedsættes (efter ansøgning), hvis de betyder, at mere end 5% af bedriftens 
samlede areal (incl. skov, natur, haver m.v.) rammes. Der skulle være mulighed for at få en så-
dan dispensation, hvis man bliver særlig hårdt ramt.  
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Der er også mulighed for at søge om dispensation fra de gældende begrænsninger i driften, 
men der er begrænset sandsynligheden for, at man får det.  

De 10 meter måles fra 'vandløbets eller søens øverste kant - kronekanten'. Det vil sige over-
gangen mellem det skrånende terræn ned mod vandløbet/søen og det flade terræn.  

Randzonerne skal anmeldes som separate marknumre. 

 

 

 

 


