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Indledning
0.1

Formål og indhold
Din Natur- og Vildtplan er udarbejdet med henblik på at optimere natur- og vildtindholdet på Sønderskov Hovedgaard. 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 naturen og vildtet.
Desuden indeholder planen et budget med et overslag over omkostningerne
ved at gennemføre planens forslag.
Nørreskov (32,2652 ha) er medtaget i denne Natur og Vildtplan, da dens jagt
udlejes sammen med øvrige ejendom. Denne Natur og Vildtplan omfatter derfor
et samlet areal på (32,2652+189,6407) 221,9059 ha. Arealstørrelserne angivet
er fra matrikelregisteret.
Selve hovedbygningen og den gamle have er solgt fra jorden i år 1985. Den er
derfor ikke en del af denne plan.
Alle billeder i denne plan er fra Sønderskov Hovedgaard.
Denne Natur- og Vildtplan er udarbejdet af Forstfuldmægtig Jan Teinborg,
Skovdyrkerforeningen Syd.

0.2

Målsætning
Det kortsigtede mål er at udpege de vildtvenlige kerneområder på Sønderskov
Hovedgaard med henblik på at vedligeholde og udbygge disse biotoper.
Der ønskes særlig fokus på forbedringer af naturen, herunder bestanden af råvildt og krovildt, sekundært forekomsten af agerhøns, fasaner og harer.
Det langsigtede mål er at forbedre og gerne øge antallet af kerneområder, så
der opnås en mere jævn fordeling af vildtet på ejendommen. Skovene skal have en særlig fokus i forhold til levevilkår, herunder understøtte vinterbestanden
af råvildt generelt, samt forbedring af muligheden for jagt.

0.3

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.
Side 1

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)

Råvildt
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)

Kronvildt
Krav til terrænet: Kronvildt foretrækker uforstyrrede områder, hvor
der er ro og opholder sig gerne i lysåbne skove. Kronvildt er overvejende nat-aktive, hvor de søger ud på tilstødende åbne områder og
opdyrkede arealer for at finde føde. På større hedeområder kan de
færdes fremme på alle tider af døgnet.
Kronvildtet står gerne i nåleskov, som sikrer dem god dækning i dagtimerne. En skov med mange større lysninger giver kronvildtet gode
betingelser for at søge føde. Frisk græs, urter, ung lyng og knopper
fra træer og buske udgør en stor del af føden.
Gavnlig pleje i terrænet: Fødemuligheder kan forbedres fx gennem
vildtagre i skov og på mark samt ved slåning af brakmarker så vegetationen er frisk. For at sikre at kronvildtet gode opholdssteder i dagtimerne, bør der være yngre granbevoksninger, hvor de kan søge
dækning. Pleje kan dog kun i et vist omfang sikre områder, hvor vildtet sjældent bliver forstyrret.
(læs mere i fakta-blad nr. 3.4.3)
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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)

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)

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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1 Status for Sønderskov Hovedgaard
1.1

Datagrundlag
Ejendomsnavn:

Sønderskov Hovedgaard

Ejendommens adresse:

Sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup

Ejendomsnummer:

5750001061

Matrikel nummer:

1z Sønderskov Hdg., Folding

Kommune:

Vejen Kommune

Arealstørrelse
Landbrugsareal

Areal (ha)

Arealer med landbrugsafgrøder

136,08

Udyrkede landbrugsarealer

0

Græs uden for omdriften

0

Gartneri

0

Juletræer

0
136,08

Landbrugsarealer i alt
Andre arealer

Areal (ha)

Skov

70,06

Andre naturarealer – moser, mergel/lergrave mm.

7,18

Parcel med bygninger

1,80

Veje, spor og alléer uden for skovene

4,50

Husdyrhold

Bedriftens areal, i alt

219,62

Heraf forpagtede arealer

0
stk.

Svin
søer

0

slagtesvin

0

Kvæg

0

Høns
høner
slagtekyllinger
Andet (art og antal)

0
*625.000
0

Tabel 1: Oversigt over arealfordeling og produktionsgrundlag på Sønderskov Hovedgaard (arealstørrelserne er baseret på opmåling på luftfoto). Note: Produktion af slagtekyllinger foregår på
anden ejendom i samdrift med Sønderskov Hovedgaard.

Side 4

1.2

Generelt om Sønderskov Hovedgaard
Ejendommen er smukt beliggende i landskabet syd-vest for Vejen. Flere allér
leder ind til den gamle hovedgaard, imens skovene og de mange naturelementer ligger spredt rundt i landskabet og danner en flot mosaik sammen med herregårdsmarkerne.
Sønderskov Hovedgaard menes at være grundlagt i 1400-tallet, som en befæstet herregård med voldgrav. Den nuværende hovedbygning er opført mellem
1614-20, og ombygget i 1700-tallet. Hovedbygningens nuværende udseende
skyldes restaurering foretaget fra 1986-1992. Bygningen, der er fredet, huser i
dag kulturhistorisk museum. Hovedbygningen og haveanlægget er ikke en del
af denne plan.
I skoven mod syd (hjortehaven) er der spor efter oldtidens mennesker i form af
2 fredede gravhøje. Rundt omkring på ejendommen findes der dog flere registrerede gravhøje og formodede urnegrave. Disse er ikke fredede, og vanskelige erkend bare i landskabet.
Ejendommen har generelt en imponerende række af naturelementer, herunder
flere mindre skove, flere mergel/ler grave og søer, samt levende hegn og moser. Disse naturelementer er en meget vigtig spredningskorridor for områdets
vilde flora og fauna og er en vigtig brik til at understøtte naturen og vildtet i området.
Sønderskov Hovedgaards jorde veksler mellem den nordlige del med lerblandet
sandjord og den sydlige del, der domineres af sandjord. Ved mosestykket og i
skoven med vest forefindes humusjord.
Næringsforholdene og vandhusholdningen er derfor meget afvekslende, men
vækstbetingelserne må generelt betegnes som udemærkede. Dette dog med
undtagelse af den sydligste del af ejendommen, hvor næringsstofforholdene er
mindre gode.
Ejendommen drives udelukkende med planteavl især korn, raps og frøgræs.
Den indgår i samdrift med ejerens øvrige jorde/ejendomme, hvor der bl.a. foregår en produktion af slagtekyllinger.
Skoven d. 3. december 1999 ødelagde store dele af skovene, hvilket er årsagen til de mange unge bevoksninger fra år 2000-2002. I bilagene findes luftfoto
fra sommeren 1999 og igen fra sommeren 2002.

1.3

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 beplantninger og vildtplanter. En række miljøordninger hos
NaturErhvervsstyrelsen 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 Sønderskov Hovedgaard
fremgår nedenfor.
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Udpegning

Område

Areal
(ha)

Tilskudsmuligheder

SFLområde

Del af marken ud for 14,3 ha
maltbæk mose.

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

Skovrejsningsområde

Del af markerne mod 46,8 ha
nord og nordvest for
hovedbyngningen.

I skovrejsningsområde kan der opnås tilskud
til etablering af skov samt enkeltbetaling i en
flerårig periode (se fakta-blad 3.2.5).
Området er ikke udpeget som egentlig skovrejsningsområde, men som neutral-område.
Derved kan der opnåes skovrejsningstilskud.
For tilplantning over 15 ha kan der søges om
den højeste tilskudssats.

Andre områder

Tilskudsmuligheder

Landbrugsarealer

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 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 Sønderskov Hovedgaard (se desuden kortbilag)

1.4

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 små biotoper - 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.
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
Sønderskov Hovedgaard fremgår af nedenstående (baseret på amtets oplysninger). Kort med udpegninger fremgår af bilag.
Side 6

Udpegning

Område

Betydning

Beskyttede 4 ha mose beliggende
moser (Na- midt på marken mod
turbeskyttel- syd-vest.
sesloven §3)
Maltbæk mose på 3
ha er ikke udpeget
som mose, men den
har også mosekarakter.

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

Beskyttede Flere grøfter/vandløb,
primært mod vest.
vandløb
(Naturbeskyttelsesloven §3)

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 Flere søer. Både i
skoven og i mergelsøer (Naturbeskyttel- gravene.
sesloven §3)

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

Beskyttede
sten- og
jorddiger
(Museumsloven §29)

Primært langs Nørreskoven.

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.

Beskyttelses-zone
omkring
fortidsminder (2 & 100
m) (Museumsloven
§29 og Naturbeskyttelsesloven
§18)

I hjortehaven (skoven
mod syd).

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.

Selve hovedbygningen er fredet og har
en beskyttelseszone
på 100 meter omkring.

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, ligesom træer og buske må fældes.
Se fakta-blad 3.1.2

Områder,
hvor skovrejsning er
uønsket

Markerne mod syd og I områder, hvor skovrejsning er uønsket må der ikke
vest.
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 opfattes som
skov, når 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.

Okkerområder

Området ved maltbæk Okkerområder opdeles i fire klasser. I klassene 1, 2 og
mose er okkerområde 3 må der ikke foretages udgrøftning eller dræning uden
i klasse 1.
tilladelse fra amtet.

Fredskov

De 3 skove. Mose og Skovloven skal overholdes i fredskov. Dette betyder
Maltbæk mose er ikke bl.a. at man ikke må have mere end 10% af arealet med
omfatte af fredskovs- lysåbne områder.
pligt.
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Udpegning

Område

Betydning

Vandrerute

Øst for Hjortehaven

Se i bilag for nøjagtig placering.

Bjørneklo

Hele ejendommen

Se i bilag for fund af Bjørneklo. Som lodsejer i Vejen
Kommune er man forpligtet til at bekæmpe Bjørneklo.

Bræmmer

Primært mod vest,
ved Vesterskoven.

Jorden i randzonen må ikke dyrkes og der må ikke
sprøjtes eller anvendes gødning. Der kan dog i flere tilfælde opnås tilskud til f.eks. plantning af levende hegn.

Naturområder

Store dele af ejendommen er udepeget
som økologisk spredningskorridor.

Områderne er udpeget for at sikre beskyttelse og forbedring af naturen. Der er mere vanskeligt at få tilladelse til bebyggelse eller etablering af anlæg. Alle eksisterende aktiviteter på arealerne kan fortsætte som hidtil
(fx landbrugs-drift, jagt og færdsel)Udpegningerne kan
få betydning i de tilfælde, hvor der ønskes anlæg og bebyggelse, som kræver tilladelse og/eller planlægning.
Almindelig landbrugsmæssig drift er ikke berørt af udpegningen.

Tabel 3: Beskyttelser på Sønderskov Hovedgaard (se desuden kortbilag)

1.5

Kulturspor
For at bevare kulturspor på ejendommen kan stedvis være nødvendigt at begrænse den almindelige drift og/eller terrænplejen. Der er registreret flere fund
på ejendommen i ”Registret for Fortidsminder”.
Dette omhandler primært gravhøje eller formodede urnegravsteder.
Selve hovedbygningen er fredet og der forefindes en 100 meter beskyttelseszone omkring bygningen.
De fleste af disse er dog overpløjet og fjernet. 2 gravhøje er tilbage i skoven
mod syd. Stensætningen er dog mere eller mindre væk.
De vigtigste kulturfund er beskrevet nærmere i kapitel 3.
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2 Kerneområderne på Sønderskov Hovedgaard
På Sønderskov Hovedgaard er der en række 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. Det er ofte lettere – og billigere – at beskytte de eksisterende kerneområder end at skabe helt nye.
Kerneområderne er enkeltvis beskrevet i det følgende. Nummeret på kerneområdet
kan genfindes på kortbilaget over kerneområder.
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2.1

Kerneområde 1: Levende hegn på ejendommen.

Type af kerneområde: Levende læhegn langs markerne, og andre steder på ejendommen.
Naboarealer:

Primært agerjord og visse steder skov eller mose.

Status:

Flere af de levende hegn er i en mindre god tilstand med mindre artsdiversitet og en mindre god lævirkning (se 1a. på kort). Dette gælder specielt for
hegnene i marken mod vest. Andre hegn er af bedre kvalitet, men kunne
godt trænge til pleje (se 1b på kort).

Trusler:

Massiv græsvækst flere steder. Dette kan medføre at hegnet går ud eller
bliver meget åbent i bunden. Overskygning fra bestandstræer kan også
være et problem, hvorved busklaget kvæles.

Beskyttelse:

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

Fremtids-muligheder: Det bør overvejes at give enkelte hegn 1 år eller 2 år for at se om der
kommer bedre gang i et evt. busklag. Der er dog også levende hegn der
bør genplantes. Slutteligt er der levende hegn som står flot og bidrager til
vildtets trivsel samtidig med at der skabes læ.

Engangsindgreb:
Prioritet og økonomisk overslag:

Pleje af de eksisterende levende hegn vil bestå af klipning og evt. nedskæring af bestandstræer med henblik på at give mere plads til busklaget.

Vedvarende pleje:

Klipning med henblik på at begrænse bredden på det levende hegn er en
løbende aktivitet.

Klipning vurderes til en omkostning på ca. 4.000 kr.
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2.2

Kerneområde 2: Mergelgravene, lille skovsø i Vestskoven, samt Klædedammen.

Type af kerneområde: Mergelgravene med ofte en lille sø, lille skovsø mod nord i Vest-skoven,
samt klædedammen.

Naboarealer:

Primært agerjord.

Status:

Flere af mergelgravene er overvokset og har en mindre god vandkvalitet
grundet mangel på vind og lys. Dertil kommer en øget tilførsel af organisk
materiale fra træerne.

Trusler:

Fortsat overgroning og deraf følgende forringelse af vandkvaliteten.

Beskyttelse:

Der bør skabes mere lys ved de mergelgrave der er er mest plaget af
overgroning. Det bør samtidig overvejes at få foretaget en oprensning i de
mergelgrave med den ringeste vandkvalitet.

Fremtids-muligheder: Mergelgravene og de små søer er vigtige naturelementer, da de både understøtter vandelskende organismer og vildtet generelt. På Sønderskov
Hovedgaard ligger de i landskabet som trædestene for naturen og vildtet.
Med en kombination af nedskæring af trævækst og oprensning vil man
kunne forbedre mergelgravenes naturtilstand i væsentlig grad i fremtiden.

Engangsindgreb:
Prioritet og økonomisk overslag:
Vedvarende pleje:

1. Prioritet: Nedskæring og bortskaffelse af trævækst omkring mergelgravene. Overslag 8.000 kroner.
2. Prioritet: Oprensning af 4 mergelgrave og klædedammen Overslag
25.000 kroner. Evt. oprensning af skovsø i Vest-skoven.
Der vil løbende skulle fjernes trævækst således at evt. overgroning undgås
fremadrettet.
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2.3

Kerneområde 3: Mosen ved marken mod vest og Maltbæk mose

Type af kerneområde: 4 ha moseareal på mark mod sydvest og 3 ha moseareal ved Maltbækken.
Naboarealer:

Det store moseareal er omgivet af agerjord. Området ved Maltbæk mose
er omgivet af naboarealer (mose) og agerjord.

Status:

Det store 4 ha moseareal er præget af opvækst af birk, bævreasp og pil.
Dertil kommer enkelte sitkagran. I lysningerne trives mosebunke, lysesiv
og enkelte mosarter. Mosen er dog generelt under tilgroning.
Maltbæk mose er bevokset med birk, pil og enkelte bævreasp. Dertil enkelte bøg på de mest tørre dele. Der forefindes ingen lysåbne områder. Stykket ligger langs maltbækken.

Trusler:

Øget tilgroning og dræning.

Beskyttelse:

Arealerne med mose bør løbende holdes ryddet, hvilket skal foregå nænsomt med henblik på at holde dem lysåbne.
Moseareal bør dog ikke ryddes helt af hensyn til jagten, da de ligger som
øer midt på markfladen. De har derfor stor betydning som skjulested for
vildtet.

Fremtids-muligheder: Med mindre overgroning vil moserne kunne blive en fortsat god biotop for
mosser og tuegræsser, der trives i moser, samtidig med at de vil kunne give skjul til vildtet.

Engangsindgreb:
Prioritet og økonomisk overslag:
Vedvarende pleje:
Prioritet og økonomisk overslag:

Delvis bekæmpelse af opvækst med træer. Indgrebet kan foretages med
kratrydder. Anslået pris ca. 3.000 kr.
Trævækst på de ryddede dele af moserne vil fortsat skulle holdes nede.

Side 12

2.4

Kerneområde 4: Den store skovsø i Vest-skoven

Type af kerneområde: Sø på ca. 2 ha. Vurderes at være en del af de gamle karpedamme.
Naboarealer:

Søen er beliggende ved den østlige yderkant af Vestskoven.

Status:

Søen vurderes til at have en rimelig god vandkvalitet. Brinkerne er dog
med trævækst helt ned til søbredden.

Trusler:

Nedfald af grene og blade fra træer langs brinken vil tilføre næringsstoffer
til søen.

Beskyttelse:

Det er vigtigt at der ikke ledes drænvand eller lign ud i søen således at tilførsel af næringsstoffer holdes på et minimum. Trævækst langs brinkerne
på fjernes.

Fremtids-muligheder: Fremtidsudsigterne for søen vurderes til at være gode bl.a. som følge af
søens størrelse, der i sig selv forsinker en kraftig ophobning af næringsstoffer.

Engangsindgreb:
Prioritet og økonomisk overslag:
Vedvarende pleje:
Prioritet og økonomisk overslag:

Delvis rydning af træer i og ved søen, samt en evt. oprensning vil sikre en
god vandkvalitet fremadrettet. Se i afsnittet for nye tiltag et overblik over
aktivitet og økonomi.
Primært skal det undgås at der ledes drænvand ud i søen. Søbredden bør
gåes over med en buskrydder efter rydning af træer.
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2.5

Kerneområde 5: Skovene

Type af kerneområde: De 3 skove. Vest-skoven, Nørreskov og Hjortehaven.
Naboarealer:

Agerjord.

Status:

Skovene er stærkt præget af stormen 3. december 1999, hvilket man kan
se den på høje andel af uge og mellemaldrene bevoksninger. Ud fra et
øjebliksbillede rent vildtmæssigt er det dog ganske attraktivt, da der findes
en overflod af muligheder for at vildtet kan finde skjul og føde. Vest-skoven
er forholdsvis svær tilgængelig og har ganske få lysninger, imens Hjortehaven og Nørreskov er væsentlige nemmere at færdes i og dermed også
giver bedre mulighed for at opleve vildtet. Skovene vurderes til at være
forholdsvist massive.

Trusler:

Lidt for massiv og tæt skov med få muligheder for at nyde vildtet, samt få
levesteder for urter og buske der kræver lys.

Beskyttelse:

Det bør generelt overvejes at vedligeholde og forbedre sporsystemet med
henblik på flere lysåbne arealer i skoven.

Fremtids-muligheder: Inden man foretager større indgreb skal skovene primært have lov til at
vokse til og stormfaldsbeplantningerne skal have lov til at komme op. Ved
f.eks. at udvide sporsystemet og lave enkelte lysninger, vil skovene få en
lidt mere varieret struktur. Der vil inden for de næste 5 -10 år blive et behov
for massiv udtynding i stormfaldsbeplantningerne.

Generelt er det vigtigt at skovene holdes tætte nogle steder og mere lysåbne andre steder.

Engangsindgreb:
Prioritet og økonomisk overslag:
Vedvarende pleje:
Prioritet og økonomisk overslag:

Sporindlæggelse og lysninger. Se også under tiltag.

Lysninger bør holdes fri for trævækst.
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På din ejendom er der nogle kulturspor, der kræver særlige hensyn. Dels for at beskytte kulturarven på din ejendom – og dels fordi fortidsminder ofte er uforstyrrede
områder, der har værdi for vildtet og naturen.
2.6

Kulturspor 1 og 2: Gravhøje i den sydlige skov (Hjortehaven)

Beliggenhed:

I den nordlige ende af Hjortehaven.

Beskrivelse af kulturspor:
Trusler:

Der er tale om 2 gravhøje. Begge er fredede.

Beskyttelse:

Gravhøjene skal sikres mod kørsels med maskiner og skovdrift.

Kørsel med maskiner eller tilgroning.

Man bør også gå dem over med en kratrydder 1 gang pr. år for at hindre
uønsket opvækst.
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3 Nye tiltag på Sønderskov Hovedgaard
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. I bilag er der også er givet et overblik over prioritering.
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3.1

Tiltag 1: Anlæg af levende hegn

Forslag:

Det foreslås, at der anlægges nye levende hegn med 3 eller 6 rækker, se kort i bilag
for placering. Samlet antal meter nye hegn er ca. 2.500 meter.

Prioritet:

Prioritet 2: Oplagt forbedring – iværksættes i løbet af max. 3 år

Formål:

Levende hegn tjener to hovedformål i natur- og vildtplejen:

Etablering:

Økonomisk
overslag:

•

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.

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 arter,
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 maskinelt. Derfor er arter som hvidtjørn og slåen at foretrække i yderrækkerne. Disse 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.
Levende 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.
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3.1

Tiltag 1: Anlæg af levende hegn

Pleje (med
økonomisk
overslag):

Tilskudsmuligheder:

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 erfaringstal 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

Der er mulighed for at opnå tilskud til etablering og pleje efter læhegns-ordningen
(se fakta-blad 2.4).
Der kan søges både kollektivt, hvor flere lodsejere går sammen om tilplantning i et
specifikt område. Eller man kan søge om tilskud individuelt. Tilskuddet er på 60% af
udgifterne.
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3.2

Tiltag 2: Etablering af sø

Forslag:

Det foreslås, at der anlægges en sø ved Maltbæk mose.

Prioritet:

Prioritet 2: Oplagt forbedring – iværksættes i løbet af max. 3 år.

Formål:

Etablering af vådområder som søer og vandhuller øger naturindholdet i landskabet.
Ofte er vand en begrænsende faktor for vildtet i sommerperioden.
Vandhuller og søer kan tilføre nye arter, der ellers ikke findes i området og øge
jagtmulighederne.

Etablering:

Det vil være forholdsvist nemt at etablere en mindre lavbundet sø på op til 1000m2
på denne lokalitet. Bemærk, søen skal være over 600m2 for at der kan opnås tilskud.
Generelt skal vandhuller og skal placeres i landskabet med omtanke. Visse steder
(fx visse ådale) er det ødelæggende for helhedsindtrykket at etablere kunstige vandhuller og søer. Ofte vil lovgivningen (fx å-beskyttelseslinier eller § 3-udpegninger)
forhindre anlægget, og der skal i givet fald søges om dispensation.
Det vurderes dog at placering vil være ganske god og kunne komplimentere mose
mod øst.
Jorden vil skulle spredes ud, f.eks. over arealet lige syd for søen.

Økonomisk
overslag:

Se i øvrigt fakta-blad 3.3.
Et typisk vådområde på 1.000 kvadratmeter koster 20-30.000 kr. at etablere.

Pleje (med
økonomisk
overslag):

Ofte sker der en frigørelse af næringsstoffer ved etablering af et vådområde . Det
kan derfor være nødvendigt at fjerne uønsket plantevækst efter 3-5 år (kræver tilladelse fra Kommunen).
Se i øvrigt fakta-blad 3.4.
Skønnet plejeomkostning per oprensning: kr. 2.000-5.000 kr.

Tilskudsmuligheder:

Skov og Naturstyrelsen – tilskud til etablering af vådområder (kun ved etablering på
arealer, der ikke er beskyttede og hvor etablering ikke kræver dispensation fra naturbeskyttelsesloven).
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3.3

Tiltag 3: Etablering af brede 10 meter spor

Forslag:

Det foreslås, at der ryddes/knuses nogle brede spor rundt i Vestskoven, samt i mosen på marken mod vest.

Prioritet:

Prioritet 2: Oplagt forbedring – iværksættes i løbet af max. 3 år.

Formål:

De brede spor har groft sagt tre formål:
1) Give mere lys til jordbunden, hvilket vil gavne bundfloraen.
2) Gøre den mere attraktivt for vildtet at opholde sig i skoven ved at der er frisk græs
eller vildtafgrøde til rådighed. Samt mulighed for at tørre.
3) Tjene som et jagtteknisk anlæg.

Etablering:

Der ryddes træ således at sporene bliver bredere og hvor der ikke er spor etableres
nye. Rydningen kan ske med henblik på flis eller ved knusning.
I Vestskoven vil der skulle laves en overkørsel med henblik at skabe forbindelse til
den nord-østlige udkørsel.
Efter etablering bør det overvejes at så vildtafgrøder eller græsser langs sporene.

Økonomisk
overslag:

Pleje (med
økonomisk
overslag:)

Såfremt der ryddes med henblik på flis vil man kunne sikre en tæt på nul løsning for
selve rydningsdelen, såfremt projektet lægges sammen med øvrige rydningerne.
Med henblik på at kunne slå arealerne vil der skulle foretages en efterfølgende
grenknusning. Anslået pris 13.000 kr.
Overkørsel anslået pris: 5.000 kr.
Den efterfølgende pleje vil være ca. 3000 kr. for 2 årlige slåninger med slagleklipper.
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3.4

Tiltag 4: Etablering af vildtremisse med sitkagran

Forslag:

Det foreslås, at der etableres vildtremise med god dækning ved mergelgrav øst for
karpedammene (se kort i bilag).

Prioritet:

Prioritet 1: Her-og-nu.

Formål:

Formålet med vildtremissen er at give vildt en ø midt på marken, hvor der kan forefindes god dækning og læ.

Etablering:

Denne indtegnede mergelgrav har allerede et åbent område mod nord.
Denne lysning udvides ved skovning således at den nordlige del af mergelgraven
kan tilplantes. Dette drejer sig om et område på ca. 2.400 m2.
De 2.400 m2 tilplantes med sitkagran, men et område på 400 m2 i midten tilplantes
ikke. Her vil der kunne laves vildtager i stedet.
Skønnet planteforbrug vil være 900 stk. Plantet på 1,5 x 1,5 meter.

Økonomisk
overslag:
Pleje (med
økonomisk
overslag:)

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.
Plantning kan ske fra november og helt frem til 1. juni. Ved sene forårsplantninger
benyttes kølehusplanter.
Skønnet anlægsomkostning kr. 7.500 kr., hvilket inkludere sprøjtning, planter og
plantning.
Der vil skulle foretages en afskærmet sprøjtning i år 2 og 3 efter plantning. Anslået
udgift vil være ca. 5.000 kr.
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3.5

Tiltag 5: Rydning af bræmme omkring sø

Forslag:

Det foreslås, at der ryddes en bræmme på 10-20 meter omkring søen i Vestskoven.

Prioritet:

Prioritet 3: Potentiel aktivitet.

Formål:

Formålet med denne rydning af at give vildtet mulighed for at færdes langs bredden
af søen, både for vildt og mennesker, samt at sikre en bedre vandkvalitet ved at
undgå nedfald af organisk materiale i søen (grene og blade).

Etablering:

Der indledes med skovning i den ønskede bredde 10-20 meter. Heller det lysåbne
område lidt større end planlagt, da skoven vil vokse til igen.
Der vil kunne ryddes med henblik på produktion af flis. Om muligt bør det ryddede
areal grenknuses efterfølgende. Det kan dog være svært på hele strækningen grundet terrænforhold.
Efter rydning bør arealet holdes lysåbent med kratdrydder.

Økonomisk
overslag:
Pleje (med
økonomisk
overslag:)

Anslået omkostning til rydning vil være ca. 5.000-10.000 kr. gående mod 0 kr, såfremt træet der ryddes kan bjærges til flis.
Efter rydning bør arealet holdes lysåbent med kratdrydder.
Omkostning til en årlig kratrydning vil være ca. 1.500 kr.
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3.6

Tiltag 6: Slåning af spor rundt i skovene

Forslag:

De eksisterende spor i rundt i Nørreskoven og Hjortehaven holdes slået 2 gange årligt, se bilag for forslag.

Prioritet:

Prioritet 1: Her-og-nu

Formål:

Formålet med at slå sporene inde i skovene er at sikre frisk græs til vildtet og dermed øge vildtets ønske om at opholde sig i skoven. Samtidig giver mere lys til jordbunden også mere lys til en mere artsvarieret bundflora.

Etablering:

De eksisterende spor skal findes frem og holdes slået. Hvor der ikke er et decideret
spor kan nye spor passende anlægges mellem bevoksningsgrænser.
Sporene holdes slået med slagleklipper 2 gange årligt.

Økonomisk
overslag:
Pleje (med
økonomisk
overslag:)

Anslået pris for 2 x årlig slåning: ca. 4.000 kr.
Sporene vil løbende skulle holdes slået. Se omkostning ovenfor.
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3.7

Tiltag 7: Anlæg af vildtagre

Forslag

Det foreslås, at der anlægges vildtagre. 2 I Nørreskoven og 1 i Vesterskoven.

Prioritet

Prioritet 2: Oplagt forbedring

Formål:

Ved etablering af vildtagrene skal det konkrete formål nøje overvejes.
Vildtagre kan deles op i tre kategorier:

Etablering:

Økonomisk
overslag:
Pleje (med
økonomisk
overslag):

•

Vildtagre, der skal skabe dækning (ofte ved fasanudsætning eller på åbne marker).

•

Vildtagre, der skal øge fødetilgangen for specifikke vildtarter (f.eks. hjortevildtet,
harer eller hønsefugle).

•

Vildtagre, der skal danne grundlag for et stort insektliv til gavn for hønsefuglenes
kyllinger (kombineres evt. med anlæg af insektvolde og generel brakpleje for vildtet).

De konkrete vildtagere er primært tænkt til gavn for klovbærende vildt, samt til gavn
for evt. fasaner.
Vildtagre opdeles i en- eller flerårige agre. Ofte er det hensigtsmæssigt ud fra en
omkostningsmæssig og tidsmæssig vurdering at etablere flerårige afgrøder.
Vildtagre, der skal gavne insektlivet, bør dog omlægges hvert eller hvert andet år,
idet de et- og toårige ukrudtsarter er vigtige værtsplanter for insekterne.
Ligegyldigt hvilket formål der ønskes opfyldt med etableringen af vildtageren, bør der
foretages en grundig jordbearbejdning med etablering af et godt såbed. Er arealet
græsbefængt, skal dette bekæmpes grundigt inden etableringen.
Er der tale om arealer, der ikke tidligere har været opdyrket (for eksempel skovjorder) kan det være nødvendigt at tilføre store mængder kalk og næringsstoffer. En
analyse af pH og næringsstofbalancen er ofte givet godt ud.
Vildtagre etableres bedst i maj - juni måned, når jorden er bekvem. Ofte vil det dog
være muligt at kombinere såning af vildtagre med såning af de sidste afgrøder i
landbruget.
De forskellige afgrøder koster fra 10-100 kr. per kg og udsædsmængden varierer
meget. Etablering af såbed: 2.500-3.500 kr./ha.
Førstegangsetablering (fx rå skovjord eller lignende): 8.000-10.000 kr./ha.
De vildtagre, der er etableret med henblik på dækning og foderproduktion, bør gødes
en eller flere gange i løbet af vækstsæsonen. Vildtagre anlagt med henblik på produktion af insekter bør ikke gødes.
Flerårige afgrøder kan med fordel pudses af en eller flere gange i løbet af året.
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3.8

Tiltag 8: Såning af græs i 9 meter bræmmerne
Principskitser – 9 m bræmme
vandløb
eksisterende 2 - m bræmme
tuegræsstribe-insektstribe 2 m

kløver/græsstribe 3 m

tuegræsstribe-insektstribe 2 m
Forslag

Etablering af tre græsstriber på bræmmerne.
Der så to typer afgrøder.
Inderst mod to-meter bræmmen – 2 m bred stribe med tuegræsser som fløjlsgræs
og hundegræs.
I midten 3 m bred stribe med kløver, lucerne og evt. rajgræs.
Yderst mod afgrøden 2 m stribe med tuegræsser.

Prioritet

Prioritet 1: Her og nu.

Formål:

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.

Etablering:

Bræmmer tilsået med vinterafgrøde inden 1. nov. 2014:
Disse bræmmer høstes normalt sensommeren 2014.
Efterfølgende sås afgrøder jvnf. ovenstående principskitse.
Bræmmer der ikke er tilsået inden 1. nov. 2014:
Disse bræmmer tilsås foråret 2015 jvnf. principskitsen.

Økonomisk
overslag:

Forventet omkostning til tilsåning 6.000 kr.

Pleje (med
økonomisk
overslag):

Striberne slås med et-to års intervaller.
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4 Samlet økonomisk overblik og prioritering
I dette afsnit resumeres økonomi og prioritering. Den mere detaljerede beskrivelse kan ses i bilaget ”Foreslåede tiltag samt budget”.
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.
En del af finansieringen kan man vælge at hente gennem højere jagtleje.

Aktivitetstype / prioritet
Bevoksningspleje

1

2

3

I alt

10.000

32.000

10.000

52.000

Vildtagre og brede spor

30.000

55.000

7.500

75.000

82.500

17.500

62.000 115.000

194.500

Vand
Plantning

I alt

5.000

5.000
25.000

Tabel: 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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5 Sammenfatning
På Sønderskov Hovedgaard findes mange gode kerneområder for vildtet, men
der er også mange muligheder for forbedringer. Ejendommen indeholder så
mange muligheder at ovenstående Natur og Vildtplan kun kan være et sted at
begynde på en rejse mod en bedre jagt og en flottere natur.

Dato:

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.naturerhverv.dk
www.naturstyrelsen.dk.
www.netnatur.dk
www.skovdyrkerne.dk

Bøger:
- Vildt & jagt i Danmark, 2004, 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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Bilag
1.1. Kort over ejendommen

Kort med placering af Sønderskov Hovedgaard.

Bilag

Topografisk kort med indtegning af ejendomsgrænser og tilstødende veje.

Bilag

Kort over ejendommen med luftfoto 2010 som baggrund.

Bilag
1.1. Ældre luftfoto 2002 - 1945

Kort over ejendommen med luftfoto 2002 som baggrund.

Bilag

Kort over ejendommen med luftfoto 1999 som baggrund.

Kort over ejendommen med luftfoto 1954 som baggrund.

Bilag

Kort over ejendommen med luftfoto 1945 som baggrund.

Bilag
1.2. Historiske kort

Høje målebordsblade udarbejdet i perioden fra 1842-1900.

Bilag

Lave målebordsblade udarbejdet i perioden fra 1900 -1960.

Bilag
1.3.

Jordbundskort

Sønderskov Hovedgaard

Kortet viser pløjelagets tekstur inddelt i 8 farvekoder, jvf. omstående tabel. Desuden
vises anvendelsen for arealer, der ikke er landbrugsjorder

Bilag
Pløjelagets tekstur – opdelt i otte hovedgrupper
Vægtprocent
Jordtype

Teksturdefinition
for jordtype

Symbol

1

Grovsandet jord

GR.S.

1

2

Finsandet jord

F.S.

2

Grov lerblandet
sandjord

GR.L.S.

3

Fin lerblandet
sandjord

F.L.S.

4

40-95

Grov sandblandet
lerjord

GR.S.L

5

0-40

Fin sandblandet
lerjord

F.S.L.

6

Lerjord

L

7

15-25

0-35

40-85

Svær lerjord

SV.L.

8

25-45

0-45

10-75

Meget svær lerjord

M.SV.L.

9 45-100

0-50

0-55

Siltjord

SI.

10

20100

0-80

7

Humus

HU.

11

8

Speciel jordtype

SPEC.

12

3

4

5

6

JB- Ler
Silt
nr. under 2 2-20
µm
µm
0-5

0-20

Finsand
20-200
µm
0-50
50-100

Sand, ialt
Humus
20-2000
58.7% C
µm
75-100

0-40
5-10

10-15

0-25

65-95

55-90

0-30

Under 10

40-90

0-50

Over 10

Bilag
2.1. SFL-/ Natura 2000 og §3-områder

Kort med udpegning af SFL-områder.

Natura2000 områder forefindes ikke.

I SFL-områder (særligt følsomme landbrugsområder), Natura 2000-områder og på visse §3
beskyttede (naturbeskyttelsesloven) arealer, kan der opnås støtte til pleje af græs- og
naturarealer (se fakta-blad 3.2.6). Samtidig kan der stadig udbetales enkeltbetalingsstøtte til
arealer med betalingsrettigheder.
Tilskudsmulighederne kan afhænge af, hvilke type udpegning der er på de enkelte arealer.

Bilag
2.2. Skovrejsningsområder

Kort over skovrejsningsområder. Den grønne farve viser områder med ”Skovrejsninguønsket”. Dermed menes, at man ikke kan få lov til at plante skov eller større grupper af
træer. En evt. tilplantning med f.eks. poppel vil skulle holdes i en 5-årig omdrift. Det er dog
muligt, at plante f.eks. læhegn. Arealer udenfor den grønne skraverede farve er
skovrejsning-neutralområder. Her kan der etableres skov, småplantninger eller dyrkes
energiafgrøder.

I skovrejsningsområder kan der opnås tilskud til etablering af skov samt kan der opnås
enkeltbetaling i op til 13 år.
I andre områder er der også visse muligheder for at opnå tilskud til etablering af skov –
dog med reducerede satser .
Skovrejsningsområderne fastlægges i regionplanen, der revideres hvert 4. år.

Bilag
3. Restriktioner
3.1. Beskyttede naturtyper

Kort med beskyttede naturtyper. Rød skravering er beskyttet mose, turkis skravering er
udpeget som beskyttet sø.

Bilag
Udpegningen er vejledende. Følgende naturtyper er beskyttede, uanset om de er udpegede på
kortet:
• Søer og vandhuller på mindst 100m2 .
• Moser, enge, strandenge, strandsumpe, heder og overdrev, hvis de hver for sig eller i
sammenhæng har et areal på mindst 2.500m2. Moser under 2.500m2 er beskyttede, hvis de
ligger ved beskyttede vandløb og søer.
Der må ikke foretages ændringer i tilstanden for de beskyttede naturtyper.
For beskyttede heder, strandenge, strandsumpe, ferske enge og overdrev indebærer dette
bl.a., at der ikke må 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.
• For beskyttede moser indebærer det bl.a., at nytilplantninger, ændring af vandspejl og
terrænændringer ikke er tilladt. Eksisterende landbrugsdrift (f.eks. græsning) og hidtidig
skovbrugsmæssig udnyttelse kan dog fortsættes.
• For beskyttede søer indebærer det bl.a., at der ikke må foretages ændring af vandspejl og
profil eller gennemføres andre terrænændringer.
•

Bilag
3.2. Beskyttede vandløb

Kort med beskyttede vandløb. Lilla skravering er beskyttet søer, gul-brrun skravering er
udpeget som beskyttet mose.

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.

Bilag
3.3. 9 meter bræmmer

Kort med 9 meter bræmmer.

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.

Bilag
3.4. Beskyttede jord- og stendiger

Kort med beskyttede stendiger.

Kortet er vejledende. Diger kan være beskyttede, selv om de ikke fremgår af amtet
beskyttelseskort. De beskyttede diger er:
• alle stendiger
• diger, der er afsat med dige-signatur på det sidst reviderede kortværk 1:25000 fra
Kort og Matrikelstyrelsen før den 1. juli 1992
• diger, der ligger på eller afgrænser naturarealer, der er beskyttet efter
naturbeskyttelses-lovens § 3
• diger, der ejes af offentlige myndigheder
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.

Bilag
3.5. 100 m beskyttelses-zone omkring fortidsminder

Kort med 100 meter beskyttelseszone omkring fortidsminder.

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.
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, ligesom træer og buske må fældes.
Se fakta-blad 3.1.2

Bilag
3.6. Sø- og å-beskyttelseslinien
Der forefindes ingen sø eller å-beskyttelseslinie på Sønderskov Hovedgaard.

3.7. Fredskovspligt

Kort med fredskovspligtige arealer markeret med grøn farve.

Skovloven skal overholdes på arealer med fredskovspligt.
Dette betyder bl.a.:
-

Max 10% med lysåbne arealer.
Max 10% med pyntegrønt og juletræer.

Bilag
3.8. Okker-områder

Kort med lavbund og potentielle okkerarealer. Rød farve er områder med høj risiko (klasse
1) for okker. Lys-blå farve er områder med lav bund.

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

Bilag
3.9. Naturområder, særlige naturbeskyttelsesinteresser, økologiske
forbindelser, potentielle naturområder og potentielle økologiske
forbindelser ifølge kommuneplanen

Kort fra Vejen Kommune med potentielle økologiske korridorer (spredningsveje for
biodiversitet). Massiv grund farve er eksisterende naturelementer.

Bilag
3.10. Bekæmpelse af bjørneklo

Kort med kendt forekomst af bjørneklo.

Bilag
Kæmpe-bjørneklo er en invasiv art, som hurtigt breder sig, og udkonkurrerer den naturlige
vegetation. Det resulterer i at levestederne for en række hjemmehørende arter bliver
forringet.
Derudover er plantens saft giftig for mennesker, og kan resultere i alvorlige forbrændinger.
Derfor er det vigtigt at kæmpe-bjørnekloen bliver bekæmpet.
Bekæmpelsen af kæmpe-bjørneklo er omfattet af reglerne for krydsoverensstemmelse,
hvis din kommune har udarbejdet en indsatsplan for bekæmpelsen af kæmpe-bjørneklo.
Manglende bekæmpelse kan altså føre til et fradrag i EU-støtten. Samtidigt er man som
grundejer forpligtet til at bekæmpe kæmpe-bjørneklo på egne arealer, hvis der er vedtaget
en indsatsplan.
Kravene til bekæmpelsen af kæmpe-bjørneklo kan variere fra kommune til kommune.
Generelt anbefales det at bekæmpelsen påbegyndes så tidligt som muligt, for at opnå
størst succes. Bekæmpelsen kan foregå ved rodstikning, slåning, anvendelse af pesticider
der er godkendt til formålet, jordbehandling eller afgræsning. Man skal dog være
opmærksom på, at den valgte metode altid er i overensstemmelse med eventuelle
restriktioner på arealet. De forskellige kommuner har udarbejdet vejledninger til, hvilke
bekæmpelsesmetoder der er mest hensigtsmæssige, afhængig af bestandsstørrelse og
arealet.

Vejen Kommune har fastsat tidsfrister ud fra hvilken bekæmpelsesmetode der anvendes.
Skemaet nedenfor viser de forskellige tidsfrister.

Bilag
3.11. Afmærkede vandrestier

Kort med afmærket vandrerute.

Bilag
4.1. Kort over fund og fortidsminder

3
1
2

Kort over fund og fortidsminder. Med blå cirkel er markeret ikke-fredede fortidsminder eller
fund fra oldtiden. Med rødcirkel er markeret fredede fortidsminder. De er beskrevet i detaljer
nedenfor.

Rød cirkel nr. 1:

Bilag

Rød cirkel nr. 2:

Bilag
Rød cirkel nr. 3:

Bilag

Ovenstående viser der fund, der er registreret i den centrale database "Fund og
Fortidsminder".
Databasen dækker ikke fuldstændigt, så der kan være andre fund end de
registrerede.

Bilag
5.1. Oversigtskort over kerneområder

Bilag
6.1. Oversigtskort over nye tiltag

Bilag
7.1. Liste over foreslåede tiltag samt budget

Bilag: Budget over foreslåede indgreb
Aktiviteter:
Prioritet
1
1
1
2
2
3
2
3
2
2
2
2

Tiltag/Kerneområde
4) Vildtremisse
6) Skovene
8) 9 m bræmmerne
7) Nye vildtagre
1) Levende hegn
2) Ny sø
3) Brede spor mm.
5) Rydning omkring sø
Levende hegn
Mergelgrave
Mergelgrave
Moserne

Aktiviteter i alt:

Indgreb
Tilplantning med sitkagran
Slåning af spor med brakpudser
Såning af græs i 9 meter bræmmerne
Der etalberes 3 nye vildtagre.
Tilplantning med nye levende hegn
gravning af sø
Rydning til 10 meter brede spor
Rydning af 20 meter rand omkring sø.
Klipning og evt. nedskæring
Nedskæring af opvækst
Oprensning
Rydning af uønsket opvækst

Periode Omkost Indtægt
2015
-7.500
2015
-4.000
2014
-6.000
2016-2018
-5.000
2015-2020 -75.000
2016-2018 -30.000
2016-2018 -17.000
2018-2020 -10.000
2015-4000
2015-8000
2015- -25000
2014-3.000

-194.500

Netto
-7.500
-4.000
-6.000
-5.000
-75.000
-30.000
-17.000
-10.000
-4000
-8000
-25000
-3.000

-194.500

Bemærkninger
Der udlades plantning på 400m2 i midten.
Spor generelt i skovene på holdes slåede.
Bemærk, kan slåes med 1 til 2 års interval.
Med vildtafgrøder eller automat.
prisen er minus 60 pct. I tilskud.
Pris afhængig af flytning af jorden.

Løbende pleje af eksisterende hegn.
Opvækst af træ langs bred af mergelgrav fjernes
Forbedring af vandkvaliteten i små-søerne
Lysningen gåes over med kratrydder

