$QWYRUVNRY
YHOVHVSODGV

'ULIWVRJ3OHMHSODQ
Miljøministeriet • Skov- og Naturstyrelsen
og
Gardehusarregimentet
2003

$QWYRUVNRYYHOVHVSODGV
'ULIWVRJ3OHMHSODQ

Udgivet af Miljøministeriet,
Skov- og Naturstyrelsen
og Gardehusarregimentet, 2003

Tekst:

Erling Krabbe, SNS
Historisk bidrag samt bidrag om den militære brug fra Gardehusarregimentet.
Afsnit om løvfrøprojektet er uddrag fra rapporter af biolog Peer Ravn, Slagelse, til Vestsjællands Amt.

Kort (bilag 1, 2 og 3):

Niels D. Lisborg, SNS

Bevoksningsliste (bilag 4):

Niels D. Lisborg, SNS

Forsideillustration:

Billede fra forsiden af Gardehusarregimentets præsentationshefte, august 2002

Lay-out, omslag:

Poul Juul og Bodil Nielsen, SNS

Lay-out,tekst:

Kirsten Lynge, SNS

Fotos:

Erling Krabbe, SNS

Tryk af omslag, kort
og rapport, samt indbinding:

DTKommunikation A/S, København

Oplag:

200 eksemplarer

ISBN:

87-7279-417-8

Planen kan fås hos:
Gardehusarregimentet
Antvorskov Kaserne
Charlottedal Allé 4
4200 Slagelse
7OI

,1'+2/'6)257(*1(/6(
,1'/('1,1* 
GENERELT OM DRIFTS- OG PLEJEPLANER ................................................................................................. 1
 )RUPnORJEDJJUXQG  
2
BESKRIVELSE AF PLANPROCESSEN............................................................................................................ 2
 )RUXGV WQLQJHU 
 3ODQHQVLQGKROG 
 3ODQ QGULQJHU  
3
SÆRLIGT OM DRIFTS- OG PLEJEPLANEN FOR ANTVORSKOV ØVELSESPLADS ............................................ 4
2YHUHQVNRPVWHQPHOOHPJRGVHMHU'HQLVGH1HHUJDDUG9DOGHPDUVNLOGHRJIRUVYDUHW  
$IWDOHQVYLUNQLQJ 
1

67$786
4

5

6
7
8

 

BESKRIVELSE AF ANTVORSKOV ØVELSESPLADS ...................................................................................... 6
 'HQPLOLW UHKLVWRULH 
 *HRORJLRJODQGVNDE  
)RUWLGVPLQGHURJNXOWXUKLVWRULH 
 .RUWWHJQLQJ  
 1XY UHQGHVWDWXV5HJLVWUHULQJRJEHVNULYHOVHDIGHHQNHOWHDUHDOW\SHU  
 3OHMHWLOVWDQG  
 )ORUD  
 )DXQD  
3URMHNW/¡YIU¡ 
 .UHEVHSURMHNWHW  
ØVELSESPLADSENS NUVÆRENDE MILITÆRE ANVENDELSE ...................................................................... 38
 %UXJVSODQ 
 2YHURUGQHGHSULQFLSSHUIRU¡YHOVHVSODGVHQVEHQ\WWHOVH  
 2SGHOLQJDI¡YHOVHVSODGVHQLVHNWRUHURJUHVWULNWLRQHUIRUEHQ\WWHOVHQDIGHHQNHOWHVHNWRUHU  
 %HVNULYHOVHDIXGGDQQHOVHVRJ¡YHOVHVIDFLOLWHWH U
 6W¡MUHJXOHULQJ 
FORSVARETS NUVÆRENDE DRIFT OG PLEJE AF TERRÆNET ...................................................................... 44
HIDTIDIGE REGLER FOR OFFENTLIGHEDENS ADGANG ............................................................................. 45
LOVMÆSSIGE BRUGSBEGRÆNSNINGER ELLER BINDINGER ...................................................................... 47
 *HQHUHOORYSUDNVLVIRUIRUVYDUHWVDUHDOHU  
 1DWXUEHVN\WWHOVHVORYHQ 
 /RYRPIRUEXGPRGRSKROGSnRJI UGVHOJHQQHPIRUVYDUHWVVN\GHRPUnGHURJDQGUHPLOLW UH
RPUnGHU  
 0XVHXPVORYHQ 
 3OHMHSOLJWDIEHVN\WWHGHQDWXUW\SHURJIRUWLGVPLQGHU  
 9DQGO¡EVORYHQ 
 3ODQORYHQ  
 6NRYORYHQ  

)5(07,',*(%(+292*16.(5  
9

FORSVARETS FREMTIDIGE BEHOV OG ØNSKER TIL BENYTTELSE AF ØVELSESPLADSEN........................... 58
 5HGHJ¡UHOVHIRUIUHPWLGLJHEHKRYLQGHQIRUGHHQNHOWH¡YHOVHVIDFLOLWHWHU  
%HKRYIRU QGULQJDIVHNWRULQGGHOLQJ 
%HKRYIRUJHQHUHOUHQRYHULQJDI¡YHOVHVSODGVHQ  
 %HKRYIRUUHWDEOHULQJRJHWDEOHULQJDIOHYHQGHKHJQRJEHSODQWQLQJHUWLOEUXJL¡YHOVHVP VVLJ
VDPPHQK QJ  
 5HJLPHQWHWVEHKRYIRURSUHQVQLQJHWDEOHULQJRJUHWDEOHULQJDIYnGRPUnGHU 
 6DPPHQIDWQLQJDIUHJLPHQWHWVEHKRYRJKHQVLJWHU  
10 SKOV- OG NATURSTYRELSENS FORSLAG TIL BESKYTTELSE OG FORBEDRING AF NATUR- OG KULTURVÆRDIER ...................................................................................................................................................... 63
 )RUVODJWLOHQRYHURUGQHWPnOV WQLQJIRU¡YHOVHVSODGVHQVIUHPWLGLJHQDWXUWLOVWDQG  
 )RUVODJWLOSOHMHDIGHnEQHDUHDOHU 
 *HQHUHOXQGODGHOVHDIJ¡GVNQLQJRJVSU¡MWQLQJ 

 %HN PSHOVHDIOXSLQHURJN PSHEM¡UQHNOR 
 9LOGWDJUH  
 3OHMHDIYnGRPUnGHU 
 )RUVODJWLOJHQVNDEHOVHDI1\V¡  
 3OHMHRJJHQRSUHWQLQJDIIRUWLGVPLQGHU 
 )RUVODJWLOHUVWDWQLQJDIQnOHEHSODQWQLQJPHGO¡Y  
 )RUVODJWLOIULKROGHOVHDIDUHDOHUIRUPLOLW UDNWLYLWHW 
 )RUVODJWLOUHWQLQJVOLQLHUIRURIIHQWOLJKHGHQVDGJDQJ 
11 KOMMENTARER OG ØNSKER FRA EKSTERNE BIDRAGYDERE .................................................................... 85
 9HVWVM OODQGV$PW  
 6ODJHOVH.RPPXQH  
 +DVK¡M.RPPXQH 
 'DQPDUNV1DWXUIUHGQLQJVIRUHQLQJVORNDONRPLWHIRU6ODJHOVH  
 'DQVN2UQLWRORJLVN)RUHQLQJ  
 )ULOXIWVUnGHW  
 2ULHQWHULQJV&OXEEHQ6ODJHOVH 
 3HHU5DYQ&RQVXOW  
985'(5,1*2*$)9(-1,1* 
12.

VURDERING AF DE ENKELTE ØNSKER OG FORSLAG, SAMT AFVEJNING .................................................... 89
HERAF ............................................................................................................................................................... 89

 9XUGHULQJDI¡QVNHURJIRUVODJIUDIRUVYDUHW  
 6NRYRJ1DWXUVW\UHOVHQV¡QVNHURPSOHMHRJJHQRSUHWQLQJDIQDWXUY UGLHU 
 9XUGHULQJDI¡QVNHURJIRUVODJIUDELGUDJ\GHUQH  

3/$1

 

13. RETNINGSLINIER FOR DEN FREMTIDIGE ANVENDELSE AF ANTVORSKOV ................................................. 97
ØVELSESPLADS ................................................................................................................................................ 97
 2YHURUGQHGHUHWQLQJVOLQLHUIRUGHQIUHPWLGLJHEHQ\WWHOVHSOHMHRJIRUEHGULQJHU  
 1\RSGHOLQJLVHNWRUHU  
 1XY UHQGHRJIUHPWLGLJHEUXJHUH 
 1\HUHWQLQJVOLQLHUIRUPLOLW UHDNWLYLWHWHURJI UGVHOPHGN¡UHW¡MHU  
 5HWQLQJVOLQLHUIRUGHQ¡YHOVHVP VVLJHLQGUHWQLQJDIWHUU QHW 
 2YHURUGQHWPnOV WQLQJIRU¡YHOVHVSODGVHQVIUHPWLGLJHQDWXUWLOVWDQG  
 5HWQLQJVOLQLHUIRUSOHMHDIGHnEQHJU VDUHDOHU 
 5HWQLQJVOLQLHUIRUSOHMHRJJHQRSUHWQLQJDIYnGRPUnGHU  
5HWQLQJVOLQLHUIRUEUXJDIEHN PSHOVHVPLGOHU  
 5HWQLQJVOLQLHUIRUJ¡GVNQLQJ 
 5HWQLQJVOLQLHUIRUEHVN\WWHOVHRJSOHMHDIIRUWLGVPLQGHU  
 2UGHQVUHJOHPHQWIRURIIHQWOLJKHGHQVDGJDQJWLO¡YHOVHVSODGVHQ 
 -DJWRJYLOGWSOHMH  
 3ULRULWHUHWKDQGOLQJVSODQIRUSODQSHULRGHQ 
 1¡GYHQGLJHP\QGLJKHGVWLOODGHOVHUWLOQ\HDQO JRJWLOWDJ  
3ODQ QGULQJHU  
.2120,  
14

ØKONOMISKE KONSEKVENSBEREGNINGER ........................................................................................... 109
 NRQRPLVNRYHUVODJWLOQDWXUSOHMHRJJHQRSUHWQLQJ  
 %HKRYIRUnUOLJHUHVVRXUFHUWLOSODQHQVJHQQHPI¡UHOVH 
 8GUHJQLQJVJUXQGODJHW  
 6NHPDRYHUVLJWRYHUnUOLJHXGJLIWHU 
2YHUVLJWRYHUGULIWVRJSOHMHSODQHQV¡NRQRPLVNHNRQVHNYHQVHU 

%,/$*
15

 

OVERSIGT OVER BILAG ......................................................................................................................... 116
%LODJ*UXQGNRUW LNRUWORPPHEDJHVW
%LODJYHOVHVNRUW LNRUWORPPHEDJHVW
%LODJ'ULIWRJSOHMHNRUW LNRUWORPPHEDJHVW
%LODJ%HYRNVQLQJVOLVWHWLOJUXQGNRUW

%LODJ*DUGHKXVDUUHJLPHQWHWVVN\GHEDQHU
%LODJ3ODFHULQJDISHUPDQHQWHNDPSVWLOOLQJHU
%LODJ3ODFHULQJDIVNRYNDPSRPUnGH
%LODJ3ODFHULQJRJHWDEOHULQJDIE\NDPSRPUnGHVWHUE\
%LODJ3ODFHULQJDIREVHUYDWLRQVWnUQH
%LODJ 3ODFHULQJDIPLQLVN\GHEDQHIRUSDQVUHWPDVNLQNDQRQ
%LODJ 5LGHVSRU
%LODJ %HKRYIRUUHWDEOHULQJDIGLJHVDPWWLONDVWQLQJDIJUDYHGH
%LODJ 5HWQLQJVOLQLHUIRUIRUVYDUHWVDQYHQGHOVHDIVN\GHRJ¡YHOVHV
%LODJ .DWDORJRYHUIRUWLGVPLQGHUSn$QWYRUVNRYYHOVHVSODGV
%LODJ2UGHQVUHJOHPHQWIRURIIHQWOLJKHGHQVDGJDQJ LORPPHEDJHVW
%LODJ
$QWYRUVNRYYHOVHVSODGV

Generelt om Drifts- og Plejeplaner



,1'/('1,1*



*HQHUHOWRP'ULIWVRJ3OHMHSODQHU
)RUPnORJEDJJUXQG

Mange af forsvarets arealer indeholder store naturværdier i form af et rigt dyre- og planteliv
samt store, sammenhængende landskaber. Dyr og planter trives godt her, netop fordi arealerne
gennem mange år har fået lov at henligge i naturtilstand, men også fordi der udover periodisk
aktivitet fra militære enheder i øvrigt ikke færdes så mange mennesker i områderne.
Som led i forsvarets miljøstrategi bestemte Forsvarskommandoen i september 1993 ved bestemmelse (FKOBST 610-6, SEP 1993) om miljø- og naturbeskyttelse, at der for hvert øvelses- og skydeområde skal udarbejdes en Drifts- og Plejeplan. Revideret FKOBST 610-6 er
udsendt i november 1999.
Den 24. oktober 1995 indgik Forsvarskommandoen og Skov- og Naturstyrelsen en samarbejdsaftale, der sikrer en planlægning af drift og pleje for en række af forsvarets øvelsespladser samt skyde- og øvelsesterræner.
Formålet med en Drifts- og Plejeplan er at sikre, at der på forsvarets arealer opnås en tilfredsstillende balance mellem forsvarets behov for nødvendig uddannelse og træning af enheder
under realistiske vilkår og hensynet til naturbeskyttelse og rekreative interesser.
Da planlægningen ønskes brugt som et redskab til beskyttelse og forbedring af naturværdier
på forsvarets arealer er amt og kommune, Danmarks Naturfredningsforening samt Friluftsrådet medinddraget som såkaldte eksterne bidragydere ved udarbejdelsen. Samtidig er det forventningen, at amt og kommune, som de relevante myndigheder, gennem inddragelse i afvejningen mellem benyttelse og beskyttelse vil administrere relevant lovgivning med udgangspunkt i planen.
Drifts- og Plejeplanlægningen vil desuden tilvejebringe et ensartet grundlag for en flersidig
forvaltning af forsvarets arealer. Samtidig vil planlægningen give medarbejdere i forsvaret en
naturmæssig viden, herunder en forståelse for behovet og mulighederne for varetagelse af
flersidige hensyn ved drift og pleje af arealerne.
Støjproblematikken i relation til naboer ligger uden for Drifts- og Plejeplanlægningsarbejdet,
idet støj reguleres i henhold til miljøbeskyttelsesloven. Bestemmelser om støjregulering for
Antvorskov Øvelsesplads er fastsat i “Bekendtgørelse om støjregulering af forsvarets øvelsespladser og skyde- og øvelsesterræner” (Bek. nr. 468 af 13. juni 2002), side 10-11.






Beskrivelse af planprocessen

%HVNULYHOVHDISODQSURFHVVHQ
)RUXGV WQLQJHU

I forbindelse med udarbejdelse af Drifts- og Plejeplanen er udgangspunktet, at skyde- og
øvelsesterrænerne samt øvelsespladserne er udlagt som uddannelsesområder, og derfor fortsat
skal kunne anvendes som sådan.
Samtidig med at der opnås en tilfredsstillende løsning af forsvarets behov for uddannelsesaktiviteter skal Drifts- og Plejeplanen tydeliggøre terrænets naturhistoriske, kulturhistoriske
og rekreative værdier og udstikke retningslinier for terrænets brug, beskyttelse og pleje, som
tager hensyn til disse værdier.
Planen skal således rumme en afvejning mellem på den ene side forsvarets behov for øvelsesarealer og på den anden side samfundets interesse i en langsigtet forvaltning af terrænets natur- og kulturværdier.
Som følge af den sikkerhedsmæssige risiko, der er forbundet med forsvarets aktiviteter, vil
rekreative interesser (offentlighedens adgang til forsvarets areal) kun blive tilgodeset i det
omfang, det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Herudover kan hensynet til særlige naturmæssige værdier påvirke mulighederne for rekreativ benyttelse.
De i Drifts- og Plejeplanen opstillede retningslinier skal være enkle for forsvaret at administrere i praksis.



3ODQHQVLQGKROG

3ODQHQVNDO
• Kortlægge og afgrænse naturtyper, bevoksninger, veje, forsvarets anlæg etc.
• Beskrive de naturmæssige værdier og identificere de mest bevaringsværdige af disse
samt påpege eventuelle behov/muligheder for forbedring af de naturmæssige værdier.
• Kortlægge og beskrive de fredede fortidsminder og eventuelle andre kulturhistoriske
værdier, samt fastlægge regler for omgang med fredede fortidsminder og anvise forslag
til pleje.
• Beskrive forsvarets nuværende benyttelse og drift af terrænet samt klarlægge forsvarets
fremtidige behov for benyttelse af terrænet.
• Beskrive den rekreative benyttelse af terrænet.
• Foretage afvejningen mellem forsvarets behov for benyttelse og ønskerne om beskyttelse og forbedring af naturværdier samt forbedring af de rekreative muligheder.
• Anvise hvorledes denne afvejning kan realiseres i praksis, herunder fastlægge retningslinier for terrænets fremtidige benyttelse, pleje og forbedring i overensstemmelse med
afvejningen.
• Beregne de økonomiske konsekvenser for forsvaret af planens bestemmelser.

Beskrivelse af planprocessen





3ODQ QGULQJHU

Drifts- og Plejeplanen gælder for 15 år.
For til stadighed at holde en plan med så langt et tidsrum tidssvarende og fleksibel, kan der
løbende foretages ændringer i Drifts- og Plejeplanen, forudsat at aftaleparterne er enige.
Såfremt forsvaret eller Skov- og Naturstyrelsen ønsker ændringer i Drifts- og Plejeplanen indsender den lokale myndighed begrundede forslag herom via Hærens Operative Kommando til
Skov- og Naturstyrelsen eller omvendt. Hvis der ikke er væsentlige indsigelser, indsættes
planændringen i den pågældende plan med gyldighed som en del af denne.
Planændringerne kan således opfattes som en løbende fortsættelse af planlægningsfasens dialog mellem parterne.
Som udgangspunkt kræver enhver afvigelse fra planens forskrifter - som de fremgår af planafsnittet - en planændring, som er godkendt skriftligt af den pågældende niveau II myndighed
(Hærens Operative Kommando, Flyvertaktisk Kommando eller Søværnets Operative Kommando) og Skov- og Naturstyrelsen. Specielt skal man dog være opmærksom på de overordnede retningslinier. Mindre afvigelser fra det foreskrevne bør derfor kunne håndteres administrativt ved telefonisk eller anden elektronisk orientering/accept. Alle tiltag der ligger indenfor
planens rammer og som kræver myndighedstilladelser skal dog under alle omstændigheder
godkendes skriftligt af niveau II myndigheden og Skov- og Naturstyrelsen
Planændringer kan også være en nødvendighed som følge af afgørelser fra relevante myndigheder.
Udover planændring kan dispositioner, der ligger udenfor planens rammer, kræve tilladelse
fra relevante myndigheder.





Særligt om Drifts- og Plejeplanen for Antvorskov Øvelsesplads

6 UOLJWRP'ULIWVRJ3OHMHSODQHQIRU$QWYRUVNRYYHOVHV
SODGV

Et indledende orienteringsmøde om igangsættelsen af en Drifts- og Plejeplan for Antvorskov
Øvelsesplads blev afholdt den 7. juni 1999 på Antvorskov Kaserne med deltagelse af repræsentanter for Sjællandske Livregiment og Skov- og Naturstyrelsen.
Den biologiske registrering af terrænet blev herefter gennemført i løbet af juni måned 1999.
Der blev indgået skriftlig kontraktaftale om Drifts- og Plejeplanlægning for Antvorskov Øvelsesplads mellem Hærens Operative Kommando og Skov- og Naturstyrelsen den 21. februar
2000. Aftalen indeholder beskrivelse af registrering og korttegning, planlægning og afholdelse af møder, tidsramme, økonomisk ramme samt afregning.
Det første egentlige planmøde om Antvorskov Øvelsesplads fandt sted på Antvorskov Kaserne den 25. maj 2000, med deltagelse af repræsentanter fra Sjællandske Livregiment, Forsvarets Bygningstjeneste, Hærens Operative Kommando samt Skov- og Naturstyrelsen. Der blev
ved samme lejlighed afholdt en besigtigelse af terrænet.
Markgennemgang og korttegning blev gennemført af Skov- og Naturstyrelsen i sommeren og
efteråret 2000.
Den 7. september 2000 blev der arrangeret et møde og en rundvisning på terrænet for de eksterne bidragydere. På rundvisningen deltog repræsentanter fra en række lokale interesseorganisationer og myndigheder. Samtidig blev de pågældende organisationer og myndigheder opfordret til at komme med bidrag til planlægningen. Bidragyderne har også haft lejlighed til at
kommentere et udkast til nærværende Drifts- og Plejeplan inden færdiggørelsen.
Samme dag som rundvisningen afholdtes det andet planmøde mellem parterne. Et afsluttende
afvejningsmøde, hvor de forskellige forslag og ønsker til planen blev drøftet, blev afholdt den
9. januar 2001 med deltagelse af Gardehusarregimentet, Forsvarskommandoen, Forsvarets
Bygningstjeneste samt Skov- og Naturstyrelsen.
Planen blev færdigskrevet i løbet af 2001 og 2002, hvor der også har været afholdt flere terrænbesigtigelser som led i den endelige fastlæggelse af terrænets benyttelse.

2YHUHQVNRPVWHQPHOOHPJRGVHMHU'HQLVGH1HHUJDDUG9DOGHPDUVNLOGH
RJIRUVYDUHW
166,1 hektar , svarende til godt en fjerdedel af øvelsespladsen (29,3 %), hører under godset
Valdemarskilde. Det drejer sig om skovene Horsevang, Slagelse Lystskov, Karlsgård Skov,
Charlottedal Skov og Idagård Skov. Forsvaret har forpagtet dette areal ved en overenskomst
med ejeren, godsejer Denis de Neergaard, Valdemarskilde, gældende for perioden 1. april
1979 til 1. april 2004, i alt 25 år. Overenskomsten kan ikke opsiges af ejeren i denne periode.
Forsvaret kan opsige brugsforholdet til ophør med mindst 1½ års – og så vidt muligt 2 års –
varsel til en 1. april. Eet år før periodens udløb optages forhandling mellem parterne om forlængelse af overenskomsten for en ny periode. Såfremt der ikke opnås enighed mellem par-
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terne om vilkårene for brugsforholdets forlængelse, erklærer ejeren sig indforstået med, at
forsvaret vil søge arealerne erhvervet ved ekspropriation.
Skovdrift i form af forstmæssig pleje, skovhugst og udnyttelse af skoven tilhører fortsat ejeren, men må ikke være til hinder for forsvarets militære formål med arealet. Jagt- og fiskeretten på de omhandlede arealer forbliver også hos ejeren, der dog ikke er berettiget til udlejning.
Der er restriktioner på jagten, se nærmere under kap. 6.
Overenskomstens bestemmelser for forsvarets militære benyttelse samt forpligtelser for brug
og drift af de lejede arealer er beskrevet nærmere i kapitel 5 og 6.
+YLONHDUHDOHUHURPIDWWHWDI'ULIWVRJ3OHMHSODQHQ
Korttegning, registrering og gennemgang af arealerne omfatter hele øvelsespladsen, altså også
de indlejede arealer ejet af godsejer Denis de Neergaard, Valdemarskilde. Det gælder således
også udarbejdelse af en bevoksningsliste for de indlejede skove, med angivelse af areal, træart, alder, vedmasse m.v. for de enkelte delbevoksninger, jf. det tilhørende grundkort (bilag 1
og 4 til nærværende plan).
5DPPHUQHIRUVHOYHSODQO JQLQJHQIRUGHLQGOHMHGHDUHDOHUYLOLPLGOHUWLGY UHGHQLQGJnHGH
RYHUHQVNRPVWPHOOHPIRUVYDUHWRJHMHUHQ'HWWHEHW\GHUDW'ULIWVRJ3OHMHSODQHQIRUGHLQG
OHMHGHDUHDOHUVRPXGJDQJVSXQNWNXQVNDOUHJXOHUHIRUVYDUHWVDQYHQGHOVH3ODQHQIDVWO JJHU
VnOHGHVLNNHEHVWHPPHOVHUIRUVNRYGULIWHOOHUQDWXUSOHMHJHQRSUHWQLQJSnGHLQGOHMHGHDUHD
OHUPHQLQGHKROGHUWLOJHQJ OGHQELRORJLVNEHVNULYHOVHDIGLVVH

$IWDOHQVYLUNQLQJ
Drifts- og Plejeplanen er bindende for de to aftaleparter, Skov- og Naturstyrelsen og Gardehusarregimentet. Ved underskrift af planen forpligter aftaleparterne sig således til at efterleve og
respektere de i planen fastsatte bestemmelser.
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%HVNULYHOVHDI$QWYRUVNRYYHOVHVSODGV

%HOLJJHQKHG
Antvorskov Øvelsesplads ligger umiddelbart sydøst for Slagelse By, og udgør i alt 566 ha,
hvoraf ca. 30% er skov (ca. 170 ha ), se figur 4.1. Terrænet er delt mellem Slagelse og Hashøj
kommuner. Den sydøstlige tredjedel ligger i Hashøj kommune, resten i Slagelse. Begge kommuner hører til Vestsjællands amt.
Øvelsespladsen er mod nordvest
afgrænset af motorvej E20 mellem Sorø
og Halsskov, og mod syd af Søndre
Ringgade, som er landevejen mellem
Slagelse og Næstved. Mod øst grænser
øvelsespladsen op til åbent landbrugsland
nord for landsbyen Rosted, og mod nord
ligger det store skovkompleks under
godset Valdemarskilde.
Forsvaret ejer 400,5 ha af arealet, mens
166,1 ha i den nordlige del er lejet. Det
drejer sig om Horsevang, Charlottedal
Skov, Idagård Skov, Karlsgård Skov
samt Slagelse Lystskov. Den lejede skov
hører under godset Valdemarskilde.
Øvelsespladsen hører under Gardehusarregimentet, som benytter den intensivt
som grund- og videreuddannelsesområde.
)LJXU%HOLJJHQKHGDI$QWYRUVNRY
YHOVHVSODGV
I sydvesthjørnet af terrænet ligger Antvorskov Kaserne. Kasernen rummer en lang række uddannelsesfaciliteter: I "Taktisk Træner", der blev etableret på Antvorskov Kaserne i 1987, tilrettelægges og gennemføres operativ træning af enheder og stabe fra alle værn samt civile
myndigheder som politi, DSB og Storebæltsforbindelsen. Sidstnævnte har trænet sit katastrofeberedskab her.
Skydebanen benyttes udover af regimentet selv også af andre enheder og myndigheder. Skydebanen og øvelsespladsen med det alsidige terræn er blandt de bedste i landet.
Derudover har man placeret specielle trænings- og uddannelsesfaciliteter i Slagelse. Det drejer sig blandt andet om en mindre nærkampby samt en skydesimulator for håndvåben, hvor
både enkeltmands- og gruppeskydninger kan gennemføres som et led i den grundlæggende
skydeuddannelse.
Endelig er Hærens Operative Kommandos Centralkøreskole for Vestsjælland hjemmehørende
på Antvorskov Kaserne. Køreskolen uddanner kørere til hjulkøretøjer for såvel sjællandske
regimenter som enheder og myndigheder fra andre værn og udsteder årligt ca. 900 kørekort.
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*DUGHKXVDUUHJLPHQWHWRJ$QWYRUVNRYYHOVHVSODGV
Gardehusarregimentet som vi kender det i dag, fik ved indgåelse af forsvarsforliget af 25. maj
1999 domicil på Antvorskov Kaserne fra 1. januar 2001. Gardehusarregimentet er en sammenlægning af Sjællandske Livregiment (1614), Gardehusarregimentet (1762) og Danske
Livregiment (1763).
Antvorskov Kaserne blev indviet 1. maj 1975. Staten købte i 1964 herregården Charlottedal af
familien de Neergaard, Valdemarskilde ved en ekspropriation. Sønnen Denis de Neergaard
havde fået Charlottedal i konfirmationsgave. Gården var en af de gårde, der blev bygget samtidig og navngivet efter bygherrens børn. I dag findes endnu kun Charlottedal og Idagård,
mens Karlsgård, der også var beliggende i tilknytning til den nuværende øvelsesplads, for
længst er nedlagt. Sjællandske Livregiment tog bl.a. Charlottedals bygninger i brug 5-6 år før
Antvorskov Kaserne blev indviet, ligesom øvelsespladsen successivt - i 1964 og 1976 - var
blevet udvidet ud fra den gamle "store øvelsesplads", der siden 1912 lå langs Skovstien mellem Parkvej og Lystskoven øst for Slagelse by. Aftalen om at leje en del af skoven blev også
indgået i 1976. Den oprindelige øvelsesplads er i dag dels bebygget med dele af Slagelse
Centralsygehus, dels gennemskåret af motorvej E20. Derudover er der opført et tenniscenter
og boldbaner på området. En mindre del af den oprindelige "Store øvelsesplads" udgør i dag
"Soldatens Lod", der ligger nordligst mellem motorvejen og skovkanten nær Studentersøen og
Arnehavehus. Soldatens Lod blev etableret på basis af en overenskomst mellem Slagelse
kommune og Sjællandske Livregiment, da regimentet ønskede at anlægge kampvognsspor
gennem dele af Lystskoven. Området er en kompensation for begrænsningen af færdselsretten
i Lystskoven.
Udover de i afsnit 4 beskrevne faciliteter opføres der - til ibrugtagning august 2003 - bygninger til Gardehusarregimentets Hesteskadron langs Sdr. Ringgade mellem Charlottedal Allé og
Korsbjerg.

+LVWRULHQEDJGHWUHUHJLPHQWHUVVDPPHQO JQLQJ
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*HRORJLRJODQGVNDE
*HRORJL
Geologisk set er Antvorskov Øvelsesplads en del af et typisk dansk istidslandskab af moræneler, præget af store bakkedrag og lavninger. Landskabet er aflejringer, skabt af det ungbaltiske isfremstød fra sydøst, som fandt sted i den sidste af istiderne for ca. 17.000-18.000 år siden.
Det var et af de allersidste isfremstød i Danmark. Landskabet er et såkaldt dødis-landskab
med dødis-topografi, det vil sige et landskab som efter isfremstødet er formet under is som
ligger stille. Isen smelter langsomt ned, og der dannes lavninger. Den største lavning i terrænet er Nysø, men de over 60 søer og vandhuller i terrænet er også vidnesbyrd om de mange
lavninger som blev skabt under issmeltningen. Hovedparten af jordbunden består af moræneler fra istiden, men Nysølavningen består af ferskvandsgytje og –sand, dannet efter istiden.
Højdepunktet Korsbjerg samt grusgravsbakken nord for Rosted består af smeltevandssand.
Området ved spejderpladsen syd for Studentersø består af smeltevandsler.

8GVLJWHQIUDK¡MGHGUDJHW.RUVEMHUJRYHU$QWYRUVNRYYHOVHVSODGV
/DQGVNDE
Antvorskov Øvelsesplads fremstår som et afvekslende, smukt, kuperet landskab på 566 hektar, med store højdedrag og udstrakte lavninger. Højeste punkter er 74 m.o.h., som udgøres af
højdedraget mod nordvest op til motorvejen, samt højdepunktet Korsbjerg 73 m.o.h. lidt syd
derfor. Laveste punkt er Nysølavningen, som er 36 m.o.h. Det tidligere landbrugsland henligger i dag i naturtilstand med åbne, ugødede græsarealer, spredte krat, levende hegn og hele
70 småsøer og vandhuller. Fra Korsbjerg, som er det mest markante udsigtssted, har man et
vidt udsyn over næsten hele terrænet. De mange bæltespor overalt på terrænet vidner om den
intensive, militære øvelsesbrug.
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I den østlige del, umiddelbart syd for Charlottedal Skov, ligger Nysø/Lindes Å-sænkningen,
kaldet "Nysø-engene". Landskabeligt set har denne nærmest har karakter af en ådal. Det er en
langstrakt eng- og mosestrækning, med enkelte vandhuller, som formentligt er tidligere tørvegrave. Sænkningen er knap 1000 meter lang og 200-300 meter bred. Gennem hele strækningen løber i vest-østlig retning den lille Lindes Å, som er kunstigt udrettet, og har form som en
lang, lige, åben kanal, ca. 1-1,5 meter bred. Ved udløbet mod øst ligger Lindes Å dybt i terrænet, ca. 2 - 2,5 meter under terræn, med stejle skrænter. Lindes Å udspringer inde på øvelsespladsen vest for Nysø-engene. Lindes Å modtager også vand fra den nordfor beliggende
Charlottendal Skov via 2-3 skovgrøfter.
Hele sænkningen har engang været en sø, "Nysø", som er blevet afvandet og tørlagt ved udretning og uddybning af Lindes Å gennem området. Nysø-sænkningen ses særligt fint fra toppen af højdepunktet ”Bavnen” i terrænets sydøstlige hjørne.
Skovene i den nordlige del af øvelsespladsen består overvejende af gamle bøgebevoksninger
samt eg, men også af en del midaldrende rødgran. I Charlottedal Skov findes desuden en
spændende, gammel elle- og askesump i naturtilstand, kaldet Rørsø. Ud mod Nysøsænkningen består skovbrynet på skrænten af flotte, gamle egetræer. Længere mod nordvest
består skovbrynet af gamle bøge langs et velbevaret stendige.

)RUWLGVPLQGHURJNXOWXUKLVWRULH
Der er kun registreret få fortidsminder og beskyttede kulturminder på øvelsespladsen. Det
drejer sig om en enkelt gravhøj, samt et antal sten- og jorddiger.
*UDYK¡M
I det sydøstlige hjørne af terrænet, umiddelbart nordvest for landsbyen Rosted, ligger en
gravhøj fra bronzealderen flot placeret på en bakketop, med fin udsigt over hele den østlige
del af Antvorskov Øvelsesplads. Gravhøjen hedder "Bavnen", og den er beskyttet af restriktioner mod kørsel og andre øvelsesaktiviteter. Gravhøjen er fredet i henhold til naturbeskyttelseslovens § 12.
6WHQRJMRUGGLJHU
Der findes en del velbevarede stendiger på øvelsespladsen. Det drejer sig om gamle skovdiger, formentligt etableret i forbindelse med kongens udstedelse af skovlovsforordninger sidst i
1700-tallet frem til 1805. Der findes stendiger, med afbrudte strækninger, langs sydkanten af
Slagelse Lystskov, Idagård Skov, Charlottedal Skov og Horsevang. Herudover findes et antal
jorddiger spredt rundt på terrænet, hovedsageligt i gamle markskel. Blandt andet er der et meget langt jorddige gennem hele terrænet langs Skydebanehegn nord for Korsbjerg, og et langt
jorddige langs Nysø Hegn syd for Nysø Engene.
Digerne på øvelsespladsen er beskyttede i henhold til naturbeskyttelsesloven, og må således
ikke beskadiges, påkøres, fjernes eller på anden måde forulempes.
.XOWXUKLVWRULVNHVSRU
I Det Kulturhistoriske Centralregisters arkiv findes flere spændende oplysninger om kulturhistoriske spor på Antvorskov Øvelsesplads. Bl.a. oplyses følgende:
I forbindelse med drængravning på Antvorskov Hovedgårds jord fandt arbejdsmand Anders
Pedersen i foråret 1874 en samling bronzesager. Fundstedet var en sænkning i skråningen af
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en bakke ved navn "Korsbjerget". I ½ alens dybde under overfladen lå 6 halsringe oven på
hinanden og neden under dem to såkaldte celte, som er en lille bronzeøkse. Fundet bestod
desuden af 1 armring, 1 øskenring, 1 dragtnål og 1 firkantet stang. Det dateres til slutningen af
bronzealderen. Om der er mere bronze at finde på dette sted er ikke godt at vide. Men skal der
jordbearbejdes på stedet bør det lokale museum på forhånd adviseres. Stedet er angivet på
Drifts- og Plejekortet (sb 27).
Vest for Væverhushave, lige syd for P-pladsen (sb 26), skulle der ifølge DCK (i 1893 ) ligge
en nu sprængt sten, som skønnes 8 til 10 fod lang. Efter sagnet skulle Hellig Anders her være
steget til hest. Hellig Anders var pilgrimsfarer. På +HOOLJ$QGHUVK¡M, som ligger i nærheden af
øvelsespladsen, står et krucifiks af træ. Sagnet lader her Hellig Anders opvågne efter en vidunderlig hjemfart fra det hellige land, hvor han var blevet forladt af sine staldbrødre på pilgrimsfærden. Krucifikset, der er fæstnet i hullet i en gammel møllesten, blev fornyet 1952
som en nøje kopi af det tidl. fra 1762, der nu er i Nationalmuseet (kilde Trap Danmark, bind
8, Sorø amt).
Stenen er ikke genfundet under Skov- og Naturstyrelsens kulturhistoriske markgennemgang i
2002, og oplysninger om den er blevet efterlyst både på det lokale museum og på Nationalmuseet, men gav intet resultat.



.RUWWHJQLQJ

På grundlag af markgennemgang, luftfotos, tidligere kort m.v. er der udarbejdet digitaliserede
kort, som omfatter henholdsvis et grundkort, et øvelseskort samt et drift- og plejekort. De tre
kort er indsat bagest i denne plan som bilag 1, 2 og 3.
*UXQGNRUW ELODJ
Grundkortet viser status for arealanvendelsen på plantidspunktet (2000). Det i 2002 igangsatte
byggeri til hestestalde mv. er dog angivet på grundkortet i form af et markeret byggefelt.
I princippet medtages alt af betydning for Drifts- og Plejeplanlægningen. Kortet anvendes
som grundlag for øvelseskortet og drift- og plejekortet. Til kortet hører en bevoksningsliste,
der er en fortegnelse over terrænets arealtyper og anvendelser. Areal samt supplerende bemærkninger er angivet. Bevoksningslisten er indsat som bilag 4 i denne plan.
På kortet inddeles terrænet i “afdelinger”, dvs. delområder i en passende størrelse. Afdelingsgrænserne følger så vidt muligt genkendelige og permanente terrænlinier som f.eks. veje og
hegn. Området inden for en afdeling er forholdsvist ensartede, f.eks. et større sletteareal, mose- eller skovområde. Størrelsen af en afdeling vil variere. Jo mere ensartet terrænet er, jo
større er afdelingerne. Afdelingerne nummereres med fortløbende tal.
De enkelte afdelinger opdeles i “litra”, der svarer til behandlingsenheder inden for den enkelte
afdeling, dvs. arealer, der er ensartede med hensyn til terræn, anvendelse, vækstforhold, evt.
træarter og disses aldre. Eksempler på litra er den enkelte mose eller eng i et større sletteareal
eller den enkelte skovbevoksning i et skovområde. Litra angives med et lille bogstav. Alle afdelinger og litra vises ved henholdsvis et tal og et bogstav på grundkortet. Til alle litra er der
endvidere knyttet en to- eller tre-bogstavkode med store bogstaver (anvendelseskode), der
angiver arealtype (f.eks. ORE for overdrev, MOS for mose, ENG for eng, BIR for birk). De
militære anlæg har også anvendelseskoder, eksempelvis SKB for skydebane og DEP for depot. Der beregnes areal for samtlige afdelinger og litra.
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I bevoksningslisten er areal og arealtypen samt eventuelle supplerende bemærkninger angivet
for samtlige afdelinger og litra. Dette gælder altså også for de militære anlæg. Der kan ofte
forekomme små arealer med en anvendelse, der adskiller sig fra den øvrige del af den pågældende litra, f.eks. et mindre krat på et overdrevsareal. Disse små arealer ønskes markeret på
kortet men ikke udskilt som selvstændige litra med anvendelseskode, da det ville resultere i
uoverskuelige kort og en meget omfattende bevoksningsliste. Disse mindre arealer er indtegnet med prikket linie på kortene. Anvendelsen angives i bevoksningslisten i bemærkningerne
til den litra, hvor arealet er beliggende.
Kortet omfatter desuden en række andre signaturer, som er forklaret på kortsignaturen.
YHOVHVNRUW ELODJ
Øvelseskortet fremstilles til illustration af den fremtidige øvelsesmæssige brug af terrænet.
Det er fremstillet på grundlag af grundkortet, men viser ikke anvendelseskoder, afdelinger, litra eller udprikninger. Arealtyperne slås sammen i større enheder, således at sammenhængende skovbevoksninger eller ubevoksede arealer fremgår. Grøfter, vandløb, søer og moser er også tydeligt angivet. Samtidig vises arealtyperne med separate farvesignaturer.
Øvelseskortet viser endvidere egentlige anlæg, mindre, permanente anlæg og genstande samt
anden øvelsesmæssig anvendelse. De angives med navn. Andre anlæg vises også, eksempelvis bygninger, råstofgrave, asfalt- og skovveje, bæltespor, spor og stier.
Endelig, men ikke mindst, viser øvelseskortet den militære anvendelse i øvelsessammenhæng.
På Antvorskov Øvelsesplads betyder dette bl.a.: Områdets indeling i sektorer, øvelsesfaciliteter, områder med restriktioner, tvangsspor m.v. Anvendelsen vises med forskellig signaturer,
eks. skrå- eller krydsskravering i forskellige farver. Kortet viser ikke restriktioner m.v. der er
relateret til skydning.
'ULIWRJSOHMHNRUW ELODJ
Drift- og plejekortet fremstilles som illustration af de forskrifter vedrørende drift og pleje af
terrænet, som er indeholdt i Drifts- og Plejeplanen. Kortet indeholder samme oplysninger og
signaturer som grundkortet. Med farvelægning og signaturer er fremhævet de steder, hvor der
skal ske ændringer i anvendelsen eller gennemføres særlige plejeforanstaltninger.
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1XY UHQGHVWDWXV5HJLVWUHULQJRJEHVNULYHOVHDIGHHQNHOWH
DUHDOW\SHU

Registrering af arealtyper er foretaget i juni 1999 samt i juni/juli 2000 af Skov- og Naturstyrelsen, i forbindelse med den biologiske registrering og korttegning. Det samlede areal er opgjort til 566,6 ha, heraf er 397,8 ha (70 %) åbne arealer og 168,8 ha (30 %) produktiv skov
(heri er ikke-tilplantede renafdifter i skoven på 3,2 ha ikke indregnet)
Arealerne er opdelt i arealtyper, som på det til Drifts- og Plejeplanen hørende grundkort (bilag
1) og bevoksningslisten (bilag 4) forkortes med koder på tre bogstaver, de såkaldte anvendelseskoder. Bilag 4 skal altså læses sammen med bilag 1.
For de skovbevoksede arealer gælder det som hovedregel, at anvendelseskoden svarer til bevoksningens hovedtræart, mens den for de åbne arealer beskriver naturtypen i overensstemmelse med de beskyttede naturtyper i naturbeskyttelsesloven, eller beskriver de øvrige arealtyper som f.eks. kulturgræsarealer eller militære øvelsesanlæg. I bevoksningslisten (bilag 4) er
samtlige afdelinger gennemgået, og for hvert areal (litra) er anført en anvendelseskode samt
arealet i hektar. For skovbevoksede arealer tillige en række oplysninger, der beskriver bevoksningen nærmere.
)LJXU YLVHUDUHDOVDPPHQV WQLQJHQSnKHOH$QWYRUVNRYYHOVHVSODGVIRUGHOWSnHQU NNH
DUHDOW\SHU'HWIUHPJnUDWJU VNO GWHDUHDOHU RYHUGUHYRJVOHWWH XGJ¡UGHQVW¡UVWHDQGHO
HIWHUIXOJWDIVNRYYnGRPUnGHUYHMHRJVSRUVDPWNUDW

KLG

Huse og haver
Afdrifter

Veje og spor

Græsklædte
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Vådområder

Figur 4.2. Areal-sammensætning af Antvorskov Øvelsesplads
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cEQHDUHDOHU
7DEHO viser sammensætningen af de åbne arealer:
7DEHODe åbne arealers fordeling på arealtyper.
$QYHQGHOVHVNRGH
$UHDOW\SHU
SnNRUW
*U VNO GWHDUHDOHU
ORE *
Overdrev
SLE
Slette
9nGRPUnGHU
SØ *
Sø
MOS *
Mose
ENG *
Eng
9HMHRJVSRU
VEJ
Vej
BÆL
Bæltekøretøjsspor
0LOLW UHDQO J
KLG
Kaserne/Lejr /Garage
SKB
Skydebane
BAN
Bane (miniaturebane)
.UDW
KRT
Krat
$QGHQDQYHQGHOVH
AAN
Anden anvendelse
VAG
Vildtager
UKU
Skovafdrifter
7RWDO

$UHDOLKD

22,2
273,9
5,3
13,6
0,9
20,4
18,10
27,9
1,7
0,2
6,3
1,0
3,1
3,2


* Disse anvendelser er beskyttet i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 3 hvilket
indebærer, at deres tilstand ikke må ændres.

Nedenfor er beskrevet de enkelte arealtyper, med forkortelseskoder, som de er angivet på
grundkortet (bilag 1). Der er desuden redegjort for definition og afgrænsning af de enkelte
arealtyper. Arealtyperne mose, eng, overdrev, sø og vandløb er alle beskyttede naturtyper i
henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. Definitionen følger Skov- og Naturstyrelsens “Vejledning til registrering af beskyttede naturtyper” fra 1993, som desuden er fulgt i feltregistreringen.
cEQHW¡UUHJU VDUHDOHU
2YHUGUHY 25( udgør 22,2 ha, svarende til 3,9 % af den samlede øvelsesplads. Overdrev er
karakteriseret som åbne, tørre græsarealer med en naturlig urteflora, som ikke har været gødsket, sprøjtet eller jordbehandlet igennem en længere årrække. Hvis dette alligevel sker eller
er sket, bærer vegetationen præg deraf ved at være mindre varieret, men den vil gradvist atter
vende tilbage til sin oprindelige tilstand hvis indgrebet ophører. En række bestemte plantearter
er indikatorer for naturtypen overdrev. Dette beskrives nærmere i det afsnit 4.7 om floraen på
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de forskellige naturtyper. Overdrevsarealerne på Antvorskov Øvelsesplads udgør det højtliggende, nordvestlige hjørne omkring Studenterdammen og Soldatens Lod. Arealet er tidligere
dyrkede marker, som nu har ligget brak siden forsvarets overtagelse. Da det er det højestliggende areal på terrænet er det samtidig også her at udvaskningen, og dermed udpiningen af
jorden, er sket hurtigst.
6OHWWH 6/( udgør 273,9 ha, svarende til 48,4 % af det samlede areal. Det er dermed langt den
mest udbredte naturtype på terrænet.
Slette er betegnelsen for de arealer, som henligger med vedvarende græs, og som endnu ikke
har udviklet sig til overdrev. Opgivne marker med kulturpræg er klassificeret som slette, ligesom kultiverede græsarealer i forbindelse med øvelsesanlæg, hvor græsset f.eks. slås og gødes
er det. SLE-arealer kan altså være udnyttet landbrugsmæssigt i form af hø- eller græsslet. Vegetationen bærer dog i så fald præg af driften, således at den botanisk set er mindre interessant. Den består typisk af nogle få arter, som favoriseres af gødskning eller andre påvirkninger.
Øvelsespladsen blev overtaget af forsvaret i henholdsvis 1938 (den nordvestlige del), 1964
(Charlottedals jorder) og i 1976 (sydøstlige del). De "ældste" slettearealer har altså i 2001 ligget brak i 63 år uden gødskning, de "yngste" i 25 år. Den ældste del har udviklet sig til et
overdrev (se ovenfor), mens dette endnu ikke gælder for de øvrige arealer.
9nGRPUnGHU
Vådområder på terrænet har stor betydning som levesteder (habitater) for en række plante- og
dyrearter. Der er derfor ved registreringen lagt vægt på, at vådområderne skal kunne
udskilles. Vådområderne på terrænet udgør i alt 19,8 ha, hovedsageligt mose, men også sø,
eng og vandløb.
6¡HU 6 udgør i alt 5,3 ha, svarende til 0,9 % af det samlede areal. Sø omfatter alle permanente, ferske søer og vandhuller med åbent vandspejl. Vandstanden svinger noget efter årstiden, og nogle vandhuller kan tørre ud i løbet af sommeren. Ved korttegningen er det den højeste vandstand som er registreret, enten ved markgennemgangen eller på de anvendte luftfotos,
der er blevet anvendt som grænse.
Der findes ikke mindre end 70 søer og vandhuller på terrænet. Blandt de største er søen i Soldatens Lod, Studenterdam, Kattedam, søkomplekset neden for Korsbjerg (herunder Svømmesø) samt søen i Idagård Skov. De resterende kan nærmest betegnes som større eller mindre
vandhuller. 9DQGO¡E 9/%  er ikke opgjort i hektar, men omfatter Lindeså-strækningen.
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/LQGHVcVWU¡PPHUVRPHQXGUHWWHWNDQDOJHQQHP1\V¡HQJHQH
0RVHU 026 udgør 13,6 ha, svarende til 2,4 % af det samlede areal. Mose er en fællesbetegnelse for en række vådbundsområder med plantesamfund, der har betegnelsen enten efter vegetationens sammensætning f.eks. rørsump, starsump, ellesump, birkekær m.fl., eller efter
vandtilførslen f.eks. kærmose, vældmose m.fl. Om et område betegnes mose eller kær har ingen betydning, begge typer falder ind under definitionen mose. Definitionen af mose sker således primært ud fra botaniske kriterier og graden af fugtighed.
Nysø-engene udgør langt det største moseområde på terrænet. Øvrige moser er ellesumpen
Rørsø i Charlottedal skov samt mosen ved Svømmesø neden for Korsbjerg.
(QJH (1* er lavtliggende græsarealer med fugtig bund, som slås eller bliver afgræsset af
dyr. Enge udgør blot 0,9 ha af øvelsespladsen, og består af kreaturengen i Soldatens Lod. Den
afgræsses af skotsk højlandskvæg.
9HMHRJVSRU
9HMH 9(- udgør i alt 20,4 ha, svarende til 3,6 % af det samlede areal. Arealkategoriener defineret som anlagte og befæstede veje i terrænet, såvel asfalterede som grus, som under normale forhold er passable for hjulkøretøjer og kun må benyttes af sådanne. De må således ikke
benyttes af bæltekøretøjer. Dette er normalt angivet i terrænet med skilte, som viser kørsel
forbudt for bæltekøretøjer. Næsten alle vejene har navne, som er angivet på kortene. De lokalhistoriske navne på vejene er i videst muligt omfang benyttet.
% OWHN¡UHW¡MVVSRU %/ udgør samlet 18,1 ha, svarende til 3,2 % af det samlede areal. De er
defineret og angivet på kortet som egentlige, permanente spor til bæltekøretøjer (helt uden
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vegetation), samt stærkt opkørte områder, hvor vegetationen er helt eller delvist bortslidt.
Permanente bæltespor er normalt markeret i terrænet med bæltesporsskilte.
Ikke-permanente bæltespor, hvor bæltekøretøjer under øvelser har forladt de permanente spor,
er ikke angivet på kortet
0LOLW UHDQO J
6N\GHEDQH 6.% udgør 1,7 ha. Skydebanen ligger i Idagård Skov i afd. 4.
+nQGJUDQDWEDQH %$1 . Håndgranatbanen på 0,2 ha ligger mellem Fasanhegn og Andehuller
i østlige del af afd. 2.
.UDW
.UDW .57 udgør i alt 6,3 ha, hvilket svarer til 1,1 % af det samlede areal.
Krat er træ- og buskbevoksninger, som ikke er højstammede og som typisk er opstået naturligt ved selvsåning. Det er ikke fredskov i skovlovens forstand. En del sammenhængende løvkratbevoksninger af denne type har indfundet sig i det åbne terræn, og de er derfor blevet registreret og kategoriseret selvstændigt. Derudover findes enkelte steder spredt krat, som er
markeret på grundkortet ved en priksignatur, men som ikke er selvstændigt udlitreret, da det
betragtes som en let tilgroningsfase, hørende under en anden arealkategori, f.eks. slette eller
overdrev.
$QGUHNDWHJRULHU
$QGHQDQYHQGHOVH $$1  Omfatter arealer, som ikke falder ind under andre kategorier. På
øvelsespladsen drejer det sig om grusgraven nord for Rosted, som udgør 1 ha.
9LOGWDJHU 9$* udgør 3,1 ha, og omfatter 12 små vildtagre, hvor de største er beliggende ved
Hønselund, Murermesterlund, Kajs Lund og Helipad.
0LGOHUWLGLJWI OGHWRJXWLOSODQWHWVNRY 8.8 udgør i 2000 i alt 3,2 ha. Fordelt på 3 arealer i
henholdsvis Horsevang, Charlottedal Skov og Idagård Skov.
.DVHUQH/HMU*DUDJH ./* udgjorde inden det i 2002 igangværende nybyggeri til hestestalde m.v. i alt 27,9 ha, og omfatter kaserneområdet, Parcelgården mv.
)RUWLGVPLQGHU
Omfatter gravhøjen på toppen af Bavnen. Den er angivet på kortet med gravhøjssignatur. Det
samme gælder jord- og stendiger.
6NRYEHYRNVHGHDUHDOHU
30 % af det samlede areal er skovbevokset med produktiv skov, i alt 168,8 ha. I tabel 4.2 er
vist det skovbevoksede areals fordeling på træarter. Af det samlede skovareal er QnOHWU
KRYHGVDJHOLJWU¡GJUDQ og O¡YWU  LV UE¡J . Af de 168,8 ha produktiv skov er de 19,5
ha på forsvarets egne arealer. De består hovedsageligt af brede, plantede, levende hegn ud
mod Søndre Ringgade, samt mindre vildtremiser. De resterende 149,3 ha er produktive skovarealer på lejet areal. Skovarealerne er nærmere beskrevet i afsnit 4.7.
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7DEHODet skovbevoksede areals fordeling til træarter 2000
$QYHQGHOVHVNRGHSnNRUW
BØG
EG
ASK
ÆR
EL
AL
/¡YWU LDOW
RGR
SGR
NGR
NOB
1nOHWU LDOW
,DOWVNRYEHYRNVHW

7U DUW
Bøg
Eg
Ask
Ær
Rødel
Andet løv
Rødgran
Sitkagran
Nordmannsgran
Nobilisgran

$UHDOLKD
74,6
25,5
8,2
3,5
0,7
5,6

47,0
0,6
1,8
1,3



/HYHQGHKHJQ
Der findes en del gamle, levende hegn på øvelsespladsen. De fleste af dem er gamle læhegn
mellem marker fra tiden før forsvaret overtog området. Levende hegn er angivet på kortene
med selvstændig signatur. De består overvejende af forskellige løvtræer og -buske. De har
betydning som levested for bl.a. vildtet, og er også vigtige i øvelsessammenhæng.

3OHMHWLOVWDQG
Antvorskov Øvelsesplads er et meget intensivt benyttet område. Sliddet er hårdt, ikke mindst
på grund af den udbredte bæltekørsel over det meste af terrænet. Dette går specielt hårdt ud
over de faste veje og spor. Når disse, specielt i vinterhalvåret, er blevet så opkørte at passage
er svær pga. vandansamlinger, mudder m.v., benytter kampvognsførerne alternativer ruter,
hvorved endnu større arealer køres op. Dette sker specielt omkring indfaldssporene til terrænet fra Charlottedal Allé. Samlet er øvelsesterrænet dog så stort, at færdslen og dermed sliddet
generelt bliver spredt, og derfor mindre belastende. Området fremtræder derfor generelt som
værende i en rimelig god plejetilstand, men med visse stærkt benyttede partier i dårlig plejetilstand og andre, meget lidt benyttede, i god plejetilstand. Endvidere skal det forhold nævnes,
at i modsætning til de jyske øvelsesterræner med sandet jord er jordbunden på Antvorskov
meget leret og næringsrig. Dette betyder at vegetationsdækket hurtigt kommer igen efter kørsel og bortslidning. Dermed er Antvorskov Øvelsesplads også et robust terræn, som er velegnet til intensiv militær øvelsesbrug som f.eks. bæltekøretøjer.
Pleje i form af slåning af de åbne græsarealer vanskeliggøres imidlertid af bæltekørsel. Dybe
bæltespor, hvor leret stivner i tørre perioder, kan næsten umuliggøre kørsel med almindelige
slåmaskiner. Her kan det forinden være nødvendigt at jævne de opkørte arealer ud med en
harve.
Ligesom slid kan det modsatte, nemlig WLOJURQLQJ, også være en trussel mod områdets plejetilstand i andre dele af terrænet. Hvis det ikke slås eller ryddes vil det langsomt springe i tjørne-
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buske og efterhånden krat. Her har bæltekøretøjerne en gavnlig effekt, da de knuser små buske og træer under kørsel, og dermed er medvirkende til at tilgroningen holdes nede, og at
området bevarer sit åbne præg.
På Antvorskov Øvelsesplads sker der desværre flere steder en kraftig tilgroning med OXSLQHU,
som formentlig oprindeligt stammer fra vildtagre. Lupinerne breder sig ukontrollabelt en del
steder, navnlig i sektor IIIa, IIIb og IIIc mellem Charlottedal Allé og Skydebanehegn. Lupiner
er så agressive og dominerende i sin vækst, at anden flora udkonkurreres. Derfor udgør de en
trussel mod områdets naturlige, botaniske variation, og de bør så vidt muligt holdes nede og
bekæmpes ved en aktiv plejeindsats i form af slåning.

/XSLQHUEUHGHUVLJRYHUGHFHQWUDOHGHOHDI¡YHOVHVSODGVHQ
Vådområder er en naturtype som ofte ændrer sig hurtigt i retning af tilgroning og gradvis udtørring, med mindre der foretages løbende pleje. Dette gælder navnlig de små vandhuller. Også på øvelsespladsen ses denne udvikling. Gennem nygravning og genopretning er der dog
gjort en særlig stor indsats for bevaring af vandhullerne på Antvorskov Øvelsesplads, i samarbejde med Vestsjællands amt. Udover en omfattende vandhulspleje er der opsat pæle som
afspærring omkring en del vandhuller eller udlagt kørselsfri zoner omkring dem.
Udarbejdelsen af nærværende Drifts- og Plejeplan skal være en lejlighed til at samle en beskrivelse af alle plejetiltag på terrænet, så der kan løses eventuelle problemer og den fremtidige anvendelse fastlægges. På den måde kan unødig eller uhensigtsmæssig slid undgås, og terrænet får mulighed for at retablere sig. Planen skal desuden fastlægge den fremtidige vegetationspleje.
Da den militære brugsværdi af øvelsespladsen også er stærkt afhængig af områdets naturmæssige bæreevne, er der også en militær interesse i at sikre en god plejetilstand.
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)ORUD
Der er ikke fundet tilgængelige botaniske oplysninger om floraen på Antvorskov Øvelsesplads. Af Palle Gravesens “Foreløbig oversigt over botaniske lokaliteter. Nr. 1. Sjælland”,
udgivet af Fredningsstyrelsen i 1979 fremgår tilsvarende, at der ikke foreligger botaniske oplysninger om de åbne arealer. Derimod foreligger der oplysninger om Slagelse Lystskov, som
i oversigten både omfatter Studentersøen og Rørsø, hvilket betyder at det er hele skovkomplekset som indgår i florabeskrivelsen, og dermed den skovdel der ligger på øvelsespladsen
Nedenstående beskrivelse af floraen på de åbne områder er derfor alene baseret på Skov- og
Naturstyrelsens feltregistrering i juni 1999. Desuden er florabeskrivelsen fra vådområderne
suppleret med oplysninger fra amtets plejeplan for vandhullerne, hvor der er en gennemgang
og beskrivelse af hvert enkelt vandhul.
Antvorskov Øvelsesplads kan botanisk set klassificeres som en lokalitet af stor botanisk betydning. Dette er baseret på forekomsten af 1-4 sjældne, halvsjældne eller biotopstypiske arter. Lokaliteten vurderes iøvrigt til at være dårligt undersøgt, og til at være en robust lokalitet
- d.v.s. ikke sårbar. Af særlig botanisk interesse i registreringen er bl.a. forekomsten af de
sjældne eller halvsjældne arter Krebseklo, Billebo-Klaseskærm, Maj-Gøgeurt og Merian.
Desuden tidligere botaniske oplysninger fra skovkomplekset om rødlistearten KæmpeRapgræs (kategorien "sårbar), gullistearten Ellerørhat *\URGRQOLYLGXV samt de sjældne arter
Klokkelyng, Kær-Mangeløv og Tvebo Baldrian.
)ORUDSnRYHUGUHYRJnEQHJU VDUHDOHU
Knap halvdelen af hele øvelsespladsen udgøres af åbne græsslettearealer med mere eller mindre overdrevslignende vegetation og flora. Navnlig de højereliggende partier, hvor udvaskningen har været størst, har udviklet en god overdrevsflora. Det vil sige området nord for
Skydebanehegn (afdeling 1), og omkring Korsbjerg. I afdeling 2 og 3 er overdrevsfloraen
knap så veludviklet, da jordbundens dyrkningshistorie og store næringsindhold betyder at der
går mange år efter ophør af dyrkning og gødskning før overdrevsfloraen er dominerende.
Hertil kommer, at lupiner er begyndt at sprede sig i terrænet - en ærteplante som med sine
kvælstoffikserende rodknolde forøger næringsindholdet i jorden, til skade for en række overdrevsarter.
I Afd. 1, dvs. området nord for Skydebanehegn, er floraen på de åbne græsarealer som nævnt
bedst udviklet. Her er vegetationen domineret af typiske overdrevsarter som græsset $OP
+YHQHsamt /DQFHWEODGHW9HMEUHG og 3ULNEODGHW3HULNRQDesuden vokser her $IWHQSUDJW
VWMHUQH$JHUVQHUOH$JHUVYLQHP ON$JHUWLGVHO$OP$JHUPnQH$JHUSDGGHURN$OP+YLG
WM¡UQ$OP+XQGHJU V$OP.QRSXUW$OP.RQJHSHQ$OP. OOLQJHWDQG$OP5DMJU V
$OP5¡OOLNH$OP6\UH$OP7RUVNHPXQG$YQE¡J%DNNHVYLQJHO%HOOLV%O UHVPHOGH%O¡G
+HMUH%OnKDW%UHGEODGHW0 UNH SnW¡UEXQG %UHGEODGHW6NMDOOHU%XJWHW.O¡YHU'UDS
KDYUH'XVNV\UH(QJ*HGHVN J(QJ5DSJU V)DQGHQV0 ONHE¡WWH)DUYHUHVHGD)HPKDQ
QHW+¡QVHWDUP)LQ.O¡YHU)O¡MOVJU V)¡OIRG*ODW'XHXUW*U VEODGHW)ODGVWMHUQH*U¡Q
EORPVWUHW%M¡UQHNOR*UnE\QNH*UnSLO*XO)ODGE OJ*XO.O¡YHU*nVHSRWHQWLO+RUVHWLGVHO
+XONUDYHW.RGULYHU+YLGNO¡YHU+YLG2NVH¡MH+YLG6QHUUH.RUE U.UXVHW6NU SSH/DY
5DQXQNHO/XQG5DSJU V/ JH2NVHWXQJH0DQJHEODGHW/XSLQ NXQIn 0DUN)RUJOHPPLJ
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HM5HMQIDQ5¡G$UYH5¡G+HVWHKRY6ODQJHKRYHG6OnHQ6WRU1 OGH6PDOEODGHW9LNNH
6WLON(J7DJ+¡JHVN J8GVS UUHW9LQWHUNDUVH9HOOXJWHQGH*XODNV9LOG.¡UYHOog9RUWH
ELUNDette område er på basis af ovenstående floraliste klassificeret som et overdrev i naturbeskyttelseslovens forstand.
I afdeling 2, dvs. de åbne, græsklædte områder mellem Skydebanehegn og Sydhegn, er 0DQ
JHEODGHW/XSLQblevet meget dominerende, idet den har bredt sig i et tæppe ud over store områder i de centrale dele af afdeling 2.
Der er mange bare bæltesporsområder, og terrænet er generelt ret opkørt.
Floraen består desuden af $IWHQSUDJWVWMHUQH$JHUSDGGHURN$JHUVYLQHP ON$OP+XQGH
JU V$OP.RQJHSHQ$OP. OOLQJHWDQG%LGHQGH5DQXQNHO%O¡G+HMUH'UDSKDYUH PHJHW
GRPLQHUHQGH (QJ5RWWHKDOH)DUYH5HVHGD)HPKDQQHW+¡QVHWDUP)O¡MOVJU V)RGHU
/XFHUQH*U VEODGHW)ODGVWMHUQH*U¡QEORPVWUHW%M¡UQHNOR*UnE\QNH*XO.O¡YHU*\YHO
HQNHOWHEXVNHDIVWRUIRUYLOGHWIRUP *nVHSRWHQWLO+LQGE U+RUVHWLGVHO+YLG.O¡YHU+YLG
6QHUUH.DQWHW3HULNRQ.O¡IWHW6WRUNHQ E.Q E¡MHW5 YHKDOH.RUQYDOPXH.RUVNQDS
.U\EKYHQH/DQFHWEODGHW9HMEUHG/DY5DQXQNHO/ JHRNVHWXQJH0DUN)RUJOHPPLJHM3ULN
EODGHW3HULNRQ5HMQIDQ6NLYHNDPLOOH6PDOEODGHW9LNNH6WLQNHQGH6WRUNHQ E7YHVN JJHW
UHQSULVog9HOOXJWHQGH.DPLOOH
Området indeholder færre typiske overdrevsplanter end i afdeling 1, og er domineret af færre
arter. Derfor er det klassificeret som "græsslette", som ikke er en naturtype beskyttet efter
naturbeskyttelseslovens bestemmelser.
Det samme gælder Infanteritrekanten, som er et stort, jævnt, ret tørt område ud mod landevejen, hvor der ikke må køres med bæltekøretøjer. Vegetationen er lavt græs, området er helt
åbent, og der er ingen stauder eller buske. Det bliver slået hvert år. Vegetationen er domineret
af græsserne 'UDSKDYUH(QJ5DSJU Vog )O¡MOVJU V.Desuden vokser her $OP+XQGHJU V
$OP.RQJHSHQ$OP6\UH%LGHQGH5DQXQNHO%O¡G+HMUH(QJ5RWWHKDOH)HPKDQQHW+¡Q
VHWDUP*ODW9HMEUHG*U VEODGHW)ODGVWMHUQH+YLG6QHUUH/DQFHWEODGHW9HMEUHGog9LOG
.¡UYHO PHJHWIn . I en fugtig lavning vokser .Q E¡MHW5 YHKDOH. UVWDU1\UHEODGHW5D
QXQNHOog 5¡UJU V.
Afdeling 3 er de åbne arealer øst for sydhegn.
Den lille "Uddannelsestrekanten" er et slået, jævnt græsareal ud mod landevejen, hvor bæltekørsel er forbudt. Her består vegetationen af $OP+YHQH'UDSKDYUHog )LQ.O¡YHU
På de store, åbne arealer med bæltekørsel er vegetationen domineret af 'UDSKDYUH og $OP
+YHQH. Desuden $OP+XQGHJU V$OP.RQJHSHQ%LGHQGH5DQXQNHO%O¡G+HMUH(QJEUDQG
E JHU(QJ*HGHVN J)HPKDQQHW+¡QVHWDUP)O¡MOVJU V*UnE\QNH*\YHO IRUYLOGHWN P
SHIRUP +LQGE U+XPOH+YLG.O¡YHU.QROGHW%UXQURG.RUE U.U\EHQGH3RWHQWLO.XO
VXNNHU/DQFHWEODGHW9HMEUHG/ JH2NVHWXQJH0DQJHEODGHW/XSLQ HQNHOWH 0HULDQ VWRUH
NORQHU 3ULNEODGHW3HULNRQ5HMQIDQ6PDOEODGHW9LNNHog9LOG$ELOG (med humlen på)
I området øst for Askvej nord for Lindes Å ses enkelte eksemplarer af . PSH%M¡UQHNORsom
i øvrigt bliver sprøjtet.
I grusgraven blev fundet %LWWHU%DNNHVWMHUQH.DUWHEROOH/ JH-RUGU¡J5XQGE OJog6 EH
XUW
Afdeling 3 er på basis af vegetationen også klassificeret som et "græssletteareal".
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)ORUDSnHQJ
De afgræssede engarealer i Soldatens Lod rummer bl.a. typiske engplanter som .nOWLGVHO
0XVHYLNNHog7U YOHNURQHDesuden sås .XOVXNNHUog/XJWO¡V.DPLOOHI småkrat findes
+XPOH
)ORUDLPRVHU
Det største moseområde på terrænet er de udstrakte Nysø-enge. Den dominerende bevoksning
i Nysø er $OP0M¡GXUW5¡UJU V7DJU¡U og 7RSVWDU Herudover vokser der 'XQHW'XHXUW
(QJ5¡UKYHQH*XO)ODGE OJ*nVHSRWHQWLO+MRUWHWU¡VW. USDGGHURN. UVWDU. U
7UHKDJH.nOWLGVHO6Y UWHY OG6 EHXUWog7RUDGHW6WDU. Der er en interessant bevoksning af
6PDOEODGHW. UXOG i den østlige del. Desuden blev der registreret en lille bestand på 5 individer af orkideen 0DM*¡JHXUW Under Skov- og Naturstyrelsens biologiske registrering i 1999
blev der ikke fundet sjældnere planter i Nysø-engene.
I ellemosen Rørsø i Charlottedal Skov er der en flot, gammel bevoksning af Rødel, bl.a. en
del med gamle støtterødder, tilpasset til at stå i vand. Bunden var dog tørlagt i juni 1999. Mosen bliver drænet af en stor grøft. Der er en frodig bundvegetation. Her vokser bl.a. *XO,ULV
. U0DQJHO¡Y6\GOLJ/XQG)ODGVWMHUQH7DJU¡Uog9DQGU¡OOLNH. I mosepartiet nord for
Svømmesøen i Afd. 2 (vådområde nr. 32 på drift- og plejekortet) er vegetationen domineret af
%UHGEODGHW'XQKDPPHU*UHQHW3LQGVYLQHNQRS.QRSVLYog5¡UJU V.
)ORUDLYDQGO¡E
I Lindes Å vokser et tæt tæppe af %UHGEODGHW'XQKDPPHUog %UHGEODGHW0 UNH
I et lille sidevandløb til Lindes Å, som strømmer fra Andehuller i afdeling 2 (vådområde 28
og 29 på drift- og plejekortet) ned til Lindes Å, vokser der bl.a. (QJ)RUJOHPPLJHM9DQGNDU
VHog 9DQGP\QWH.
)ORUDLV¡HURJGDPPH
Øvelsespladsens største biologiske kvalitet er de mange små vådområder spredt jævnt ud over
hele terrænet. Søerne og vandhullerne er i ret forskellig plejetilstand. Nogle er nyopståede
sjapvandsområder med lav vegetation og masser af lys, og andre er gamle, dybe mergelgrave,
overskygget af en tæt kantvegetation af buske og træer. Denne forskellighed præger naturligvis også floraen. Den mest veludviklede vådområdeflora findes i de åbne søer med lavt vand,
hvor der er rigeligt med lys.
Det er i vid udstrækning de samme vand- og moseplanter som går igen i de forskellige vådområder, derfor nævnes der her en samlet liste.
I søer og vandhuller er registreret $OP6XPSVWUn$OP9DQGUDQXQNHO%LOOHER.ODVHVN UP
%LGHQGH5DQXQNHO%LWWHUV¡G1DWVN\JJH%O UHVWDU%OnJU¡Q.RJOHDNV%UHGEODGHW'XQKDP
PHU%UHGEODGHW0 UNH%XNNHEODG%¡UVWHVLY(QJ)RUJOHPPLJHM(QJ.DEEHOHMH)HEHU
QHOOLNHURG)HPKDQQHW3LO*UHQHW3LQGVYLQHNQRS*UnSLO*U¡QDOJHUVS WUnGIRUPHGH *XO
,ULV*XOcNDQGH+MRUWHWU¡VW+YLG1¡NNHURVH.QROGHW%UXQURG.QRSVLY.Q E¡MHW5 YH
KDOH.RUVDQGHPDG.UDQVQnODOJHUVS.UHEVHNOR. UGXHXUW. UVWDU. UWLGVHO.nOWLGVHO
/LGHQ$QGHPDG/\VHVLY/nGGHQ'XHXUW0DQQD6¡GJU V0RVHEXQNH1\UHEODGHW5DQXQNHO
3HQJHEODGHW)UHGO¡V5¡GHO5¡G+HVWHKRY5¡UJU V6HOMHSLO6NRY.RJOHDNV6PDOEODGHW
'XQKDPPHU6XPS)RUJOHPPLJHM6Y UWHY OG6Y¡PPHQGH9DQGDNV6¡.RJOHDNV7DJU¡U
7XGVHVLY9DQGNDUVH9DQGP\QWH9DQGSHVW9DQG3LOHXUW9DQGVNU SSHRJ9HMEUHG
6NHEODG
Den sjældne .UHEVHNOR blev kun fundet i 2 af de små vandhuller, dels i vandhullet i vejsvinget
ved Parcelgården, dels i vandhullet i sydøsthjørnet af Hestefolde.
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'HQVM OGQH.UHEVHNORILQGHVNXQLWRGDPPHSn$QWYRUVNRYYHOVHVSODGV
6NRYHQHVIORUD
6ODJHOVH/\VWVNRY
Den del af Lystskoven der ligger på øvelsespladsen består næsten udelukkende af tæt, mørk,
ensaldrende 5¡GJUDQplantet i 1960, uden meget naturmæssigt indhold.
Der er dog bevaret et gammelt bryn langs kanten af %¡J, heraf en del store, gamle, vrange eksemplarer. Brynet er iblandet $VN+DVVHO(OP)XJOHNLUVHE Uog6WLON(J. I brynet langs
kanten vokser bl.a. +YLG$QHPRQH
&KDUORWWHGDORJ,GDJnUG6NRYH
Charlottedal og Idagård Skove består overvejende af blandet gammel bøg og nykultur af bøg.
Desuden er der en del ung rødgran, specielt i sydlige del af Charlottedal Skov ned mod Nysøengen, samt i Idagård Skov. Langs vestranden af Charlottedal Skov ses et flot stendige og
gamle skovbryntræer af +DVVHO6NRY(OP%¡J% YUHDVS6WLON(J$VN'XQHW*HGHEODG
5¡G.RUQHO6QHE U.YDONYHG5RVHVS$OP+YLGWM¡UQ6HOMHSLO%HQYHGog6OnHQ I Charlottedal Skov ligger desuden en spændende skovmose kaldet 5¡UV¡. Det er en gammel ellesump med mange gamle elletræer på de karakteristiske støtterødder, tilpasset til at træerne kan
stå i vand i vinterhalvåret. I juni 1999 var ellesumpen dog tørlagt. Den drænes af en stor grøft.
Floraen i Rørsø består af %O UHVWDU%UHGEODGHW'XQKDPPHU'XVNIUHGO¡V(QJ5¡UKYHQH
*XO,ULV.RUV$QGHPDG. UPDQJHO¡Yen art af 3LQGVYLQHNQRS levermosset 5LFFLDIOXLWDQV
6NLQQHQGH9DQGDNV6PDOEODGHW0 UNH7DJU¡U9DQGU¡OOLNHog9HMEUHG6NHEODG
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(OOHVXPSHQ5¡UV¡L&KDUORWWHGDO6NRY
Vest for skydebanen i Idagård Skov ligger en langstrakt skovsø, bl.a. med ellesump. Det er en
meget rig skovsø, med masser af sumpvegetation. Her vokser bl.a. %UHGEODGHW'XQKDPPHU
*XO,ULV*XOcNDQGH5¡GHOog 6Y UWHY OG

6NRYV¡HQL,GDJnUG6NRYQRUGIRUVN\GHEDQHQ
Ifølge Palle Gravesens botaniske lokalitetsregister kendes fra bøgeskovspartierne $NVHOEORP
VWUHW6WDU%MHUJUHQSULV(QEORPVWUHW)OLWWHUDNV(QVLGLJ9LQWHUJU¡Q)MHUEUHJQH*XOGQ O
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GH* UGHYLNNH.DSULIROLH.U\EHQGH/ EHO¡Vden meget sjældne . PSHUDSJU V/LGHQ
9LQWHUJU¡Q/LOMHNRQYDO/XQGIODGVWMHUQH0DMEORPVW6NRYP UNH6NRYVWDU6NRYVWLONDNV
6WRUEORPVWUHW%DOVDPLQog UQHEUHJQH
Fra skovene som helhed, uden nærmere stedangivelse, nævner lokalitetesregistret i øvrigt
$OP/XQJHXUW$OP0LOWXUW'HVPHUXUW'M YHOVELG'XQHW(JHEUHJQH(QJYLRO)LQJHUVWDU
)LUEODG*XO$QHPRQH+\OVWHUJXOGVWMHUQH.ORNNHO\QJ.UDJHIRG. U+¡JHVN J. UPDQ
JHO¡Y. UVYRYOURG/LGHQ%O UHURG5XQGEODGHW6ROGXJ6NRY*¡JHOLOMH7UDQHE U7XHN U
XOG7YHER%DOGULDQogJEODGHW)OLJO EHEn række af disse arter forekommer næppe på det
militære område, og har næppe heller gjort det tidligere.
Den sjældne $OP-DNREVVWLJHblev registreret med 4 blomstrende individer lang en skovvej i
Charlottedal Skov under Skov- og Naturstyrelsens gennemgang i juni 1999.
I nåleskoven er der i lysninger sparsom forekomst af +HGHO\QJ/\QJVQHUUH0DMEORPVWog
UQHEUHJQH
Skovene er mykologisk mest interessant på grund af morskrænterne, hvor der findes en
vrimmel af VN¡UKDWWHP ONHKDWWHU¡UKDWWHog IOXHVYDPSH. På den lette muld findes &UDWHUHO
OXVFRUQXFRSLRLGHV og forskellige &RUWLQDULXV-arter. Ved Studentersøen er der fundet *\URGRQ
OLYLGXVog /DFWDULXVOLODFLQXV, der begge er knyttet til el på fugtig bund og som begge er
sjældne.
+RUVHYDQJ
Horsevang er en flot, gammel bøgeskov på kuperet terræn. Der er også enkelte ege- og
ahorntræer, samt to små nålebevoksninger. Gennem skoven strømmer en rislende bæk med
store sten, og i en fugtig lavning med en lille sø er der et kildevæld, og mange udgåede elmetræer efter elmesyge. I de gamle skovbryn op til stendigerne står der eg, bøg, elm, og mange
store, flotte asketræer.
Bundfloraen i Horsevang består af $OP/XQJHXUW$OP0DQJHO¡Y$VN%LQJHOXUW%OHJ6WDU
%XUUHVQHUUH(QEORPVWUHW)OLWWHUDNV)HEHUQHOOLNHURG*ODW'XHXUW*U VEODGHW)ODGVWMHUQH
* UGHYLNNH+LQGE U+YLG$QHPRQH+nUHW)U\WOH.QROGHW%UXQURG.RUE U/LOMHNRQYDO
/XQGUDSJU V/ JH UHQSULV5¡G7YHWDQG6NRYEXUUH6NRYP UNH6NRYVWDU6NRYVWLONDNV
6NRYV\UH6NYDOGHUNnO6PnEORPVWUHW%DOVDPLQ6WLNNHOVE U6WLQNHQGH6WRUNHQ E6WRUEORP
VWUHW%DOVDPLQ6WRUEORPVWUHW+¡QVHWDUP6WRU1 OGHog9LOG*XOHURG

)ORUDLNUDWRJOHYHQGHKHJQ
De spredte krat rundt på terrænet er overvejende selvsåede løvkrat, og mange af disse er pileog ellekrat, opstået i tilknytning til fugtige lavninger. Mest hyppig er *UnSLOog )HPKDQQHW
3LO, som ikke kun er omkring vådområder, men også ses som selvsåede buske i det åbne terræn.
Der findes også smålunde med gamle løvtræer, som er rester fra småskove eller haver omkring tidligere bygninger (eks. Væverhushave, Bjørnhøj Have og Skovriderhave). De består
bl.a. af 6NRYHOP6WLONHJ6OnHQ+YLGWM¡UQ0LUDEHOEOH+DVVHO+XPOH%¡JU5¡GHOog
% YUHDVS, og omkring Parcelgården er der en flot $VNHbevoksning.
Endeligt er der anlagt flere små vildtremiser rundt om på terrænet, eksempelvis Mesters Lund,
Kajs Lund, Krebsedam, Korsbjerglund og Kjelds Lund. I de tre sidstnævnte indgår der plantet nåleskov. Kjelds Lund er ung 5¡GJUDQ og 5\QNHW5RVH.
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De mange gamle, levende hegn er som tidligere nævnt gamle skel- og læhegn mellem landbrugsmarkerne fra tiden før forsvaret overtog området. Desuden er der plantet et bredt løvhegn langs Næstvedvejen, hovedsageligt af %¡J. Omkring depot Rosted er der et levende
hegn af 6HOMHU¡Q.
Træerne i Charlottedal Allé er blomstrende 6WRUEODGHW/LQG dvs. den sjældne, hjemmehørende lindeart. Ofte består plantede lindetræer af den sterile Parklind, som er en krydsning mellem to lindearter.
6DPPHQIDWQLQJDIIORUD
5¡GOLVWHDUWHU DUWHUKYLVVWDWXVLHUWUXHWVnUEDUHOOHUVM OGHQL'DQPDUN 
Kæmperapgræs ("sårbar"), angivet fra Charlottedal Skov i 1914. Senere oplysninger kendes
ikke.
*XOOLVWHDUWHU VnNDOGWHRSP UNVRPKHGVNU YHQGHDUWHUSnJUXQGDIVWRUWLOEDJHJDQJ 
Svampearten Ellerørhat *\URGRQOLYLGXV , angivet fra 1971 i ellebevoksning ved Studentersøen.
Det kan sammenfattes, at Antvorskov Øvelsesplads er klassificeret som en lokalitet af stor
botanisk betydning, med mulig forekomst af rødlistearten Kæmpe-Rapgræs og gullistearten
Ellerørhat, samt flere sjældne eller lokalt sjældne planter, og et større antal biotopstypiske arter, registreret i 1999.
Af særlig værdi er forekomsten af omkring 70 mindre vådområder i generelt god plejetilstand
samt et samlet, overdrevslignende græssletteareal på ca. 300 ha, som har henligget i naturtilstand uden gødskning og sprøjtning i over 25 år, halvdelen af arealet i over 60 år. Dette er et
særsyn i det danske landskab. Der er samlet på disse arealer i 1999 desuden fundet en række
sjældne eller lokalt sjældne planter som Billebo-Klaseskærm, Krebseklo, Maj-Gøgeurt og
Merian, samt tidligere botaniske angivelser fra fugtige partier i skovkomplekset Slagelse
Lystskov af svampearten/DFWDULXVOLODFLQXV, Klokkelyng, Kærmangeløv og Tvebo Baldrian.
Desuden findes på terrænet en række biotopstypiske arter som Alm. Mjødurt, Alm. Sumpstrå,
Alm. Vandranunkel, Bidende Ranunkel, Blærestar, Bredbladet Dunhammer, Bredbladet
Mærke, Dusk-Fredløs, Engforglemmigej, Eng-Kabbeleje, Engrørhvene, Eng-viol, Femhannet
Pil, Grenet Pindsvineknop, Gul Iris, Gul Fladbælg, Hjortetrøst, Knæbøjet Rævehale, Kærdueurt, Kærstar, Manna-Sødgræs, Pengebladet Fredløs, Rørgræs, Smalbladet Kæruld, Sumpforglemmigej, Sværtevæld, Svømmende Vandaks, Trævlekrone, Tudsesiv, Vandmynte, Vejbred-Skeblad, samt overdrevsarterne Alm. Hvene og Hulkravet Kodriver.

)DXQD
3DWWHG\U
Øvelsespladsen rummer fortsat en stor og livskraftig bestand af 5nYLOGWIfølge jagtofficer
Asker Landsperg er den i 2002 anslået til mindst 25 dyr. Dette skønnes dog at være en halvering af den faste bestand i forhold til tidligere år. Nedgangen skyldes formentligt den øgede
militære aktivitet.
I Charlottedal Skov er der en mindre, vildtlevende bestand af 'nYLOGW, som af og til ses i kanten af skoven ud mod Nysø-engene. Der findes også muligvis enkelte 6LND+MRUWHher.
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På de åbne græsarealer findes en pæn bestand af +DUH
5 Yforekommer almindeligt.
Under Skov- og Naturstyrelsens terrængennemgang i juni 1999 blev der desuden truffet$OP
6SLGVPXVi Charlottedal Skov, 'Y UJIODJHUPXV i Soldatens Lod, %UXQIODJHUPXV over Charlottedal Skov og Nysøengene, samt 6NRYPXV
Yderligere oplysninger om pattedyrfaunaen i området er ønskelige.
)XJOH
Antvorskov Øvelsesplads blev nøje gennemgået i ynglesæsonen 1999 med henblik på en registrering af områdets fuglefauna. Der blev konstateret ikke færre end 106 arter, heraf den overvejende del som ynglefugle. De fleste er almindelige arter, knyttet til åbne overdrevsarealer,
skov eller vådområder. Der blev også registreret enkelte sjældne, halvsjældne eller fåtallige
fuglearter. Det væsentligste fund er en stor indlandsbestand på 24 par (QJSLEHU, 75 par
6DQJO UNH, de rødlistede og sjældne /LOOH3U VWHNUDYH og 0RVHKRUQXJOHsamt fåtallige ynglefuglearter som *UnVWUXEHW/DSSHG\NNHU*UnJnV5¡UK¡J6NRYVQHSSH'REEHOWEHNNDVLQ
5¡GEHQ9DQGULNVH0LVWHOGURVVHO6NRYVDQJHU*U VKRSSHVDQJHU6WLOOLWV+DOHPHMVHog
6S WPHMVH.
Der er ikke fundet tilgængelige oplysninger i litteraturen om fuglelivet på øvelsespladsen.
Området er f.eks. ikke omtalt i Dansk Ornitologisk Forenings landsdækkende registrering af
fuglelokaliteter fra 1983, eller dækket ved den tilsvarende, landsdækkende fuglelokalitetsregistrering i årene 1993-95 som en del af projekt “Fuglenes Danmark”. Det skyldes
først og fremmest, at området normalt er lukket for offentligheden.
I det følgende gennemgås fuglelivet i henholdsvis de åbne, græsklædte områder, vådområderne, i skovene og omkring bygninger.
)XJOHOLYHWSnGHnEQHVOHWWHRJRYHUGUHYVDUHDOHU
Karakterfuglen på de helt åbne overdrevsarealer er 6DQJO UNHsom blev optalt til ca. 75 par,
talrigst på det åbne bakkedrag syd for Nysø. Den fåtallige art (QJSLEHUer knyttet til ugødede,
åbne græsarealer i naturtilstand, og er gået meget tilbage på indlandslokaliteter i Danmark. På
Antvorskov Øvelsesplads forekommer den dog stadig, og her optaltes der i juni 1999 ikke
mindre end 24 par, jævnt fordelt over terrænet. Andre arter der typisk er knyttet til det åbne
land er $JHUK¡QH og 9LEH Begge arter nyder godt af de mange blottede bæltesporsarealer, for
Vibens vedkommende i tilknytning til de mange vådområder. I bæltesporene er der ingen eller
kun lav vegetation. Her finder Agerhønen frø af ukrudtsplanter, og Viben kan finde redeplads.
Der blev i juni 1999 kun registreret 3-4 par Agerhøns på terrænet. Til gengæld er der en pæn
bestand af Vibe på i alt 13 par.
Den sjældne /LOOH3U VWHNUDYH blev fundet ynglende med 2 par på blottede bæltesporsarealer
ved henholdsvis køreanlægget og Charlottedals Allé. Lille Præstekrave er optaget som "sjælden" på den såkaldte rødliste 1997 over truede eller sjældne arter i Danmark.
Den mest usædvanlige observation i 1999 var en 0RVHKRUQXJOH, som i fuldt dagslys sås fouragere lavt over de åbne græsarealer efter mus, i den østlige del af afdeling 2. Måske var der
tale om en ynglefugl. Mosehornugle er en meget sjælden ynglefugl i Danmark, med en landsbestand på kun 5-10 par i optimale museår. Mosehornugle er optaget på rødlisten under kategorien "sjælden". Øvelsespladsen rummer formentlig en stor bestand af mus, og er derfor et
attraktivt område for både rovfugle og ugler.
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Karakterfuglen i det åbne land med spredte buske og træer er 7RUQVDQJHU, som blev optalt til
ikke mindre end 68 ynglepar. Andre typiske arter som blev registreret som ynglefugle i denne
let tilgroede naturtype er 7RUQLULVN (5 par), *XOVSXUY(11 par)%\QNHIXJO (14 par)/¡YVDQJHU
(21 par - især i pilekrat omkring vådområder)))DVDQ (14 kokke set og hørt), og.UDJH (6
par). Ilidt mere bevoksede partier desuden *UDQVDQJHU(1 par)6NRYSLEHU(4 par)+XVVNDGH
(10 par)6ROVRUW(11 par)6DQJGURVVHO (1 par)5LQJGXH(16 par)%RJILQNH(3 par)* UGHVDQ
JHU(4 par)+DYHVDQJHU(7 par)0XQN(4 par)6WRU)ODJVS WWH(5 par)-HUQVSXUY (6 par)
*U¡QLULVN(4-5 par)6WLOOLWV(1 par i Korsbjerglund %OnPHMVH(5 par)0XVYLW(2 par)6XPS
PHMVH (1 par ved dam 59 n.f. Skovriderhave)og+DOHPHMVH(par med unger i ellesump).
I den lille granbevoksning øst for grusgraven i sydlige del af sektor VI yngler et par 6NRY
KRUQXJOH, og 7nUQIDONyngler med 2-3 par på terrænet, bl.a. i Korsbjerglund, ved Krebsedam
og i en lille granlund i den østlige ende af sektor IV d. Tårnfalke ses næsten altid over det åbne terræn, hvor de søger efter mus.
Den 16. juni 1999 trak en %L GHU hen over øvelsespladsen mod syd. Måske en strejffugl fra
den lille koloni på Røsnæs ved Kalundborg?
På de åbne græsarealer ses flokke af 6W UH$OOLNHog 5nJHsøge føde. Et Allikepar yngler i
den gamle transformatorstation i sektor III a.
)XJOHOLYHWLYnGRPUnGHU
Det vigtigste vådområde for fuglene er sjapvands- og søkomplekset ved Svømmesø neden for
Korsbjerg (vådområde 32 og 33). Dette er helt åbne vådområder, kun dækket af lav vegetation
af sumpstrå, søkogleaks, sødgræs og dunhammer. Her yngler terrænets eneste *UnJ V(1 par
med 3-4 gæslinger i 1999 i dam 33), *UnVWUXEHW/DSSHG\NNHU(1 par i dam 33), %OLVK¡QH(3
par), *UnDQG(1 par), 9LEH(3 par) og 9DQGULNVH(1 par). I foråret 1998 så biolog Peer Ravn
både *UDYDQG6NHDQGog .QRSVYDQHi dam 33.
Et andet vigtigt vådområde er Nysø-Engene: Af ynglefugle i Nysø blev som det mest interessante registreret 1 par 5¡UK¡J, 2 par af mosefuglen 'REEHOWEHNNDVLQog 1-2 syngende *U V
KRSSHVDQJHU. Herudover blev der registreret mere almindelige mosefugle som 5¡UVDQJHU
5¡UVSXUYog %\QNHIXJO. Tidligere har der også ynglet Grågås i Nysø-engene.
De 70 søer og vandhuller spredt ud over terrænet rummer desuden følgende ynglende vandfugle: /LOOH/DSSHG\NNHU (1 par med unger i Studenterdam)*UnDQG(kuld i dam 8,1133 og
søen i Idagård Skov, i alt 4-5 par),%OLVK¡QH(15 par)*U¡QEHQHW5¡UK¡QH(i dam 3, 10, 59, 65
og 66, i alt 5 par)5¡GEHQ(2-3 par ved den nyopståede dam 67)6WUDQGVNDGH(2 par),*¡J(8
kukkende)1DWWHUJDO (2 par i Soldatens Lod, 2 par i Nysø-engene, i alt 4 par). UVDQJHU( 10
par)5¡UVDQJHU(5 par) og5¡UVSXUY (6 par).
Ved dam 64 øst for Skovriderhave sås den 17/6-99 2 6YDOHNOLUHU. Der er dog formentligt tale
om trækfugle allerede på vej mod syd.
En del vandfugle benytter området som forurageringsområde, uden at yngle. )LVNHKHMUHses
hyppigt ved vandhullerne. Både %\VYDOH /DQGVYDOH og 0XUVHMOHUyngler ved huse i nærheden,
men fanger insekter over vådområderne. Landsvale yngler bl.a. på Nygård. +YLG9LSVWMHUWsøger føde langs mudderbrinker.
På de åbne arealer raster af og til 6¡OYPnJHU+ WWHPnJHUog 6WRUPPnJHUI juni 1999 sås en
)MRUGWHUQHflyve over terrænet.
Den 10. april 2001 sås en rastende 7UDQHi Nysø af Bjarne Ravn, Boeslunde.
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%OLVK¡QHPHGXQJHLHWDIGHPDQJHILQHYDQGKXOOHUSn¡YHOVHVSODGVHQ
)XJOHOLYHWLVNRYHQH
De gamle løvskove rummer et rigt fugleliv. 6NRYVQHSSHyngler med 3-4 par i Charlottedal
Skov og Horsevang, og de kan hele sommeren ses trække i parringsspil og revirhævdelse hen
over skovens kroner i skumringen. Skovsneppens tilstedeværelse er betinget af de fugtige
partier i skovene, herunder ellesumpen Rørsø og de mange skovgrøfter.
I skovene yngler endvidere 0XVYnJH(4-5 par, bl.a. i Slagelse Lystskov, ved magasinet og ved
Rørsø)6SXUYHK¡J(1 par), 1DWXJOH (2 par - henh. Slagelse Lystskov og Charlottedal Skov),
6WRU)ODJVS WWH (5-6 par), )DVDQ (3 kokke + et antal høner)og5LQJGXH (18 par).
Af småfugle blev konstateret . UQHELGHU SDU 5¡GVWMHUW (4 par - i skovbryn og gamle løvbevoksninger)%RJILQNH(28 par)* UGHVPXWWH(14 par)5¡GKDOV(15 par)6ROVRUW(31 par)
0XQN (9 par)6NRYVNDGH(4 par)0LVWHOGURVVHO(3 par)*XOVSXUY(9 par i lysninger med ung
nålebevoksning)*UDQVDQJHU(10 par).UDJH(6 par)6S WPHMVH (4 par)0XVYLW(8 par)%On
PHMVH(3 par)-HUQVSXUY(2 par)+DYHVDQJHU (3 par)6DQJGURVVHO(24 par)7U O¡EHU(2 par i
Horsevang), 6NRYSLEHU(4 par - især ved nykultur ved magasiner)6XPSPHMVH(2 par)7RUQ
VDQJHU(2 par i lysning)/¡YVDQJHU(9 par)6NRYVDQJHU(2 par i bøgeskov ved skivedepot bag
skydebane))XJOHNRQJH(6 par i nåleskov i Charlottedal Skov syd)6RUWPHMVH(5 par i nåleskov) og*U¡QLULVN(1 par).
)XJOHOLYHWYHGE\JQLQJHU
På Antvorskov Kaserne findes ynglefugle som typisk er knyttet til bygninger eller menneskelig beboelse. Her blev registreret 2 par +YLG9LSVWMHUW, flere par $OOLNH6W Uyngler i redekasser samt både *UnVSXUY og 6NRYVSXUY. På Charlottegård yngler en lille koloni %\VYDOH. I krat
og bevoksninger omkring bygninger blev fundet * UGHVDQJHU*UDQVDQJHU5¡GKDOVog 6RO
VRUW.
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'DJVRPPHUIXJOH
I sommeren 1999 foretog Skov- og Naturstyrelsen undersøgelser af dagsommerfuglefaunaen
på Antvorskov Øvelsesplads. Herudover blev området dækket i de første år af 1990´erne som
led i et storstilet projekt, kaldet Atlasprojektet Danmarks Dagsommerfugle.
På Antvorskov Øvelsesplads blev der i forbindelse med kortlægningen samt Skov- og Naturstyrelsens egen registrering i 1999 fundet følgende arter: 6WUHJEUHGSDQGH6WRU%UHGSDQGH
6WRU.nOVRPPHUIXJO/LOOH.nOVRPPHUIXJO*U¡QnUHW.nOVRPPHUIXJO$XURUD&LWURQVRP
PHUIXJO6¡UJHNnEH,ULV'DJSnIXJOH¡MH$GPLUDO7LGVHOVRPPHUIXJO1 OGHQV7DNYLQJH'HW
+YLGH&1 OGHVRPPHUIXJO.HMVHUNnEH6WRUSOHWWHW3HUOHPRUVVRPPHUIXJO%UXQOLJ3HUOH
PRUVVRPPHUIXJO*U VUDQG¡MH(QJUDQG¡MH2NNHUJXO5DQG¡MH6NRYUDQG¡MH9HMUDQG¡MH
'HW+YLGH:/LOOH,OGIXJO'XNDWVRPPHUIXJO'Y UJEOnIXJO$OP%OnIXJOog ,VEOnIXJO
Af særlig interesse er forekomsten af Iris og Kejserkåbe. De øvrige arter er forholdsvis almindeligt udbredt i denne egn af landet. Iris er knyttet til gammel løvskov og piletræer, mens Kejserkåber findes på solbeskinnede skovlysninger og udyrkede markhjørner i læ af bevoksning,
med blomstrende stauder som tidsler m.v. Især Kejserkåben anses som en art der er truet af
tilbagegang i Danmark.
I juni 1999 var de dominerende dagsommerfuglearter på terrænet 6WRU%UHGSDQGH*U¡QnUHW
.nOVRPPHUIXJO$GPLUDO2NNHUJXO5DQG¡MH6NRYUDQG¡MHRJ$OP%OnIXJO.
$QGUHLQVHNWHU
Af andre insekter på terrænet sås talrige ubestemte guldsmede indenfor.¡OOHJXOGVPHGH/L
EHOOHU EOD%On/LEHO samt9DQGQ\PIHU ved de mange vandhuller.
En mere detaljeret, systematisk undersøgelse af insektlivet på Antvorskov Øvelsesplads ville
være ønskelig.
.U\EG\URJ3DGGHU
Krybdyr- og navnlig paddefaunaen er overordentlig rig på Antvorskov Øvelsesplads. Dette
skyldes ikke mindst det store antal vandhuller i god plejetilstand. Her er registreret følgende
12 arter: /LOOH9DQGVDODPDQGHU6WRU9DQGVDODPDQGHU/¡YIU¡6NUXEWXGVH6SULQJIU¡%XW
VQXGHW)U¡6SLGVVQXGHW)U¡*U¡Q)U¡0DUNILUEHQ$OP)LUEHQ6WnORUPog6QRJNavnlig
paddearterne forekommer i stor tæthed.
Løvfrøen er en af Danmarks sjældneste padder, og forekomsten på Antvorskov Øvelsesplads
fortjener derfor særlig omtale.

3URMHNW/¡YIU¡
Nedenstående gennemgang af løvfrø- og paddeprojektet på Antvorskov Øvelsesplads er udarbejdet af biolog Peer Ravn for Vestsjællands Amt som "plejeplan nr. 59, 1994-98", udgivet i
1999. Den beskriver resultatet af et naturplejeprojekt på Antvorskov Øvelsesterræn. Naturplejeprojektets formål var at sikre de mange arter af padder, samt at genindføre den truede
løvfrø til Vestsjællands Amt.
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(QJRGWFDPRXIOHUHWO¡YIU¡LHQURVHQEXVNYHG6WXGHQWHUGDP
$QWYRUVNRYYHOVHVSODGV
,QGOHGQLQJ
Løvfrøen har som de fleste andre krybdyr og padder været udsat for en voldsom tilbagegang i
dette århundrede pga. de voldsomme påvirkninger fra den intensiverede og ændrede skov- og
landbrugsdrift. Fra at have været vidt udbredt over store dele af Vestsjælland svandt bestandene og udbredelsesområdet hurtigt ind og løvfrøen forsvandt formentlig fra amtet i
1970´erne. Denne kraftige tilbagegang er dog ikke kun et lokalt fænomen, nedgangen er foregået over hele landet. På Sjælland var der i 1980´erne således kun to små og hensygnende bestande i Storstrøms Amt. Disse meget små bestande blev sikret i sidste øjeblik ved et målrettet
naturpleje- og opdrætsarbejde, der stadig pågår og som blev påbegyndt i slutningen af
1980´erne. I forbindelse med opdrætsarbejdet blev man dog opmærksom på, at der var tegn på
misdannelser og en forholdsvis lav overlevelse hos æg og haletudser, hvilket kunne tyde på
indavl i det to adskilte bestande pga. de små bestandsstørrelser og isolation. På denne baggrund blev der derfor i Skov- og Naturstyrelsens ”Oplæg til forvaltningsplan for Danmarks
padder og krybdyr” 1994, fremsat et ønske om at blande afkom fra disse 2 bestande på en i
forhold til de oprindelige bestande, velegnet og isoleret lokalitet. Dette dels for at forbedre og
om muligt sikre den sjællandske løvfrøstammes overlevelse, dels for at muliggøre undersøgelser af muligheden for at forbedre sundhedstilstanden ved at nedbringe indavlstendenserne.
Derfor besluttede Vestsjællands Amt i samarbejde med Sjællandske Livregiment i 1993 at
starte et naturgenopretningsprojekt på Antvorskov Øvelsesplads, dels med henblik på at genindføre løvfrøen til amtet, dels for at sikre øvelsespladsens 7-8 øvrige paddearter. Projektet
har haft karakter af et pilotprojekt på grund af samarbejdet mellem civile og militære myndigheder og dette har, sammenholdt med paddernes store mediebevågenhed, medført en meget
stor mediedækning både på lokalt og nationalt plan. Netop de store øvelsespladser udgør en
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meget stor del af de sidste udyrkede åbne områder. Tidligere lå meget store dele af Danmark
hen som åbne, udyrkede eller kun ekstensivt dyrkede arealer. Disse overdrev, heder, enge og
moser indeholdt en stor del af de arter af planter og dyr som i dag er forsvundet eller ved at
forsvinde. Det var håbet at projektet kunne øge Antvorskov Øvelsesplads' værdi som levested
for dyr og planter uden at forringe øvelsesmulighederne nævneværdigt, og dermed være med
til at sikre naturværdierne fremover.
Igennem årerne har der været et fortrinligt samarbejde mellem Sjællands Livregiment og
Vestsjællands Amt, og især bør nævnes den store betydning som kasernemester Kjeld Madsen, som desværre døde alt for tidligt, har haft for gennemførelsen af projektet. Endvidere bør
nævnes tidligere regimentschefer oberst J. Østerby og oberst E. B. Dam, biolog E. Wederkinch, samt biolog K. Fog, som har forestået indsamlingen af løvfrøæg.
$QWYRUVNRYYHOVHVSODGVQDWXUP VVLJHNYDOLWHWHU
Af særlig betydning for øvelsespladsens egnethed for flora og fauna har
•

Den meget store koncentration af damme, i alt 70, hvoraf størstedelen har en rimelig til
god vandkvalitet uden tilstedeværelse af fisk. Dette giver padderne og div. vandinsekter
som f.eks. guldsmede gode livs- og ynglemuligheder. Desuden er der en del vinter- og
forårsoversvømmelser.

•

De mange levende hegn, lunde, beplantninger samt det meget lange syd- og vestvendte
skovbryn giver en stor randzoneeffekt. Disse lune randzoner er vigtige sommerbiotoper
samt velegnede spredningskorridorer for padder, fugle og div. insekter som f.eks. sommerfugle.

•

Skoven, samt hegnene og de gamle stendiger er fortræffelige overvintringssteder for padder, krybdyr og andre dyr.

•

Det store areal muliggør en større artsdiversitet og større bestande af de enkelte arter, og
er dermed med til at sikre arterne.

•

Forsvarets overtagelse har sikret at størstedelen af arealerne ikke har været gødet eller
sprøjtet i flere årtier.

Der er dog naturligvis også konflikter i forbindelse med Forsvarets benyttelse af terrænet. De
tunge køretøjer og den øgede aktivitet med disse, vil naturligvis direkte dræbe en del padder
og dyr. Således er den botaniske og floristiske værdi meget lav i de områder der benyttes intensivt af kampvogne. Her er det udelukkende en artsfattig vegetation bestående af græsser og
såkaldte ”pionerplanter”, dvs. typisk ukrudtsvegetation.
Men sammenholdes disse elementer må Antvorskov Øvelsesplads vurderes til at have en stor
betydning for især faunaen. Terrænets betydning for padderne, som er en sårbar dyregruppe i
voldsom tilbagegang, er stor. Der er store bestande af den sydlige art springfrø, som er en relikt fra tidligere varmeperioder og som har sin nordlige udbredelsesgrænse i det sydligere
Danmark. Der er store bestande af stor vandsalamander, som er omfattet af EU´s Habitatdi-
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rektiv, store bestande af grøn frø og lille vandsalamander, mens bestandene af skrubtudse,
spidssnudet frø og butsnudet frø er noget mindre. Sammenholdes dette med at løvfrøen er ved
at etablere sig, må området samlet set siges at være et af de vigtigste paddeområder ikke alene
i Vestsjælland men i Danmark generelt.
/¡YIU¡HQVELRWRSNUDY
Løvfrøen er Danmarks mindste frø med en kropslængde på 3-5 cm. Oversiden af kroppen er
uplettet og typisk klart grøn, med en sort sidestribe, undersiden er uplettet og hvidlig til beige.
Arten er syd- og mellemeuropæisk med de nordligste bestande i det sydlige Danmark og Sverige. Som den eneste danske padde opholder løvfrøen sig oppe i vegetationen typisk i høje
frodige urter og i tornede buske, hvor den jager insekter og soler sig.
Løvfrøen stiller en række krav for at kunne eksistere og reproducere sig i et område. Disse
omfatter:
- Et sammenhængende net af velegnede yngledamme
- Et sammenhængende net af velegnede sommerkvarterer
- Velegnede overvintringskvarterer.
Løvfrøens yngledamme er lavvandede, med god vandkvalitet og mange vandplanter. Dammene er solbeskinnede, og må meget gerne have tornede buske såsom hunderose, tjørn, slåen
og brombær i umiddelbar nærhed af dammen. Der må ikke være fisk i dammene, da de spiser
løvfrøhaletudser og -æg. Løvfrøerne yngler i perioden ultimo april til medio juni, hvor man
kan høre den karakteristiske kvækken ”rææk-ræk-ræk-ræk”.
Efter at ynglesæsonen opsøger løvfrøen sommerkvarteret, som typisk er solbeskinnede levende hegn og skovbryn. Foretrukne opholdssteder er tætte ”krat” med tornede buske såsom
brombær, vilde roser, tjørn og slåen med frodig opvækst af urter. Sådanne biotoper er varme
og har læ, mange skjulesteder og et rigt insektliv.
I september måned opsøges vinterkvartererne hvor løvfrøen overvintrer i stengærder, træstubbe og lign. Her bliver frøerne indtil næste ynglesæson.
Pga. landskabsudviklingen gennem de sidste 200 år, har alle paddearterne haft meget betydelige nedgange i bestandene og de sydlige arter som f.eks. løvfrøen har været særligt hårdt
ramt. Dette har medført at løvfrøbestandene var små og udbredelsen var blevet fragmenteret
og lokal, hvorfor man frygtede for løvfrøens fremtid i Danmark. Siden 1980´erne har man
derfor gennemført mange naturplejeprojekter for at sikre paddernes og løvfrøens fortsatte eksistens, og dette med en vis succes.
3OHMHSODQHQ
De 30 damme omfattet af plejeplanen er blevet udpeget i et samarbejde mellem de militære
myndigheder og Vestsjællands Amt. Dammene er hovedsageligt placeret, så de er beliggende
op til levende hegn og skovbryn, de foretrukne sommerkvarterer og overvintringssteder for
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løvfrøen. Dermed skulle risikoen for at frøerne skulle blive kørt ihjel i forbindelse med øvelsesaktiviteter være formindsket. Der blev foretaget naturpleje på de første damme i 1993, men
arbejdet foregik hovedsageligt i 1994. På grund af de følgende års tørke blev 8 af dammene
uddybet i 1996 for at sikre vandstanden sommeren igennem i de fleste år.
Arbejdet bestod hovedsageligt af at grave 0,5-1 m overfladejord og slam op. Dammene blev
anlagt, så de var fuldt soleksponerede, indeholdt store fladvandede bredzoner og dybere partier. Enkelte damme blev anlagt med så dybe partier, at de altid vil indeholde vand, andre så de
udtørrer de fleste somre, mens hoveddelen blev anlagt således at de vil ”holde” vand de fleste
somre, men samtidig tørre ud med års mellemrum. Det opgravede materiale blev anbragt i
dammenes nærhed, således at der ikke var behov for lastbiler. Dette betød at de finansielle
omkostninger kunne holdes på et rimeligt niveau.
For at forhindre gennemkørsel har garnisonen afmærket størstedelen af dammene med stolper,
de såkaldte kategori A-damme. I zonen mellem stolperne og dammene vil der blive plantet
brombær og hunderoser. Dette sker af 3 årsager:
- dels for at afmærke dammene på en naturlig måde,
- dels for at sikre løvfrøerne sommerkvarterer lige op til vandhullerne. Dette
betyder at frøerne ikke skal vandre, og nedsætter risikoen for at de skal
blive kørt ihjel af de tunge køretøjer
- vandtemperaturen i dammene vil stige pga. læeffekten
De såkaldte kategori B-damme der er beliggende i området lige nord for kasernen, i det område der intensivt benyttes af tunge køretøjer blev derimod ikke stolpeafmærket, men gennemkørsler ville dog alligevel blive forsøgt undgået.
Løvfrøprojektet har herefter hovedsageligt bestået af indsamling af æg fra de 2 sydsjællandske lokaliteter, opdræt i akvarier, samt udsætning på henholdsvis Antvorskov Øvelsesplads,
og tilbageførsel af haletudser til de oprindelige bestande i Sydsjælland.
Derudover har der været behov for en manuel grødebekæmpning på enkelte damme, hvor især
pindsvineknop og dunhammer truede med at brede sig for meget.
5HVXOWDWHU
På baggrund af indsamlings- og opdrætstilladelser givet af Skov- og Naturstyrelsen er der i
årene 1994-1998 blevet udsat i alt 2852 løvfrøhaletudser på Antvorskov Øvelsesplads. Udsætningsmaterialet stammer fra de 2 sidste oprindelige løvfrøpopulationer på Sjælland ved
Præstø og Vordingborg. Da disse 2 bestande var meget små, blev 3/5 af det indsamlede
avlsmateriale efter opdræt udsat på de oprindelige lokaliteter. Denne tilbageførsel har medvirket til at de oprindelige bestande ikke er blevet negativt berørt af indsamlingen, men tværtimod har vist en positiv populationsudvikling.
De første løvfrøer begyndte at kvække på øvelsespladsen i foråret 1996. I alt 11 løvfrø-hanner
kvækkede fra 4 forskellige damme. Der blev dog ikke konstateret ynglesucces, da de forskellige udsætningslokaliteter var lig med årets kvækkelokaliteter.
I 1997 steg antallet af kvækkende løvfrøer til op til 20-25 stk. fordelt på 5 damme, hvoraf flere lød kraftigere og formentlig havde overlevet vinteren og således var gengangere fra året
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før. Der var dermed formentlig en bestand på mellem 30-60 kønsmodne løvfrøer på øvelsesterrænet. Der blev konstateret haletudser i 1 dam.
Foråret 1998 førte til en markant stigning 60-70 kvækkende løvfrøer hørtes på samme aften.
Den samlede bestand har formentlig været i størrelsen af 200 voksne dyr, da ikke alle hanner,
kvækker samtidig og da kønsrationen hos løvfrøen normalt er 1:1. I alt blev der kvækket fra 9
damme. Der blev konstateret haletudser i 3 damme.
Resultatet af naturplejen på de 30 damme omfattet af plejeplanen har været tilfredsstillende.
De seneste år har generelt været meget tørre og efter oprensningen og etableringen i 1994
vurderedes det, at en del damme var blevet for lavvandede og derfor tørrede for ofte ud. Disse
damme blev derfor som nævnt uddybet i 1996.
Generelt har dammene opnået en meget fin kvalitet. De indeholder store fladvandede bredzoner, og har oftest en fin vandkvalitet. På nær 2 som tørrer for tidligt ud er fungerer alle dammene nu som yngledamme for områdets padder, samt for en mængde andre dyr og planter.
Dammene er nu 6-8 år gamle og der er fundet yngel af løvfrø, grøn frø, springfrø, skrubtudse,
stor og lille vandsalamander. Samtidig er de også blevet hjemsted for en masse vandinsekter,
guldsmede, og mange former for vand- og sumpplanter. Det ser således ud til at plejeplanen
bliver en succes for løvfrøen og de øvrige padder.
Hurtigst og stærkest koloniserende har springfrøen været. Den grønne frø har ligeledes koloniseret de fleste vandhuller nogle steder med meget stor ynglesucces. Der er også fundet yngel
af stor- og lille vandsalamander i mange af dammene. Butsnudet frø og skrubtudse har kun
koloniseret og ynglet i enkelte damme. Den spidssnudede frø er derimod endnu ikke konstateret i nogle af de genoprettede damme. Både spidssnudet og butsnudet frø er måske ved at blive presset ud af øvelsesterrænet af de mere konkurrencedygtige arter grøn frø og springfrø.
De 2 sidstnævnte arters konkurrencemæssige fordele er formentlig knyttet til deres biologi.
For springfrøens vedkommende, at den kun opholder sig på de øvelsesmæssigt belastede
”sletter” i forbindelse med dens vandring fra skoven til og fra yngledammene. For den grønne
frø´s vedkommende, at arten overvintrer i dammene eller i skoven og i hele sæsonen opholder
sig i dammens umiddelbare nærhed og ligeledes undgår konfrontationer med øvelsesaktiviteterne på ”sletterne”.
Det øgede antal af stor vandsalamander er meget glædeligt, da man dermed har medvirket til
en langsigtet sikring af en stor population.
Et par af de største damme placeret midt på terrænet tørrer oftest forholdsvis hurtigt ud. I disse damme (dam 32-33) var der i 1995 ynglede grågås og gråstrubet lappedykker samt diverse
andefugle. I foråret 1998 blev arter som gravand, skeand og knopsvane truffet her. De fuglearter der ellers har indfundet sig ved dammene er hovedsageligt arter som viber, dobbeltbekkasiner og blishøns.
)UHPWLGLJRYHUYnJQLQJRJQDWXUSOHMH
Udsætningen af løvfrøer er formentligt afsluttet, da bestanden nu burde være i stand til at reproducere sig selv.
På enkelte af dammene som er omfattet af plejeplanen var der behov for indgreb allerede i
1999.
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Nødvendige indgreb omfatter en tørpumpning for at eliminere fisk, og etablering af 3 afløb
for at kunne regulere vandstanden. Disse indgreb og damme er beskrevet under afsnit 10.6
"Pleje af vådområder".
Det burde overvejes om der skulle etableres opsamlingsssteder/kompostbunker, for hø og andet plantemateriale, som er sikrede mod gennemkørsel. Disse kompostbunker ville være velegnede æglægningspladser for snogen.
Det er af stor vigtighed for dyrelivet generelt og for løvfrøen specielt, at Garnisonen ikke rydder de forskellige tornede krat, skovbryn og levende hegn, eller i øvrigt ”friserer” området.
Denne form for pleje ser måske godt og ordentlig ud efter havemæssige kriterier, men den
forringer områdets generelle værdi kraftigt, og i særdeleshed rammes de sjældne og specialiserede arter og dyr af planter. En sådan form for ”pleje” er ligeledes i modstrid med Forsvarets egne bestræbelser på at gavne den hjemlige natur, flora og fauna bedst muligt.
6DPPHQIDWQLQJ
Vestsjællands Amt og Sjællandske Livregiment har siden 1992 samarbejdet om at gennemføre en plejeplan på Antvorskov Øvelsesplads ved Slagelse. Projektet er et pilotprojekt mht. til
naturpleje til fordel for de truede padder på forsvarets arealer. Det har til hensigt at forbedre
og sikre levemulighederne for områdets 7-8 paddearter samt muliggøre en etablering af en
løvfrøbestand i amtet.
Projektets mål er at sikre de truede padder gode livsmuligheder på øvelsespladsen. Det er i en
tid med stadig større fragmentering af levesteder og bestande af stor vigtighed at bevare eller
skabe store områder med sunde paddebestande. Denne idé er siden blevet direkte overført i
forbindelse med Skov- og Naturstyrelsens udarbejdelse af plejeplaner for de danske øvelsespladser for forsvaret.
Plejeplanen omfatter 30 damme. Hovedparten af disse damme og deres umiddelbare omkreds
er fritaget for kørsel v. stolpeafmærkning. Der er eller vil blive udplantet brombær og hunderoser ved en del af dammene, ligesom garnisonen har tilkendegivet, at den vil tage hensyn til
løvfrøens habitatkrav ved nyplantninger af levende hegn osv., ved at anvende tornede arter
som roser, tjørn osv.
Naturplejen på de 30 damme er hovedsageligt foregået ved en oprensning af allerede eksisterende damme. Der er kun tale om enkelte nyetableringer.
Der er i alt udsat 2852 løvfrøhaletudser i årene 1994-1998. Et endnu større antal opdrættede
haletudser blev tilbageført til de 2 originale sydsjællandske lokaliteter. Denne tilbageførsel
har medvirket til at de oprindelige bestande, som var ved at uddø, er kommet sig.
I 1996 hørtes de første løvfrøhanner kvække og bestanden er vokset fra 20-30 kønsmodne i
1996 til ca. 200 voksne i 1998. I 1998 hørtes der flere større kor med 20-25 kvækkende hanner og i alt blev der kvækket fra 10 damme. Den første ynglesucces blev registreret i 1997 i en
enkelt dam. I 1998 blev der fundet haletudser i 3 damme. Dammene er endvidere i meget stor
udstrækning blevet yngledamme for de øvrige padder, især stor og lille vandsalamander,
springfrø og grøn frø har voksende bestande.



Beskrivelse af Antvorskov Øvelsesplads

Udover de ovennævnte damme er der yderligere 36 damme som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Næsten alle disse damme er også levested for padder, hvorfor Antvorskov
Øvelsesplads må vurderes til at være en meget vigtig lokalitet for de danske padder.
Udsætningen afsluttedes i 1998, men udviklingen i paddebestandene og de naturgenoprettede
damme vil blive fulgt indtil 2005, hvor projektet evalueres i henhold til plejeplanen.
I 1999 fortsatte fremgangen, og blev det hidtil bedste år med en fordobling af bestanden i forhold til 1998. På de "største" aftener blev der konstateret ca. 200 kvækkende løvfrøhanner. Da
Løvfrøen normalt har en kønsfordeling på 1:1, og da der formentlig har været en del hanner
som ikke har kvækket på de "store" aftner, var der i 1999 formentlig en bestand på 400-600
Løvfrøer på øvelsespladsen. Disse frøer kvækkede i løbet af 1999-sæsonen fra i alt 22 forskellige damme, hvor enkelte damme blev brugt hele sæsonen, andre typisk i starten eller
slutningen af sæsonen. Fra følgende damme blev der konstateret kvækkeaktivitet: 1, 3, 4, 5, 6,
10, 15, 18, 26, 27, 30, 33, 34, 46, 48, 50, 55, 60, 64, 65, 67 og i oversvømmelsen ved levende
hegn lige vest for 34.
Særligt store kor (over 15-20 stk.) indeholdt dammene 3, 18, 26 og 46. Hvorimod dammene
10, 15, 27, 30, 33, 34, 60 og 61 kun havde 1-5 kvækkende hanner.
I 2000 var der tale om en stagnation eller måske en lille tilbagegang i bestandsstørrelsen, i
forhold til 1999.



.UHEVHSURMHNWHW

I 1987-88 iværksatte de 4 kommuner Slagelse, Hashøj, Høng og Dianalund et fællesprojekt
om naturgenopretning og udsætning af krebs. Udgangspunktet var, at naturen er stærkt på retur i det intensivt dyrkede landbrugsland. For at stoppe denne tilbagegang ville kommunerne
gennem projektet tilbyde landmænd at være med til at give naturpleje til især vandhuller på
deres jord, men også andre naturtyper. Projektet var samtidig et beskæftigelsesprojekt.
Cand.scient. biolog Eilif Byrnak var leder af dette projekt. Et større antal vandhuller under tilgroning blev renset op, og vegetationen langs kanten blev barberet væk, så der kom lys til
vandhullerne. Holdet bestod af Leif Byrnak, et arbejdshold samt en skovtekniker som formand. Der blev i løbet af de første 5 år oprenset ca. 100 vandhuller. Projektet kører videre den
dag i dag. Udsætning af krebs i vandhullerne var et "kuriosum", som skulle være et incitament
for lodsejerne til at indgå i projektet. Slammet i vandhullerne skulle landmændene selv fjerne.
Udgifterne til gravemaskiner m.v. beløb sig normalt til 10.000 kr.
Efter udført pleje blev der udsat Flodkrebs i nogle af vandhullerne. Opdræt af disse Flodkrebs
foregik indendørs hos biolog Eilif Byrnak på dennes gård i Slagelse. Krebseopdrættet var en
del af projektet, som også blev støttet af Vestsjællands Amt. Der blev opkøbt Flodkrebseyngel
eller sættekrebs hos eksisterende krebseavlere.
Der blev også udsat Flodkrebs på Antvorskov Øvelsesplads. En forudgående undersøgelse
havde vist, at der ikke fandtes Flodkrebs her.
Vestsjællands Amt bevilgede i 1993 naturgenopretningsmidler til pleje og etablering af vandhuller på Antvorskov Øvelsesplads, specielt med henblik på udsætning af Løvfrø, som gennemgået i ovenstående afsnit. En krebseundersøgelse indgik også i dette projekt.

Beskrivelse af Antvorskov Øvelsesplads



Flodkrebs udsættes i dag flere steder i mindre vandhuller rundt omkring i det danske landskab. En påkrævet undersøgelse er at dokumentere, om Flodkrebs har en negativ indvirkning
på Løvfrøen og andre padder. Dette ville Slagelse-terrænet give en mulighed for at belyse,
hvis padderne forsøger at yngle i dubletdamme med og uden Flodkrebs.
Som del af projektet blev der derfor etableret 2 par "dubletdamme" på øvelsespladsen. Disse
damme blev oprettet med henblik på at muliggøre en videnskabelig undersøgelse af Flodkrebsens eventuelle indvirkning på dammes flora og fauna. To forskellige steder i øvelsesterrænet
blev der anlagt 2 ens damme. Dammene blev udformet og anlagt, så de bliver kopier af hinanden mht. areal, udformning, dybde, jordbundsforhold osv. For at opnå dette samt sammenlignelige klimatiske forhold, anlægges de parvis tæt ved hinanden. Der skal mindst være 30
m tør mark mellem dem, for at forhindre Flodkrebsen i at sprede sig fra udsætningsdammen
til sammenligningsdammen. Dammene skal have en dybde på mindst 1,5 m vintervandstand
for at være udtørringssikrede (Flodkrebsen tåler ikke udtørring af levestedet). Det ene sæt
damme udformes med en lille bredzone, det andet sæt med stor zone.
I hvert par udsættes Flodkrebs i den ene dam, men ikke i den anden, når plantevæksten i
dammene er tilstrækkeligt udviklet. Det undersøges gennem årlige registreringer, hvordan
planter og dyr (specielt padder) reagerer på tilstedeværelsen af krebs.
På grund af det store antal paddearter på øvelsesterrænet er det særligt velegnet til en sådan
undersøgelse.
Krebsespecialisten, cand.scient. Leif Byrnak, Naturpleje/Krebseprojektet, Slagelse-Hashøj
kommuner, bidrog med hjælp vedrørende udformning og placering af damme til flodkrebseundersøgelsen. De 2 sæt dubletdamme var vandhul 16 & 17 samt 64 & 65 (se drifts- og plejekort, bilag 3). Dam 16 og 17 blev oprenset i efteråret 1994. Dam 64 blev etableret i 1994 og
dam 65 er re-etableret i efteråret 1993 af garnisonen.
Der blev udsat Flodkrebs i ét af vandhullerne, men desværre blev undersøgelsen ikke til noget.






Øvelsespladsens nuværende militære anvendelse

YHOVHVSODGVHQVQXY UHQGHPLOLW UHDQYHQGHOVH
%UXJVSODQ

I efteråret 1990 nedsatte chefen for Sjællandske Livregiment en arbejdsgruppe med den opgave at udarbejde en EUXJVSODQ for Antvorskov Øvelsesplads. Planen skulle tilgodese de forskellige enhedstyper og materielsystemer.
Baggrunden herfor er, at Antvorskov Øvelsesplads (ØPL) anvendes intensivt til uddannelse,
ikke blot af Gardehusarregimentets (GHR) egne enheder, men også af enheder fra andre
kamptropregimenter, Søværnet, Flyvevåbnet, Hjemmeværnet, Civilforsvaret og Politiet.
Herudover anvendes ØPL af en række civile foreninger og klubber og er lejlighedsvis anvendt
ved større militære og civile arrangementer.
ØPL er i mange henseender et typisk udsnit af den Sjællandske natur og er dermed og i kraft
af sin størrelse særdeles velegnet til militær uddannelse.
Den militære brugsværdi er dog stærkt afhængig af områdets naturbalance, herunder bevarelsen af en hensigtsmæssig overfladestruktur, bevoksning og terrænlinier m.v.
Hertil kommer at brug af det lejede skovareal kræver særlige hensyn.
ØPL er desuden påvirket af gennemløb af tre offentlige eller private fællesveje, samt af lokalsamfundets mangeårige, traditionelle brug af terrænets rekreative værdier, herunder særligt
den nordlige del af terrænet og Slagelse Lystskov.



2YHURUGQHGHSULQFLSSHUIRU¡YHOVHVSODGVHQVEHQ\WWHOVH

Antvorskov Øvelsesplads anvendes til øvelser for både pansrede køretøjer og infanteri. Området rummer endvidere en række faciliteter i form af skydebaner, garnisonssimulator, skarpkastningsbane for håndgranater, salonpatronminibane, morter minibane, afstands- og verifikationsbaner, ABC-område samt bykampområde med observations- og kontrolposter.
Der kan gennemføres øvelser i til og med bataljonsramme (-) med rimeligt udbytte.
Terrænet benyttes ca. 275 dage om året.
Terræntildeling til øvelser forestås af regimentet. I behandling af indkomne ønsker har regimentet opstillet følgende retningsgivende prioritering: Der gives første prioritet til egne enheder. Anden prioritet gives til øvrige militære enheder. Tredje prioritet gives til civile myndigheder. Fjerde prioritet gives til civile klubber og foreninger.


2SGHOLQJDI¡YHOVHVSODGVHQLVHNWRUHURJUHVWULNWLRQHUIRUEHQ\WWHO
VHQDIGHHQNHOWHVHNWRUHU
Da den militære brugsværdi af øvelsespladsen er stærkt afhængig af områdets naturmæssige
bæreevne, samt den omstændighed at forsvaret ikke er ejere men kun lejere af skovområderne, er terrænets brugere pålagt visse restriktioner.

Øvelsespladsens nuværende militære anvendelse



For at tilgodese en rationel udnyttelse af terrænet har regimentet hidtil i sine bestemmelser for
brug af ØPL opdelt denne i sektorer og fastlagt restriktioner for områderne. Ved ikrafttræden
af nærværende Drifts- og Plejeplan fastsættes der en ny sektorinddeling (se bilag 2). Denne
sektorinddeling med bestemmelser danner grundlaget for brugernes øvelsesplanlægning.
De hidtil pålagte restriktioner fremgår af de følgende afsnit. Der er skelnet mellem restriktioner for henholdsvis lejede arealer og forsvarets egne arealer.

/HMHGHDUHDOHU
De lejede arealer omfatter sektorerne V og VII.
For de lejede arealer, som omfatter Slagelse Lystskov, Karlsgaard Skov, Idagaard Skov,
Charlottedal Skov og Horsevang gælder, at de er fuldt bevokset med skov og belagt med fredskovpligt. Af de mellem ejeren og regimentet indgåede kontrakter fremgår, at arealet kan anvendes som øvelsesplads for forsvarets enheder. Kontrakten er uopsigelig fra ejers side indtil
foreløbig år 2004.
.RQWUDNWOLJHUHVWULNWLRQHUIRUGHOHMHGHVNRYDUHDOHULVHNWRUHUQH9RJ9,,
Af kontrakten fremgår, at regimentets aktiviteter er underlagt følgende restriktioner:
• Der skal udvises hensyn over for skovens bevoksninger, og af de hensyn til skovdriften
bestående anlæg, såsom hegn, grøfter, broer og veje m.m.
• Forsvaret er berettiget til at anlægge nye veje og opføre bygninger eller udføre andre anlægsarbejder, såfremt anvendelsen som øvelsesplads for de militære enheder måtte nødvendiggøre dette. Forsvaret skal dog underrette ejer før projektering og etablering finder
sted.
• Vedligeholdelse af de af forsvaret opførte anlæg påhviler forsvaret, ligesom forsvaret er
ansvarlig for at veje og spor holdes farbare.
• Hunde skal holdes i snor.
Udover ovennævnte kontraktlige restriktioner har regimentet yderligere pålagt følgende særlige begrænsninger;
<GHUOLJHUHUHVWULNWLRQHUIRUVNRYDUHDOHUQH
• Brug af åben ild, koge og lejrbål er forbudt.
• Kørsel er forbudt uden for offentlige veje, skovveje, tvangsspor/bæltekøretøjer. Højeste
tilladte hastighed er 30 km./timen.
• Civile personer til fods eller på cykel har ikke adgang når øvelses-/uddannelsesaktiviteter
foregår.
• Fældning af træer og buske er forbudt.
• Opsamling og anvendelse af løst liggende grene og kviste til sløring er forbudt.
• Der må i forbindelse med uddannelse/øvelse ikke graves i områder med nåleskov. I områder med løvskov må der graves for liggende skytte, afstanden til træer skal være to meter,
og der må ikke graves dybere end tredive centimeter.
• Det er forbudt at nedgrave affald.
• Minestrimmel, snor, snubletråd o. lign. skal indsamles efter endt uddannelse/øvelse.
• Skovdiget, der danner overgang mellem det lejede skovareal og øvelsespladsen er fredet,
hvorfor gravearbejder i diget er forbudt.
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)RUVYDUHWVHJQHDUHDOHU
Regimentet har af hensyn til øvelsespladsen følgende restriktioner for egne arealer:
*HQHUHOW
Ødelæggelse af træer, buske, levende hegn samt beplantninger af enhver art må ikke finde
sted. Dette gælder også træfældning af enhver art og afbrækning af grene.
$O¡YHOVHVYLUNVRPKHGHUIRUEXGW
• I randplantager, beboede områder, depotområder m.m.
• På Bavnen.
• I Grusgraven.
• På Korsbjerg.
• I nyplantninger.
• I Rosted by.
• I tilmurede, lukkede bygninger.
• På skydebanerne og omliggende volde
• Nærmere motorvejen end 50m.
• Ved Parcelgården og dertil gårdsplads og indhegnede haver.
• I områder, der er afmærket med pæle med hvid top.
• På Parcelgårdsvej.
• Samt de særlige områder, der er afmærket på øvelseskortet (Uddannelsestrekanten, vildtagre, Soldatens Lod, m.m)
*UDYHDUEHMGHU
Gravearbejder med håndredskaber må principielt finde sted overalt på ØPL under hensyn til
følgende retningslinier:
*UDYHIRUEXG
• Nærmere end 2 m fra løvtræer og her kun i 30 cm dybde
• I områder med krydsskravering på øvelseskort.
• I nyplantninger.
• På Korsbjerg.
• På Soldatens Lod.
• På skydebanerne og faste uddannelsesfaciliteter.
• På veje og i rabatter.
• På skrænter og i grusgrave ved Bavnen.
I levende hegn, remiser og bevoksninger skal der graves under hensynstagen til bevarelse af
træer og buske.
.¡UVHO
*HQHUHOW
Etablerede spor skal i størst mulig omfang benyttes. Spor, der er afmærket i terrænet som
hjulspor, må aldrig anvendes til kørsel med bæltekøretøjer.
Til- og frakørsel efter endt øvelse skal ske ad eksisterende veje og spor.
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)RUEXG
Det er forbudt at køre gennem vandhuller, hegn, diger, remiser og bevoksninger uden for
etablerede gennemkørsler (”Kødben”). Af øvelseskortet fremgår desuden, at al kørsel er forbudt i MT-målområdet, Nysøengene, Kelds Lund, Kajs Lund samt areal i Nysø Hegn. Kampvognskørsel er forbudt i Infanteritrekanten og på håndgranatbanen.
6SU QJQLQJ
Markeringssprængninger i forbindelse med øvelse o.lign. må udføres overalt på ØPL, dog ikke nærmere end 200 m fra bebyggelse.
Der må sprænges ladninger indtil max. 100 g samt nødvendig initial-ladning.

5HJLPHQWHWVVDPPHQIDWQLQJDIUHVWULNWLRQHU
Såvel kontraktlige som de af regimentet pålagte yderligere restriktioner, er nødvendige i et
vist omfang for at sikre terrænet mod for stor nedslidning. Disse indskrænkninger er af regimentet på kort sigt bedømt som værende hæmmende for den uddannelsesmæssige aktivitet,
men da de tilsigter en bevarelse af terrænet, også for kommende brugere, ses behovet for sådanne at være tilstede.



%HVNULYHOVHDIXGGDQQHOVHVRJ¡YHOVHVIDFLOLWHWHU

Omfanget af eksisterende uddannelses- og øvelsesfaciliteter tilgodeser kun i begrænset omfang de uddannende enheders behov for hjælpemidler til gennemførelse af den af foresatte
myndigheder fastlagte uddannelse. Årsagen skal findes i dels at øvelsesterrænet for en stor del
er nedslidt som følge af flere års manglende renovering og vedligeholdelse, dels at faciliteterne ikke på samme måde som enhederne har gennemgået en udvikling.
I det følgende beskrives de eksisterende uddannelses- og øvelsesfaciliteter.

6N\GHEDQHU
På ØPL findes tre skydebaner:
Bane I er en 200 m traditionel langdistancebane med 10 skiveanlæg i dobbelthejs.
Bane II er en 300 m langdistancebane med 10 skiveanlæg i dobbelthejs.
På bane II vil der i løbet af 2001 blive opsat faldmål, såvel som der på begge baners endevolde vil blive udlagt STAPP miljøfang 2 som kuglefang.
I den sydvestlige del af kasernen ligger en afspærringsfri mini-pansermålsbane med pansermålssimulator M/77. Der er desuden mulighed for opstilling af skiver i målområdet.

+nQGJUDQDWEDQH
I sektor IIIc er der etableret en håndgranatbane, hvorfra der kan øves kast både feltmæssigt
samt fra skærm.
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0LQLPRUWHUEDQH
Regimentet har etableret en mini morterbane i sektor VI. Banen er etableret med et antal kulisser i faste opstillinger. Der er indmålt fem stillingsområder og seks observationsstader markeret med nummererede pæle.

$%&KXV
ABC-huset (Nygård) er placeret i den sydvestlige del af ØPL mellem kasernen og Rosted.
Huset anvendes primært til at uddanne soldater i beskyttelse mod kemisk krigsførelse.

$IVWDQGVEDQH
Afstandsbanen er placeret ved raslebanen 10 m syd for sydhegn, retning mod Bavnen. Afstandsbanen går fra 0-500 m, og skiverne er udført i jernplade med flytbare retningsmærker.

9HULILNDWLRQVP UNH
Verifikationsmærket er placeret ved knæk på raslebanen vest for Krebsedam, mærket er en
2X2 m sort/hvid plade.

%MHUJQLQJVRJSDQVHUY UQVREMHNWHU
Der er i områderne IIIb og IIIc anbragt tre udrangerede kampvogne. Disse anvendes dels som
momenter for kampvognsøvelser, dels som objekter i panserværnsnærbekæmpelse. De udsatte
kampvogne tjener endvidere som bjærgningsmomenter.

1 UNDPSE\
Nærkampbyen, betegnet ØSTERBY, er placeret i den sydøstlige del af ØPL og anvendes
primært til at uddanne soldater i kamp i og om by.

1 UNDPSE\HQVWHUE\Sn$QWYRUVNRYYHOVHVSODGV
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6W\UHEUHPVH¡YHOVHVEDQH
Ved vagtbygningen er anlagt en ny bane til gennemførelse af styre-/ bremseøvelser i forbindelse med omskoling til såvel hjul- som bæltekøretøjer.

$QODJWHVSRUIRUE OWHN¡UHW¡MHU
Som en del af planlægningen for brug af kampvognsterræn er der anlagt et antal bæltespor
med varierende grad af vedligeholdelse.

7HUU QVSULQJEDQHRJULGHVSRU
I løbet af 2002 vil der blive anlagt terrænspringbane, galopbane samt ridespor på henholdsvis
ØPL og i det lejede skovareal.

 6W¡MUHJXOHULQJ
Støjproblematikken behandles ikke i nærværende plan, men der er ved %HNHQGWJ¡UHOVHQU
DIMXQLRPVW¡MUHJXOHULQJDIIRUVYDUHWV¡YHOVHVSODGVHURJVN\GHRJ¡YHOVHVWHUU QHU
VLGH fastsat regler for forsvarets aktiviteter bl.a. på Antvorskov Øvelsesplads.
Bekendtgørelsen er udstedt af miljøministeren i medfør af Miljøbeskyttelsesloven og efter
forhandling med forsvarsministeren.
Slagelse og Hashøj kommuner fører tilsyn med bekendtgørelsens bestemmelser. Overtrædelse
af bekendtgørelsens bestemmelser indberettes til Miljøstyrelsen og Forsvarsministeriet.





Forsvarets nuværende drift og pleje af terrænet

)RUVYDUHWVQXY UHQGHGULIWRJSOHMHDIWHUU QHW

)RUYDOWQLQJRJWLOV\QIRU$QWYRUVNRYYHOVHVSODGV
Forvaltningen varetages af kaserne-elementet på Antvorskov Kaserne.
9DUWQLQJ UHQVQLQJRSU\GQLQJ DIWHUU QHW
Udføres af kaserne-elementets personel.
9HMYHGOLJHKROGHOVH
Udføres med traktor og vejskraber. Ved større arbejder kan der ydes støtte fra ingeniørenheder.
6NRYGULIW
I henhold til overenskomsten med Valdemarskilde drives skoven af godset. De øvrige bevoksninger på forsvarets egen del af øvelsespladsen, bestående af mindre vildtremiser, levende hegn, bryn m.v., forvaltes af kaserne-elementet.
9HGOLJHKROGHOVHDIJU¡IWHURJYDQGO¡E
Udføres af kaserne-elementets personel.
-DJWRJYLOGWSOHMH
Forvaltningen af jagt og vildtplejen varetages af Gardehusarregimentets jagtofficer.
Jagten foregår på et lempeligt niveau. Forsvaret følger Skov- og Naturstyrelsens jagt-etiske
regler i statsskovene. Det årlige jagtudbytte samt udgifter til vildtpleje mv. indberettes til Forsvarsministeriets Jagtbestyrer.
Der er anlagt 12 vildtagre med et samlet areal på 3,1 hektar. I vildtagrene sås der alsidige
vildtblandinger. Der fodres for fuglevildtet, primært i vinterperioden, dog ikke i og ved vandhuller. På grundlag af observationer i årets løb fastsættes et maksimalt antal rådyr til afskydning. Arter, hvor bestanden er unormalt lav, fredes.
Der gennemføres i perioden 16. maj til 15. juli riffeljagt på råbukke. I perioden 1. oktober til
31. december afholdes et mindre antal drivjagter med hagl. Supplerende gennemføres enkelte
tryk-jagter med riffel, såfremt en vurdering af bestandsstørrelsen berettiger hertil.
I henhold til overenskomsten med godsejer Denis de Neergaard, Valdemarskilde, gældende i
perioden 1. april 1979 til 1. april 2004, tilhører jagten på de lejede skovarealer ejeren. Dog
indgår det i aftalen, at ejeren ikke er berettiget til udlejning af jagten. Desuden at ejeren højst
må afholde 2 klapjagter om året i tiden fra den 25. oktober til den 30. november. Endelig indgår det i overenskomsten, at forsvaret afstår fra at udøve sin jagtret på området mellem Lindes
Å og skovgrænsen (fra Sydhegn og østpå), idet dette område er fredet for enhver form for
jagt.

Hidtidige regler for offentlighedens adgang





+LGWLGLJHUHJOHUIRURIIHQWOLJKHGHQVDGJDQJ

Nedenstående hidtil gældende regler (2002) for offentlighedens adgang til øvelsespladsen
fremgår af skilte med kort, opsat ved indfaldsvejene til terrænet.
9HONRPPHQWLO
$QWYRUVNRY.DVHUQHV
YHOVHVSODGV
&LYLOHhar ikke adgang til
øvelsespladsen, når militære aktiviteter pågår, men kan
på eget ansvar færdes på
F\NHO eller tilIRGVad fast
banede veje, normalt i tidsrummet mellem±
samt i weekends og på hel-

ligdage.
) UGVHOPHGNQDOOHUW eller
andre PRWRUN¡UHW¡MHUer
IRUEXGW med mindre der
foreligger særlig tilladelse
fra garnisonskommandanten.

'HUer på alle indfaldsveje til
øvelsesterrænet opsat oplysningstavler der beskriver
hvad der foregår i terrænet
samt på skydebanerne. Der
kan på oplysningstavlerne
stå $'*$1*)25%8'7
GHWWHVNDOUHVSHNWHUHV



&LYLOH er forpligtet til at følge
anvisninger, som gives af
regimentets personel, såvel
militært som civilt. 
%UXJaf åben ild er)25
%8'7. Enhver bruger af terrænet er ansvarlig for, at
ildløs omgående bekæmpes.
5,1*RJ
(vagten).
+XQGHVNDOføres i snor.
+XQGHIRUHQLQJHUkan få
særlig tilladelse til i anviste
områder at lade hunde gå
frit, forudsat de, jf. hundelovens § 3, er under fuld kontrol

Hidtidige regler for offentlighedens adgang

5\WWHUHmå kun færdes på
øvelsespladsen efter særlig
tilladelse fra Gardehusarregimentet i form af personligt
adgangskort/ridekort.
3DUNHULQJaf civile motorkøretøjer må kun foretages på
P-plads ved soldaterhjemmet, P-plads ved skydebanerne, P-plads ved amtets
materielgård samt P-plads
ved Snogekrogen.
*DUGHKXVDUUHJLPHQWHWforbeholder sig ret til at kræve
erstatning for skade opstået
som følge af færdsel i strid
med disse regler.
'HWHUIRUEXGWDWRSVDPOH
DPPXQLWLRQHOOHUGHOHKHU

DI'HWNDQGUHMHVLJRP
IDUOLJHJHQVWDQGHRJNXQ
VDJN\QGLJHNDQDIJ¡UH
RPWLQJHQHHUXVNDGHOLJH
HOOHUIDUOLJH0HOGRP
IXQGQHJHQVWDQGHWLOYDJW
KDYHQGHSnNDVHUQHQ
WOIORN
*DUQLVRQVNRPPDQGDQWHQ

Lovmæssige brugsbegrænsninger eller bindinger





/RYP VVLJHEUXJVEHJU QVQLQJHUHOOHUELQGLQJHU

 *HQHUHOORYSUDNVLVIRUIRUVYDUHWVDUHDOHU
Der gælder den samme lovgivning for forsvarets arealer som for alle andre arealer. Ved at
området er udlagt som øvelsesterræn for forsvaret ligger der dog også en accept fra myndighederne af, at forsvaret skal have den fornødne frihed til gennemførelse af den nødvendige
uddannelse af det danske forsvar.
Afvejningen i nærværende plejeplan mellem den militære benyttelse og naturbeskyttelsesmæssige hensyn på terrænet forventes derfor at foregå i et samarbejde mellem de statslige
myndigheder (forsvaret og Skov- og Naturstyrelsen) og de administrerende myndigheder ved
amt og kommuner. Administration af relevant lovgivning sker således ud fra en samlet vurdering.
I det følgende er gennemgået de lovgivningsmæssige brugsbegrænsninger eller bindinger,
som har særlig relevans for Antvorskov Øvelsesplads. Udover de nævnte findes der et antal
andre love eller bekendtgørelser som regulerer forhold i det åbne land, f.eks. bekendtgørelsen
vedrørende anvendelse af slam, spildevand og kompost til jordbrugsformål.

 1DWXUEHVN\WWHOVHVORYHQ
Naturbeskyttelseslovens generelle beskyttelsesbestemmelser omfatter bl.a. en række naturtyper (§§3-4), beskyttelseslinier for nogle markante landskabselementer (§§ 15-19), samt offentlighedens adgang (§§ 22-27).
%HVN\WWHGHQDWXUW\SHU
Naturbeskyttelseslovens §§ 3-4 indeholder bestemmelser om en generel beskyttelsesordning
for naturtyperne sø, mose, eng, overdrev, hede, strandenge og strandsumpe over en vis mindstestørrelse, samt for sten- og jorddiger.
Amtsrådet kan dispensere fra bestemmelserne vedrørende beskyttede naturtyper.
I medfør af lovens §§ 5-6 er der udstedt bekendtgørelse nr. 572 af 26. juni 1992 om beskyttede naturtyper og sten- og jorddiger m.v. (naturtypebekendtgørelsen), der fastlægger den nærmere afgrænsning af de beskyttede naturtyper samt fastsætter de nærmere regler for amtsrådenes administration af ordningen.
Vestsjællands Amt har udgivet et vejledende sæt 1:25.000 kortblade over arealer i amtet, som
efter amtets foreløbige vurdering er omfattet af § 3 i lov om Naturbeskyttelse. Af disse kort
fremgår det, at på Antvorskov Øvelsesplads vurderes de fleste vandhuller at være omfattet af
de beskyttede naturtyper. Desuden er Lindes Å fra udløbet fra Nysø-engene omfattet. Endelig
er selve Nysø-engene registreret som beskyttet mose. Der er i amtets vejledende registrering
ikke registreret overdrev eller eng på øvelsespladsen. Det skal hertil bemærkes, at Skov- og
Naturstyrelsen under sin biologiske feltregistrering af terrænet har bedømt de åbne arealer op
mod motorvejen i terrænets nordvestlige hjørne som værende overdrev. Desuden er det krea-
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turgræssede areal i Soldatens Lod vurderet som værende eng. Ovennævnte klassificering
fremgår af grundkortet, bilag 1.
I det følgende gives en kort beskrivelse af, hvilke restriktioner der gælder for de forskellige
beskyttede naturtyper på Antvorskov Øvelsesplads. Der henvises i øvrigt til siderne 20-53 i
Skov- og Naturstyrelsens “Vejledning om registrering af beskyttede naturtyper”, fra 1993.
6¡HURJYDQGO¡EDer må ikke foretages ændring i tilstanden af naturlige søer, med et areal
over 100 kvadratmeter, eller af vandløb eller dele af vandløb som er udpeget som beskyttede
efter loven. Dette gælder dog ikke for sædvanlige vedligeholdelsesarbejder i vandløb. På Antvorskov øvelsesplads er Lindes Å beskyttet som vandløb efter naturbeskyttelseslovens § 3.
De fleste af de 70 søer og vandhuller på terrænet er over 100 kvadratmeter i udstrækning, og
er dermed omfattet af beskyttelsesbestemmelserne. Søer mindre end 100 kvadratmeter er beskyttede, når de er beliggende indenfor en af de andre beskyttede naturtyper, såfremt det
samlede område udgør 2500 kvadratmeter eller derover. Søen vil her være beskyttet som en
integreret del af området. Derudover er søer under 100 kvadratmeter beskyttede, når de indgår
som en del af et beskyttet vandløb eller er beliggende i fredskov.
0RVHUROLJQIHUVNHHQJHVDPWRYHUGUHY Der må ikke foretages ændringer i tilstanden af moser og lignende, ferske enge samt overdrev, når naturtypen enkeltvis, tilsammen eller i forbindelse med søer og vandløb er større end 2500 kvadratmeter i sammenhængende areal. Det
skal her bemærkes, at hidtidig pleje af arealerne i form af slåning, græsning el.lign. ikke strider mod denne bestemmelse.
Arealer af ovennævnte typer der er mindre end 2500 m² er i øvrigt også omfattet af beskyttelsesordningen, hvis de støder op til eller indgår i arealer med andre beskyttede naturtyper og
det samlede areal er 2500 m² eller derover, ellerKYLVGHOLJJHULIUHGVNRY
6WHQRJMRUGGLJHU Der må ikke foretages ændringer i tilstanden af sten- og jorddiger og lignende.
Beskyttelsen omfatter kun sten- og jorddiger der er indtegnet i Kort- og Matrikelstyrelsens
kortværk Danmark (1:25.000) (senest reviderede udgave forud for den 1. juli 1992). De under
markregistreringen konstaterede diger, som er angivet på grundkortet til nærværende plan, er
også med på 4-cm kortet fra KMS, og er dermed omfattet af beskyttelsesbestemmelserne.
1DWXUEHVN\WWHOVHVORYHQVEHVWHPPHOVHURPEHVN\WWHGHQDWXUW\SHULUHODWLRQWLOIRUVYDUHWVDUH
DOHU
Skov- og Naturstyrelsen har udarbejdet nogle generelle retningslinier for administrationen af
beskyttelsesbestemmelserne i naturbeskyttelseslovens §§ 3-4, set i forhold til forsvarets anvendelse af øvelsespladser og skyde- og øvelsesterræner. Retningslinierne er gengivet i bilag 13.
1DWXUEHVN\WWHOVHVORYHQVEHVWHPPHOVHURPIRUWLGVPLQGHURJGHUHVEHVN\WWHOVHVOLQLHU
Synlige eller tinglyste fortidsminder er fredede i medfør af naturbeskyttelseslovens § 12.
Dette medfører at der ikke må foretages ændringer i tilstanden af fortidsminderne.
På Antvorskov Øvelsesplads er der som omtalt i kapitel 4.2 i alt et enkelt fredet fortidsminde,
nemlig gravhøjen på Bavnen i sydøst.
Det fredede fortidsminde på Antvorskov Øvelsesplads er beskrevet i et såkaldt fortidsmindekatalog, som er sat ind i denne plan som bilag 14. I kataloget er det fredede fortidsminde for-
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synet med et såkaldt IUHGQLQJVQXPPHU, som består af to tal: Nummeret på Kort- og Matrikelstyrelsens målebordsblad (kortværk 1:20.000) som fortidsmindet ligger indenfor, samt et løbenummer indenfor selve målebordsbladet. Det fredede fortidsminde med tilhørende fredningsnummer er desuden vist med grønt på drift- og plejekortet, bilag 3.
Ifølge naturbeskyttelseslovens § 13 må der på fortidsminder og inden for en afstand af 2 meter
fra disse ikke foretages jordbehandling, gødes eller plantes. Der må heller ikke anvendes metaldetektor.
Man bør især være opmærksom på denne paragraf i forbindelse med kraftig terrænpåvirkning
som følge af kørsel med bl.a. bæltekøretøjer tæt ved gravhøjen.
I naturbeskyttelseslovens § 18 står der herudover, at der ikke må foretages ændring i tilstanden af arealet inden for 100 meter fra beskyttede fortidsminder. Der må ikke etableres hegn,
placeres campingvogne og lignende. Forbudet gælder dog ikke for 1) landbrugsmæssig drift
bortset fra tilplantning, 2) gentilplantning af skovarealer, der ligger uden for 2-meterzonen, 3)
beplantning i eksisterende haver samt 4) sædvanlig hegning på jordbrugsejendomme.
Lovens § 18 administreres af amtet, hos hvem der skal søges og opnås dispensation, hvis man
ønsker terrænændringer i 100 meter zonen.
Den generelle beskyttelse af sten- og jorddiger efter § 4 er omtalt ovenfor, men de kan “forfremmes” til fredede fortidsminder.
Sten- og jorddiger som er udpegede som fredede fortidsminder, er i henhold til kapitel 1 og 3 i
bilag til lov om naturbeskyttelse LNNH omfattet af en 100 meter beskyttelseszone.
%\JJHRJEHVN\WWHOVHVOLQLHU
For en række markante landskabselementer fastsætter lovens §§ 15-19 bygge- og beskyttelseslinier. Det gælder strande, søer, åer, skove, fortidsminder og kirker.
Dispensation fra bygge- og beskyttelseslinierne på terrænet gives af amtet, som har udarbejdet et oversigtskort over registrerede bygge- og beskyttelseslinier.
6WUDQGEHVN\WWHOVHVOLQLHQ er ikke relevant på Antvorskov Øvelsesplads.
6¡RJnEHVN\WWHOVHVOLQLHQer ikke relevant for Antvorskov Øvelsesplads.
6NRYE\JJHOLQLHQ Indenfor en afstand af 300 m fra skove er der normalt forbud mod at placere bebyggelse. Denne bestemmelse gælder dog ikke for nye anlæg til egentlige forsvarsformål der placeres indenfor de naturlige rammer af bestående forsvarsanlæg, dvs. indenfor
øvelsesterrænet.
)RUWLGVPLQGHEHVN\WWHOVHVOLQLHQpå 100 meter er beskrevet ovenfor.
.LUNHEHVN\WWHOVHVOLQLHQer ikke relevant på Antvorskov Øvelsesplads.
2IIHQWOLJKHGHQVDGJDQJWLOQDWXUHQ
2IIHQWOLJWHMHGHVNRYH er, ifølge naturbeskyttelsesloven generelle adgangsbestemmelser, åbne
for færdsel til fods og på cykel samt for ophold. Det gælder dog ifølge loven ikke for skovarealer, der er afmærket som militære anlæg. Adgang sker på eget ansvar. Hunde skal føres i
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snor. I private skove er adgangsmulighederne indskrænket, således at færdsel til fods kun må
ske ad stier og anlagte veje og færdsel på cykel kun ad befæstede stier og anlagte veje, og der
er kun adgang fra kl. 7 til solnedgang. I offentlige skove må færdsel ske over det hele og hele
døgnet, dog ikke i indhegninger og haver.
2IIHQWOLJWHMHGHXG\UNHGHarealer er åbne for færdsel til fods og ophold. Hunde skal føres i
snor. Til private, udyrkede arealer er der kun adgang fra kl. 7 til solnedgang, og den generelle
adgangsbestemmelse gælder ikke for de private arealer, som i deres helhed er forsvarligt hegnede. På offentligt ejede, udyrkede arealer er der adgang over det hele og hele døgnet, se dog
nedenstående.

 /RYRPIRUEXGPRGRSKROGSnRJI UGVHOJHQQHPIRUVYDUHWVVN\GH
RPUnGHURJDQGUHPLOLW UHRPUnGHU
For offentlighedens adgang gælder der særlige regler for de militære områder, og de er dermed undtaget naturbeskyttelseslovens generelle bestemmelser.
I forbindelse med spørgsmålet om offentlighedens adgang til naturen på de militære arealer
skal der henvises til bekendtgørelse nr. 73 af 30. januar 2002 fra Forsvarsministeriet om "forbud mod ophold på og færdsel gennem forsvarets skydeområder og andre militære områder".
Bekendtgørelsen er udstedt i medfør af §§ 1 og 2 i lov nr. 336 af 6. juni 1991 af samme navn.
Af bekendtgørelsen fremgår det bl.a., at der i relation til det enkelte øvelsesområde fremover
skal tages konkret stilling til, hvornår og hvordan området er åbent for offentligheden. Dette
vil dels ske i forbindelse med udarbejdelsen af Drifts- og Plejeplanerne (herunder ved
planændringer til de eksisterende), dels vil hvert enkelt tjenestested blive pålagt at udarbejde
et såkaldt ordensreglement, der skal indeholde oplysninger om de muligheder (og fx sikkerhedsmæssige begrænsninger), der er for offentlighedens ophold på og færdsel gennem forsvarets områder. Ordensreglementet vil blive opsat på opslagstavler placeret ved de naturlige adgangsveje til øvelsesområdet.
Forsvarskommandoen er for nærværende (ultimo 2002) i færd med at udarbejde bestemmelser
for de underlagte myndigheder vedrørende pligten til at udfærdige ordensreglementer. 'HWYLO
KHUDIIUHPJnDWRIIHQWOLJKHGHQJHQHUHOWKDUIULDGJDQJWLODOOHIRUVYDUHWVVN\GHRPUnGHURJ
DQGUHPLOLW UHRPUnGHUQnUGLVVHLNNHDQYHQGHVWLOPLOLW UHDNWLYLWHWHU ERUWVHWIUDGHORPUn
GHUGHUDIVLNNHUKHGVP VVLJHnUVDJHUHUSHUPDQHQWDIVS UUHW Bekendtgørelsen kan derfor
medvirke til at sikre, at offentligheden får adgang til forsvarets øvelsesområder i det omfang
det uddannelsesmæssigt mv. er muligt.

 0XVHXPVORYHQ
De fortidsminder, der ikke er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven, er omfattet af museumsloven. 0XVHXPVORYHQ varetager den arkæologiske kulturarv (Lov nr. 473 af 7/6 2001).
Den arkæologiske kulturarv omfatter spor af menneskelig virksomhed, der er efterladt fra tidligere tider, dvs. strukturer, konstruktioner, bygningsgrupper, bopladser, grave og gravpladser,
flytbare genstande og monumenter og den sammenhæng, hvori disse spor er anbragt.
Findes der under jordarbejder fortidsminder eller en for den pågældende lokalitet usædvanlig
naturhistorisk naturgenstand, som er beskyttet efter museumsloven, skal arbejdet straks standses og fundet anmeldes til kulturministeriet eller det nærmeste statslige eller statsanerkendte
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kulturhistoriske museum. Denne beslutter snarest om arbejdet kan fortsætte, eller om det
eventuelt skal indstilles, indtil der er foretaget en arkæologisk undersøgelse.
Det skal nævnes, at bestemmelsen omkring nærmere undersøgelser af usædvanlige naturhistorisk naturgenstande forventes anvendt yderst sjældent.
Alle kendte arkæologiske fund er registreret i Nationalmuseets sogneregister med et sognebeskrivelsesnummer (“Sb.nr.”). Numrene er fortløbende indenfor de enkelte sogne. Fredede
fortidsminder er udover ovennævnte nummer tillige forsynet med et fredningsnummer
(Fr.nr") og registreret i Kulturarvstyrelsen.
Fortidsminder på Antvorskov Øvelsesplads, som hører under museumsloven og ikke er fredet
efter naturbeskyttelsesloven, er også beskrevet i kataloget, som er sat ind i denne plan som
bilag 14. Der er fundet i alt 5 punkter af denne type fra Nationalmuseets register - sognebeskrivelsen. Disse punkter er overpløjede eller helt udpløjede og er ikke længere erkendbare.
I kataloget er museumslovsfortidsminderne forsynet med sognebeskrivelsesnummeret, og under beskrivelseskolonnen er sognet angivet. Fortidsminderne med tilhørende sognebeskrivelsesnummer er desuden vist med rødt på drift- og plejekortet, bilag 3.
Fredede fortidsminder, som hører under naturbeskyttelsesloven, har - udover deres fredningsnummer - også et sognebeskrivelsesnummer. Dette anvendes dog ikke når der findes et
fredningsnummer, og det er derfor ikke angivet på kortet, men kun i kataloget.

 3OHMHSOLJWDIEHVN\WWHGHQDWXUW\SHURJIRUWLGVPLQGHU
Forsvaret har som en statslig arealforvaltende myndighed pligt til at pleje de af sine arealer,
som er registreret som beskyttede naturtyper. Dette fremgår af "Vejledning om naturbeskyttelsesloven", udgivet af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen 1993, afsnit 16.5 sd. 157,
som lyder:
(IWHUORYHQVVWNKDUDPWVNRPPXQHURJNRPPXQHUVRPHMHULNNHIUHGHGHDUHDOHU
GHURPIDWWHVDIEHVWHPPHOVHUQHRPEHVN\WWHGHQDWXUW\SHURJVWHQRJMRUGGLJHULORYHQV
RJVWNRJRPIRUWLGVPLQGHULSOLJWWLODWSOHMHGLVVH'HQQHSOLJWJ OGHU
GRJLNNHIRUYDQGO¡ERJV¡HU
3OHMHSOLJWHQLQGHE UHUDWGHQSnJ OGHQGHP\QGLJKHGKDUDQVYDUHWIRUDWGHSnJ OGHQGH
RPUnGHULNNHYDULJWVNLIWHUNDUDNWHU'HWWHRSQnVYHGIUDWLGWLODQGHQDWIMHUQHIHNVVHOYVnHGH
WU HUIUDKHGHHOOHUHQJDUHDOHU
1nUVWDWHQLNNHXGWU\NNHOLJWHUQ YQWVN\OGHVGHWDWGHWIRUXGV WWHVDWGHVWDWVOLJHDUHDOIRU
YDOWHQGHP\QGLJKHGHUO¡EHQGHWU IIHUGHIRUDQVWDOWQLQJHUVRPHUQ¡GYHQGLJHIRUDWKROGHGH
UHVDUHDOHULHQULPHOLJVWDQG'HWEHP UNHVDWDPWVNRPPXQHUQHLIRUELQGHOVHPHGXG¡YHOVH
DIWLOV\QHWLPHGI¡UDIORYHQVNDQJ¡UHVWDWVOLJHDUHDOIRUYDOWHQGHP\QGLJKHGHURSP UN
VRPSnHYHQWXHOPDQJOHQGHSOHMH

 9DQGO¡EVORYHQ
Vandløbsloven omfatter alle vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande.
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Loven regulerer en række forhold vedrørende vandløb, heriblandt vandløbenes almindelige
benyttelse, vedligeholdelse, restaurering og regulering samt anlæg af nye vandløb og etablering af udpumpningsanlæg, broer, opstemningsanlæg m.m.
Vandløb inddeles administrativt i offentlige og private vandløb. De offentlige vandløb er endvidere inddelt i amtsvandløb og kommunevandløb. Amtet er vandløbsmyndighed for amtsvandløb mens kommunen er vandløbsmyndighed for kommune- og private vandløb.
For offentlige vandløb udarbejder vandløbsmyndigheden et regulativ, som indeholder bestemmelser om vandløbets skikkelse eller vandføringsevne, vedligeholdelse og restaureringsforanstaltninger samt øvrige forhold ved vandløbet.
For private vandløb kan der fastsættes bestemmelser om vandløbets vedligeholdelse.
Langs naturlige eller i regionplanen højt målsatte vandløb (såvel offentlige som private) og
søer er der i medfør af et tillæg til vandløbslovens §69 udlagt beskyttelsesbræmmer i 2 m’s
bredde. Indenfor bræmmen er der forbud mod dyrkning, jordbehandling m.v.
Der gælder herudover en række generelle bestemmelser for alle vandløb, uanset om de er offentlige eller private. Udover bestemmelser vedrørende vedligeholdelse, sejlads m.v. gælder
således bl.a. at vandløbsmyndigheden skal godkende følgende: Regulering af vandløbets skikkelse, herunder forløb, bredde, bundkote og skråningsanlæg; sænkning af vandstanden i eller
tørlægning af søer; anlæg af nye vandløb; anlæg af broer, overkørsler eller lignende; anlæg
eller ændring af opstemningsanlæg eller andre anlæg, der kan hindre vandets frie løb eller i
øvrigt kan være til skade for vandløbet.
Vandløbsloven angiver en godkendelsesprocedure for ovennævnte ændringer.
På Antvorskov Øvelsesplads findes et enkelt vandløb, Lindes Å, som strømmer gennem Nysø-engene. Lindes Å er et offentligt kommunevandløb.



3ODQORYHQ

6S¡UJVPnOHWRPORNDOSODQSOLJW
Ifølge Planlovens § 13, stk. 2 skal der udarbejdes en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivninger af bebyggelse, og i
øvrigt når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse.
Afgørelsen af om der foreligger lokalplanpligt i den konkrete situation træffes af kommunalbestyrelsen ud fra en samlet vurdering. I tvivlstilfælde bør kommunalbestyrelsen vælgeat
tilvejebringe en lokalplan
Opførelse af en nærkampsby på et militært terræn i landzone er et eksempel på et anlæg, som
normalt vil kræve udarbejdelse af en lokalplan.
/DQG]RQHWLOODGHOVH
Antvorskov Øvelsesplads er beliggende i landzone.
I henhold til planlovens § 35 må der i landzone ikke uden tilladelse fra landzonemyndigheden (Slagelse og Hashøj Kommuner) foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske
ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer.
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Det er kommunerne der træffer afgørelse om, hvorvidt der kræves zonelovstilladelse.
På forsvarets arealer vil etablering eller flytning af permanente, militære anlæg og opstilling
af faste terrænpunkter normalt kræve zonelovstilladelse fra kommunerne. Anlæg m.v., som
etableres midlertidigt, men som ikke er fjernet inden 1 måned fra etablering, regnes som permanente.
5HJLRQSODQHQ
+RYHGVWUXNWXU
I regionplan 2001-2012 for Vestsjællands Amt er hovedparten af Antvorskov Øvelsesplads
under "Hovedstruktur" klassificeret under kategorien "Landskabsområde". Strækningen af
Lindes Å øst for Askvej er klassificeret som del af en "Økologisk forbindelse", skovene som
del af et større "Beskyttelsesområde" og kasernen med nærmeste omgivelser som "ikkekommuneplanlagt byområde".
*HQHUHOWJ OGHUGHWIRU/DQGVNDEVRPUnGHUDWQ\HWHNQLVNHDQO JRJEHE\JJHOVHUGHULNNH
WMHQHUGHWORNDOHMRUGEUXJVHUKYHUYE¡UXQGJnV1¡GYHQGLJHDQO JRJEHE\JJHOVHUVNDOLGHQ
XGVWU NQLQJGHWHUPXOLJWLQGSDVVHVXQGHUKHQV\QWLOODQGVNDEHOLJHIRUKROGRJORNDOE\JJH
VNLNVnOHGHVDWGHURSQnVHQJRGKHOKHGVYLUNQLQJ'HUVNDOVDPWLGLJO JJHVY JWSnDWGH
QDWXUP VVLJHNXOWXUKLVWRULVNHUHNUHDWLYHRJODQGEUXJVP VVLJHY UGLHUUHVSHNWHUHV
%HVN\WWHOVHVRPUnGHVRPSn¡YHOVHVSODGVHQRPIDWWHUVNRYHQHHUNHUQHRPUnGHULDPWHWV
QDWXUODQGVNDERJNXOWXUKLVWRULH
NRORJLVNHIRUELQGHOVHUHULVDPPHQK QJPHG%HVN\WWHOVHVRPUnGHDUHDOHUKYRUG\URJ
SODQWHUVVSUHGQLQJVPXOLJKHGHULODQGVNDEHWVNDOIUHPPHVEODJHQQHPSODQO JQLQJDGPLQL
VWUDWLRQDISODQORYHQVODQG]RQHEHVWHPPHOVHURJHYHQWXHOOHSOHMHIRUDQVWDOWQLQJHU
,NNHNRPPXQHSODQODJWHE\RPUnGHU
%\RPUnGHXGHQIRUE\]RQHNDQI¡UVWE\XGYLNOHVQnURPUnGHWJHQQHPNRPPXQHRJORNDO
SODQO JQLQJHURYHUI¡UWWLOE\]RQH*HQQHPNRPPXQHRJORNDOSODQO JQLQJVNDOGHWGRNX
PHQWHUHVDWHWDUHDOHUHJQHWWLOE\XGYLNOLQJRJDWGHUHUEHKRYKHUIRU9HGNRPPXQHUQHV
SODQO JQLQJDIE\XGYLNOLQJVNDOGHUUHGHJ¡UHVIRUIRUKROGHWWLOUHJLRQSODQHQVUHWQLQJVOLQLHU
RJGHWVNDOGRNXPHQWHUHVDWGHUHUVNHWHQDIYHMQLQJLIRUKROGWLOQDWXURJPLOM¡P VVLJH
NXOWXUKLVWRULVNHODQGVNDEHOLJHRJUHNUHDWLYHY UGLHUVDPWJUXQGYDQGVRJMRUGEUXJVLQWHU
HVVHU0XOLJKHGHQIRUDWIRU¡JHGHI¡UQ YQWHY UGLHUVNDOOLJHOHGHVLQGGUDJHVLSODQO JQLQ
JHQ
$UHDOHUGHUHQGQXLNNHHULQGGUDJHWWLOE\XGYLNOLQJVNDODGPLQLVWUHUHVLRYHUHQVVWHPPHOVH
PHGUHWQLQJVOLQLHUQHIRUGHWLOJU QVHQGHRPUnGHUXGPRGGHWnEQHODQG
7HNQLNRJN\VW]RQH
I regionplanens afsnit om teknik og kystzone er øvelsespladsen klassificeret som et "militært
område, afgrænset", og der er udlagt "støjzone" omkring dette. Igennem områdets nordvestlige del er der etableret to "radiokædeforbindelser".
Øvelsespladsen er ikke omfattet af udpegningen af områder, hvor der kan opføres vindmøller.
$QWYRUVNRYYHOVHVSODGVHUHWPLOLW UWRPUnGHDIJU QVHWRJHULUHJLRQSODQHQNODVVLILFH
UHWVRPHWVnNDOGW7\SHRPUnGHGYVHW¡YHOVHVRPUnGH)RUGLVVHJ OGHUDWRPUnGHUQH
DQYHQGHVWLOXGGDQQHOVHVYLUNVRPKHGIRUGHWLORPUnGHWNQ\WWHGHHQKHGHU
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$QWYRUVNRYVN\GHEDQHUHUUHJXOHUHWYLD0LOM¡VW\UHOVHQVYHMOHGQLQJQURJ6N\GHED
QHU
'HUNDQVRPKLGWLOIDVWO JJHVEHVWHPPHOVHUIRUIRUVYDUHWV¡YHOVHVDUHDOHURJRPNULQJVN\GH
EDQHUVRPEHJU QVHUDOPHQKHGHQVI UGVHO
)ULWLGNXOWXURJVNRY
I regionplanens afsnit om fritid, kultur og skov er øvelsespladsen klassificeret som del af et
"større, uforstyrret landskab" og som "besøgsområde". Parcelgårdsvej gennem områdets
nordvestlige del er udpeget som del af et "gammelt vejforløb" og "planlagt, regional rekreativ
sti". Øvelsespladsen er hverken klassificeret som et skovrejsningsområde eller et område,
hvor skovrejsning er uønsket.
6W¡UUHXIRUVW\UUHGHODQGVNDEHUHUODQGVNDEHUKYRUGHUNXQRSOHYHVHQEHJU QVHWSnYLUNQLQJ
IUDWHNQLVNHDQO JRJEHE\JJHOVHU'LVVHODQGVNDEHUVNDOVnYLGWPXOLJWIULKROGHVIRUVWRUH
RJHOOHUVW¡MHQGHDQO JVDPWVW¡MHQGHDNWLYLWHWHU+YLVGHWDOOLJHYHOEOLYHUQ¡GYHQGLJWDWSOD
FHUHHWVW¡UUHDQO JLHWXIRUVW\UUHWODQGVNDEVNDODQO JJHWXGIRUPHVVnGHWJHQHUHUPLQGVW
PXOLJW(NVHPSHOYLVNDQGHUNXQXQGWDJHOVHVYLVWRSVWLOOHVDQWHQQHPDVWHULGHVW¡UUHXIRUVW\U
UHGHODQGVNDEHURJNXQKYLVGHWHUEHJUXQGHWLHQVDPIXQGVP VVLJLQWHUHVVHGHULNNHNDQ
WLOJRGHVHVSnDQGHQPnGH'HUNDQVRPXGJDQJVSXQNWLNNHRSVWLOOHVKXVVWDQGVP¡OOHULVW¡UUH
XIRUVW\UUHGHODQGVNDEHU
'HUHUXGSHJHWVW¡UUHXIRUVW\UUHGHODQGVNDEHUL9HVWVM OODQGV$PW'HWRPUnGHVRP$QW
YRUVNRYYHOVHVSODGVLQGJnULKDULWLGHQVO¡EY UHWRPWDOWVRPHQQDWXUSDUN
2YHUIODGHYDQG
I regionplanens kortlægning af overfladevandsforhold er Lindes Å, på den øverste strækning
hvor den udspringer på øvelsespladsen ("Lindes Å nr. 1"), målsat som et "B3 Karpefiskevand".
Medianminimums vandføringen på delstrækningen er anført som 1 l/s. Forureningstilstanden
er II-III og målsætningen anført som opfyldt. I forslaget til ny vandløbsplan 2000 er samme
forhold gældende og målsætningsklassen sat til 4.
)RU/LQGHVcSnVWU NQLQJHQJHQQHP¡YHOVHVSODGVHQHUGHWPnOHWLUHJLRQSODQHQDWGHQVNDO
KDYHHWQDWXUOLJWRJDOVLGLJWG\UHRJSODQWHOLY7LOVWDQGHQVNDOY UHXSnYLUNHWHOOHUNXQVYDJW
SnYLUNHWDIVSLOGHYDQGVXGOHGQLQJYDQGLQGYLQGLQJDIOHGQLQJDIYDQGHOOHUDQGUHNXOWXUEHWLQ
JHGHSnYLUNQLQJHUVRPNDQUHJXOHUHVJHQQHPSODQO JQLQJHQ'HQQHPnOV WQLQJEHWHJQHV
VRPEDVLVPnOV WQLQJ/LQGHVcHUNODVVLILFHUHWVRPHW%YDQGO¡EKYLONHWEHW\GHUNDUSHILVNH
YDQG9DQGO¡EGHUVNDONXQQHDQYHQGHVVRPRSY NVWRJRSKROGVRPUnGHIRUnODERUUHJHG
GHRJNDUSHILVN
*UXQGYDQG
Øvelsespladsen indgår i et meget stort, sammenhængende område i amtet, som er udpeget
som et "område med særlige drikkevandsinteresser", og som "indsatsområde til grundvandsbeskyttelse". Sidstnævnte kategori er ikke påbegyndt eller prioriteret i perioden 2001-2005, da
andre indsatsområder er højere prioriteret.
+RYHGSULQFLSSHWIRUDPWHWVDGPLQLVWUDWLRQLRPUnGHUPHGV UOLJHGULNNHYDQGVLQWHUHVVHUHU
DWGHQSODQODJWHDUHDODQYHQGHOVHLNNHNDQ QGUHVKYLV QGULQJHQYLOI¡UHWLOHQULQJHUH
JUXQGYDQGVEHVN\WWHOVH,GHQNRQNUHWHVDJVEHKDQGOLQJYLODPWHWWDJHVWLOOLQJXGIUDIRUVLJWLJ
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KHGVSULQFLSSHW'HWEHW\GHUDWKYRUGHUHUWYLYORPKYRUYLGWHQDNWLYLWHWYLOWUXHJUXQGYDQGHW
NRPPHUWYLYOHQJUXQGYDQGVEHVN\WWHOVHQWLOJRGH*UXQGYDQGVEHVN\WWHOVHQJ OGHUEnGHQXY 
UHQGHRJPXOLJHIUHPWLGLJHYDQGLQGYLQGLQJHU
8GDUEHMGHOVHDIHQJRGLQGVDWVSODQIRUJUXQGYDQGVEHVN\WWHOVHNU YHUHWVDPDUEHMGHPHGGH
EHU¡UWHSDUWHU$PWHWVPRGHOIRULQGVDWVSODQHUE\JJHUSnQ UWVDPDUEHMGHPHGEnGHYDQG
Y UNHUERUJHUHNRPPXQHURJLQWHUHVVHRUJDQLVDWLRQHU
.RPPXQHSODQHU
To kommunegrænser mødes på Antvorskov Øvelsesplads (Slagelse og Hashøj), hvoraf ca. tre
fjerdedele (vestlige, nordlige og centrale del) af terrænet hører under Slagelse kommune,
mens den sydøstlige fjerdedel ligger i Hashøj kommune. Kommunegrænsen forløber i en
nordøstlig-sydvestlig retning gennem terrænet, syd og øst om kaserneområdet og i en linie
over til sydkanten af Nysøengene, rundt om disse op til Charlottedal Skov. Skovene og Nysø
indgår således i Slagelse kommune.
6ODJHOVHNRPPXQHVNRPPXQHSODQ
I Slagelse kommunes kommuneplan 1997-2009 er Antvorskov Øvelsesplads klassificeret som
landzone - dvs. arealer, der ikke er planlagt til byformål eller sommerhuse.
I "rammer for lokalplanlægning - landdistrikter" under "områdebeskrivelse" hedder det om
Antvorskov kaserne m.v., at den "anvender arealerne mellem skovene og Næstvedvej samt i
øvrigt en del af skoven og et stort område i Hashøj kommune. Bortset fra kasernen er området
et naturområde, der både bruges af militæret og offentligheden. Der er således i den nordlige
del etableret et mindre sø- og skovområde som led i aftalen om kampvognsspor. På længere
sigt bør sammenhængen mellem øvelsesområdet og byens stadionområde understreges, også
selv om motorvejen skærer sig imellem."
Skovene på øvelsespladsen samt Nysø på nordsiden af Lindes Å er i rammerne klassificeret
som "beskyttelsesområde", og de åbne arealer som "landskabsområde".
Målsætningen i kommuneplanen for "beskyttelsesområder" er bl.a., at "områdets særlige natur-, kulturhistoriske eller landskabelige betydning beskyttes og plejes, om fornødent ved
særlige forstaltninger". Specielt for skove i beskyttelsesområderne (som er det relevante på
øvelsespladsen) gælder, at "ændringer i træartsfordelingen i områdets skove til fordel for større nåletræsandel bør imødegås. Især bør andelen af bøg og eg sikres."
Målsætningen i kommuneplanen for kommunens "landskabsområder" er, at "området fortsat
udvikles som jordbrugsområde. Da området indeholder meget værdifulde landskabelige, natur- og kulturhistoriske interesser, er det endvidere ønskeligt at tillægge dette megen vægt,
således at disse interesser varetages i forståelse med jordbrugserhvervet."
I kommuneplanens "rammer" for de enkelte delområder gælder følgende bestemmelser for det
militære område:
• Området mellem Slagelse by, Lystskoven og kasernebygningerne skal jf. gældende fredningsplan være særligt besøgsområde for ekstensivt friluftsliv.
• De ubebyggede dele af området anvendes som militært øvelsesområde og kan kun uden
for øvelsesperioderne være tilgængeligt for offentligheden. Der skal fortsat være mulighed
for særlige friluftsaktiviteter i områder, herunder støjende aktiviteter, hvis disse kan indpasses i forsvarets planer og ikke medfører gener for de omkringliggende boligområder.
Der er mulighed for at opføre mindre bygninger til militære øvelsesformål eller til andre
aktiviteter i området.
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•

Den bebyggede del af området anvendes til offentlige formål (kaserne med tilhørende servicefunktioner samt idræts- og undervisningsformål).
Bebyggelsesprocenten på kaserneområdet under ét, excl. udlagte grønne områder, må ikke
overstige 50.
Bebyggelsen på kaserneområdet må ikke opføres med mere end 2 etager.

•
•

+DVK¡MNRPPXQHVNRPPXQDOSODQ
I Hashøj kommunes kommuneplan 2001-2012 er den del af øvelsespladsen som ligger i Hashøj kommune placeret under kategorien "større uforstyrret landskab". Desuden er der angivet
en støjzone omkring øvelsespladsen. I planens hovedstruktur er området desuden kategoriseret som "landskabsområde".
Hele området er landzone.
For "Større uforstyrrede landskaber" gælder, at de så vidt muligt skal friholdes for store
og/eller støjende anlæg, samt støjende aktiviteter.
I kommuneplanen er der udpeget særlige områder, hvor der kan opstilles vindmøller. Øvelsespladsen ligger ikke inden for et af disse områder.



6NRYORYHQ

Ifølge Skovloven skal alle fredskovspligtige arealer bruges til skovdrift. Det betyder, at fredskovspligtige arealer som hovedregel skal være bevokset med træer, som udgør eller kan blive
til sluttet skov af højstammede træer. Den juridiske definition på skov er arealer, der er bevokset med træarter som kan blive højstammede træer, og hvor arealet på den korteste led er
mindst 20 meter bredt og som i alt udgør et areal på mindst 0,5 ha. Dette er en hovedregel
som kan afviges, bl.a. er der en del fredskovpligtige arealer i tætbefolkede egne som er mindre end 0,5 ha.
Fredskov skal dyrkes efter principperne for god og flersidig skovdrift. Det vil sige, at skovene
skal dyrkes med henblik på både at forøge og forbedre træproduktionen og varetage landskabelige, kulturhistoriske, naturhistoriske og miljøbeskyttende hensyn samt hensyn til friluftslivet.
Skovloven har således flere formål end blot at sikre træproduktionen. Som udgangspunkt
gælder dog, at fredskovspligtige skovarealer der afdrives, skal tilplantes eller på anden måde
forynges med skovdannende træarter hurtigst muligt efter afdriften, og at de nyplantede skovkulturer skal plejes, så de udvikler sig til skov. Endvidere er det som udgangspunkt et krav, at
bevoksningerne skal gennemhugges, hvis det er nødvendigt for at sikre deres sundhed og tilvækst, samt at bevoksninger ikke må afdrives før hugstmodenhed. Dette medfører bl.a. at
udlæg af fredskovspligtige arealer til urørt skov kræver skovlovstilladese. Ligeledes kræver
afdrift af skov uden efterfølgende tilplantning - fordi man f.eks. ønsker at etablere en eng – en
skovlovstilladelse.
I Skovloven er der dog også nogle meget konkrete naturmæssige krav til driften af fredskove.
F.eks. skal ydre skovbryn af løvtræer og buske bevares. Søer, vandløb, moser, heder, strandenge eller strandsumpe, ferske enge og overdrev, der hører til fredskov, og som ikke er omfattet af naturbeskyttelseslovens bestemmelser, fordi de er mindre end de deri fastsatte størrelsesgrænser, må ikke opdyrkes, afvandes, tilplantes eller på anden måde ændres. Fredskovspligtige marker o.lign. er ikke omfattet af kravene om skovdrift, så længe anvendelsen ikke
ændres.
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På fredskovspligtige arealer må der ikke opføres bygninger, etableres anlæg eller gennemføres terrænændringer, medmindre det er nødvendigt for skovdriften. Evt. ansøgning herom
indgives til det lokale statsskovdistrikt. Varig udnyttelse af et fredskovspligtigt areal til andet
end skovbrug kræver ophævelse af fredskovspligten.
Ifølge Skovloven er alle offentligt ejede,skovbevoksede arealer fredskov. Ved Skov- og Naturstyrelsens markregistrering i 2000 blev der samlet konstateret 19,5 ha skov på forsvarets
del af øvelsespladsen, som er fredskovspligtige. Det drejer sig om mindre bevoksninger som
askeskoven omkring Parcelgården, Kjelds Lund, Kajs Lund, Skovriderhave, Korsbjerg-lund,
elleskov ved Væverhushave samt det brede egebælte langs Søndre Ringgade. Tilsammen udgør disse at areal på 19,5 ha.Private skove, der er registreret som fredskov ifølge skovloven er
fredskovspligtige. Dette gælder for de 166,1 ha lejede skovarealer på Antvorskov Øvelsesplads (omfatter også veje, spor, sø, skovmoser, afdrevne arealer samt skydebaneanlæg inde i
skoven)
Alle øvelsespladsens skovarealer er dermed fredskov ifølge Skovloven og skal drives i overensstemmelse hermed.
Skovloven administreres for Antvorskov Øvelsesplads af Odsherred Statsskovdistrikt, og vil
blive administreret under hensyntagen til, at skovområderne anvendes til militære øvelsesformål.
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)RUVYDUHWVIUHPWLGLJHEHKRYRJ¡QVNHUWLOEHQ\WWHOVHDI
¡YHOVHVSODGVHQ

Gardehusarregimentet har i forbindelse med udarbejdelsen af nærværende Drifts- og Plejeplan
beskrevet de fremtidige ønsker for anvendelsen af Antvorskov Øvelsesplads frem til udgangen af år 2014.
Gardehusarregimentet har i sin tidligere brugsplan for øvelsespladsen lagt vægt på at tilgodese
de brugende enheders ønsker til tidssvarende uddannelses- og øvelsesfaciliteter.
Brugsplanen beskriver derfor en række behov for fremtidige udvidelsesmuligheder af faciliteterne på øvelsespladsen, som refereres i det følgende.
Desuden beskrives regimentets planer til beplantninger og retablering af vådområder.

 5HGHJ¡UHOVHIRUIUHPWLGLJHEHKRYLQGHQIRUGHHQNHOWH¡YHOVHVIDFLOLWHWHU
Nedennævnte gennemgang skal opfattes som en bruttoliste over regimentets planlægning af
fremtidige øvelsesfaciliteter på Antvorskov Øvelsesplads. Der er således ikke fra regimentets
side taget endeligt stilling til, om alle de fremtidige behov vil blive tilgodeset.
*DUGHKXVDUUHJLPHQWHWVVN\GHEDQHU %LODJ
%HKRY
De nuværende faciliteter lever tildels op til regimentets krav om uddannelsesfaciliteter til uddannelse af enkeltmand i skydning med håndvåben.
På langdistancebanerne er der for nuværende tiltag til renovering/modernisering, herunder vil
kuglefangene blive udskiftet med et miljøvenligt materiale, der kan renses for projektiler og
genbruges. Ligeledes vil der i den nærmeste fremtid blive opsat faldmål på den ene bane,
hvilket vil gøre banen mere tidssvarende. Regimentet har ansøgt om, at der ligeledes på den
anden bane kan opsættes faldmål.
(WDEOHULQJDIIDVWHNDPSVWLOOLQJHUSn¡YHOVHVSODGVHQ XGE\JQLQJVJUDG  %LODJ
%HKRY
I forbindelse med implementeringen af 8GGDQQHOVHVFHQWHU6M OODQG vil der være et behov for
etablering af permanente kampstillinger til kampvogne og panserinfanteridelinger med udbygningsgrad 1+2+3, hvilket kræver meget stor forberedelsestid, ligesom behovet for såvel
personel- som maskinressourcer er stort.
Placeringen af de planlagte fuldt udbyggede permanente stillinger fremgår af bilaget.
(WDEOHULQJDIVNRYNDPSRPUnGH %LODJ
%HKRY
Behovet for at indøve færdigheder i skovkamp har altid været tilstede, men mulighederne for
at kunne grave enhederne ned i skove har aldrig været tilstede pga. skade på trærødder m.v..
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Regimentet har i samråd med ejeren af Charlottedal Skov fundet et egnet skovareal, der tilgodeser regimentets behov.
Der vil blive gravet permanente stillinger ned under hensyntagen til bevoksningen, på det i
bilaget viste område.
3ODFHULQJRJHWDEOHULQJDIE\NDPSRPUnGH %LODJ
%HKRY
Gardehusarregimentet råder for nuværende over et nærkamphus i to etager samt otte kulisser
bestående af vinkelmure.
'HUHULPLGOHUWLGHWVWLJHQGHEHKRY for at råde over flere rigtige huse til gennemførelse af den
grundlæggende teknik for rensning/kamp i huse/byer, specielt for enheder, der skal udsendes i
international tjeneste.
Det er derfor planen, at de i forvejen opsatte kulisser bygges om til rigtige huse, herunder at
kulisse 144 (jf. bilag 4) udbygges til et to-etagers hus ligesom det nuværende og eneste nærkamphus.
Samtidig er det planen, at der opsættes permanente pæle til opspænding af pigtråd, samt at der
bygges et redskabsskur til opbevaring af sandsække, rengøringsredskaber og branddaskere.
3ODFHULQJDIREVHUYDWLRQVWnUQHSn¡YHOVHVSODGVHQ %LODJ
%HKRY
For at opfylde sikkerhedsbestemmelserne ifm. håndgranat kast er det nødvendigt at opsætte to
observationstårne til brug for sikkerhedsposterne så hele fareområdet kan overvåges på betryggende vis.
Hidtil har der skullet udstilles fire sikkerhedsposter, men pga. at bevoksningerne inden for fareområdet med tiden er blevet højere, er der opstået ”døde” vinkler, som posterne ikke kan
overvåge.
Regimentet har bestemt, at de to tårne på henholdsvis 8 og 10 meter opstilles som vist på bilaget. Skydebaneinspektøren har godkendt projektet og været behjælpelig med at fremskaffe
to tidligere luftmeldetårne. Forsvarets Bygningstjeneste vil forestå fundamenteringen.
3ODFHULQJDIPLQLVN\GHEDQHIRUSDQVUHWPDVNLQNDQRQ %LODJ
%HKRY
For at tilgodese uddannelseskravene på pansret maskinkanon mest muligt er det hensigten at
oprette en miniskydebane nord for Østerby som vist på bilaget.
Den her viste placering af standpladsen samt fareområdet skønnes her at give mindst mulige
gener for brugen af det øvrige terræn.
'R]QLQJPHGNDPSYRJQH
%HKRY
Der kan ikke tillades fri dozning for kampvogne på øvelsespladsen. Årsagen hertil er de hydrologiske forhold i terrænet og de deraf krævede dræningssystemer.
Derfor må dozning med kampvogne på øvelsespladsen kun finde sted efter anvisning fra regimentet i hvert enkelt tilfælde.
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3ODFHULQJDIVNLYHULFLYLOWWHUU Q
%HKRY
Som følge af behovet for at kunne gennemføre kamp på afstande som regimentets øvelsesplads ikke tilgodeser, primært skydning med simulationssystemer for kampvognsvåben og
panserværnsraketter, er det hensigten, at der forhandles med tilstødende lodsejere, henholdsvis øst og vest for regimentets øvelsesplads om muligheden for midlertidigt eller permanent
på fastudpegede steder at opstille skiver.
Skiverne kan opstilles som vedligeholdelsesfri træskiver eller som automatiske SAAB-rejsmål.
3ODFHULQJDIULGHKXVVWDOGHIRGHUODGHKHVWHIROGHJU VQLQJVDUHDOHUPHWHUVSULQJED
QHPHWHUULGHVSRUVDPWPHWHUULGHVSRULVNRYDUHDOHUQH %LODJ
%HKRY
Byggeriet er i startet i 2002 og det igangværende byggefelt nord for kasernen fremgår af
grundkortet (bilag 1).
Der er udpeget et foreløbigt ridespor, som fremgår af bilag 11.
*HQDQYHQGHOVHDIRYHUVNXGVMRUGIUDE\JJHULWLOYHMRJVSRUYHGOLJHKROGHOVH
Den årlige vedligeholdelse af veje og spor omfatter skrabning af hjulspor samt fyld i hjulspor
og bæltespor. Det er forsvarets ønske, at eventuelt overskudsjord fra det igangværende byggeri af stalde m.v. på øvelsespladsen vil kunne anvendes som fyld i hjulspor/bæltespor med
henblik på udbedring af disse.

%HKRYIRU QGULQJDIVHNWRULQGGHOLQJ
Som følge af forsvarsforliget 1999 og hermed følgende regimentssammenlægning vil der blive flere brugere af øvelsespladsen. Det er derfor hensigtsmæssigt med en mere detaljeret
sektorinddeling.
Skov- og Naturstyrelsen har efter anvisning fra forsvaret derfor udarbejdet et nyt kort med en
anden sektorinddeling end den nuværende, hvorved flere brugere kan anvende øvelsespladsen
på samme tid.
Da såvel status som forslag til renoveringer knytter sig til den eksisterende inddeling, er denne
bibeholdt i planen, men erstattes senere af den reviderede inddeling i planens fremtidige retningslinier.

%HKRYIRUJHQHUHOUHQRYHULQJDI¡YHOVHVSODGVHQ
Regimentet peger i sin brugsplan på, at der er behov for renovering af øvelsespladsen inden
nærværende Drifts- og Plejeplan iværksættes.
Regimentet ønsker derfor, at følgende arbejder igangsættes snarest:
• Tilkastning af gravede stillinger og skyttehuller.
• Retablering af diger ind til Charlottedal skov Nord og skydebanehegn (jf. bilag 12).
• Fjernelse af afmærkningsstrimler.
• Almindelig oprydning.
Ovenstående arbejder kan gennemføres med regimentets egne maskiner - og enheder, samt
ved tilførsel af sten til udbedring af digerne.
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 %HKRYIRUUHWDEOHULQJRJHWDEOHULQJDIOHYHQGHKHJQRJ EHSODQWQLQJHU
WLOEUXJL¡YHOVHVP VVLJVDPPHQK QJ
De eksisterende levende hegn og beplantninger har betydning i øvelsesmæssige sammenhænge og medvirker til faseopdeling af aktiviteterne. Regimentet finder, at den største del af terrænets bevoksninger og hegn i princippet skal tjene øvelsesmæssige formål. Bevoksningerne
skal især kunne bruges til skjul eller skjult fremrykning for såvel personel som køretøjer.
Denne benyttelse forudsætter, at bevoksningerne er både gennemtrængelige og robuste.
For at beskytte ødelagte eller nedslidte beplantninger, bør der periodevis opsættes hegn til beplantningerne igen er så robuste/helede at de atter kan benyttes tiløvelsesbrug.Ligeledes anbefales det, at nyplantninger indledningsvis indhegnes til de er robuste nok til at anvendes i
øvelsesmæssig henseende.
/HYHQGHKHJQ
Regimentet ønsker en retablering af 5 eksisterende levende hegn som er i dårlig stand, samt
etablering af et nyt levende hegn som beskrevet nedenfor.
Opstillingen er ikke i prioritetsorden, men udtryk for et samlet behov.
5HWDEOHULQJ
1.
Infanterihegn gående i nord-sydgående retning øst for Næstvedvejen retableres eller
suppleres i nødvendigt omfang.
2.
Skydebanehegn gående øst-vest fra skydebane til Næstvedvej nord om Korsbjerg
retableres eller suppleres i nødvendigt omfang.
3.
Fasanhegn gående øst-vest mellem sektor III b og III c retableres eller suppleres i
nødvendigt omfang.
4.
Hønsehegn øst-vestgående midt i sektor III b retableres eller suppleres i nødvendigt
omfang.
5.
Ydre skovbryn langs Charlottedal Skov nord retableres.
Samtlige remiser (småbeplantninger) på øvelsespladsen skal retableres.
Samtlige kampvognspassager (kødben) i alle hegn skal tydeligt afmærkes med hvide pæle.
1\HWDEOHULQJ
Regimentet ønsker et 500 meter levende hegn gående fra Nygård til syd for Kelds Lund, syd
for RC's høj.
%HSODQWQLQJHU
For at forbedre øvelsespladsens øvelsesmæssige værdi er det hensigten at etablere beplantninger forskellige steder i terrænet bl.a. i og om Østerby.
Beplantningerne har primært til formål at skabe bevægeterræn (skjul, ophold og bevægelse)
for større eller mindre grupper af personel og køretøjer.
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5HJLPHQWHWVEHKRYIRURSUHQVQLQJHWDEOHULQJRJUHWDEOHULQJDIYnG
RPUnGHU

Regimentet finder, at en oprensning eller retablering af de eksisterende vådområder vil medvirke til at fungere som reservoirer for de dræn som forefindes på terrænet. En genskabelse af
Nysø vil desuden således øvelsesmæssigt som naturmæssigt give betydelige fordele.
9nGRPUnGHUGHUE¡URSUHQVHVUHWDEOHUHV
1.
Vandhuller vest for Hønsehegn.
2.
Vandhul vestkant Fasanhegn.
3.
Vandhul i Korsbjerglund.
4.
Vandhul i lund i vestlige del af Skydebanehegn.
5.
Vandhul syd for b i sektor IIIb (7, 7a og 7b).
6.
"Andehuller" øst for håndgranatbanen
7.
Vandhul ved Bjørnhøjgård.
8.
Vandhul øst for Nygård.
9.
Vandhul i hegn mod østlig begrænsning.
*HQVNDEHOVHDI1\V¡
Regimentet anbefaler at Nysø genskabes. Søen kan genskabes meget enkelt ved at etablere et
stryg ved udløbet umiddelbart nordvest for Østerby, hvor et kampvognsspor krydser grøften
(her ligger Lindes Å dybt under terræn). Den genskabte sø forventes at ville udgøre 18 –20
hektar. Projektet skønnes ikke at kunne medføre afvandingsproblemer for naboer.



6DPPHQIDWQLQJDIUHJLPHQWHWVEHKRYRJKHQVLJWHU

Det er Gardehusarregimentets vurdering, at omfanget af eksisterende uddannelses- og øvelsesfaciliteter på Antvorskov Øvelsesplads ikke i fuldt omfang tilgodeser de uddannende enheders behov for hjælpemidler til gennemførelse af den af foresatte myndigheder fastlagte uddannelse. Årsagen skal findes i, at faciliteterne ikke på samme måde som enheder, uddannelseskrav og materiellet har undergået en udvikling.
På den baggrund har regimentet planer om et antal nye faciliteter på øvelsespladsen. Herudover foretages en mere hensigtsmæssig sektorinddeling af terrænet samt bibeholdelse af de
gældende restriktioner. Der er desuden behov for retablering samt nyetablering af levende
hegn og beplantninger til brug i øvelsessammenhæng. Endelig er oprensning, retablering samt
etablering af et antal vådområder hensigtsmæssigt for at skabe reservoirer for terrænets dræn
og grøfter. Offentlighedens adgang og benyttelse af terrænet ønskes fastholdt i sin nuværende
form.
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6NRYRJ1DWXUVW\UHOVHQVIRUVODJWLOEHVN\WWHOVHRJIRUEHGULQJ
DIQDWXURJNXOWXUY UGLHU

Skov- og Naturstyrelsen har i forbindelse med udarbejdelse af nærværende Drifts- og Plejeplan følgende forslag til beskyttelse og forbedring af terrænets naturværdier.

 )RUVODJWLOHQRYHURUGQHWPnOV WQLQJIRU¡YHOVHVSODGVHQVIUHPWLGLJH 
QDWXUWLOVWDQG
-

At fastholde og forbedre Antvorskov Øvelsesplads som et åbent landskab i naturtilstand,
med spredt bevoksning, levende hegn, stendiger og vandhuller.

-

At det meget lovende løvfrøprojekt, som blev igangsat i 1993, bliver videreført med
vandhulspleje- og genopretning som hovedmål, således at resultatet bliver en stor og livskraftig løvfrøbestand på øvelsespladsen.

-

At der generelt fortsat ikke gødes, sprøjtes eller dyrkes på øvelsespladsen.

-

At den fremtidige plan for naturpleje, drift og genopretning tilsikrer, at denne tilstand fortsat opretholdes og forbedres så meget som muligt, til gavn for flora og fauna.

-

Dette skal ske under respekt for områdets nuværende og fortsatte anvendelse til militære
øvelsesaktiviteter.

-

At sikre og om nødvendigt retablere terrænets fortidsminder, samt hindre enhver skade på
disse i forbindelse med militær øvelsesaktivitet.

-

I samarbejde med Gardehusarregimentet at udforme retningslinier for en bæredygtig øvelsesmæssig brug, således at terrænet ikke mister sin værdi pga. nedslidning fra bæltekøretøjer m.v.



)RUVODJWLOSOHMHDIGHnEQHDUHDOHU

De åbne græsarealer plejes efter en turnusplan fastlagt i Drifts- og Plejeplanen. Dette kan ske
ved høslet, græsning, afbrænding eller lignende. Graden af spredt, selvsået opvækst af tjørnebuske m.v. fastlægges i de enkelte sektorer. Der foretages rydning af træer og buske, manuelt
eller ved grenknusning i henhold til denne plan.
Der fastlægges også en plan for hvilke levende hegn der skal blive, og hvilke der er udtjente
eller uhensigtsmæssige, og derfor skal ryddes/udskiftes.



*HQHUHOXQGODGHOVHDIJ¡GVNQLQJRJVSU¡MWQLQJ

Ifølge Forsvarskommandoen gives der kun dispensation til brug af pesticider på militære arealer hvis det sikkerhedsmæssigt er påkrævet og kun såfremt alternative renholdelses-metoder
ikke findes anvendelige. Det vurderes, at der ikke er sådanne særlige behov på Antvorskov
Øvelsesplads, bortset fra Kæmpe-Bjørneklo, som forekommer enkelte steder på terrænet, og
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som bliver punktsprøjtet med roundup. Der bør derfor fortsat kun anvendes pesticider i form
af roundup mod Bjørneklo, indtil de er bekæmpet.
Af hensyn til sårbare naturtyper, flora og fauna bør der fortsat heller ikke gødes på Antvorskov Øvelsesplads. Om nødvendigt bør der dog kunne gødes på høsletsarealerne på Hestefolden, i uddannelsestrekanten samt på uddannelsesarealerne omkring ABC-huset, med henblik
på fodergræs til hestene. På disse arealer må der ikke køres med bæltekøretøj, og de udnyttes i
forvejen intensivt som kulturgræsarealer.



%HN PSHOVHDIOXSLQHURJN PSHEM¡UQHNOR

Fremover bør der bekæmpes lupiner ved slåning, og den igangværende bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i form af punktsprøjtning med roundup bør fortsætte til de er helt væk fra området.
Lupiner breder sig på øvelsesarealet, specielt i sektor III a, III b og III c. Der foreslås iværksat
en særlig bekæmpelsesplan for lupinområder i form af 2 årlige slåninger.
Der bliver bekæmpet kæmpebjørneklo enkelte steder på terrænet, bl.a. nord for Skovriderhave. Bekæmpelsen sker ved punktsprøjtning. Dette bør fortsætte til planterne er helt væk, jf.
ovenstående afsnit 10.3.



9LOGWDJUH

Af hensyn til bevarelsen af de åbne arealer i naturtilstand foreslås det, at der ikke anlægges
nye vildtagre, og at de eksisterende 12 ikke flyttes til andre placeringer.



3OHMHDIYnGRPUnGHU

Der foreslås fastlagt en plejeplan for alle terrænets vådområder. Hvert af de 70 vandhuller beskrives nøje, herunder status, naturværdi og plejetilstand. Der udformes plejeforslag m.h.t. oprensning m.v. og en prioritering heraf.
Den overordnede målsætning bør være bevarelse og forbedring af løvfrøbestanden.
Herudover foreslås det, at målsætningen for vådområderne bør være:
-

At beskytte vandhuller mod tilmudring og ødelæggelse af kanter og kantvegetation på
grund af for tæt kørsel med bæltekøretøjer. Dette kan ske gennem udlægning af bufferzoner med græsvegetation, samt på udsatte steder med bæltespor ved afmærkning med pæle.

-

Som princip så vidt muligt at genskabe de oprindelige hydrologiske tilstande, med mindre
det vurderes, at det skaber problemer for den militære benyttelse. Dvs. undersøgelse af
grøfter og dræn, med henblik på lukning eller etablering af stem for at genskabe moser
og vådområder.

-

At pleje eller genoprette søer og vandhuller gennem en detaljeret plan. Dette kan primært
foregå ved lukning eventuelle dræn. Derudover rydning af opvækst, og evt. oprensning.

Vådområder på terrænet er naturmæssigt set meget vigtige på grund af deres særlige betydning som habitater for plante- og dyrelivet, ikke mindst vandfugle, insekter og padder.

Skov- og Naturstyrelsens forslag til beskyttelse og forbedring af natur- og kulturværdier



Vådområderne skønnes generelt at være en truet naturtype på øvelsespladsen. Mange af søerne og vandhullerne er lavvandede og truet af udtørring eller tilgroning. Den væsentligste trussel skønnes imidlertid at være, at der køres alt for tæt på vådområderne med bæltekøretøjer,
hvorved vandet tilmudrer, og randvegetationen ødelægges. Derfor foreslås det, at der iværksættes en samlet bevarings- og genopretningsplan for alle vådområderne, som beskrevet i det
følgende.
*HQHUHOOHUHWQLQJVOLQLHUIRURSUHQVQLQJRJSOHMHDIYDQGKXOOHU
Det tilstræbes, at vandhullerne på øvelsespladsen bliver soleksponerede og lavvandede. Herved opnår de en høj vandtemperatur. Retablering og pleje med henblik på denne tilstand vil
gøre vandhullerne optimale som yngledamme for specielt padder, som er en truet dyregruppe.
Vandhullerne må dog på den anden side ikke være så lavvandede, at de tørrer ud om sommeren.
For at styre vandstanden i vådområdet blokeres dræn og grøfter, der fører vand bort fra vandhullet. Derudover etableres et overløb eller et stem, der kan lede vandet væk når vandspejlet
når op over det fastlagte niveau. Såfremt dette ikke medfører et permanent vandspejl, bør der
foretages en supplerende oprensning af vandhullet.
En evt. oprensning sker bedst ved at 20-50 cm af bundlaget bortgraves. Det tilsigtes at opnå
en vintervandstand på mellem 80 og 120 cm dybde. Det er vigtigt, at der ved opgravningen
etableres svagt skrånende bredder ud til maksimumsdybden for at opnå maksimale vandtemperaturer til de varmekrævende paddearter.
Den opgravede jord trækkes ud over de nærliggende arealer, så den ikke virker skæmmende.
Rundt om dammene oprettes en bufferzone af urter eller græsvegetation. Zonen bør optimalt
være mindst 5 meter, men kan afpasses efter forholdene ved det enkelte vandhul.
Generelt skal bredzonen omkring alle vandhuller plejes, således at vegetationen holdes som
lav urtevegetation, herunder brombær- og rosenkrat langs den nordlige bred. Opvækst af pilebuske m.v. fjernes langs øst-, syd- og vestsiden. Dette kan ske maskinelt, men bør af hensyn
til især løvfrøerne foregå i vinterhalvåret, dvs. fra oktober til marts.
Der må ikke udsættes fisk, krebs og gæs/ænder i vandhullerne, og der må ligeledes ikke fodres i/ved dem.
Vestsjællands Amts forvaltning for Miljø og Teknik er kontakt-, rådgivnings- og godkendelsesmyndighed i forbindelse med genopretningsplanen for vådområderne, og skal altid rådføres forinden et projekt igangsættes.
*HQHUHOOHUHWQLQJVOLQLHUIRUIULKROGHOVHDIYnGRPUnGHUIRU¡YHOVHVDNWLYLWHWHU
For at beskytte vådområdet mod beskadigelse foreslås det, som tidligere nævnt, at alle vådområder med tilhørende bræmme/bufferzone på mindst 5 meter friholdes for al kørsel samt
anden øvelsesaktivitet. Gennemgående færdsel til fods er dog undtaget fra forbudet. Vådområderne er alle vist på øvelseskortet (bilag 2). Ved iværksættelse af vandhulsplejen vurderer
regimentet, om der er behov for afmærkning med pæle omkring hvert enkelt vandhul.
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(WRSWLPDOWSDGGHYDQGKXOSn¡YHOVHVSODGVHQ/DYYDQGHWVROEHVNLQQHW
RJPHGODYEUHGYHJHWDWLRQ
2YHUVLJWRYHUYnGRPUnGHUQHSnWHUU QHWPHGVWDWXVRJHYHQWXHOWIRUVODJWLOSOHMHIRUGHHQ
NHOWHV¡HURJYDQGKXOOHUVDPWIRUVODJWLOSULRULWHULQJKHUDI
Der blev registreret i alt 70 vandhuller og søer. De fleste er vandhuller med en størrelse på
mellem 0.5 og 1 ha. Disse damme er alle omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Næsten alle
er levested for padder. Derudover er der enkelte damme beliggende i de forpagtede skovarealer, men da disse ikke er ejet af Forsvaret er de ikke medtaget i dambeskrivelsen.
Vådområderne er i det følgende hvert tildelt et nummer samt en kort beskrivelse og forslag til
pleje og genopretning. De nummererede vådområder er vist på drift- og plejekortet, bilag 3.
Pleje- og genopretningsforslagene er prioriteret som henholdsvis 1. (højeste), 2. og 3. prioritet. Der er prioriteret efter fordelen og værdien af indsatsen i forhold til vandhullets nuværende og fremtidige tilstand og naturmæssige betydning. Forslag med 1.prioritet bør gennemføres
indenfor de første to år efter Drifts- og Plejeplanens ikrafttræden, 2. prioritet indenfor de første 7 år, og 3. prioritet i løbet af den 15-årige planperiode. Visse vandhuller er i så fin stand at
der ikke skønnes at være plejebehov. Omvendt er der vandhuller som er så dårlige, at pleje
ikke kan betale sig i forhold til resultatet. Begge sidstnævnte typer er derfor sat til prioritet 0.
Her følger detailbestemmelser og forslag til pleje for hvert enkelt vådområde på Antvorskov
Øvelsesplads. Under gennemgangen anbefales det at benytte drift- og plejekortet (bilag 3).
Naturbeskyttelseslovens § 3 omfatter alle søer og damme på over 100 m2, hvor der findes et
naturligt plante- og dyreliv. Denne beskyttelse medfører, at der skal tilladelse til at:
- ændre vandstanden (oppumpning, dræning, mv.)
- foretage uddybning, opgravning, opfyldning m.m.
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- i forbindelse med anlægsarbejder
- udsætte fisk, ænder, krebs m.m.
- samt ændringer, der tjener vildtplejeformål
Følgende betegnelser for damstørrelser er benyttet:
Lille
Mindre
Stor/Større
Meget stor

=
=
=
=

100-200 m2
200-500 m2
500-1.000 m2
større end 1.000 m2

Derudover er noteret forhold vedrørende udformning, vandkvalitet, vegetation, paddefauna og
plejebehov.
'(/205c'(2PUnGHWQRUGIRU3DUFHOJnUGVYHM
9nGRPUnGHQU
%HVNULYHOVHLøvfrøvandhul. Sø i Soldatens Lod. Stort, fladt åbent vådområde på ca. 150x80 m. Vandflade dækket af et tyndt
tæppe af Smalbladet dunhammer over næsten hele søen. Åbent i midten. Meget rig bredvegetation af bl.a. Vandmynte,
Sværtevæld, Engforglemmigej, Skov-Kogleaks, Lådden Dueurt. Grøn frø er talrig. Mange Vandnymfer.
”Soldatens Lod” er en del af øvelsesterrænet, hvortil der nu er offentlig adgang i forbindelse med rekreative formål. Dammen
får vandtilførsel via overløb fra Studentersøen. Den store lavvandede dam har problemer med at holde vand i tørre år.
9DQGNYDOLWHW God, klart
3ODQWHY NVW Meget rig planvækst. Vandpileurt, Vejbred skeblad, Vandranunkel, Svømmende Vandaks, Dunhammer, Pindsvineknop, Vandmynte, Sværtevæld, Engforglemmigej, Skov-Kogleaks, Lådden Dueurt.
3DGGHULøvfrø, grøn frø, springfrø, stor og lille vandsalamander, skrubtudse
3OHMHIRUVODJEt meget åbent, lavvandet vådområde som hidtil har været fint, men nu har plejebehov. Tilgroningen af vandfladen i dunhammer går stærkt. Samtidig er søen meget lavvandet, og tørrer lidt for ofte ud. Bør sikres mod tilgroning i dunhammer inden for en kort årrække. Den store dam bør om muligt uddybes med 30-40 cm på et 10 x 10 m stort område i midten, for at sikre mod den for ofte forekommende udtørring. Det er vigtigt at dammen ikke bliver for dyb, da fisk fra Studentersøen så vil kunne etablere sig. Slagelse kommune har som lejer af arealet ansvar for vandhulsplejen - dvs. vegetationsslåning og oprensning af søen - jf. en særlig plejeplan for Soldatens Lod som led i overenskomsten mellem regimentet og kommunen om området.
3ULRULWHULQJ1
9nGRPUnGHQU
%HVNULYHOVHVandhul på spejderpladsen. Søareal på ca. 25x25 m. Der er pilekrat langs nordsiden, og spredte buske langs
sydsiden. Åbent vandhul og med lav bevoksning. Åben vandflade, men vand ser ret mudret ud.. Søen grænser op til skoven
mod øst. Af sumpvegetation ses Blågrøn kogleaks, Smalbladet Dunhammer, Vandmynte, Sumpforglemmigej, Rørgræs. Der
er masser af grønne frøer.
Den store dam har før været benyttet i forbindelse med gennemkørsler men er nu blevet udtaget af den del af øvelsesterrænet
hvor der køres. Området er blevet afspærret med stolper og der er blevet plantet levende hegn. Dammen er forholdsvis dyb,
1.5 m, med svagt skrånende kanter. Den nordlige halvdel af dammen er tilgroet med pil. Dammen kan tørre ud i meget tørre
somre. Der er mange fisk i dammen, formentligt tilført af lystfiskere fra Studentersøen, lige neden for bakken.
9DQGNYDOLWHW Forholdsvis grumset vand
9HJHWDWLRQ Vandpest, Pindsvineknop, Blågrøn kogleaks, Smalbladet Dunhammer, Vandmynte, Sumpforglemmigej, Rørgræs.
3DGGHU Skrubtudse, tidligere var der mange grønne frøer, springfrøer, butsnudet frø og stor- og lille vandsalamander
3OHMH Pilebuske langs sydsiden fjernes. Søen bør pumpes tør på et tidspunkt i eftersommeren for at få fjernet fisk. Hundestejler og andre fisk spiser haletudser og er derfor skadelige for løvfrøen og den øverige beskyttelsesværdige paddefauna.
3ULRULWHULQJ3
9nGRPUnGHQU
%HVNULYHOVHLøvfrøvandhul. Tidligere benævnt Svømmesø, men er nu omdøbt til Studenterdam. 150x80 m. Terrænets bedste
løvfrøvandhul. 40 kvækkende i juni 1999. Også masser af grøn frø, og her findes snog. Det er en lavvandet, åben sø, omgivet
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af lavt krat af rynket rose, tjørn, slåen og pil, samt enkelte store piletræer. Ideelt til løvfrøer. Vandhullet tørrer ud i visse år i
sensommeren og efteråret. Der yngler Lille Lappedykker, Grønbenet Rørhøne og Blishøne i vandhullet.
Den meget store dam ligger omkranset af buske og træer, men har pga. sin udformning stor solindstråling. Dammen har jævnt
faldende bredder og er ca. 1,2 m dyb, med en stor slampulje
9DQGNYDOLWHW Forholdsvis god, klart vand
9HJHWDWLRQ Rig vegetation. Vandkarse, Dunhammer, Pindsvineknop, Vandranunkel, den sjældne Krebseklo, Søkogleaks.
3DGGHULøvfrø, grøn frø, springfrø, butsnudet frø, skrubtudse, stor vandsalamander, lille vandsalamander
3OHMHIRUVODJ I forbindelse med en tør sommer, hvor dammen ofte udtørrer, bør halvdelen af slampuljen bortfjernes med gravemaskine.
3ULRULWHULQJ3
9nGRPUnGHQU
%HVNULYHOVHLøvfrøvandhul. Nygravet, lille rundt vandhul. Helt åbent, og ca. 15x15 m. Vand ret mudret. I vandet ses voksen
Stor Vandsalamander, Grøn Frø og Mosesnegle. Sumpvegetation består af Svømmende Vandaks og Vejbred-Skeblad.
Vandhullet er opstået ved at et dræn er blevet gravet op. Dammen afvandes via et overløbsrør. Den nordlige del af dammen
består af høje, tætte pilebuske, mens den sydvestlige halvdel er åben og soleksponeret. Dammen har endnu ikke holdt vand
sommeren igennem.
9DQGNYDOLWHW Forholdsvis god, klart vand
9HJHWDWLRQ Sødgræs, Pindsvineknop, Vandpileurt, Svømmende Vandaks, Vejbred-Skeblad.
3DGGHU Grøn frø, spring frø, stor vandsalamander
3OHMHIRUVODJIngen umiddelbare plejebehov. Der er begyndende pilebuske i vestkanten, som skal holdes nede. I 1999 blev
plantet ca. 30 brombærplanter ud langs kanten for at forbedre landbiotopen for Løvfrøen. Denne udplantning blev foretaget
da tidligere udplantninger af brombær og vilde roser forestået af "krebseprojektet" er slået fejl
3ULRULWHULQJ3
9nGRPUnGHQU
%HVNULYHOVHLøvfrøvandhul. Den sydøstlige del udgør det oprindelige vådområde, som er omgivet af piletræer, men der er
stadig en åben vandflade på 15x20 m. Den nordvestlige del er en oversvømmet græseng med sumpplanter. Vandet er her ca.
½ meter dybt. Af sumpplanter i den oversvømmede del ses et rigt tæppe af arter som Billebo-Klaseskærm, Sumpforglemmigej, Vejbred-Skeblad, Blærestar, Kærstar, Rørgræs og Nyrebladet Ranunkel.
En mindre dam, som er et af de såkaldte krebsedublethuller. Dammen er dyb, 1.5-2 m, men har store bredzoner. Den soleksponerede dam holder vand i alle somre
9DQGNYDOLWHW god, lidt mørkt meget klart vand
9HJHWDWLRQ Billebo-Klaseskærm, Sump-Forglemmigej, Blærestar, Kærstar, Rørgræs, Vandranunkel, Vandpileurt, Vejbred
Skeblad, Kransnålalger, Nyrebladet Ranunkel.
3DGGHU Stor vandsalamander, lille vandsalamander, grøn frø, skrubtudse
3OHMH Ingen. I 1999 blev plantet ca. 30 brombærplanter ud langs kanten for at forbedre landbiotopen for Løvfrøen. Denne
udplantning blev foretaget da tidligere udplantninger af brombær og vilde roser forestået af "krebseprojektet" er slået fejl
3ULRULWHULQJ0
9nGRPUnGHQU
%HVNULYHOVHLøvfrøvandhul. Et helt åbent, lavvandet vandhul på ca. 20x20 m, omgivet af åbne græsarealer. I perfekt plejetilstand. Der er lavt sjapvand i kanten. Af vandplanter ses Svømmende vandaks, Sødgræs og Alm. Sumpstrå.
En mindre dam, som er et af de såkaldte krebsedublethuller. Dammen er dyb, 1.5-2 m, men har store bredzoner. Den soleksponerede dam holder vand i alle somre.
9DQGNYDOLWHW god, klart vand med opblomstring af trådalger.
9HJHWDWLRQ Forholdsvis rig plantevækst: Svømmende Vandaks, Sødgræs, Alm. Sumpstrå, Vandpileurt, Vejbred Skeblad, og
en kraftig tilvækst af Vandranunkel
3DGGHU Grøn frø, stor og lille vandsalamander
3OHMH Ingen plejeindgreb nødvendige. I 1999 blev plantet ca. 30 brombærplanter ud langs kanten for at forbedre landbiotopen for Løvfrøen. Denne udplantning blev foretaget da tidligere udplantninger af brombær og vilde roser forestået af "krebseprojektet" er slået fejl
3ULRULWHULQJ0
9nGRPUnGHQU
%HVNULYHOVHEt ”gammelt” vandhul på ca. 25x40 m, helt tilgroet i store træer af femhannet Pil. Vandfladen er overskygget,
og området bærer præg af en lille sumpskov.
En mindre dam, som er opstået ved bortskæring af dræn. Dammen afvandes via et overløbsrør. Dammen er næsten fuldstændigt tilgroet med store pilebuske, kun mod syd er der en lille åben vandflade. Dammen har endnu ikke holdt vand, sommeren
over.
9DQGNYDOLWHW Forholdsvis god, klart vand
9HJHWDWLRQ Ingen
Padder: ingen
3OHMH Ingen pleje i første omgang. Det kan blive nødvendigt at udtynde pilebuskadset og uddybe dammen med 0.5 m.Det er
en anderledes biotop, og det foreslås derfor at der ikke foretages plejeindgreb.

Skov- og Naturstyrelsens forslag til beskyttelse og forbedring af natur- og kulturværdier



3ULRULWHULQJ0
9nGRPUnGHQU
%HVNULYHOVHVandhullerne 8, 9 og 10 udgør nærmest ét stort vådområde, omgivet af høje poppeltræer og krat af femhannet
pil. De store træer omkring vandhul 8 betyder, at der ikke er meget mose-/sumpvegetation langs kanten. I vandhullet yngler
Blishøne og gråand (hun m. ællinger), og der høres mange grønne frøer. Af sumpplanter ses Pengebladet Fredløs, Bidende
Ranunkel og Lådden Dueurt.
'DPForholdsvis stor fladvandet dam, som er omkranset og forholdsvist overskygget af gamle pile- og poppeltræer.
Dammen tørrer ud i de fleste somre.
Vandkvalitet: Rimelig, forholdsvist næringsrig
9HJHWDWLRQ Femhannet Pil, Sødgræs, Rørgræs, Pengebladet Fredløs, Bidende Ranunkel, Lådden Dueurt.
3DGGHUGrøn frø, butsnudet frø, springfrø.
3OHMH Der er for tiden ingen grund til pleje af dammen. Efterhånden som rækken af poppeltræer mod vest dør vil der blive
en større grad af soleksponering af dammen.
En anderledes biotop som bør bibeholdes. Derfor ingen forslag om pleje.
3ULRULWHULQJ0
9nGRPUnGHQU
%HVNULYHOVHEt vandhul på ca. 45x20 m., omgivet af tæt pilekrat. Vandfladen er helt dækket af Liden Andemad. Der er vegetation af bl.a. Korbær og Sværtevæld.
En lille dyb dam, hvori der er udsat flodkrebs. Den lille dam er omkranset af træer og buske, hvilket fører til en ringe grad af
soleksponering. Dammen har en stor slampulje.
9DQGNYDOLWHW Forholdsvist mørkt næringsrigt vand
9HJHWDWLRQ Liden Andemad, Dunhammer, pindsvineknop, Sværtevæld, Korbær.
3DGGHU grøn frø, skrubtudse
3OHMHIRUVODJDet er et dårligt vandhul, som skønnes håbløst at pleje.
3ULRULWHULQJ0
9nGRPUnGHQU
%HVNULYHOVHLøvfrøvandhul. Et fint, åbent vandhul på ca. 20x20 m. Der er buske langs nordside, men åbent langs den øvrige
kant. Vandhullet er lavvandet, og der vokser Rørgræs langs kanten. I midten af den åbne vandflade ses den sjældne vandplante Billebo-Klaseskærm samt Liden Andemad. Ved kanten vokser bl.a. Bittersød Natskygge. Der yngler Grønbenet rørhøne, og der høres Grøn frø.
En lille lavvandet dam, som mod nord, øst og vest er omkranset af elletræer. Disse elletræer breder sig efterhånden også
langs sydsiden af dammen, og vil efterhånden føre til en overskygning af dammen. Dammen tørrer ud i næsten alle somre.
9DQGNYDOLWHW Forholdsvis god, klart vand.
9HJHWDWLRQ Vandranunkel, sødgræs, rørgræs, vandpileurt, Billebo-Klaseskærm, Liden Andemad, Bittersød Natskygge.
3DGGHULøvfrø, springfrø, grøn frø, lille vandsalamander
Pleje: Dammen bør uddybes med 0.3-0.5 m, og træerne langs den sydlige og vestlige bred bør fjernes.
3ULRULWHULQJ2
9nGRPUnGHQU
%HVNULYHOVHKattedam. Stor sø. Den ser ud som om den er forgiftet af Blågrønalger. Der driver klumper af blågrønalger
rundt på overfladen, og vandet ser meget grumset ud. På vandfladen flyder også en død blishøne rundt! Ellers er det en flot,
stor, åben sø med svag buskvegetation langs kanten. Det er en meget åben kant med vegetation af Rørgræs, Bredbladet Dunhammer, Vejbred-Skeblad, Svømmende Vandaks, Sødgræs og Vandpileurt. Der høres adskillige grønne frøer. Langs kanten
vokser Febernellikerod, Rød Hestehov og Burresnerre.
Den meget store dam er endnu ikke oprenset. Dammen holder vand de fleste somre.
Dammen er omkranset af pilekrat, men er fuldt soleksponeret.
9DQGNYDOLWHWRimelig vandkvalitet, grumset vand, der påvirkes stærkt af udbredt træning i dammen med hunde.
9HJHWDWLRQ Meget rig plantevækst: Vandranunkel, Vejbred-Skeblad, Pindsvineknop, den sjældne Krebseklo, Smalbladet- og
Bredbladet Dunhammer, Star sp., Søkogleaks, Vandpest, Sødgræs, Rørgræs, Svømmende Vandaks, og Vandpileurt. Langs
kanten vokser Febernellikerod, Rød Hestehov og Burresnerre.
3DGGHU Løvfrø, grøn frø, springfrø, spidssnudet frø, skrubtudse
3OHMH Det bør undersøges om søen er påvirket af en eventuel forurening. Tilgroningsgraden af dammen bør overvåges evt.
kan det være påkrævet at fjerne dunhammer manuelt. Der har før været fisk i dammen, men disse er ikke konstateret de 2 sidste år. Det bør overvejes at pumpe søen tør på et tidspunkt i eftersommeren for at få fjernet fisk. Hundestejler og andre fisk
spiser haletudser og er derfor skadelige for løvfrøen og den øverige beskyttelsesværdige paddefauna.
3ULRULWHULQJ1
9nGRPUnGHQU
%HVNULYHOVH En større dam, ca. 25 x 25 m, beliggende ud til gennemfartsvej og overskygget af høje allé-træer mod syd.
Langs den nordlige og østlige bred er der høje, tætte pilebuske. Dammen tørrer ofte ud. Det er er ret ”gammelt”, dybtliggende
hul. Her ses Blishøns med unger.
9DQGNYDOLWHW God, klart vand
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9HJHWDWLRQ Vandranunkel, Pindsvineknop, Vandaks sp..Langs bredden vokser Bredbladet Dunhammer og VejbredSkeblad.
3DGGHUGrøn Frø, Stor Vandsalamander
3OHMHDer er ikke behov for pleje.
3ULRULWHULQJ0
9nGRPUnGHQU
%HVNULYHOVHEt lille, rundt, gammelt vandhul i vejkanten lige nord for Parcelgård. Det er dækket af Liden Andemad, men også af den sjældne vandplante Krebseklo. Langs kanten vokser Bredbladet dunhammer. Vandfladen er åben, og søen ret dyb.
Der er enkelte store asketræer og døde elmetræer omkring vandhullet.
En lille og dyb dam med stejle brinker, beliggende op til gennemfartsvejen. Dammen er omkranset af træer mod nord men er
forholdsvist soleksponeret fra syd og øst. Dammen tørrer aldrig ud.
9DQGNYDOLWHW Forholdsvis god, ret klart næringsrigt vand
9HJHWDWLRQ Krebseklo, Liden Andemad, Vandpest, Bredbladet Dunhammer,
3DGGHU grøn frø, springfrø, skrubtudse, stor vandsalamander, lille vandsalamander
3OHMHIRUVODJIngen umiddelbar pleje. I tilfælde af oprensning er det vigtigt af skåne bestanden af den sjældne flydeplante
krebseklo – eventuelt kan disse fiskes op og sættes tilbage i vandet efter oprensning.
3ULRULWHULQJ0

Dam nr. 13 ved Parcelgården, med den sjældne vandplante Krebseklo.
9nGRPUnGHQU
%HVNULYHOVH Lille vandhul ved vejkanten, umiddelbart vest for Parcelgård. Ca. 15x25 m. det er åbent mod syd. Det er et
”gammelt” vandhul. Der vokser store elmetræer langs nordkanten. Vandfladen er under tilgroning af Svømmende Vandaks,
og der er grønalgepuder. Sødgræs langs kanten.
En mindre dam beliggende op til gennemfartsvejen. Dammen er forholdsvist overskygget af allétræer mod syd og øst, men
får en del solindstråling fra vest. Dammen, som har jævnt skrånende bredder, tørrer stort set aldrig ud.
9DQGNYDOLWHW Forholdsvis god, klart ret næringsrigt vand
9HJHWDWLRQ Sødgræs, vandranunkel, Svømmende Vandaks, grønalgen Chladophora.
3DGGHU Springfrø, grøn frø, lille vandsalamander, stor vandsalamander, skrubtudse
3OHMHIRUVODJIngen umiddelbare plejeindgreb, men en oprensning kan måske blive aktuelt.
3ULRULWHULQJ0

'(/205c'(2PUnGHWPHOOHP3DUFHOJnUGVYHMRJ&KDUORWWHGDO$OOp

9nGRPUnGHQU
%HVNULYHOVHLøvfrøvandhul. En større dam på ca. 50 x 25 m, som ligger op til en gennemfartsvej, buskadser og den lille ellesump "Væverhushave". Dammen er forholdsvis lysåben og har store bredzoner. Dammen er fuldt soleksponeret og holder
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vand igennem de fleste somre. Den er omgivet af enkelte elle-, rosen- og pilebuske. Der er opsat afspærringspæle omkring
dammen med en afstand til denne på ca. 25 m.
9DQGNYDOLWHW God, meget klart vand
9HJHWDWLRQ Rig plantevækst. Bredbladet og Smalbladet Dunhammer, Pindsvineknop, Liden Andemad, Kors-Andemad,
Vejbred-Skeblad, Vandranunkel, Svømmende Vandaks. Bredvegetation af Kærtidsel, Lådden Dueurt, Mosebunke.
3DGGHULøvfrø yngler, stor og lille vandsalamander, grøn frø, spring frø
3OHMH Dammen viser en høj tilgroningsgrad af dunhammer, og det bliver nødvendigt at gennemføre en maskinel afskrabning
af dunhammeren. Udviklingen bør overvåges, da det er en af de foretrukne løvfrøkvækkedamme. Pæle behøver ikke står så
langt fra dammen. En afstand på 10 m er tilstrækkeligt.
3ULRULWHULQJ2
9nGRPUnGHQU
%HVNULYHOVHDen lille dam på ca. 10 x 20 m ligger helt åbent i et åbent græsterræn og er et såkaldt krebsedublethul oprenset i
efteråret 1994. I tørre somre holder dammen kun vand til hen på eftersommeren. Dammen er fuldt soleksponeret, og lavvandet. Dammen er ikke blevet udformet som ønsket, da den skulle have været en kopi af dam 17. Der er opsat pæle omkring
dammen i et bredt bælte på 8-20 meters afstand.
9DQGNYDOLWHW God, klart vand
9HJHWDWLRQ Forholdsvis rig plantevækst: Masser af Svømmende Vandaks. Desuden Vandranunkel, Bredbladet Dunhammer,
Vandpileurt, Vejbred skeblad.. Langs bredden Børstesiv, Knopsiv.
3DGGHU Grøn frø, springfrø, stor vandsalamander og lille vandsalamander
3OHMH Der er ikke behov for pleje.
3ULRULWHULQJ0
9nGRPUnGHQU
%HVNULYHOVH Den store dam er såkaldt krebsedublethul og blev oprenset i efteråret 1994. Dammen er forholdsvis dyb, men
indeholder meget store bredzoner med fladvand. Den fuldt soleksponerede dam holder vand i alle somre. Dammen er omkranset af pæle på 10-15 m's afstand.
9DQGNYDOLWHW Meget fin, klart, lidt mørkt vand
9HJHWDWLRQRig. Vandranunkel, Vandpileurt, Vejbred skeblad, kransnålalger, Svømmende Vandaks, Grenet Pindsvineknop,
sødgræs, Blågrøn Kogleaks, Bredbladet Dunhammer, Knopsiv.
3DGGHULøvfrø, ynglende, grøn frø, skrubtudse, springfrø, stor vandsalamander, lille vandsalamander
3OHMH Tidligere en god kvække- og ynglelokalitet for løvfrøen. Er nu under kraftig tilgroning med dunhammer. Dunhammeren skrabes maskinelt af.
3ULRULWHULQJ1
9nGRPUnGHQU
%HVNULYHOVHLøvfrøvandhul. En gammel mergelgrav, ligger dybt i terrænet, og er dækket af andemad. Ligger i en lille,
skyggefuld lund af gamle ege, birke, gråpil, tjørn, og avnbøg. Dammen er næsten helt tilskygget. Det er en fin lille lund. Under træerne vokser bl.a. Lundrapgræs.
9DQGNYDOLWHW Klart lidt mørkt vand
9HJHWDWLRQ Ingen
3DGGHULøvfrø hørt kvække i 1999 og 2000.
3OHMHSøen oprenses til fast bund eller max. 1,5 meters dybde på midten. Anlæg mod syd udføres mere fladt. Træstød og
rødder opgraves og lægges i depot ved søen. Materialer planeres fladt ud rundt om søen. Grov reetablering udføres med gravemaskine. Pæle omkring vandhul ikke nødvendige, da det ligger beskyttet inde i bevoksning.
3ULRULWHULQJ1
9nGRPUnGHQU
%HVNULYHOVHEn mindre som er etableret af garnisonen i 1994. Størrelse ca. 10 x 15 m. Dammen er placeret op til vej, kampvognspor samt skovbryn. Lokaliteten er forholdsvis lavvandet og har jævnt skrånende bredder, men ser alligevel ud til at holde vand i de fleste somre. Der er ingen pæle, men ligger klos op ad tvangsoverkørsel forsynet med pæle. Tvangsoverkørslen
er imidlertid blevet et dybt hul. Derfor kan det risikeres, at der køres uden om og ned i dammen.
9DQGNYDOLWHW Meget fin, helt klart vand
9HJHWDWLRQVandranunkel, svømmende vandaks, lysesiv, Alm. Sumpstrå, Sødgræs, Smalbladet Dunhammer, Knopsiv, tudsesiv.
3DGGHUGrøn frø, springfrø, stor vandsalamander, lille vandsalamander
3OHMH Dammen bør afspærres med pæle, og hullet i tvangsoverkørslen fyldes op. I 1999 blev der fjernet dunhammer manuelt
for at forhindre en tilgroning og dermed ødelæggelse af dammen som ynglested for løvfrøen.
3ULRULWHULQJ3
9nGRPUnGHQU
%HVNULYHOVH Nærmest et dobbeltvandhul, afspærret med pæle på 10 m's afstand. Det er et ret stort område der er spærret af.
Dammene ligger helt åbent i græsland, og er nærmest forsvundet i græs. Det østlige er dog med vand og dunhammer, ca. 20 x
15 m., men kan forventes at tørre ud. Østlige Nord for 20 ligger en lille og ret dyb dam, som er oprettet i efteråret 1994 og
holder vand sommeren igennem. Dammen er fuldt soleksponeret og ligger op til levende hegn og skovbryn.
9DQGNYDOLWHW Forholdsvis god, klart, men noget næringspåvirket
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9HJHWDWLRQ Forholdsvis rig plantevækst, vandpileurt, vejbred skeblad, vandranunkel, svømmende vandaks, Knopsiv, Bredbladet dunhammer, . Masser af bundvegetation.
3DGGHU Grøn frø, springfrø, stor og lille vandsalamander, skrubtudse
3OHMH Pæle rykkes sammen, kun om det østlige vandhul. Afstand 5 m fra dette. Den lille dam nord for 20 er for lille og firkantet. Den skal udvides med 8-10 m bredzoner mod nord op mod skoven og vest, og afrundes. Dammen gennemskæres af
dræn fra skoven og den finde vandkvalitet i 1997 skyldes formentlig ringe tilførsel af vand herfra.
3ULRULWHULQJ3
9nGRPUnGHQU
%HVNULYHOVHDammen er oprenset i 1993 af Garnisonen. Denne mindre dam på ca. 30 x 20 m holdt de første år vand sommeren igennem, men de sidste par år er den tørret ud i forsommeren. Dammen ligger åbent, fuldt soleksponeret, op til vej,
kampvognsspor, med skovbryn i nærheden. Der er store lavvandede bredzoner og forholdsvis ringe dybde. Dammen er ved at
være dækket af Rørgræs og Smalbladet Dunhammer. Dammen er delvist beskyttet af pæle langs vejen (bæltespor), men der
er ikke pæle omkring selve vandhullet.
9DQGNYDOLWHW Meget fin, klart vand.
9HJHWDWLRQForholdsvis rig plantevækst, lysesiv, bredbladet dunhammer, Smalbladet Dunhammer, pindsvineknop, svømmende vandaks, kors andemad, alm. andemad, vejbred-skeblad, vandranunkel, Billebo-Klaseskærm, Tagrør, Rørgræs, Blærestar,
Sværtevæld.
3DGGHUSpringfrø, grøn frø, stor vandsalamander, lille vandsalamander.
3OHMH I 1994 var dammen en af de bedste damme hvad angår vandkvalitet, flora og fauna og holdt vand igennem hele sæsonen. I 1995 var tilstanden forværret og dammen udtørrede hen på eftersommeren. I 1996-97 var dammens tilstand meget forværret. Den havde ringe vandstand allerede fra det tidligere forår og en kraftig tilvoksning af sumpplanter. Der kan være tale
om, at et dræn, som har været tilstoppet, er blevet åbnet. Der bør søges efter drænrør. Findes drænet bør dette lukkes og dammen uddybes med 0.3 m for bekæmpelse af tilgroning. Findes drænet ikke bør dammen udvides med 5 m langs den sydlige og
østlige bred, samt uddybes med indtil 1 m i sin nuværende udformning. Udtørringen kan dog også hænge sammen med de 3
tørre år, men den var fortsat tør i 1999. Der bør også opsættes pæle omkring dammen.
3ULRULWHULQJ1
9nGRPUnGHQU
%HVNULYHOVH En mindre, dam som ligger åbent og helt soleksponeret, er placeret i nærheden af levende hegn. Størrelse ca. 10 x
10 m. Dammen er lavvandet og tørrer som regel ud tidligt på sommeren. Der er opsat pæle omkring dammen med ca. 8 m's afstand. På trods af dette er der kørt med bæltekøretøjer langs kanten.
9DQGNYDOLWHW God, klart vand
9HJHWDWLRQ Vandranunkel, lysesiv, Vandpileurt, Knopsiv, Blærestar, Vejbredskeblad, Vandmynte
3DGGHU Springfrø
3OHMH Det er nødvendigt at opsætte flere pæle. Ellers skønnes der ikke behov for pleje.
3ULRULWHULQJ1
9nGRPUnGHQU
%HVNULYHOVHLøvfrøvandhul.En større forholdsvist dyb dam, på ca. 20 x 20 m. Er helt omkranset af tætte pilekrat langs bredden. I midten er der lidt åbent, med sumpplanter. I tørre somre tørrer dammen ud. Der er ingen pæle.
9DQGNYDOLWHW Forholdsvis dårlig, grumset næringsrigt vand
9HJHWDWLRQ Svømmende vandaks, dunhammer
3DGGHU Grøn frø, springfrø. Løvfrø hørt kvække i 2000.
3OHMH Ingen pleje foreløbig, senere kan der blive tale om at fjerne pilekrattet langs den sydlige og vestlige bred. Desuden vil
det være en god idé at opsætte pæle.
3ULRULWHULQJ3
9nGRPUnGHQU
%HVNULYHOVHEn større dam på ca. 20 x 30 m, som er oprenset i efteråret 1994. Den fladvandede dam er beliggende op til et levende hegn bestående af gran og roser. Dammen er fuldt soleksponeret og har efter et meget fint første år været inde i en klar
forværring med hensyn til vandstand, og er tørret ud i de sidste somre.
9DQGNYDOLWHW Meget fin, klart vand
9HJHWDWLRQForholdsvis rig plantevækst, vandranunkel, vejbred skeblad, Kærstar, svømmende vandaks, mynte, lysesiv.
3DGGHU Stor vandsalamander, og lille vandsalamander, grøn frø, springfrø, skrubtudse
3OHMH Dammen bør reetableres så den igen bliver en kernelokalitet for løvfrøen og de øvrige padder, da den ligger meget fint
op til stort skovbryn med masser af brombær. Der bør søges efter dræn og dammen bør uddybes.
Udtørringen kan dog også hænge sammen med tørre år.
3ULRULWHULQJ1
9nGRPUnGHQU
%HVNULYHOVHDenne meget lille dam på ca. 12 x 10 m er oprenset i efteråret 1994 og tørrer som regel ud i løbet af foråret. Den
første vinter og tidligere forår indeholdt dammen meget vand, men dette forsvandt meget pludseligt. Der er formentlig tale om
mangel på vandstandsende lerbund. Pælene er placeret alt for langt fra vandhullet: 15 -40 m fra kant.
9DQGNYDOLWHW God vandkvalitet, klart
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9HJHWDWLRQ Vandhullet er halvt dækket af Knopsiv og Rørgræs. Desuden er der Sværtevæld, vandranunkel, lysesiv. Der ses
også grønalgeklumper.
3DGGHU Lille vandsalamander, springfrø
3OHMH Der er ikke umiddelbart behov for pleje. Pælene kan uden problemer flyttes ind på 5 m fra dam.
3ULRULWHULQJ3
9nGRPUnGHQU
%HVNULYHOVH Løvfrøvandhul. Den store dam på ca. 30 x 40 m er oprenset i efteråret 1994 og holder vand i de fleste somre.
Dammen har store lavvandede bredzoner, ligger åbent og fuldt soleksponeret i nærheden af en større samling af roser, tjørn og
slåen.
9DQGNYDOLWHWMeget fin, helt klart
9HJHWDWLRQ Rig plantevækst: Vandranunkel, svømmende vandaks, vejbred- skeblad, søkogleaks, Grenet pindsvineknop,
Smalbladet og bredbladet dunhammer, korsandemad., Sværtevæld, knopsiv,
3DGGHULøvfrø ynglende, stort kor, springfrø, grøn frø, skrubtudse, stor vandsalamander og lille vandsalamander
3OHMH Stadig en god kvække- og ynglelokalitet for løvfrøen, men er nu under kraftig tilgroning med dunhammer. Dunhammer
skrabes maskinelt af. Pæle bør også opstilles langs østkant, og tættere end de nuværende. I øvrigt skønnes afstanden til dammen
god.
3ULRULWHULQJ1
9nGRPUnGHQU
%HVNULYHOVH Løvfrøvandhul. Nygravet, mindre dampå ca. 25 x 30 m. Ser meget fin ud. Den er beliggende op til skoven, men
er fuldt soleksponeret. Den modtager store mængder vand fra skoven og står i forbindelse med en brønd. Den forholdsvis dybe dam har stejle bredder. Dammen tørrer som regel ud i forsommeren.
9DQGNYDOLWHWForholdsvis ringe, mørkt næringsrigt vand
9HJHWDWLRQ Der vokser sødgræs spredt i midten. Desuden ses Gul Iris, Vandmynte, Bittersød Natskygge, Blærestar, Rørgræs, Billebo-Klaseskærm, Vandranunkel, vandpileurt
3DGGHU Springfrø
3OHMHDer er ikke behov for pleje, evt. kan man dog hæve indløbet til brønden, således at dammen holder vand i de fleste
somre.
3ULRULWHULQJ2
9nGRPUnGHQU
%HVNULYHOVH Kaldes "Andehuller", sammen med dam nr. 29. Er en gammel, mindre dam, som er beliggende i en lille lund.
Den forholdsvis dybe dam indeholder store mængder slam og står i forbindelse med hoveddrænrørerne fra den nordlige del af
øvelsesterrænnet og løber videre ned i Lindes Å. Dammen er forholdsvist overskygget.
9DQGNYDOLWHWForholdsvis ringe, grumset og næringsrigt
9HJHWDWLRQDunhammer
3DGGHUGrøn frø, springfrø
3OHMHDer er behov for pleje, og der bør opsættes pæle, især langs nordvestkant, hvor der løber et bæltespor tæt på. Plejen
består i oprensning til fast bund eller max. 1,5 meters dybde på midten. Der etableres flade anlæg fra kronekant og ud i søen.
Træstød og rødder opgraves og lægges i depot ved søen. Materialer planeres fladt ud rundt om søen. Grov retablering udføres
med gravemaskine.
3ULRULWHULQJ1
9nGRPUnGHQU
%HVNULYHOVH Kaldes "Andehuller", sammen med dam nr. 28. En stor, gammel dam på ca. 25 x 30 m. som er omkranset af
træer mod nord og øst og som har opvækst af pil langs den sydlige og vestlige bred. Dammen er delvist soleksponeret mod
syd, og har store lavvandede bredzoner om foråret. En mindre del af dammen holder vand de fleste somre.
9DQGNYDOLWHWForholdsvis god, klart, lidt mørkt
9HJHWDWLRQVandranunkel, svømmende vandaks, rørgræs, Bredbladet Dunhammer. Ellers ingen moseplanter.
3DGGHUGrøn frø, springfrø, stor vandsalamander
3OHMH Pilebuskene langs den sydligere og vestlige bred fjernes, evt. kan kampvognssporet rykkes lidt bort fra dammen mod
vest. En kæmpestor østrigsk fyr med 6 stammer på nordsiden skal bevares til død og forfald. Dammen oprenses til fast bund
eller max. 1,5 meters dybde på midten. Der etableres mere flade anlæg på 2 sider - mod syd. Pil mv. opgraves og lægges i
depot ved søen. Der bør opsættes pæle omkring dammen, da det ser ret farligt ud at køre ned i.
3ULRULWHULQJ1
9nGRPUnGHQU
%HVNULYHOVH Løvfrøvandhul. Et meget flot, stort nygravet vådområde på ca. 100 x 25 meter. Det er helt lavvandet og lysåbent, omgivet af græs og moseplanter. Jævnt skrånende bredder, der ligger helt åbent og soleksponeret i landskabet. Dammen
er etableret i 1994, og indeholder meget vand om foråret. Dammen tørrer dog ud i forsommeren. Om udtørringen skyldes
dræn eller skyldes de senere års tørke vides ike.
9DQGNYDOLWHW Fin, klart
9HJHWDWLRQVandpileurt, Vejbred-Skeblad, Knæbøjet Rævehale, Rørgræs, Kærstar.
3DGGHU Springfrø, grøn frø, lille vandsalamander. Løvfrø hørt kvække i 1999, men ikke i 2000.
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3OHMH Hvis dammen tørrer ud i 1999, bør der i efteråret søges efter dræn, som afskæres. Desuden bør dammen helt klart
markeres med pæle rundt langs kanten. I øvrigt skønnes der ikke at være plejebehov.
3ULRULWHULQJ1
9nGRPUnGHQU
%HVNULYHOVH Dybt, utilgængeligt hul i lille skov/krat. Stejle brinker, og helt overskygget.
9DQGNYDOLWHW Grumset. Virker dødt.
9HJHWDWLRQ
3DGGHU Ingen
3OHMH Der er ikke behov for pleje
3ULRULWHULQJ0
9nGRPUnGHQU
%HVNULYHOVHEn større dam som blev reetableret i 1994. Den fladvandede dam ligger helt åbent og er fuldt soleksponeret, og
tørrer ud i varme og tørre somre. Dammen ligger i et område med stor øvelsesaktivitet og støder op til kampvognsspor.
Vanddybde normalt ca. ½ meter. Vandfladen er næsten dækket af Bredbladet Dunhammer, Genet Pindsvineknop, Knopsiv,
Rørgræs, Sødgræs.
9DQGNYDOLWHW Forholdsvis god, ret klart
9HJHWDWLRQ Vandranunkel, vejbred-skeblad, vandpileurt, Lysesiv, Bredbladet Dunhammer, Genet Pindsvineknop, Knopsiv,
Rørgræs, Sødgræs.
3DGGHU Løvfrø, grøn frø, springfrø
3OHMHDer er på trods af de gentagne udtørringer stadig hundestejler i dammen, disse trækker formentlig op via drænforbindelse. Dammen afvandes af kraftigt drænrør i den sydlige ende. Stigbor etableres til drænrøret i vinteren 1996-97, og hvis
hundestejler har overlevet tørpumpes dammen i eftersommeren for udrydning af fisk. Kan det lade sig gøre at tørlægge dammen i forbindelse med afskæringen af drænrøret om vinteren, bør dette ske så arbejdet er tilendebragt. Der bør også opsættes
pæle, på grund af fuglelivet. En bufferzone på 3 meter vil være nok på dette sted.
3ULRULWHULQJ1
0HOOHPYnGRPUnGHRJOLJJHUHQIODGYDQGHWGDPVRPDQYHQGHVWLOEM UJQLQJVRJYDGQLQJV¡YHOVHUPHGE OWHN¡UHW¡MHU
9nGRPUnGHQU
%HVNULYHOVH Løvfrøvandhul. Meget stor dam som er reetableret i 1994. Dammen ligger helt åbent og størstedelen af dammen
tørrer ud pga. afløb i den sydlige ende. Der er dog enkelte småpytter som holder vand selv i tørre somre. Dammen er pga. af
sin størrelse og det flade vand meget vigtig for forskellige vandfugle. Der er således truffet gravand, skeand, gråstrubet lappedykker, grågås, knopsvane, dobbeltbekkasin, vibe, strandskade og hvidklire.
9DQGNYDOLWHW Meget fin, klart vand.
9HJHWDWLRQRig plantevækst, svømmende vandaks, vandpileurt, vejbredskeblad, kransenål, vandranunkel, bredbladet dunhammer, rørgræs, sødgræs, sø-kogleaks, star.
3DGGHU Løvfrø, skrubtudse, grøn frø, springfrø, stor- og lille vandsalamander
3OHMH Da dammen desværre blev oprenset, mens der var vand i, har hundestejlerne desværre overlevet og er formentlig i
stand til at formere sig kraftig op. For at udrydde disse fisk bør de vandfyldte pytter tørpumpes i højsommeren. Afløbet mod
syd bør stoppes og erstattes med en overløbsbrønd, som forhindrer optræk af fisk fra Lindes Å.
Der foretages en let oprensning af siv m.m. Materialer planeres fladt ud rundt om søen. Der etableres meget flade anlæg fra
kronekant og ud i søen.
3ULRULWHULQJ1
9nGRPUnGHQU
%HVNULYHOVHLøvfrøvandhulStort, lavvandet vådområde på ca. 200 x 300 m. Helt åbent sjapvand. Dammen er oprenset i efteråret 1994, og var forholdsvis velegnet i 1995, hvor den dog næsten tørrede ud i eftersommeren. Dammen holdt i 1996 og i
1997 ikke vand, da øvelsesaktivitet havde gennemskåret og ødelagt det sydlige bred- og brinkareal så damdybden er blevet
for lille og vandet løber fra. Dammen ligger helt åbent og er fuldt soleksponeret. Fuglemæssigt er det terrænets vigtigste vådområde, med ynglende grågæs og gråstrubet lappedykker.
9DQGNYDOLWHW God, klart vand
9HJHWDWLRQ Alm. Sumpstrå, Søkogleaks, Sødgræs i åbent sjapvand, Bredbladet Dunhammer, Grenet Pindsvineknop, Kærstar, Vandranunkel, vejbred-skeblad
3DGGHU Løvfrø, Springfrø, grøn frø, stor vandsalamander, lille vandsalamander
3OHMH Gennemkørslen af dammens sydlige ende som har medført afvandingen bør forhindres. Brinken genetableres hvilket
vil medføre stigning i vanddybden og brinken sikres med store sten. Der spærres af med pæle.
3ULRULWHULQJ1
9nGRPUnGHQU
%HVNULYHOVH En lille dam på ca.30 x 45 m, beliggende inde i granlunden Korsbjerglund.. Den gamle mergelgrav er ret dyb og
indeholder en del marksten. Stejle brinker. Dammen er forholdsvis overskygget og kun mod syd tillader vegetationen en vis
soleksponering. Der er en del slam på bunden.
9DQGNYDOLWHW Forholdsvis god, klart, næringsrigt
9HJHWDWLRQ Sødgræs
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3DGGHU Stor vandsalamander
3OHMH Buske og træer mod syd fjernes. Pil opgraves og lægges i depot ved søen. Søen oprenses til fast bund eller max. 1,5
meters dybde på midten. Der etableres flade anlæg fra kronekant og ud i søen. Grov reetablering udføres med gravemaskine.
3ULRULWHULQJ1
9nGRPUnGHQU
%HVNULYHOVHEn lille dyb mergelgrav beliggende på toppen af en bakke. Dammen er dyb og har ret stejle bredder. Dammen
ligger helt åbent og fuldt soleksponeret. Der er formentlig en del slam. Der er pilebuske i sydenden. Der ligger sten, grene og
lidt affald ved kanten.
9DQGNYDOLWHW Forholdsvist næringsrigt, grumset vand.
9HJHWDWLRQ Vandranunkel, pindsvineknop, Svømmende Vandaks. Vandet dækket af grønalgeklumper. Desuden Bittersød
Natskygge og Bredbladet Dunhammer.
3DGGHU Grøn frø, springfrø
3OHMH Dammen pumpes tør i højsommeren og renses op. Dette vil reducere næringsindholdet en del
3ULRULWHULQJ 3
9nGRPUnGHQU
%HVNULYHOVH En pænt stor dam på 50 x 75 m beliggende op til levende hegn og hovedvej. Den østlige bred er uden bevoksning men langs resten af bredden er der tætte pilebuskadser. Dammen er forholdsvis soleksponeret og tørrer ud i de fleste
somre.
9DQGNYDOLWHWForholdsvist næringsrigt og grumset vand, fuld af grønalgeklumper.
9HJHWDWLRQ Vandranunkel, pindsvineknop, Knopsiv
3DGGHU Grøn frø, springfrø
3OHMH Dammens slamlag bør ”dozes” bort i en højsommer hvor dammen er tørlagt. Pilebuskene langs den sydvestlige bred
fjernes samtidigt med rode. Området dammen ligger i skal måske afgræsses af heste i forbindelse med at Gardehusareskadronen flyttes til Antvorskov Kaserne, hvilket vil være en god pleje for vandhullet.
3ULRULWHULQJ3
9nGRPUnGHQU
%HVNULYHOVH En lille fladvandet dam på 15 x 25 m beliggende op til levende hegn og hovedvej. Dammens bredder er tæt bevoksede med pilekrat og dammen er ved at gro til med disse. Dammen holder kun vand i våde somre.
9DQGNYDOLWHW God, klart
9HJHWDWLRQVandranunkel, sødgræs, Blærestar, Knopsiv, Sværtevæld
3DGGHU Grøn frø, lille vandsalamander
3OHMH Pilebuskene langs den vestlige og østlige bred fjernes med rode. Dammens slamlag bør ”dozes” bort i en højsommer
hvor dammen er tørlagt. Området dammen ligger i skal måske afgræsses af heste i forbindelse med at Gardehusareskadronen
flyttes til Antvorskov Kaserne, hvilket vil være en god pleje for vandhullet.
3ULRULWHULQJ3
9nGRPUnGHQU
%HVNULYHOVHEn lille forholdsvis fladvandet dam på 25 x 25 m, beliggende op til levende hegn og hovedvej. Dammens nordlige og sydlige bredder er tilgroet med pilebuske, men dammen er dog ganske soleksponeret fra vest. Dammen tørrer ud i de
fleste somre.
9DQGNYDOLWHW God, klart vand
9HJHWDWLRQ Vandranunkel, sødgræs, Bredbladet Dunhammer i midten, Knopsiv.
3DGGHU Grøn frø
3OHMH Piletræer og -buske fjernes med rod. Dammens slamlag bør ”dozes” bort i en højsommer hvor dammen er tørlagt.
Området dammen ligger i skal måske afgræsses af heste i forbindelse med at Gardehusareskadronen flyttes til Antvorskov
Kaserne, hvilket vil være en god pleje for vandhullet. Det kan blive et meget fint vandhul.
3ULRULWHULQJ2
9nGRPUnGHQU
%HVNULYHOVHEn gammel mergelgrav på ca. 45 x 15 m, som er beliggende op til granlund og levende hegn. Dammen er dyb og
holder vand i alle somre. Er ganske soleksponeret på trods af at der er en del buske langs bredden. Der er en del slam. Søen
virker forurenet - der ses klumper af blågrønalger.
9DQGNYDOLWHW Forholdsvis ringe, let grumset næringsrigt vand
9HJHWDWLRQ I denne sø findes der en stor bestand af den sjældne Krebseklo. Desuden er der Grenet Pindsvineknop, Smalbladet Dunhammer, Svømmende Vandaks, Vandpileurt og Hvid Åkande.
3DGGHU Grøn frø
3OHMH Dammens dårlige tilstand skyldes formentlig slampuljen samt tilstedeværelsen af karudser. Disse fisk roder op i bunden hvilket påvirker dammen i negativ retning. Dammen pumpes tom i højsommeren. Dette vil udrydde fiskene og medføre
en iltning af bunden.
3ULRULWHULQJ2
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9nGRPUnGHQU
%HVNULYHOVHEn mindre ret dyb dam beliggende op til selve kasernen og levende hegn mod syd. Dammen er forholdsvis soleksponeret og støder op til plæner. Dammen får formentligt tilført overfladevand fra kasernen
9DQGNYDOLWHW Forholdsvis dårlig, mørkt ret grumset vand
9HJHWDWLRQ Svømmende vandaks, vandpest
3DGGHU Grøn frø, springfrø
3OHMH Der er ikke behov for pleje
3ULRULWHULQJ0
9nGRPUnGHQU
%HVNULYHOVHEn større dam kaldet "Krebsedam", som består af to forskelligartede dele. Den store, gamle dam er beliggende
inde i en granlund og delvist tilgroet med pilebuske. Denne del er dyb, har ringe soleksponering og næsten ingen vegetation.
Den nye, syd for beliggende del af dammen er fuldt soleksponeret, lavvandet og har store bredzoner.
9DQGNYDOLWHWNy dam har forholdsvis godt, klart vand
9HJHWDWLRQ Vandranunkel, sødgræs, svømmende vandaks, kransnålalger
3DGGHU Skrubtudse, springfrø, grøn frø, stor vandsalamander, lille vandsalamander
3OHMH Der er indtil videre ikke behov for pleje
3ULRULWHULQJ0
9nGRPUnGHQU
%HVNULYHOVH En nyoprenset, mindre mergelgrav, beliggende ude i det helt åbne, i tilknytning til en vildtremise. Der står et
enkelt ahorntræ ved kanten, desuden er der enkelte Hunderose, tjørn, pil, og hyld. En mindre, kvadratisk mergelgrav som er
åbent beliggende og fuldt soleksponeret. Kun langs den østlige bred er der enkelte buske og træer. Dammen er ca 25 x 25 m ,
med ret stejle brinker på ca. 1 m.
9DQGNYDOLWHW God, klart vand
9HJHWDWLRQ Svømmende vandaks, pindsvineknop, vandranunkel, blærestar, Smalbladet Dunhammer.
3DGGHUSpringfrø, grøn frø, lille vandsalamander , Stor Vandsalamander.
3OHMH Der køres ret tæt på dammen. Den bør oplagt have pæle sat op 1,5-2 m fra kanten. Søen bør atter oprenses til fast bund
eller max. 1,5 meters dybde på midten. Der etableres flade anlæg på 2 sider fra kronekant og ud i søen. Materialer planeres
fladt ud rundt om søen. Grov reetablering udføres med gravemaskine.
3ULRULWHULQJ1
9nGRPUnGHQU
%HVNULYHOVHEn gammel, mindre dam på ca. 500 m 2 beliggende inde i en lund kaldet Bjørnhøj Have. Den rektangulære dam
er totalt overskygget og har forholdsvis dårligt, uklart vand. Tæt omgivet af elletræer og en enkelt pil.
9DQGNYDOLWHW Forholdsvis dårlig, uklart vand
9HJHWDWLRQSpredt Liden andemad. Enkelte Smalbladet Dunhammer.
3DGGHU Springfrø
3OHMH Dammen virker helt død, mudret og overskygget. Der er behov for pleje, og der vil kunne genskabes et fint vandhul.
Søen oprenses til fast bund eller max. 1,5 meters dybde på midten. Træstød og rødder opgraves og lægges i depot ved søen.
Materialer planeres fladt ud rundt om søen. Grov reetablering udføres med gravemaskine.
3ULRULWHULQJ1
9nGRPUnGHQU
%HVNULYHOVHEn lille cirkulær mergelgrav på ca. 8 x 8 m, som er åbent beliggende og fuldt soleksponeret. Der er enkelte buske og træer langs den nordlige bred. Det er en nyoprenset dam. Der er opsat pæle i en tæt række omkring i fin afstand , dvs.
3-5 m Brinken er lovlig stejl på nordsiden, men det er svært at undgå.
9DQGNYDOLWHW Forholdsvis dårlig, uklart, næringsrigt vand
9HJHWDWLRQ Vandet er helt dækket af et tykt lag Liden Andemad. Derfor er der ingen liv i dammen. Desuden ses Pindsvineknop og svømmende vandaks. Kantvegetation af rørgræs. Der er ingen moseplanter.
3DGGHU Grøn frø
3OHMH Pumpes tør for at få næringsrigt vand fjernet og iltet bunden. Søen oprenses til fast bund eller max. 1 meters dybde på
midten. Der etableres flade anlæg fra kronekant og ud i søen. Materialer planeres fladt ud rundt om søen. Grov reetablering
udføres med gravemaskine.
3ULRULWHULQJ1
9nGRPUnGHQU
%HVNULYHOVH Løvfrøvandhul. Dammen er oprenset i efteråret 1994. Den store og lavvandede dam har karakter af en oversvømmet eng og ligger helt åbent og soleksponeret op til Lindes Å og rester af et levende hegn. Dammen tørrer ud i tørre år.
9DQGNYDOLWHWMeget fin, klart vand
9HJHWDWLRQ Rig, sødgræs, vandpileurt, vandranunkel, vejbred-skeblad, star, lysesiv
3DGGHU Løvfrø, springfrø, grøn frø, lille vandsalamander
3OHMH Stadig en god kvække- og ynglelokalitet for løvfrøen, men er nu under kraftig tilgroning med dunhammer. Dunhammeren skrabes maskinelt af.

Skov- og Naturstyrelsens forslag til beskyttelse og forbedring af natur- og kulturværdier



3ULRULWHULQJ1
9nGRPUnGHQU
%HVNULYHOVH En lille rektangulær mergelgrav, som har pilebevoksninger langs den sydlige og vestlige bred. Dammen er fyldt
med marksten, har stejle brinker og tørrer ud i de fleste somre. Er beliggende i tilknytning til vildtremisen Kajs Lund.
9DQGNYDOLWHW Rimelig, klart forholdsvist mørkt vand
9HJHWDWLRQ Sødgræs
3DGGHU Stor vandsalamander
3OHMH Der er ikke behov for pleje
3ULRULWHULQJ0
9nGRPUnGHQU
%HVNULYHOVH Løvfrøvandhul. En mindre dam i sydkanten af Nysøengene, etableret i 1994 og udvidet i 1996. Dammen er beliggende helt åbent og soleksponeret på engen op til levende hegn og rørskov. Dammen er forholdsvis dyb og har ret stejle
brinker
9DQGNYDOLWHW Meget fin, lidt mørkt, pga. tørvebunden
9HJHWDWLRQ Ringe, vandranunkel, pindsvineknop
3DGGHU Løvfrø, Grøn frø, lille vandsalamander
3OHMH Der er ikke behov for pleje.
3ULRULWHULQJ0
9nGRPUnGHQU
%HVNULYHOVH Dam udgravet midt på Nysøengen. Nysø er en stor mose dækket af rørskov og kun det sydvestlige hjørne har
åbent vandspejl. Denne dam er opstået ved udgravning som har medført forholdsvist stejle brinker og et ret dybt hul med stor
slamophobning.
9DQGNYDOLWHW Forholdsvis god, lidt mørkt, men klart
9HJHWDWLRQDunhammer, tagrør, pindsvineknop, star
3DGGHUGrøn frø, springfrø
3OHMH Der er ikke behov for pleje
3ULRULWHULQJ0
9nGRPUnGHQU
%HVNULYHOVH Løvfrøvandhul. En mindre dam beliggende på engen op til levende hegn og rørskov. Den fuldt soleksponerede
dam, er forholdsvis dyb og har jævnt skrånende bredder.
9DQGNYDOLWHWForholdsvis ringe, lidt mørkt, meget næringsrigt
9HJHWDWLRQRinge, vandranunkel, pindsvineknop
3DGGHU Løvfrø, Grøn frø, lille vandsalamander
3OHMH Der er ikke behov for pleje
3ULRULWHULQJ0
9nGRPUnGHQU
%HVNULYHOVH En større dam på 50 x 40 m, som formentlig har været brugt som vaskeplads for vogne og køretøjer, da den tidligere kasernemester oplyste, at der var brolagt nedkøringsrampe. Dammen er forholdsvis dyb og har en stor slampulje. Der
er pilebuske og træer langs den østlige og nordlige bred, men dammen er meget soleksponeret. Den fremstår i ganske fin tilstand, bla. med Gule Åkander på vandfladen.
9DQGNYDOLWHW Forholdsvis ringe, lidt mørkt, meget næringsrigt
9HJHWDWLRQ Gul Åkande, Svømmende Vandaks. God bredvegetation af Bredbladet Dunhammer, Kærstar, Pindsvineknop.
3DGGHU Grøn frø, springfrø
3OHMHDammen bør pumpes tør i højsommeren og slammet graves op. Pil opgraves og lægges i depot ved søen. Søen oprenses til fast bund eller max. 1,5 meters dybde på midten. Der etableres flade anlæg fra kronekant og ud i søen. Materialer planeres fladt ud rundt om søen. Grov reetablering udføres med gravemaskine. Dammen bør markeres med pæle tæt langs kanten.
3ULRULWHULQJ1
9nGRPUnGHQU
%HVNULYHOVH En større dam som er etableret i 1994 og uddybet i 1996, da den tørrede ud tidligt på sommeren. Dammen er
helt åbent beliggende på Nysø-engen og er fuldt soleksponeret. Den ligger op til skovbryn og Lindes Å
9DQGNYDOLWHW Meget fin, klart
9HJHWDWLRQ Ringe, vandranunkel, vandpileurt
3DGGHUSpringfrø, Grøn frø
3OHMH I 1999 blev der fjernet dunhammer manuelt for at forhindre en tilgroning og dermed ødelæggelse af dammen som
muligt ynglested for løvfrøen. Tilstanden bør følges nøje for at hindre tilgroning..
3ULRULWHULQJ2



Skov- og Naturstyrelsens forslag til beskyttelse og forbedring af natur- og kulturværdier

9nGRPUnGHQU
%HVNULYHOVH En lille rektangulær dam som formentlig har været mergelgrav, beliggende umiddelbart op til Lindes Å. Dammens bredder er helt tilgroet med hyld og pil som overskygger dammen totalt. Dammen er formentlig dyb og har stejle brinker.
9DQGNYDOLWHW Klart, formentlig næringsrigt pga. slampuljen
9HJHWDWLRQ Ingen
3DGGHU Ingen
3OHMH Der er ikke behov for pleje. I 1999 blev der fjernet dunhammer manuelt for at forhindre en tilgroning og dermed
ødelæggelse af dammen som potentielt ynglested for løvfrøen.
3ULRULWHULQJ0
9nGRPUnGHQU
%HVNULYHOVH En større dam som er reetableret i 1994 og uddybet i 1996, da den tørrede ud tidligt på sommeren. Den forholdsvist fladvandede dam indeholder store bredzoner. Dammen er helt åbent beliggende på engen og fuldt soleksponeret.
Den ligger op til skovbryn og Lindes Å.
9DQGNYDOLWHW Meget fin, klart
9HJHWDWLRQ Enkelte vandpileurt, star, bredbladet dunhammer, pindsvineknop, vandranunkel
3DGGHU Lille vandsalamander, grøn frø, springfrø
3OHMH Der er ikke behov for pleje
3ULRULWHULQJ0
9nGRPUnGHQU
%HVNULYHOVH Løvfrøvandhul. En mindre dam som er reetableret i efteråret 1994. Dammen er beliggende op til det sydvendte
skovbryn. Den cirkulære dam holder som regel vand sommeren igennem men vil formentlig tørre ud i ekstreme somre.
Dammen er åbent beliggende og fuldt soleksponeret.
9DQGNYDOLWHW Meget fin, klart vand
9HJHWDWLRQ Forholdsvis rig plantevækst, vandpileurt, grenet pindsvineknop, vandranunkel, dunhammer, kransnålalger.
3DGGHU Løvfrø, Springfrø, grøn frø, stor vandsalamander og lille vandsalamander
3OHMH I 1999 blev der fjernet dunhammer manuelt for at forhindre en tilgroning og dermed ødelæggelse af dammen som
ynglested for løvfrøen. Dette bør fortsætte, evt. ved maskinel afskrabning.
3ULRULWHULQJ3
9nGRPUnGHQU
%HVNULYHOVH En mindre dam som formentlig har været mergelgrav. Dammen er beliggende lige i det sydvendte skovbryn og
store ege, bøge og tjørne støder på nordsiden direkte op til dammen. På den sydlige og vestlige bred er der kraftig opvækst af
elletræer som overskygger dammen totalt. Der er en stor slampulje og forholdsvist stejle brinker
9DQGNYDOLWHW Næringsrigt lidt mørkt vand
9HJHWDWLRQ Forholdsvis ringe, dunhammer, alm. andemad
3DGGHU Springfrø, grøn frø
3OHMH De unge elletræer langs den sydlige og vestlige del fjernes. Herved fremtræder det gamle skovbryn tydeligere, bladnedfaldet formindskes, og solindstrålingen stiger. Dammen tørpumpes i højsommeren, evt. bortgraves slampuljen.
3ULRULWHULQJ1
9nGRPUnGHQU
%HVNULYHOVHEn mindre dam som er blevet etableret i 1994 og uddybet i 1996 så den kom i overensstemmelse med plejeplanen, efter det sidste indgreb holder dammen vand sommeren over. I særlig tørre somre vil dammen dog nok tørre ud. Dammen ligger helt åbent og soleksponeret på engen i umiddelbar nærhed af sydvendt skovbryn og levende hegn
9DQGNYDOLWHWGod, klart lidt mørkt vand
9HJHWDWLRQ Ringe plantevækst: Pindsvineknop, vandranunkel
3DGGHUSpringfrø, stor vandsalamander, grøn frø
3OHMHDer er ikke akut behov for pleje. I 1999 blev der fjernet dunhammer manuelt for at forhindre en tilgroning og dermed
ødelæggelse af dammen som muligt ynglested for løvfrøen. Dette bør fortsætte, evt. ved maskinel afskrabning.
3ULRULWHULQJ3
9nGRPUnGHQU
%HVNULYHOVH En mindre dam som er reetableret i 1994 og uddybet i 1996 da den tørrede ud for tidligt på sommeren. Dammen
er beliggende på engen umiddelbart op til Lindes Å og i nærheden af det sydvendte skovbryn. Dammen er fuldt soleksponeret
og ganske fladvandet.
9DQGNYDOLWHW God, klart vand
9HJHWDWLRQ Ringe, vandranunkel, vandpileurt
3DGGHU Grøn frø, stor vandsalamander.
3OHMH Der er ikke akut behov for pleje. I 1999 blev der fjernet dunhammer manuelt for at forhindre en tilgroning og dermed
ødelæggelse af dammen som muligt ynglested for løvfrøen. Dette bør fortsætte, evt. ved maskinel afskrabning.
3ULRULWHULQJ3
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9nGRPUnGHQU
%HVNULYHOVH En lille dam beliggende op til en lille lund med rødgran og gråel. Dammen er åben mod syd og ret soleksponeret. Dammen tørrer ud i eftersommeren de fleste år. Bredden er ret stejl, ca. 60 cm. Det er et dybt, rundt hul. Bortset fra sydkanten er der overskygget langs kanten.
9DQGNYDOLWHW Forholdsvis god, klart lidt mørkt vand
9HJHWDWLRQ Vandskræppe, Gul Iris, Vandranunkel. Ikke megen mosekantvegetation.
3DGGHU Grøn frø, springfrø, stor vandsalamander, lille vandsalamander
3OHMH Rydning af enkelte pilebuske på sydsiden Opsætning af pæle i 2 m's afstand langs sydsiden bør udføres. I øvrigt ikke
behov for pleje på nuværende tidspunkt, men på sigt må opvæksten af træer langs bredden bekæmpes.
3ULRULWHULQJ3
9nGRPUnGHQU
%HVNULYHOVHLøvfrøvandhul. En mindre cirkulær dam som er reetableret i 1994 og uddybet i 1996 for at undgå udtørring.
Dammen vil formentlig kun tørre ud i tørre somre. Den er beliggende umiddelbart op til det sydvestvendte skovbryn og er
fuldt soleksponeret. Dammen er forholdsvis fladvandet og har store bredzoner. Størrelse ca. 15 x 15 m. Masser af grønne frøer.
9DQGNYDOLWHW Meget fin, klart lidt mørk pga. tørvebunden
9HJHWDWLRQForholdsvist ringe, vandpileurt, lysesiv, vandranunkel, tagrør, Vejbred-Skeblad, Sødgræs, Hjortetrøst.
3DGGHU Løvfrø, Grøn frø, springfrø, lille vandsalamander og stor vandsalamander
3OHMH Der bør opsættes pæle omkring vandhullet. I øvrigt ikke umiddelbart behov for pleje
3ULRULWHULQJ2
9nGRPUnGHQU
%HVNULYHOVH Den lille dam er etableret i 1994, og holder vand i de fleste somre. Dammen ligger åbent og fuldt soleksponeret.
Dammen gennemkrydses af stort ødelagt drænrør, medførende vand fra skoven. Vandstanden er derfor meget variabel.
Dammen har grusbred. De er masser af grønne frøer.
9DQGNYDOLWHWForholdsvis god, klart og mørkt, men meget næringsrigt
9HJHWDWLRQ Fint tæppe af vandranunkel. Kantvegetation af Bredbladet Dunhammer, Tudsesiv, Knopsiv, Vejbred-Skeblad.
3DGGHU Grøn frø, skrubtudse og lille vandsalamander
3OHMH Der er ingen behov for pleje, bortset fra at der bør opsættes pæle.
3ULRULWHULQJ3
9nGRPUnGHQU
%HVNULYHOVH En mindre dam som er beliggende op til asfaltvej. Dammen er forholdsvis overskygget af omkringstående høje
træer. Der har dog fundet en del rydning af buske sted. Dammen er meget dyb og stejle brinker. Der er en del slam.
9DQGNYDOLWHW Ret mørkt, meget næringsrigt
9HJHWDWLRQ Ringe, alm. andemad
3DGGHU Springfrø, grøn frø, skrubtudse
3OHMH Der er ikke behov for pleje
3ULRULWHULQJ0
9nGRPUnGHQU
%HVNULYHOVH En større dam som er delvist reetableret af Garnisonen i 1995. Dammen er lavvandet og forholdsvis tilgroet
med tagrør, med enkelte vandflader. Den soleksponerende dam tørrer ud i de fleste somre. Det er et stort område på ca. 200 x
50 m med rørsump.
9DQGNYDOLWHWMeget fin, helt klart vand.
9HJHWDWLRQVandranunkel, kransnål, tagrør, Knoldet Brunrod.
3DGGHU Springfrø, butsnudet frø
3OHMH Der er ikke behov for pleje på nuværende tidspunkt. På sigt kan man bekæmpe tilgroningen med tagrør ved at skrabe
de øverste 0.4 m af bunden væk.
3ULRULWHULQJ2
9nGRPUnGHQU
%HVNULYHOVH Løvfrøvandhul. Terrænets nyeste sø. Ca. 40 x 10 m. Etableret i 1994 som en af de såkaldte krebsedubletdamme, og oprenset igen i 1999. Dammen ligger helt åbent og er fuldt soleksponeret. Den ene halvdel af dammen er en stor
fladvandet bredzone, mens den anden del er dyb med forholdsvis stejle brinker. Dammen holder vand i alle år. Dammen ligger op til levende hegn. Der er grus- og sandbredder, og næsten ingen vandplanter har nået at etablere sig efter nygravningen.
Græsset omkring vandhullet bliver slået! Det virker lidt parkagtigt, men er godt for padderne.
9DQGNYDOLWHW Meget fin, klart
9HJHWDWLRQRinge. Enkelte dunhammer, pindsvineknop, svømmende vandaks og vejbred skeblad, vandranunkel breder sig
langsomt i dammen.
3DGGHU Løvfrø, grøn frø, springfrø, stor vandsalamander, lille vandsalamander
3OHMH Der er ikke behov for pleje for indeværende, men der bør opsættes pæle.
3ULRULWHULQJ3
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9nGRPUnGHQU
%HVNULYHOVH Løvfrøvandhul. Den store dam på ca. 120 x 35 m er reetableret i efteråret 1993 af Garnisonen og holder vand
alle somre da den vestlige ende er meget dyb. Dammen er en af de såkaldte krebsedublet-damme. Den østlige halvdel af den
rektangulære dam er en stor fladvandet bredzone med sumpplanter og små pilebuske. Dammen modtager drænvand fra større
rør i dammens sydvestlige hjørne. Dette har medført en klar ringere vandkvalitet i 1996 og 1997 end i 1995. Samtidig har det
medført, at det har været muligt for hundestejler at kolonisere vandhullet.
9DQGNYDOLWHW Forholdsvis god, ret klart, men har dog gennemgået en forværring i forbindelse med at der er kommet i fisk i.
9HJHWDWLRQ Rig plantevækst, svømmende vandaks, vand pileurt, vejbred skeblad, kransnålalger, vandranunkel, pindsvineknop, liden andemad, kors andemad, bredbladet dunhammer, tagrør, Blærestar, seljepil, knopsiv, kærdueurt, bredbladet mærke.
3DGGHU Løvfrø, ynglende, grøn frø, springfrø, skrubtudse, stor- og lille vandsalamander
3OHMHDet ovennævnte drænrør bør ledes uden om vandhullet og direkte ned til Lindes Å. I højsommeren 1999 bør dammen
tørpumpes for at udrydde fiskene. Hundestejler og andre fisk spiser haletudser og er derfor skadelige for løvfrøen og den øverige beskyttelsesværdige paddefauna. Det er stadig en kvækkelokalitet for løvfrøen, men den er nu under kraftig tilgroning
med dunhammer, samtidig med at der er trængt hundestejler ind. Dammen pumpes tør og dunhammeren skrabes maskinelt
af. Der bør opsættes pæle.
3ULRULWHULQJ1
9nGRPUnGHQU
%HVNULYHOVH En meget stor dam på 200 x 150 m beliggende åbent i landskabet. Størstedelen af dammen er bevokset med pilekrat, men der er også spredte, større partier med åbent vand. Dele af dammen er således soleksponeret. Halvdelen af vandfladen er dækket af hængesæk med vandplanten Bukkeblad. Der er en del gårdaffald, samt marksten som er deponeret.
9DQGNYDOLWHW Forholdsvis dårlig, uklart meget næringsrigt vand
9HJHWDWLRQ Hjortetrøst, Bukkeblad, Bredbladet Dunhammer, Blærestar, Bittersød Natskygge, Seljepil, Lysesiv.
3DGGHU Springfrø
3OHMH Tørpumpes, samt afskrabning af slamlaget. Pil opgraves og lægges i depot ved søen. Søen oprenses til fast bund eller
max. 1,5 meters dybde på midten. Der etableres flade anlæg fra kronekant og ud i søen. Materialer planeres fladt ud rundt om
søen. Grov reetablering udføres med gravemaskine. Et stort projekt.
3ULRULWHULQJ1
9nGRPUnGHQU
%HVNULYHOVHLøvfrøvandhul. Et nyopstået, stort vådområde, opstået mellem RC's Høj og Kjelds Lund. Det er en lavning i terrænet, hvor der har kørt en del bæltekøretøjer. Nu står der blankvand hele året på græs, og området er meget attraktivt for både Løvfrøer og ynglende vadefugle som Vibe og den sjældne Rødben.
3DGGHULøvfrø
3OHMH Ingen pleje nødvendig. Bør friholdes for kampvogneskørsel fra og med april til og med juli, ved opsætning af midlertidige pæle eller spanske ryttere..
3ULRULWHULQJ1
9nGRPUnGHQU
%HVNULYHOVH1\V¡(QJHQH6HQHGHQVWnHQGHDIVQLW
3ULRULWHULQJ1
9nGRPUnGHQU
%HVNULYHOVHVandhul på ca. 500 m2 i vildtremise lige nord for håndgranatbanen, ud for østspidsen af Fasanhegn. Tilgroet i
pilebuske og større træer. Ikke undersøgt nærmere for flora og fauna.
3OHMHSøen oprenses til fast bund eller max. 1,5 m´s dybde på midten. Pil opgraves og lægges i depot ved søen. Der etableres
flade anlæg fra kronekant og ud i søen. Materialer planeres fladt ud på 3 sider. Grov retablering udføres med gravemaskine.
3ULRULWHULQJ1
9nGRPUnGHQU
%HVNULYHOVHLille vandhul på ca. 250 m2 , beliggende umiddelbart nordvest for Fasanlund. Vandhullet er omgivet af træer.
Det er ikke nærmere undersøgt for flora og fauna.
3OHMHSøen oprenses til fast bund eller max. 1,5 meters dybde på midten. Anlæg på 2 sider gøres mere flade. Materiale planeres fladt ud på 2 sider. Træstød og rødder opgraves og lægges i depot. Der etableres fladvandet areal mod nord og store sten
udlægges. Grov reetablering udføres med gravemaskine.
3ULRULWHULQJ1



)RUVODJWLOJHQVNDEHOVHDI1\V¡

I samarbejde med Sjællandske Livregiment har Skov- og Naturstyrelsen udarbejdet en projektbeskrivelse for genskabelse af Nysø. Ved skrivelse af 11. oktober 2000 fremsendte Sjællandske Livregiment projektet som en ansøgning til Vestsjællands Amt, med henblik på at
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opnå tilladelse at retableringen i henhold til vandløbsloven, planloven og naturbeskyttelsesloven. Projektbeskrivelsen er gengivet nedenfor:
*HQVNDEHOVHDI1\V¡Sn$QWYRUVNRYYHOVHVSODGV$QV¡JQLQJ
%DJJUXQG
Som led i forsvarets miljøstrategi er der indgået aftale med Skov- og Naturstyrelsen om udarbejdelse af en Drifts- og Plejeplan for Antvorskov Kaserne Øvelsesplads ved Slagelse.
Et indledende møde om planen blev afholdt ved Sjællandske Livregiment (SJLR) på Antvorskov Kaserne 25. maj 2000. I dette møde deltog repræsentanter fra Skov- og Naturstyrelsen,
Forsvarets Bygningstjeneste, Hærens Operative Kommando og SJLR.
På mødet blev mulighederne for genskabelse af Nysø i øvelsesterrænets sydøstlige del drøftet.
Da der viste sig både naturgenopretningsmæssige og øvelsesmæssige betydelige fordele herved, var der enighed om at søge dette projekt gennemført.
7HUU QEHVNULYHOVH
Antvorskov Øvelsesplads er et kuperet terræn i naturtilstand med åbne, ugødede græsarealer,
spredte krat, levende hegn og over 60 mindre vandhuller. I den sydøstlige del, umiddelbart
syd for Charlottedal Skov (se vedlagte kortudsnit), ligger Nysø/Lindeså-sænkningen, kaldet
"Nysø-engene", som landskabeligt set nærmest har karakter af en ådal. Det er en langstrakt
eng- og mosestrækning, med enkelte vandhuller, som formentligt er tidligere tørvegrave.
Sænkningen er knap 1000 meter lang og 200-300 meter bred. Gennem hele strækningen løber
i vest-østlig retning den lille Lindeså, som har form af en lang, lige, åben kanal, ca. 1-1,5 meter bred. Ved udløbet mod øst ligger Lindeså dybt i terrænet, ca. 2 - 2,5 meter under terræn,
med stejle skrænter. Åen udspringer inde på øvelsespladsen, vest for Nysø-engene. Åen
modtager også vand fra den nordfor liggende Charlottedal Skov via 2-3 skovgrøfter.
Hele sænkningen har engang været en sø, "Nysø", som blev afvandet og tørlagt ved gravning
af en drænkanal gennem hele området.
3URMHNWEHVNULYHOVH
Nysø kan genskabes meget enkelt ved at etablere et stryg ved udløbet umiddelbart nordvest
for Nærkampbyen, Østerby, hvor et kampvognsspor krydser grøften. Her ligger Lindeså som
nævnt meget dybt under terræn. For at skabe et åbent vandspejl på Nysø med en vanddybde
på op til 1 meter, skal bundkoten ved udløbet formentligt forhøjes 1,5 - 2 meter, men dette beror på en nærmere terrænnivellering.
Den genskabte sø forventes at ville udgøre 18-20 hektar.
Da Lindeså har sit udspring på øvelsespladsen, og Nysø-sænkningen ligger meget lavt i terrænet, skønnes projektet ikke at kunne medføre afvandingsproblemer for naboer. En del af
den nordfor liggende, privatejede Charlottedal Skov har forsvaret lejet af godsejer D. de Neergaard, Valdemarskilde. Som nævnt modtager Lindeså vand via skovgrøfter fra dette skovkompleks, men da det terrænmæssigt er beliggende højt over Nysø-engene, vurderes søen
heller ikke at medføre afvandingsproblemer i skoven.
På en strækning vest for stryget ud mod søen ønskes Lindeså gjort bredere, således at den kan
anvendes til broslagning i forbindelse med den militære uddannelses- og øvelsesvirksomhed.
På vedlagte kortudsnit er søens omtrentlige udstrækning angivet med indramning. Desuden er
forslag til placering af stryg samt udvidelse af strækning af Lindeså markeret.
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)RUGHOHYHGSURMHNWHW
Projektet vil være en øvelsesmæssig gevinst for de militære brugere af området, idet det giver
muligheder, som ikke er tilstede i dag, nemlig sejlads og broslagning over vandløb.
Naturmæssigt set forventes genskabelsen af Nysø også at blive en fordel. Erfaringer fra lignende naturgenopretningsprojekter viser, at der hurtigt vil indfinde sig et rigt dyre- og planteliv knyttet til lavvandede søer og moser. Navnlig forventes projektet at gavne vandfugle, padder, insekter samt vand- og moseplanter.
I dag fremstår Nysø-engene som en ret monoton mose- og engstrækning, under delvis tilgroning af pilekrat i den østlige del. Området er stort set tørt på overfladen, og man flere steder
færdes til fods. Derimod er underlaget blødt, og engene er impassable for køretøjer. Derfor er
hele området da også belagt med kørselsrestriktioner.
Den dominerende bevoksning på engene er rørgræs, tagrør, mjødurt og topstar. Der er en interessant bevoksning af smalbladet kæruld i den østlige del. Der blev under Skov- og Naturstyrelsens biologiske registrering i 1999 ikke fundet sjældnere planter i Nysø-engene. Af ynglefugle blev som det mest interessante registreret 2 par af mosefuglen dobbeltbekkasin. Herudover blev der registreret mere almindelige mosefugle som rørsanger, rørspurv, bynkefugl og
græshoppesanger. Tidligere har der ynglet både rørhøg og grågås i Nysø-engene.
Alle de ovennævnte fuglearter forventes at blive favoriseret af en vandstandshævning. Ved
etablering af en søflade forventes mosevegetation, herunder kæruld, at blive udbredt langs de
fugtige randarealer.
Landskabeligt set vil genskabelsen af Nysø i ådalen tæt op ad den gamle løvskov Charlottedal
Skov, være en meget stor gevinst for området.
På baggrund af ovenstående lever projektet op til formålet med Drifts- og Plejeplaner på de
militære områder, som bl.a. tilsiger, at planerne skal sikre bevarelse og udbygning af de naturmæssige værdier tilpasset behovet for øvelses- og uddannelsesvirksomhed.
$QV¡JQLQJ
Sjællandske Livregiment skal hermed ansøge Vestsjællands amtskommune om de nødvendige
tilladelser efter relevant lovgivning, herunder vandløbsloven, naturbeskyttelsesloven samt
planloven, til at genskabe Nysø som beskrevet ovenfor og som angivet på vedlagte kortudsnit..
Per Rohde Nielsen
oberstløjtnant
Stabschef"
Den 7. maj 2001 meddelte Vestsjællands amt tilladelse til projektet i medfør af vandløbslovens § 48 og planlovens § 35, og som dispensation for naturbeskyttelseslovens § 3. Afgørelsen blev ikke påklaget inden for de efterfølgende 4 ugers klagefrist, og står derfor ved magt.



3OHMHRJJHQRSUHWQLQJDIIRUWLGVPLQGHU

*HQHUHOSOHMH
Al kørsel og enhver form for gravning, herunder skyttehuller for enkeltmand, på gravhøje og
andre fortidsminder er naturligvis strengt forbudt.
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Af hensyn til fortidsmindernes bevaring er det ønskeligt, at fortidsminderne ligger hen med en
solid overflade af græs og uden slørende træopvækst.
Gamle træer på fortidsminderne er ikke i sig selv uønskede, men for at forebygge stormfaldsskader anbefales det, at de tages bort.
$IP UNQLQJDIIRUWLGVPLQGHUQH
Fortidsminder i et militært øvelsesområde bør - hvad de da også i stor udstrækning er - være
afmærkede med pæle.
Fredede fortidsminder har en 2 meter fredningszone omkring sig, og pælene skal derfor holdes mindst 2 meter fra gravhøjenes fod. 4 pæle omkring er som regel ikke nok. Alt efter højens størrelse bør der anvendes 6 eller flere, for at angive en cirkel om højen.
Hver høj skal afmærkes. Alternativt afmærkes en hel højgruppe under ét/samlet som et kompleks.
5HVWDXUHULQJNRQWUDSOHMH
• 3OHMHaf fortidsminder indebærer udelukkende SOHMHDIYHJHWDWLRQHQSnIRUWLGVPLQGHWOg
det kan forsvaret selv udføre.
•

5HVWDXUHULQJer en indgriben i selve fortidsmindet, og det er et tiltag som kun Kulturarvstyrelsen har kompetancen til at iværksætte. Skov- og Naturstyrelsen er villig til, og indstillet på, når og hvis Gardehusarregimentet er interesseret, at gennemgå samtlige fortidsminder og aftale istandsættelse/restaurering af øvelsesområdets fortidsminder.

.RQNUHWHUHVWDXUHULQJVRJSOHMHIRUVODJ
Konkrete pleje- og restaureringsforslag fremgår af kataloget i bilag 14. På Antvorskov drejer
det sig om gravhøjen "Bavnen", samt terrænet jord- og stendiger.



)RUVODJWLOHUVWDWQLQJDIQnOHEHSODQWQLQJPHGO¡Y

Af landskabelige grunde foreslås "Kelds Lund", som er rødgran fra 1994, erstattet med løv
ved successivt indplantning..

 )RUVODJWLOIULKROGHOVHDIDUHDOHUIRUPLOLW UDNWLYLWHW
Skov- og Naturstyrelsen ønsker at friholde alle terrænets vådområder (moser, enge, søer og
vandløb) for øvelsesaktiviteter, bortset fra gennemgående færdsel til fods. Nysø-engene, samt
en række af de større vådområder, er allerede udlagt som område med kørselsforbud på grund
af impassabelt terræn. Sejlads over sø skal dog være muligt på Nysø uden for fuglenes yngletid.
Særligt udsatte vandhuller beskyttes mod kørsel for tæt på bredden gennem udlægning af 2-5
meter bufferzoner med sammenhængende vegetation. Bufferzonerne markeres med pæle.
Fortidsminder ønskes helt friholdt for alle typer øvelsesaktiviteter.



Skov- og Naturstyrelsens forslag til beskyttelse og forbedring af natur- og kulturværdier

Bavnen markeres på øvelseskortet som lukket område. Jord- og stendiger markeres på øvelseskortet som fredede.
Det foreslås drøftet, om der skal udpeges særlige områder med graveforbud (som nu) eller om
der omvendt kun må foregå gravning i særligt udpegede områder.
Det foreslås drøftet, om der bør være begreber som faste bæltespor og/eller tvangsspor (evt.
på bestemte strækninger) for at skåne terrænet. Desuden om det er en god idé at udpege faste
stillingsområder.

 )RUVODJWLOUHWQLQJVOLQLHUIRURIIHQWOLJKHGHQVDGJDQJ
Den åbne politik overfor publikum bør fastholdes.
De nye retningslinier fra forsvaret følges:
Udenfor øvelsestid bør offentligheden have adgang til terrænet til fods og på cykel. Færdsel
på terrænet sker på eget ansvar. På et kort kan anvises et stisystem som skal følges af cyklister.
Gæster til fods bør dog efter Skov- og Naturstyrelsens opfattelse også kunne færdes uden for
det anbefalede stisystem. Af terrænkortet skal fremgå, om der er områder som er afspærret
permanent for publikum på grund af fare, f.eks. forsagere.
Kørsel med motorkøretøjer bør efter Skov- og Naturstyrelsens opfattelse ikke være tilladt.
Hunde skal føres i snor.
Der bør fortsat være god skiltning ved indgangene hvor publikum kan se hvornår der er øvelser.

Kommentarer og ønsker fra eksterne bidragydere





.RPPHQWDUHURJ¡QVNHUIUDHNVWHUQHELGUDJ\GHUH

Med en skrivelse den 4. august 2000 orienterede Skov- og Naturstyrelsen de eksterne bidragydere bestående af Vestsjællands Amtskommune, Slagelse Kommune, Hashøj Kommune,
Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Dansk Ornitologisk Forening, Entomologisk
Forening, Dansk Botanisk Forening, Danmarks Jægerforbund samt Valdemarskilde Skovdistrikt v./ godsejer Denis de Neergaard om, at en Drifts- og Plejeplanlægning for Antvorskov
Øvelsesplads var igangsat. Styrelsen indkaldte i den anledning eventuelle bidrag fra de pågældende myndigheder og organisationer til planlægningen. I skrivelsen blev øvelsespladsen
kort beskrevet. Om formålet med Drifts- og Plejeplanlægningen hed det, at:
³ 3ODQHQVNDOWLOUHWWHO JJHUHWQLQJVOLQMHUQHIRUEHQ\WWHOVHGULIWRJSOHMHDI¡YHOVHVWHUU QHW
VnOHGHVDWGHURSQnVHQWLOIUHGVVWLOOHQGHRSI\OGHOVHDIIRUVYDUHWVEHKRYIRUGHXGGDQQHO
VHVP VVLJHDNWLYLWHWHUVDPWLGLJWPHGDWGHQDWXUEHVN\WWHOVHVP VVLJHUHNUHDWLYHRJNXOWXU
KLVWRULVNHLQWHUHVVHUWLOJRGHVHV
'ULIWVRJ3OHMHSODQO JQLQJYLORPIDWWHXGDUEHMGHOVHDINRUWEHVNULYHOVHDIGHQPLOLW UH
EHQ\WWHOVHUHJLVWUHULQJRJEHVNULYHOVHDIQDWXUW\SHURJIORUDRJIDXQDP VVLJHIRUKROG
EHVNULYHOVHDIRIIHQWOLJKHGHQVPXOLJKHGHUIRUDGJDQJWLOWHUU QHWIDVWO JJHOVHDISOHMHEH
KRYVDPWHQDIYHMQLQJDIEHQ\WWHOVHVRJEHVN\WWHOVHVKHQV\Q
'HWHUHWYLJWLJWIRUPnOPHGSODQO JQLQJHQDWWLOYHMHEULQJHDOUHOHYDQWLQIRUPDWLRQRPWHU
U QHWRJVLNUHDWGHWLORPUnGHWNQ\WWHGHLQWHUHVVHUNDQLQGJnLDIYHMQLQJHUQH0DWHULDOH
VRPE¡ULQGJnLGHQNRPPHQGHGULIWVSODQO JQLQJRJ¡QVNHUWLOGHQNRPPHQGHDUHDOGULIW
¡QVNHVGHUIRURSO\VW´
Det blev endvidere meddelt, at Skov- og Naturstyrelsen efter modtagelse af materiale og gennemførelse af egen kortlægning og registrering af arealet, ville udarbejde et forslag til Driftsog Plejeplan. Dette planforslag ville blive tilsendt bidragyderne til kommentering og blive
drøftet på et efterfølgende møde. Skov- og Naturstyrelsen bad om at eventuelle bidrag var
fremsendt til styrelsen senest den 10. december 2000.
Endelig indkaldte Skov- og Naturstyrelsen, i samarbejde med Sjællandske Livregiment, bidragyderne til en rundvisning på terrænet den 7. september 2000. Ved rundvisningen deltog
22 personer, med repræsentanter fra Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité for Slagelse, Vestsjællands Amt, Konsulent for Vestsjællands amt, biolog Peer Ravn, Slagelse (løvfrøprojektet), Slagelse Kommune, Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling for Vestsjælland, Danmarks Jægerforbund, Slagelse Motionsklub, Dansk Automobilforening, Det Danske
Spejderkorps, Dansk Islandshesteforening, Friluftsrådets hovedafdeling samt for Valdemarskilde, Godsejer Denis de Neergaard og søn.
Skov- og Naturstyrelsen modtog efterfølgende skriftlige bidrag fra Vestsjællands Amt, Slagelse Kommune, Hashøj Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Dansk
Ornitologisk Forening, Orienterings Clubben Slagelse samt Peer Ravn Consult, som alle refereres nedenfor.

 9HVWVM OODQGV$PW
Vestsjællands Amt har ingen særlige kommentarer, men henviser til tidligere amtsrapporter
om løvfrøprojektet.



Kommentarer og ønsker fra eksterne bidragydere

Hvad angår Nysøprojektet er amtet positivt. Man afventer svar fra Slagelse Kommune.
Amtet tiltræder i øvrigt anbefalingerne i konsulent Peer Ravns padderapport, som er udarbejdet for amtet.



6ODJHOVH.RPPXQH

Kommunen ønsker fortsat friluftsinteresser tilgodeset, jfr. Kommuneplanen.
Slagelse Kommune henviser til eksisterende lokalplan om bygninger til hest-eskadronen.
Ifølge denne skal der ske udtynding af beplantningen langs Sdr. Ringgade, så det nye bygningsanlæg og hestefoldene bliver synlige fra Sdr. Ringgade.
Kommunen udtrykker i øvrigt stor tilfredshed med samarbejdet omkring Soldatens Lod.



+DVK¡M.RPPXQH

Kommunen fremhæver vigtigheden af, at den fremtidige benyttelse af arealet sikrer flora og
fauna.

'DQPDUNV1DWXUIUHGQLQJVIRUHQLQJVORNDONRPLWHIRU6ODJHOVH
Lokalkomiteen ønsker området bevaret fremover som et overdrev med et betydeligt antal
vådområder.
Fremover bør der ikke gødes og sprøjtes, og uønskede træer og buske bør fjernes.
Gødning fra det kommende hestehold må ikke køres ud på øvelsesarealet, da det vil skade floraen
Nyplantning bør ske med typiske danske træer og buske
Foreningen udtrykker stor tilfredshed med kasernens indstats med restaurering og nygravning
af vandhuller. Visse vandhuller bør nok beskyttes af store pæle eller sten
Lindes å´s udspring og tidlige forløb skal lokaliseres og beskyttes effektivt
Skovbryn og gærder skal bevares , og der må ikke ske flere gennembrud. Skader og forfald
ønskes retableret og plejet.
Der bør ikke etableres permanente øvelsesanlæg i den lejede skov
Brug af skydebanen i skoven bør mindskes mest muligt i weekenden og helligdage af hensyn
til skovgæster og andre rekreative interesser. DN ønsker civile lejemål på skydebanen opsagt
for skovfredens skyld.
Der er stor opbakning til genskabelse af Nysø. Men der bør ikke trænes sejlads på søen, hvis
nødvendigt så lidt som muligt, og ikke i fuglenes yngletid.



'DQVN2UQLWRORJLVN)RUHQLQJ

1DWXUSOHMH: Vegetationen bør bevares som nu, da den er afgørende for en del engfugle. De
store åbne flader bevares og friholdes for træopvækst.
1\V¡HQJHForeningen er meget positiv over for genskabelsen af Nysø. Den foreslår etablering af et eller flere fugletårne/skjul ved søen til glæde for den brede offentlighed. Evt. også
borde og bænke i tilknytning hertil. Anlægget skal have så lille en forstyrrelseseffekt som
muligt. Stier skal føre frem til tårnene.
-DJWForeningen finder ikke, at der bør være mere end de nuværende 4-5 jagter årligt. Det er
hvad området kan bære.
$GJDQJVIRUKROGDe nuværende adgangsforhold bør fastholdes. Der kan evt. også åbnes op
for guidede ture eller faste åbningstider.

Kommentarer og ønsker fra eksterne bidragydere



Foreningen tilbyder at guide fugleture i samarbejde med regimentet.
DOF vil i øvrigt gerne foretage årlige fugletællinger.



)ULOXIWVUnGHW

2IIHQWOLJDGJDQJJHQHUHOW
Friluftsrådet finder det positivt, at der er adgang til hele arealet uden for øvelsestid, i alle
weekender og helligdage.
Foreningen foreslår at der udarbejdes en publikumspolitik og henviser i den forbindelse til
drifts- og plejeplan for Kulsbjerg Øvelsesplads ved Vordingborg (faste veje og stier uden for
øvelsestid. Ridning på etablerede ridestrøg udenfor øvelsestid. Parkeringspladser v. indgange.
Skilte med vejledning. Information om øvelsestid. Mulighed for foreningsarrangementer.
Hund i snor. Regler for fiskeri i søer. Regler om brug af ild etc.).
Hertil mener Friluftsrådet, at det kunne være ønskeligt med færdsel uden for vej og sti i det
omfang det er foreneligt med den militære brug.
Friluftsrådet efterlyser bedre information ved indgangene om øvelsestidspunkter m.v. Man
ønsker også en selvstændig folder om generelle regler for færdsel.
Desuden efterlyses en fast procedure for organisationers brug af arealet, eventuelt et ansøgningsskema, som kan rekvireres eller hentes via en hjemmeside på internettet.
6SHFLILNNHLQWHUHVVHU
- Afmærkede stiforløb, som ikke kolliderer med kampvognsspor.
- Mulighed for en sjælden gang at slå lejr på græsareal uden for spejderstadion.
- Desuden 100x100 m nyt lejrpladsområde. Bør friholdes for milikøretøjer. Gerne i U10 (v.
Horsevang).
- Mulighed for spejdere for at lave bål andre steder end på spejderstadion, i forb. m. løb.
- Tilfredshed med de ridemuligheder der eksisterer i dag. Også mulighed for at bade/svømme med heste i genskabte Nysø.
- Fortsat mulighed for orienteringsløb, motionsløb, cykling af forskellig art m.v., og at der
vises imødekommenhed for nye ønsker.
- Fortsat mulighed for civil kørsel med terrængående køretøjer på visse dele af arealet.
- Støtter genskabelsen af Nysø. Ønsker formidling i form af fugletårne/skjul.
- Håb om fortsat imødekommenhed over for organisationer og borgere. Gerne deltagelse i
et evt. brugerråd.



2ULHQWHULQJV&OXEEHQ6ODJHOVH

Orienterings Clubben Slagelse har udarbejdet orienteringskort over skoven og en væsentlig
del af øvelsesarealet. Kortet benyttes også af kasernen. Vil gerne fortsat kunne benytte terrænet til orienteringsløb. Klubben er vant til at respektere såvel pålagte som frivillige frizoner
for flora og fauna.



Kommentarer og ønsker fra eksterne bidragydere

Vandhullet i Soldatens Lod er et yndet udflugtsmål for skoleklasser.



3HHU5DYQ&RQVXOW

Løvfrøprojektet har været en stor succes. Men det er nødvendigt at følge op på det og vedligeholde vandhullerne i en god plejetilstand. Det anbefales, at det løbende plejebehov indarbejdes i Drifts- og Plejeplanen.
Løvfrøer kvækker fra 22 damme, hovedsageligt i sektorerne I, III b, III c, IV c og IV d.
For at undgå at løvfrøer køres ihjel pga. den tiltagende kampvognskørsel foreslås det, at 5
damme i den centrale del erstattes af 6 damme som er beliggende i yderområderne af terrænet.
Det foreslås at følgende damme kan udgå af plejeplanen: Dam nr. 16, 22, 25, 30 og 32.
Disse damme erstattes af følgende 6 lokaliteter, som renses op og forbedres: Dam nr. 27, 36,
37, 38, 39 og 51.
Desuden foreslås, at en del løvhegn, som er beskadigede og uden biologisk værdi, samt de
gamle granhegn, erstattes af nye løvhegn af egnstypiske træer og buske som eg, tjørn, hæg,
slåen, hunderose og brombær.
Den aftalte informationsskiltning, som forbyder udsætning af fisk og fiskeri i dammene, bør
sættes i værk.
Bekæmpelse af hundestejler ved kortvarig tørlægning (sensommer) af dam 2, 11, 32, 33, 65
og 67.
Generel løbende pleje af vandhuller: Bekæmpelse af dunhammer, afskrab af øverste lag, m.v.
Specielt søen i Soldatens Lod er ved at være helt groet til.

Vurdering af de enkelte ønsker og forslag, samt afvejning heraf
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9XUGHULQJDIGHHQNHOWH¡QVNHURJIRUVODJVDPWDIYHMQLQJ
KHUDI
De forskellige ønsker og forslag til den fremtidige benyttelse og beskyttelse af terrænet blev
drøftet på et afvejningsmøde, afholdt på Antvorskov Kaserne den 9. januar 2001 mellem Gardehusarregimentet, Forsvarskommandoen, Forsvarets Bygningstjeneste og Skov- og Naturstyrelsen. Derudover er der forinden blevet afholdt flere arbejdsmøder samt besigtigelser mellem
regimentet og Skov- og Naturstyrelsen.
Endvidere er der blevet afholdt et afsluttende afvejningsmøde mellem Hærens Operative
Kommando, Gardehusarregimentet og Skov- og Naturstyrelsen den 16. oktober 2002 på Antvorskov Kaserne.
En klar forudsætning for den nedenstående vurdering af de enkelte ønsker til Drifts- og Plejeplanen for Antvorskov Øvelsesplads er at arealet er udlagt som militært uddannelsesområde,
og derfor fortsat skal kunne anvendes som sådan.
I de følgende afsnit er de enkelte forslag og ønsker behandlet, og der er taget stilling til hvorvidt de kan imødekommes eller ej. Forslagene er angivet med normal skrift, mens beslutningen er angivet med kursiv.
Det skal understreges at mange af de besluttede forslag forinden iværksættelse kræver tilladelse fra diverse myndigheder jf. kapitel 8. Således kræver:






Alle nye, permanente, militære anlæg en landzonetilladelse fra kommunen i medfør af
Planloven.
Egentlige naturgenopretninger som medfører terrænændringer, som f.eks. opgravning af
vandhuller, kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 hos amtet. Øvrige ændringer af et areals tilstand (i forhold til den hidtidige benyttelse) kræver ligeledes tilladelse.
Vegetationspleje kræver ikke tilladelse, KYLVden klart tjener til at opretholde områdets
hidtidige tilstand.
Placering af permanente, militære anlæg må ikke ske inden for en afstand af 100 meter fra
beskyttede fortidsminder med mindre dispensation hertil opnås fra amtet.
Rydning af fredskov kræver tilladelse fra skovlovsmyndigheden, d.v.s. Odsherred Statsskovdistrikt.



9XUGHULQJDI¡QVNHURJIRUVODJIUDIRUVYDUHW

)RUVYDUHWVEUXWWROLVWHPHGNRUWELODJRYHUIUHPWLGLJH¡YHOVHVIDFLOLWHWHUSn$QWYRUVNRYYHO
VHVSODGV
)RUVYDUHWV¡QVNHUHUJHQQHPJnHWRJGHUHUJHQHUHOHQLJKHGRPDWGHIRUVNHOOLJHIRUVODJWLO
¡YHOVHVIDFLOLWHWHULNNHYXUGHUHVDWYLOOHSnYLUNHQDWXUY UGLHUQHLY VHQWOLJWQHJDWLYWRPIDQJ
SnWHUU QHW5HQRYHULQJDIVN\GHEDQHUQHHUSUREOHPO¡VW(WDEOHULQJDIIDVWHNDPSVWLOOLQJHU
Sn¡YHOVHVSODGVHQHULRYHUHQVVWHPPHOVHPHG6NRYRJ1DWXUVW\UHOVHQVIRUVODJKHURP'HUHU
HQGYLGHUHHQLJKHGRPSODFHULQJHQDIVNRYNDPSRPUnGHXGE\JQLQJDIQ UNDPSE\HQVDPW



Vurdering af de enkelte ønsker og forslag, samt afvejning heraf

SODFHULQJDIREVHUYDWLRQVWnUQH'HUHUGHVXGHQRSQnHWHQLJKHGRPSODFHULQJDIPLQLVN\GHED
QHIRUSDQVUHWPDVNLQNDQRQ6LGVWQ YQWHVRPVNDOSODFHUHVQRUGIRUQ UNDPSVE\HQVWHUE\
YLOKDYHIDUHRPUnGHLQGRYHUGHQJHQVNDEWH1\V¡PHQGHUYLOLNNHIRUHNRPPHVNXGRYHUV¡HQ
3ODFHULQJDIGHRYHQQ YQWHDQO JIUHPJnUDISODQHQVELODJ
*UDYQLQJ GR]QLQJPHGNDPSYRJQH
'HUHUHQLJKHGRPDWGHUNXQPnJUDYHVPHGPDVNLQHSnWHUU QHWHIWHUV UOLJWLOODGHOVHIUD
UHJLPHQWHWRJDWHQU NNHVnUEDUHRPUnGHUKHOWVNDOIULKROGHVIRUJUDYQLQJ VHDIVQLWRP
UHWQLQJVOLQLHUIRUJUDYQLQJ 
3ODFHULQJDIVNLYHULFLYLOWWHUU Q
'HUYDULQJHQNRPPHQWDUHUKHUWLO5HJLPHQWHWRSWDJHUVHOYHYHQWXHOOHIRUKDQGOLQJHUPHG
ORGVHMHUQH
3ODFHULQJDIULGHKXVVWDOGHIRGHUODGHKHVWHIROGHJU VQLQJVDUHDOHUPHWHUVSULQJED
QHVDPWPHWHUULGHVSRUVDPWPHWHUULGHVSRULVNRYDUHDOHUQH
3ODFHULQJDIE\JQLQJHUWLOKHVWHQHHUIDVWODJWRJHUDQJLYHWVRPE\JJHIHOWSnJUXQGNRUWHW
)RUHO¡ELJWIRUVODJWLOULGHVSRUHURJVnIDVWODJWRJVNDOIRUHJnDGULQJYHMHQVDPW&KDUORWWHGDO
$OOH5LGHVSRUHWIUHPJnUDIELODJ'HWIRUXGV WWHVDWHWDEOHULQJDIULGHVSRUHWSnGHWOHMH
GHDUHDOVNHUHIWHUDIWDOHPHGXGOHMHU
'HWHUL¡YULJWEHVOXWWHWDWSROLWLKXQGHNOXEKXVHWVNDOIO\WWHVSnJUXQGDIGHNRPPHQGHDQO J
IRUKHVWHQH)RUHQLQJHQYLOJHUQHIO\WWHWLO5RVWHGRPUnGHW'HQHQHVWHUHDOLVWLVNHORNDOLVHULQJ
HUIRUPHQWOLJ$%&KXVHWHOOHUHWVWHGL$WHUU QHW5HJLPHQWHWYLODINODUHRPSROLWLKXQGH
NOXEEHQIRUWVDWNDQKDYHWLOKXVHSnWHUU QHW
*HQDQYHQGHOVHDIRYHUVNXGVMRUGIUDE\JJHULWLOYHMRJVSRUYHGOLJHKROGHOVH
'HUYDUHQLJKHGRPDWGHULNNHVN¡QQHVDWY UHSUREOHPHUIRUEXQGHWPHGDWJHQDQYHQGH
RYHUVNXGVMRUGIUDGHWNRPPHQGHE\JJHULSnNDVHUQHQWLOGHQnUOLJHYHGOLJHKROGHOVHDIYHMHRJ
VSRU2YHUVNXGVMRUGHQNRPPHUIUDDUHDOHUXGHQUHJLVWUHUHWMRUGIRUXUHQLQJ$WGHUHUWDOHRP
ORNDOMRUGHURJVnY VHQWOLJWVHWLUHODWLRQWLORPUnGHWVQDWXUOLJHIORUD
QGUHWVHNWRULQGGHOLQJ
'HQQ\HVHNWRULQGGHOLQJIUHPJnUDI¡YHOVHVNRUWHW ELODJ
%HKRYIRUJHQHUHOUHQRYHULQJDI¡YHOVHVSODGVHQ
'HUYDUHQLJKHGKHURP
5HWDEOHULQJDIGLJHUODQJV&KDUORWWHGDO6NRYRJ6N\GHEDQHKHJQ
'HUHUHQLJKHGRPDWGHUHUEHKRYIRUUHWDEOHULQJDIGLJHULQGWLO&KDUORWWHGDOVNRY1RUGRJ
VN\GHEDQHKHJQ MIELODJ 
'HWWHDUEHMGHNDQJHQQHPI¡UHVPHGUHJLPHQWHWVHJQHPDVNLQHURJHQKHGHUVDPWYHGWLOI¡U
VHODIVWHQWLOXGEHGULQJDIGLJHUQH
5HWDEOHULQJRJHWDEOHULQJDIOHYHQGHKHJQRJEHSODQWQLQJHUWLOEUXJL¡YHOVHVP VVLJVDP
PHQK QJ
)RUVYDUHW¡QVNHUDWXGEHGUHRJKYRUQ¡GYHQGLJWDWUHWDEOHUHDIGHHNVLVWHUHQGHOHYHQGH
KHJQ ,QIDQWHULKHJQ6N\GHEDQHKHJQ)DVDQKHJQ+¡QVHKHJQVDPW\GUHVNRYEU\QL&KDUORWWH
GDO6NRYQRUG 'HUYDUHQLJKHGKHURP'HVXGHQ¡QVNHUIRUVYDUHWDWHWDEOHUHHWQ\WPH
WHUODQJWOHYHQGHKHJQIUD1\JnUGWLOV\GIRU.HOGV/XQGV\GIRU5& V+¡M'HUYDURJVn
HQLJKHGRPGHWWHQ\HVWRUHO¡YKHJQLGHW6NRYRJ1DWXUVW\UHOVHQLNNHIDQGWDWGHWYLOOHPHG

Vurdering af de enkelte ønsker og forslag, samt afvejning heraf



I¡UHQDWXUP VVLJHHOOHUODQGVNDEHOLJHIRUULQJHOVHUDIGHWnEQHWHUU QGDGHWYLOEOLYHSODFH
UHWSnHWUDQGDUHDODIWHUU QHW'HWDIWDOWHVDWGHUVNDODQYHQGHVO¡YWU HUEHVWnHQGHDIGH
HJQVW\SLVNHHJWM¡UQK JVOnHQKXQGHURVHURJEURPE U'LVVHJLYHUJRGHW WWHKHJQWLO
¡YHOVHVEUXJPHQYHGDWDQYHQGHGLVVHDUWHUHWDEOHUHVRJVnKHJQPHGVWRUHP QJGHUEORP
VWHURJE UIRUGHODJWLJWIRUO¡YIU¡HQLQVHNWHUSDWWHG\URJIXJOH
(WDEOHULQJDIQ\HEHSODQWQLQJHU
)RUDWIRUEHGUHWHUU QHWV¡YHOVHVP VVLJHY UGL¡QVNHU)RUVYDUHWDWHWDEOHUHEHSODQWQLQJHU
IRUVNHOOLJHVWHGHULWHUU QHWEODLRJRPQ UNDPSE\HQVWHUE\%HSODQWQLQJHUQHKDUSUL
P UWWLOIRUPnODWVNDEHEHY JHWHUU Q VNMXORSKROGRJEHY JHOVH IRUVW¡UUHHOOHUPLQGUH
JUXSSHUDISHUVRQHORJN¡UHW¡MHU
'HUYDUHQLJKHGRPDWGHUNXQQHHWDEOHUHVEHSODQWQLQJHURPNULQJVWHUE\XGHQSUREOHPHU
'H¡YULJHHYHQWXHOOHEHKRYIRUEHSODQWQLQJHUE¡UEHVNULYHVVWHGI VWHVLWHUU QHWRJKHUHIWHU
GU¡IWHVPHOOHPSDUWHUQHYHGHWHYHQWXHOWSODQWLOO JVHQHUH
%HKRYIRURSUHQVQLQJHWDEOHULQJRJUHWDEOHULQJDIYnGRPUnGHU
'HUHURYHUHQVVWHPPHOVHPHOOHPIRUVYDUHWVRJ6NRYRJ1DWXUVW\UHOVHQVSULQFLSLHOOH¡QVNHU
RPJHQRSUHWQLQJRJSOHMHDIYnGRPUnGHUKHUXQGHURPJHQVNDEHOVHDI1\V¡'HUHUGRJLNNH
RYHUHQVVWHPPHOVHPHOOHPGHYDOJWHSULRULWHULQJHUDIYDQGKXOOHU'HUEOHYGHUIRURSQnHW
HQLJKHGRPDWSULRULWHUHIRUVYDUHWVYDQGKXOOHU¡YHUVWWLOJHQQHPI¡UHOVHLRJ
KYRUHIWHU6NRYRJ1DWXUVW\UHOVHQVSULRULWHULQJI¡OJHVHIWHUI¡OJHQGH



6NRYRJ1DWXUVW\UHOVHQV¡QVNHURPSOHMHRJJHQRSUHWQLQJDIQDWXU
Y UGLHU

6NRYRJ1DWXUVW\UHOVHQVIRUVODJWLOHQRYHURUGQHWPnOV WQLQJIRU¡YHOVHVSODGVHQVIUHPWLGL
JHQDWXUWLOVWDQG
På afvejningsmødet blev Skov- og Naturstyrelsens ønsker til en overordnet målsætning for
øvelsespladsens fremtidige naturtilstand fremlagt og drøftet.
0DQYDUHQLJHRPDWGHULYLGXGVWU NQLQJYDUI OOHVLQWHUHVVHLDWIDVWKROGHRJIRUEHGUH
$QWYRUVNRYYHOVHVSODGVVRPHWDIIRUVYDUHWVPHVWYDULHUHGHRJQDWXUVN¡QQHWHUU QHU'HOV
DIQDWXUEHVN\WWHOVHVP VVLJHKHQV\QGHOVDI¡YHOVHVP VVLJHKHQV\QGDRJVnGHQPLOLW UH
EUXJVY UGLHUVW UNWDIK QJLJDIRPUnGHWVQDWXUP VVLJHE UHHYQH
'HUYDUHQLJKHGRPDWGHWYLJWLJHRJLQGWLOYLGHUHPHJHWYHOO\NNHGHO¡YIU¡SURMHNWVNDOYLGH
UHI¡UHVVnOHGHVDWGHUVLNUHVHQVWRURJOLYVNUDIWLJO¡YIU¡EHVWDQGSn¡YHOVHVSODGVHQ'HWWHJ¡
UHVYHGDWJHQQHPI¡UHGHQSODQODJWHYDQGKXOVSOHMHRJJHQRSUHWQLQJVRPEHVNUHYHWXQGHUDI
VQLWRJ
'HQXY UHQGHODQGVNDEVY UGLHURJQDWXUW\SHUELEHKROGHVXGHQJ¡GVNQLQJVSU¡MWQLQJHOOHU
RSG\UNQLQJGRJPHGHQNHOWHXQGWDJHOVHUKHUIUD
'HY UGLIXOGHODQGVNDEHUVNDOEHVN\WWHVSOHMHVRJJHQRSUHWWHVJHQQHPHQIDVWODJWSOHMHSODQ
*UDYK¡MHQ%DYQHQVDPWWHUU QHWVVWHQRJMRUGGLJHUVNDOVLNUHVPRGHQKYHUVNDGHLIRUELQ
GHOVHPHGPLOLW U¡YHOVHVDNWLYLWHW
'HUVNDOIRUWVDWIDVWO JJHVUHVWULNWLRQHUIRUEUXJHUHDIWHUU QHWVRPWLOVLNUHUDWRPUnGHWLNNH
QHGVOLGHV\GHUOLJHUHRJDWGHWVWLOVWDQGGHUPHGLNNHJUDGYLVWIRUULQJHV
3OHMHDIRYHUGUHYRJDQGUHnEQHDUHDOHU
7LOIRUVODJHWRPSOHMHDIRYHUGUHYVDUHDOHUYHGVOnQLQJHUGHW*DUGHKXVDUUHJLPHQWHWVRSIDWWHO
VHDWGHWNDQY UHIRUEXQGHWPHGYDQVNHOLJKHGHUDWIRUHWDJHVOnQLQJDIGHPHVWRSN¡UWHSDU
WLHULGHWE OWHVSRUHQHJ¡UGHWXIUHPNRPPHOLJWIRUVOnQLQJVDJJUHJDWHU
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(PQHWHUEOHYHWGU¡IWHWQ UPHUH3UREOHPHWHUYHONHQGWRJVnIUDDQGUH¡VWGDQVNH¡YHOVHVWHU
U QHUPHGIHGOHUHWMRUGKYRUGHUIRUHJnUE OWHN¡UVHOEOD.XOVEMHUJYHOVHVSODGV+HUHU
GHULIRUELQGHOVHPHGGULIWVRJSOHMHSODQHQRSQnHWHQLJKHGRPDWGHUI¡UVOnQLQJHQNDQ
IRUHWDJHVXGM YQLQJDIGHDOOHUPHVWRSN¡UWHRPUnGHU9HGXGM YQLQJHQDQYHQGHVGHUHQWDO
OHUNHQKDUYHVRPHUGHQPHVWVNnQVRPPHPHWRGHLIRUKROGWLOGHQYLOGHIORUDSnVWHGHW+HU
HIWHUYLOGHUNXQQHIRUHWDJHVVOnQLQJSnGHnEQHDUHDOHUPHGKHQEOLNSnDWSOHMHGLVVHRJXQG
JnJUDGYLVWLOJURQLQJPHGEXVNHRJWU HU6OnQLQJHQVNHUPLQGVWKYHUWnUPHGHQWXUQXVVn
HQWUHGMHGHODIKHOH¡YHOVHVSODGVHQVnEQHJU VDUHDOHUVOnVKYHUWnU+HUPHGRSUHWKROGHVRP
UnGHWVQDWXUP VVLJHYDULDWLRQPHGK¡MWRJNRUWJU VPY6RPVOnPDVNLQHDQYHQGHVHQ
JU¡QWK¡VWHUPRQWHUHWPHGHQDOPLQGHOLJRSVDPOLQJVYRJQ
8QGODGHOVHDIVSU¡MWQLQJRJJ¡GVNQLQJ
Vedrørende Skov- og Naturstyrelsens ønske om IRUEXGPRGJ¡GVNQLQJRJVSU¡MWQLQJ ønsker
Gardehusarregimentet at gødske hvor der skal foretages høslæt til brug for hestene ved regimentet. Skov- og Naturstyrelsen har foreslået, at det måske var muligt at anvende slettearealerne omkring ABC-huset (markeret på grundkort) til dette formål. Endvidere er der peget på
uddannelsestrekanten, samt et bælte langs Søndre Ringspor samt MT-målområdet i sektor I..
Men efter Skov- og Naturstyrelsens opfattelse er det et spørgsmål om der overhovedet er behov for gødskning, idet jorden i sig selv er meget fed og lerholdig.
'HUYDUHQLJKHGRPDWDUHDOHUVRPVNDODQYHQGHVWLOK¡VO WWLOKHVWHQHVNDOIULKROGHVIRU
¡YHOVHVDNWLYLWHW
Arealerne i nordvesthjørnet er friholdt for bæltekøretøjer, men er til gengæld ved Skov- og
Naturstyrelsens feltgennemgang registreret som overdrev med en værdifuld flora, som er en
beskyttet naturtype. Det vil være en god plejeforanstaltning for dette overdrev at der bliver
foretaget høslet til hestene, men det er helt afgørende for dette områdes fortsatte botaniske
værdi at der ikke gødskes, sprøjtes eller jordbehandles, og at det første høslet tidligst foretages
den 1. juli.
'HUEOHYRSQnHWHQLJKHGRPDWGHULNNHJ¡GHVSnWHUU QHWERUWVHWIUDVOHWWHDUHDOHUQHRP
NULQJ$%&KXVHWVDPW8GGDQQHOVHVWUHNDQWHQVRPHUNXOWXUJU VDUHDOHUVRPDQYHQGHVWLOK¡
VOHWVPDUNHUWLOKHVWHQH+HUNDQGHUIRUWVDWJ¡GHVVnIUHPWUHJLPHQWHWILQGHUGHWQ¡GYHQGLJWDI
KHQV\QWLOJU VSURGXNWLRQHQ
'HVXGHQNDQGHUIRUWVDWJ¡GHVLYLOGWDJUHIRUWULQVYLVLIRUPDINDONQLQJ
%HN PSHOVHDI. PSH%M¡UQHNOR
Der bliver pletsprøjtet mod Kæmpe Bjørneklo enkelte steder på terrænet. Efter udgangen af
2002 vil brug af pesticider som udgangspunkt være forbudt på forsvarets arealer.
Efter dispensation vil det dog fortsat være muligt at punktsprøjte mod Kæmpebjørneklo med
roundup, men kasernen skal fremsende en særskilt ansøgning herom til Forsvarskommandoen, med redegørelse for behovet. Den anvendte mængde af roundup registreres af miljølederen på kasernen.
'DGHQJLIWLJH. PSHEM¡UQHNORNDQXGJ¡UHHQLNNHXY VHQWOLJVLNNHUKHGVULVLNRIRUVROGDWHU
XQGHU¡YHOVHYDUGHUHQLJKHGRPDWGHQnUOLJHSXQNWVSU¡MWQLQJPHGURXQGXSNDQIRUWV WWH
LQGWLODOOHEM¡UQHNO¡HUHUY N3UREOHPHWHUDOOHUHGHQXEHJU QVHWRJXQGHUNRQWURORJIRU
EUXJHWDIURXQGXSHUGHUIRUEHVNHGHQW
%HN PSHOVHDI0DQJHEODGHW/XSLQ
Der var enighed omkring Skov- og Naturstyrelsens ønske om EHN PSHOVHDIOXSLQHU på terrænet. Spørgsmålet er hvordan, da slåning er meget vanskeligt. Forsøg på afbrænding blev
drøftet.
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%HN PSHOVHQDIOXSLQHUE¡ULQGJnLGHQVDPOHGHVOnQLQJVSODQIRUGHnEQHDUHDOHUEORWVnOH
GHVDWVOnQLQJHQDIOXSLQDUHDOHUVNDOIRUHJnV UOLJWLQWHQVLYW0HJHWRSN¡UWHRPUnGHUPHG
OXSLQXGM YQHVPHGHQWDOOHUNHQKDUYHLQGHQGHWVDPOHGHRPUnGHVOnVVRPEHVNUHYHWRYHQIRU
,I¡OJHERWDQLVNHHNVSHUWHUSn.¡EHQKDYQV8QLYHUVLWHWNDQOXSLQHQEHN PSHVYHGDWVOnpQ
JDQJLMXQLRJpQJDQJLHIWHUnUVPnQHGHUQHPHGHIWHUI¡OJHQGHIMHUQHOVHDISODQWHPDWHULDOHW
3n$QWYRUVNRYE¡UGHUGHUIRUIRUHWDJHVVOnQLQJDIGHSnJ OGHQGHOXSLQRPUnGHULVHNWRU,,,D
,,,ERJ,,,FWRJDQJHnUOLJWLQGHQIRUGHI¡UVWHnUDISODQSHULRGHQGHUHIWHUE¡UGHUIRUHWD
JHVHQHYDOXHULQJ6RPVOnPDVNLQHDQYHQGHVHQJU¡QWK¡VWHUPRQWHUHWPHGHQDOPLQGHOLJRS
VDPOLQJVYRJQ
9LOGWDJUH
5HJLPHQWHWHULQGIRUVWnHWPHGDWGHHNVLVWHUHQGHYLOGWDJUHDIQDWXUKHQV\QLNNHIO\WWHVRJDW
GHULNNHDQO JJHVQ\HYLOGWDJUHSnWHUU QHW(NVLVWHUHQGHYLOGWDJUHNDQGRJXQGWDJHOVHVYLVW
IO\WWHVKYLVGHUVN¡QQHVHWV UOLJWEHKRYKHUIRU'HWWHVNHUI¡UVWHIWHUGU¡IWHOVHPHOOHPDIWD
OHSDUWHUQHRJGHUVNDOXGDUEHMGHVHWSODQWLOO JKHURP
)RUVODJWLOSOHMHJHQRSUHWQLQJRJEHVN\WWHOVHDIYnGRPUnGHU
Skov- og Naturstyrelsen har udarbejdet en generel målsætning for den fremtidige beskyttelse
af vådområderne på Antvorskov Øvelsesplads, samt generelle retningslinier for oprensning og
pleje samt øvelsesaktiviteter. Desuden er hvert enkelt af de i alt 70 vådområder beskrevet,
med forslag til pleje og en prioritering heraf.
3nDIYHMQLQJVP¡GHWEOHY6NRYRJ1DWXUVW\UHOVHQVYnGRPUnGHSODQIRUHODJWRJGU¡IWHWPHOOHP
SDUWHUQH*HQRSUHWQLQJVSODQHQVHVLNNHDWY UHLNRQIOLNWPHGGHQPLOLW UHXGQ\WWHOVHDIWHU
U QHW
*DUGHKXVDUUHJLPHQWHWHULHQLJL6NRYRJ1DWXUVW\UHOVHQVSOHMHIRUVODJIRUYnGRPUnGHUQH
5HJLPHQWHWSnSHJHUDWV¡HQYHG6ROGDWHQV/RGHUNRPPXQHQVDQVYDUVRPUnGHRJLI¡OJHOHMH
DIWDOHQVNDOYHGOLJHKROGHVDINRPPXQHQ9DQGKXOOHWXGHQQXPPHUSnGULIWVRJSOHMHNRUWHW
EHOLJJHQGHPHOOHPYDQGKXORJXGSHJHVVRP¡YHOVHVVWHGIRUYDGQLQJRJLQGJnULNNHL
SOHMHSODQHQ
'HUHURJVnHQLJKHGRPDWEXIIHU]RQHQSnPHWHURPNULQJYnGRPUnGHUQHVNDOIULKROGHVIRU
DON¡UVHORJDQGHQ¡YHOVHVYLUNVRPKHGERUWVHWIUDI UGVHOWLOIRGVRJDWGHWWHNRPPHUWLODW
LQGJnLGHIUHPWLGLJHUHVWULNWLRQHUIRU¡YHOVHVSODGVHQ
)RUVODJWLOJHQVNDEHOVHDI1\V¡
'HUHUHQLJKHGRPDWJHQVNDEH1\V¡YHGHWDEOHULQJDIVWU\JVDPWIRUK¡MHOVHDIE OWHVSRUHW
XPLGGHOEDUWYHVWIRU'HWHUDIWDOWPHG+ UHQV2SHUDWLYH.RPPDQGRDWGHUYLOEOLYHVLNUHW
PLGOHUWLOSURMHNWHWVJHQQHPI¡UHOVHL
)RUVODJWLOSOHMHRJEHVN\WWHOVHDIIRUWLGVPLQGHU
Skov- og Naturstyrelsens forslag til nødvendig beskyttelse af terrænets værdifulde fortidsminder er beskrevet i bilag 14. Her angives vejledning til pleje og beskyttelse af gravhøjen
Bavnen, samt angivelse af steder hvor der er gjort kulturhistoriske fund, bl.a. bronzesager på
Korsbjerg.
'HUHUHQLJKHGRPDWGHQQHSOHMHSODQI¡OJHVRJLQGJnULGHQSULRULWHUHGHKDQGOLQJVSODQ
)RUVODJWLOHUVWDWQLQJDIQnOHEHSODQWQLQJPHGO¡Y
)RUVODJWLOHUVWDWQLQJDIQnOHEHSODQWQLQJHQL´.HOGV/XQG´PHGO¡YNDQLP¡GHNRPPHVDIUH
JLPHQWHWVnIUHPWGHWVNHUYHGJUDGYLVLQGSODQWQLQJDIO¡Y
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)ULKROGHOVHDIDUHDOHUIRUPLOLW UDNWLYLWHW
Skov- og Naturstyrelsens forslag om friholdelse af sårbare arealer for militær aktivitet, bortset
fra gennemgående færdsel til fods, stemmer i et vist omfang overens med de allerede gældende regler i "Blivende Bestemmelser" (BB). Det nuværende kørselsforbud gælder således kun
for de større søer og moser, men for alle fortidsminder.
'HUYDUGRJHQLJKHGRPDWGHUYDUEHKRYIRUHQJHQHUHOWVHWEHGUHEHVN\WWHOVHDIYnGRPUn
GHUQHLIRUKROGWLOGHJ OGHQGHEHVWHPPHOVHU6RPXGJDQJVSXQNWEXUGHDOOHYDQGKXOOHURJ
DQGUHVnUEDUHYnGRPUnGHUPHGSDVVHQGHEXIIHU]RQHSnQRJOHPHWHUVEUHGGHVnOHGHVY UH
RPIDWWHWDIHWJHQHUHOW¡YHOVHVIRUEXG%XIIHU]RQHQRPNULQJGHWNRQNUHWHYDQGKXOWLOSDVVHVGHQ
WDNWLVNHDQYHQGHOVHDIWHUU QHW
'HUHUGHVXGHQRSQnHWHQLJKHGRPNXQDWHWDEOHUHS OHDIVS UULQJRPNULQJV UOLJWXGVDWWH
YDQGKXOOHUKYRUGHUN¡UHVIRUW W VHDIVQLW 
'HWDIWDOWHVDWYDQGKXOOHWPHOOHPGDPQURJ ¡VWIRU.RUVEMHUJ XGSHJHVVRP¡YHO
VHVWHGIRUEM UJQLQJVDPWHYWYDGQLQJPHGN¡UHW¡MHU VRPHQHVWHVWHGSnWHUU QHW YULJH
YnGRPUnGHUVNDODQJLYHVVRPN¡UVHOVIRUEXGVRPUnGHUSn¡YHOVHVNRUWHW
8GSHJQLQJDIIDVWHVWLOOLQJVRPUnGHURJE OWHVSRU
QVNHWRPSnQXY UHQGHWLGVSXQNWDWXGSHJHIDVWHVWLOOLQJVRPUnGHUHULRYHUHQVVWHPPHOVH
PHGUHJLPHQWHWVHJHQSODQ6WLOOLQJVRPUnGHUQHVNDOGRJI¡UVWDISU¡YHVLSUDNVLVI¡UUHJLPHQ
WHWNDQWDJHVWLOOLQJWLOGHQHQGHOLJHSODFHULQJ0HQGHUHUHQLJKHGRPSULQFLSSHW
8GSHJQLQJHQDIGHIDVWHVWLOOLQJVRPUnGHUIUHPJnUDIHWELODJWLOQ UY UHQGHSODQ
5HJLPHQWHWIDVWVORJDWGHULNNHHUIDVWHE OWHVSRUSnWHUU QHWPHQDWGHE OWHVSRUGHU
IUHPJnUDINRUWHUGHPGHUDQYHQGHVLSUDNVLVDWWDNWLVNHnUVDJHU(QHVWHUHHOOHWYDQJVVSRUHU
LVNRYVDPWRYHUN¡UVOHUPDUNHUHWPHG´N¡GEHQ´Sn¡YHOVHVNRUWHW
)RUVODJWLOUHWQLQJVOLQLHUIRURIIHQWOLJKHGHQVDGJDQJ
*DUGHKXVDUUHJLPHQWHWHUHQLJHL6NRYRJ1DWXUVW\UHOVHQVIRUVODJRPDWDGJDQJIRURIIHQW
OLJKHGHQE¡UI¡OJHPRGHOOHQIUD.XOVEMHUJYHOVHVWHUU QKYRUSXEOLNXPPnI UGHVSnHWXG
SHJHWVWLIRUO¡EWLOIRGVRJSnF\NHOXGHQIRU¡YHOVHVWLG'HULPRGIDQGWUHJLPHQWHWDWSXEOLNXP
PnV¡JHRPVNULIWOLJWLOODGHOVHKRVUHJLPHQWHWWLO¡YULJDNWLYLWHWKHUXQGHUI UGVHOXGHQIRU
YHMVWLHU
(QGHOLJIDVWV WWHOVHDIIUHPWLGLJWRUGHQVUHJOHPHQWVNDODIYHQWHHWWLOO JWLO)RUVYDUVNRPPDQ
GREHVWHPPHOVHRPRUGHQVUHJOHPHQWIRURIIHQWOLJKHGHQVDGJDQJ'HWWHIRUYHQWHVDWEOL
YHXGVHQGWYHGnUVVNLIWHW
'HUNDQHQGYLGHUHXGO JJHVHWIDVWULGHVWU¡JIRUFLYLOHU\WWHUHWLOEUXJXGHQIRU¡YHOVHVWLG6H
ELODJ5\WWHUHVNDOKDYHULGHNRUWWLOWHUU QHW
*DUGHKXVDUUHJLPHQWHWRSO\VWHGHVXGHQDWGHUEOHYDIKROGWV UOLJHSXEOLNXPVDUUDQJHPHQWHU
SnWHUU QHWEODLIRUPDIMDJWHU
'HUHUQHWRSRSVDWVNLOWHYHGWHUU QLQGJDQJHRP¡YHOVHVWLGVSXQNWHUVDPWVNLOWHRPUHJOHUIRU
RIIHQWOLJKHGHQVDGJDQJ

 9XUGHULQJDI¡QVNHURJIRUVODJIUDELGUDJ\GHUQH
9HVWVM OODQGVDPWVIRUVODJRJ¡QVNHU
'HUHUHQLJKHGPHOOHPSDUWHUQHRP1\V¡SURMHNWHWRJRPDQEHIDOLQJHUQHLO¡YIU¡SURMHNWHW
6ODJHOVH.RPPXQH
.RPPXQHQVNRPPHQWDUHUDIGHFHPEHUKHQYLVHUWLOHWIRUVODJWLOHQQ\ORNDOSODQIRU
KHVWHVNDGURQHQ,IRUELQGHOVHPHGE\UnGHWVYHGWDJHOVHDIGHQHQGHOLJHORNDOSODQ QU HU
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EHVWHPPHOVHQRPLQGEOLNVPXOLJKHGWLOGHNRPPHQGHKHVWHIROGHIUD6GU5LQJJDGHIDOGHWXG
HIWHU¡QVNHIUDNDVHUQHQ.DVHUQHQV¡QVNHHUEDVHUHWSnDWEHSODQWQLQJHUPHGWLODWVLNUHO
RJDIVN UPQLQJIUDWUDILNHUHWYHM%HSODQWQLQJHQKDUGHVXGHQEHW\GQLQJVRPVQHVN UP
.RPPXQHQKDULP¡GHNRPPHWGHWWH QGULQJVIRUVODJLIRUELQGHOVHPHGYHGWDJHOVHQDIGHQHQ
GHOLJHORNDOSODQ8KHOGLJYLVIUHPJnU QGULQJHQLNNHDIGHQHQGHOLJHORNDOSODQ/HGHUDISOD
QDIGHOLQJHQYHG6ODJHOVH.RPPXQH8QR5DVPXVVHQKDURSO\VWWHOHIRQLVNGHQDW
EHVWHPPHOVHQYLOEOLYHVO¡MIHWYHGHQUHWWHOVH
+HUXGRYHUJLYHUNRPPXQHQVNRPPHQWDUHULNNHDQOHGQLQJWLOEHP UNQLQJHU
'DQPDUNV1DWXUIUHGQLQJVIRUHQLQJ
Danmarks Naturfredningsforening har udtrykt bekymring omkring udspredning af gødning
fra det kommende hestehold.
*DUGHKXVDUUHJLPHQWHWRSO\VHUKHUWLODWJ¡GQLQJHQLNNHHJQHUVLJWLOXGVSUHGQLQJGDGHQLVn
IDOGVNDOVRUWHUHV*¡GQLQJHQIRUYHQWHVDIK QGHWEODWLOVYDPSHG\UNHUH
Danmarks Naturfredningsforening ønsker desuden weekendskydninger på skydebanen begrænset samt at civile lejemål af skydebanen ophører.
)RUVYDUVNRPPDQGRHQILQGHUDWVRPI¡OJHDIQ\HRSJDYHUWLOKMHPPHY UQHWPnIRUYHQWHVHQ
¡JHWEUXJDIVN\GHEDQHQLZHHNHQGHU'HULNNHHUFLYLOHOHMHPnOYHGUEUXJDIVN\GHEDQHQ
6N\GQLQJHQUHJXOHUHVYLDVW¡MEHNHQGWJ¡UHOVHQRJLNNHJHQQHPQ UY UHQGH'ULIWVRJ3OHMH
SODQ%HVWHPPHOVHUQHLVW¡MEHNHQGWJ¡UHOVHQHURYHUKROGW
'DQPDUNV1DWXUIUHGQLQJVIRUHQLQJV¡QVNHURPDWGHULNNHHWDEOHUHVSHUPDQHQWH¡YHOVHVDQO J
LGHQOHMHGHVNRYNDQLNNHLP¡GHNRPPHVGDGHSODQODJWHQHGJUDYHGHSHUPDQHQWHVWLOOLQJHU
HUQ¡GYHQGLJHWLO¡YHOVHVIRUPnORJGHUIRU¡QVNHVHWDEOHUHW(QO¡VQLQJPHGQHGJUDYHGHDQ
O JYLOLI¡OJHUHJLPHQWHWQHWRSVNnQHVNRYHQLPRGV WQLQJWLOV\QOLJHRYHQMRUGVDQO J$Q
O JJHWYLOEHVWnDIRYHUG NNHGHKXOOHU8GHQIRU¡YHOVHVWLGHUGLVVHDQO JLPLGOHUWLGLNNH
XPLGGHOEDUWV\QOLJHLVNRYHQRJYLOGHUIRULNNHYLUNHODQGVNDEHOLJWVN PPHQGH
'DQVN2UQLWRORJLVN)RUHQLQJVORNDODIGHOLQJIRU9HVWVM OODQG
'DQVN2UQLWRORJLVN)RUHQLQJV¡QVNHUWLORSVWLOOLQJDIE QNHRJWnUQHYHG1\V¡NDQLNNHLP¡
GHNRPPHVDIUHJLPHQWHW'HWVN\OGHVSULP UWHWIRUVLNULQJVVS¡UJVPnOLGHWDWIRUVYDUHWLVn
IDOGYLOY UHDQVYDUOLJIRUYHGOLJHKROGHOVHDWWnUQHPY
5HJLPHQWHWNDQLNNHLP¡GHNRPPH'DQVN2UQLWRORJLVN)RUHQLQJV¡QVNHRPIDVWOnVQLQJDIDQ
WDOOHWDInUOLJHMDJWHU0DQIRUNODUHGHDWGHWNDQYDULHUHIUDnUWLOnU±DOWHIWHUEHKRYIRUUH
JXOHULQJYLOGWSOHMH
QVNHWRPJXLGHGHWXUHNDQLNNHJLYHVVRPHQJHQHUHOWLOODGHOVHPHQNDQV¡JHVVNULIWOLJWKRV
UHJLPHQWHWGHUGRJVRPXGJDQJVSXQNWVWLOOHUVLJSRVLWLYWRYHUIRUIRUVODJHW'HWVDPPHJ OGHU
'DQVN2UQLWRORJLVN)RUHQLQJVWLOEXGRPDWIRUHWDJHnUOLJHIXJOHRSW OOLQJHU
)ULOXIWVUnGHW
5HJLPHQWHWILQGHUDW)ULOXIWVUnGHWV¡QVNHURPI UGVHOXGHQIRUYHMHRJVWLHULNNHNDQJLYHV
VRPHQJHQHUHOWLOODGHOVHPHQVNDOV¡JHVKRVUHJLPHQWHWGHUYXUGHUHUKYHUDQV¡JQLQJRJL
JLYHWIDOGXGVWHGHUDGJDQJVNRUWIRUHQWLGVEHJU QVHWSHULRGH
)ULOXIWVUnGHWV¡QVNHRPXGDUEHMGHOVHDIIROGHUNDQLP¡GHNRPPHVGDGHWDOOHUHGHHUSODQODJW
'HUYLORJVnEOLYHDGJDQJWLOUHJLPHQWHWVKMHPPHVLGHKYRURYHUVLJWRYHU¡YHOVHVWLGVSXQNWHU
YLOIUHPJn



Vurdering af de enkelte ønsker og forslag, samt afvejning heraf

QVNHWRPHQOHMUSODGVYHG8 QRUGHQGHQDInEHQHQJPHOOHP+RUVHYDQJRJ&KDUORWWHGDO
6NRYV\G NDQLNNHDFFHSWHUHVDIIRUVYDUHWGDGHUKHUIRUHJnULQWHQVLYN¡UVHOPHGE OWHN¡UH
W¡MHU5HJLPHQWHWSnSHJHUHQGYLGHUHDWGnYLOGWHW\QGHUDWV WWHNDOYHLGHWWHRPUnGH
7LOODGHOVHWLODWDQYHQGHnEHQLOGEnOSODGVNDQDIK QJLJDInUVWLGW¡UNHJUDGHYHQWXHOWLP¡
GHNRPPHVHIWHUVNULIWOLJDQV¡JQLQJ
(WDEOHULQJDIEDGHIDFLOLWHWHUIRUKHVWHNDQLP¡GHNRPPHVLGHWUHJLPHQWHWVHOYVNDOHWDEOHUHHW
YDQGJDQJVRPUnGHIRUHJQHKHVWHGHUVnOHGHVXGHQIRU¡YHOVHVWLGNDQDQYHQGHVDIFLYLOHU\WWH
UH
&LYLOULGQLQJSnWHUU QHWNDQVNHYHGKHQYHQGHOVHWLOUHJLPHQWHWGHUXGVWHGHUULGHSDV,
EOHYGHUNXQDQV¡JWRPULGHSDV&LYLOULGQLQJVNDOI¡OJHGHWIDVWODJWHULGHVSRU VHELODJ 
5HJLPHQWHW¡QVNHULNNHDWLP¡GHNRPPHFLYLON¡UVHOLWHUU QEODDIQDERKHQV\QLGHWGHQFL
YLOHN¡UVHOQRUPDOWYLOIRUHJnLSHULRGHUKYRUGHULNNHHUPLOLW UH¡YHOVHURJGHUIRUYLOIRU
VW\UUHQDERHULXULPHOLJJUDG'HVXGHQYLOGHQFLYLOHN¡UVHOPHGI¡UH\GHUOLJHUHVOLGSnHWL
IRUYHMHQVW UNWEHODVWHWWHUU Q
5HJLPHQWHWPHQHULNNHDWGHUHUEHKRYIRUDWRSUHWWHEUXJHUUnGMI)ULOXIWVUnGHWVIRUVODJRJ
¡QVNHUGHUIRULNNHDWLP¡GHNRPPHGHWWH'HWVN\OGHVDWGHUHUWDOHRPHWPLOLW UW¡YHOVHVWHU
U QRJLNNHHWUHNUHDWLYWRPUnGH
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3/$1
Denne del af Drifts- og Plejeplanen indeholder en anvisning af, hvorledes den ovenfor gennemgåede afvejning kan realiseres i praksis, herunder fastlæggelse af retningslinier for terrænets fremtidige benyttelse, pleje og forbedring i overensstemmelse med afvejningen.

 5HWQLQJVOLQLHUIRUGHQIUHPWLGLJHDQYHQGHOVHDI$QWYRUVNRY
YHOVHVSODGV
 2YHURUGQHGHUHWQLQJVOLQLHUIRUGHQIUHPWLGLJHEHQ\WWHOVHSOHMHRJ
IRUEHGULQJHU
Retningslinierne for den fremtidige anvendelse af Antvorskov Øvelsesplads skal tilgodese
følgende forhold:
• At terrænet er udlagt som militært uddannelsesområde og derfor fortsat skal kunne opfylde
forsvarets behov for uddannelsesaktiviteter.
• At den militære benyttelse sker under hensyntagen til landskabelige og biologiske værdier,
som i Drifts- og Plejeplanperioden søges fastholdt og udbygget.
• At den rekreative benyttelse sker i det omfang, det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt og foreneligt med hensynet til de naturmæssige værdier.

 1\RSGHOLQJLVHNWRUHU
Da terrænet i fremtiden vil blive anvendt mere intensivt til militær øvelses- og uddannelsesaktivitet vil der også blive stillet større krav til uddannelsesfaciliteter og en fordeling af belastningen med mulighed for flere aktiviteter samtidig. Der er derfor også behov for at dele
terrænet op i et antal nye sektorer. Denne opdeling er foretaget med en ny betegnelse efter
romertal.
Sektorinddelingen fremgår af øvelseskortet, bilag 2, hvor den er angivet med brede, røde,
stiplede linier. Terrænet består nu af i alt 16 sektorer, benævnt henholdsvis I, II a, II b, III a,
III b, III c, IV a, IV b, IV c, IV d, V a, V b, V c, V d, VI, og VII.

 1XY UHQGHRJIUHPWLGLJHEUXJHUH
Enheder fra alle værn i det militære forsvar forudsættes fremtidigt i større udstrækning end nu
at ville anvende terrænet. Hensynet til det civile samfund vurderes at nødvendiggøre dette,
således at der i mindre grad afholdes øvelser i civilt terræn.
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Ønskerne fra civile foreninger forventes at ville stige i takt med et øget behov for fritidsaktiviteter. Der vil være uændrede muligheder for brug af terrænet af naturforeninger som ornitologer, botanikere og vandreforeninger samt naturoplevelsesarrangementer.
Ridning og orienteringsløb vil også fremover kunne foregå i et omfang og efter regler som er
kendt i dag.

 1\HUHWQLQJVOLQLHUIRUPLOLW UHDNWLYLWHWHURJI UGVHOPHGN¡UHW¡MHU
De gældende bestemmelser og restriktioner for øvelsespladsens militære anvendelse og øvelsesfaciliteterne er beskrevet i planens afsnit 5 (således som de også er fastlagt i ”Blivende bestemmelser for øvelsesterræn m.v. under Garnisonskommandanten i Slagelse").
Nedenfor redegøres for Q\H tiltag samt bestemmelser og restriktioner som alle er vedtaget i
forbindelse med Drifts- og Plejeplanen, og som skal indføjes i de gældende ”Blivende Bestemmelser”.
De nye bestemmelser for den militære anvendelse er sammen med de øvrige bestemmelser
illustreret på det til Drifts- og Plejeplanen hørende øvelseskort, der er vedlagt som bilag 2.
)ULKROGHOVHDIDUHDOHUIRUPLOLW UDNWLYLWHW
Af frednings- og naturhensyn udpeges særligt sårbare områder som fremover skal friholdes
for al militær øvelsesaktivitet eller kørsel, efter 3 kategorier: 1) Al øvelsesaktivitet forbudt. 2)
Al kørsel forbudt. 3) kørsel med bæltekøretøjer forbudt.
Sådanne kategorier og områder findes allerede i medfør af de gældende Blivende Bestemmelser for Øvelsesterrænet (BB) og omfatter bl.a. kulturgræsarealer, gravhøje, impassable områder og udvalgte, større søer. Områderne udvides imidlertid, for at skåne alle væsentlige naturværdier. Derfor vil kørselsforbudet fremover gælde alle vådområder, bortset fra et vandhul
beliggende mellem vandhullerne 32 og 33 på Drifts- og Plejekortet. Se nedenfor under
"Bjergning og vadning".
De kørsels- og/eller øvelsesfrie områder er angivet med tre typer sort skravering på øvelseskortet i bilag 2. De omfatter bl.a. Nysø-engene samt alle øvrige vådområder med omgivende
vegetationsbufferzone, Korsbjerg, grusgraven, beplantninger, gravhøjen Bavnen, Soldatens
Lod og spejderområdet, Hestefolde, Uddannelses-trekanten m.v.
På visse, særligt udsatte steder er der behov for fornyet eller yderligere pæleafspærring for at
forhindre kørsel. Dette gælder særligt udsatte vandhuller (nr. 19, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 29,
30, 32, 34, 43, 51, 59, 60, 61, 64, 65 og 67 på drift- og plejekortet), pæleafspærring af særligt
sårbare skræntpartier med kørselsforbud (Korsbjerg og grusgrav - se øvelseskort) samt omkring gravhøjen Bavnen.
*UDYQLQJ
Der gælder forskellige regler for gravning på terrænet, alt efter om det er med håndredskaber
eller med maskine.
0HGKnQGUHGVNDEHU
Gravning med håndredskaber må i princippet finde sted overalt på øvelsespladsen, under hensyn til følgende retningslinier:
*UDYHIRUEXG:
• Nærmere end 2 m fra løvtræer og her kun i 30 cm dybde
• I områder med krydsskravering på øvelseskort.
• I områder afgrænset af blå streg (vådområder) jf. øvelseskort.
• I nyplantninger.
• På Korsbjerg.
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På Soldatens Lod.
På skydebanerne og faste uddannelsesfaciliteter.
På veje og i rabatter.
På skrænter og i grusgrave ved Bavnen.

I levende hegn, remiser og bevoksninger skal der graves under hensynstagen til bevarelse af
træer og buske.
0HGPDVNLQNUDIW
Gravning med maskinkraft, herunder dozning, må kun finde sted efter særlig tilladelse fra
Uddannelsessektionen. I nedenstående områder er der graveforbud:
*UDYHIRUEXG
• I områder med krydsskravering jf. øvelseskort.
• I områder med skråskravering jf. øvelseskort.
• I områder afgrænset af blå streg (vådområder) jf. øvelseskort.
• I nyplantninger.
• I diger.
• På toppen af Korsbjerg.
• På skydebanerne samt i og om faste uddannelsesfaciliteter.
• På veje og rabatter.
%M UJQLQJRJHYHQWXHOYDGQLQJ
Den fladvandede dam beliggende mellem dam nr. 32 og 33 er udpeget til dette formål
("svømmesø" - se Drifts- og Plejekortet).

 5HWQLQJVOLQLHUIRUGHQ¡YHOVHVP VVLJHLQGUHWQLQJDIWHUU QHW
)UHPWLGLJHIRUEHGULQJHUHWDEOHULQJHUDI¡YHOVHVIDFLOLWHWHU
Der vil i løbet af den 15-årige planperiode blive foretaget følgende forbedringer og/eller
etableret følgende anlæg på terrænet til brug for øvelsesvirksomhed:
*DUGHKXVDUUHJLPHQWHWVVN\GHEDQHU %LODJ
På langdistancebanerne er der for nuværende tiltag til renovering/modernisering, herunder vil
kuglefangene blive udskiftet med et miljøvenligt materiale, der kan renses for projektiler og
genbruges. Ligeledes vil der i den nærmeste fremtid blive opsat faldmål på begge baner, hvilket vil gøre banerne mere tidssvarende.
(WDEOHULQJDIIDVWHNDPSVWLOOLQJHUSn¡YHOVHVSODGVHQ XGE\JQLQJVJUDG  %LODJ
I forbindelse med implementeringen af 8GGDQQHOVHVFHQWHU6M OODQG vil der være et behov for
etablering af permanente kampstillinger til kampvogne og panserinfanteridelinger med udbygningsgrad 1+2+3, hvilket kræver meget stor forberedelsestid, ligesom behovet for såvel
personel- som maskinressourcer er stort.
Placeringen af de planlagte fuldt udbyggede permanente stillinger fremgår af bilaget.
(WDEOHULQJDIVNRYNDPSRPUnGH %LODJ
Behovet for at indøve færdigheder i skovkamp har altid været tilstede, men mulighederne for
at kunne grave enhederne ned i skove har aldrig været tilstede pga. skade på trærødder m.v..
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Regimentet har i samråd med ejeren af Charlottedal Skov fundet et egnet skovareal, der tilgodeser regimentets behov. Dette areal fremgår af bilag 7.
Der vil blive gravet permanente stillinger ned under hensyntagen til bevoksningen, på det i
bilaget viste område.
5HQRYHULQJRJXGE\JQLQJDIQ UNDPSE\HQ %LODJ
Gardehusarregimentet råder for nuværende over et nærkamphus i to etager samt otte kulisser
bestående af vinkelmure.
'HUHULPLGOHUWLGHWVWLJHQGHEHKRY for at råde over flere rigtige huse til gennemførelse af den
grundlæggende teknik for rensning/kamp i huse/byer, specielt for enheder, der skal udsendes i
international tjeneste.
Det er derfor planen, at de i forvejen opsatte kulisser bygges om til rigtige huse, herunder at
kulisse 5 udbygges til et to-etagers hus ligesom det nuværende og eneste nærkamphus.
Samtidig er det planen, at der opsættes permanente pæle til opspænding af pigtråd, samt at der
bygges et redskabsskur til opbevaring af sandsække, rengøringsredskaber og branddaskere.
3ODFHULQJDIREVHUYDWLRQVWnUQHSn¡YHOVHVSODGVHQ %LODJ
For at opfylde sikkerhedsbestemmelserne i forbindelse med håndgranatkast er det nødvendigt
at opsætte to observationstårne til brug for sikkerhedsposterne så hele fareområdet kan overvåges på betryggende vis.
Hidtil har der skullet udstilles fire sikkerhedsposter, men pga. at bevoksningerne inden for fareområdet med tiden er blevet højere, er der opstået ”døde” vinkler, som posterne ikke kan
overvåge. Det er derfor besluttet, at de to tårne på henholdsvis 8 og 10 meter opstilles som
vist på bilaget. Der vil være tale om to tidligere luftmeldetårne.
3ODFHULQJDIPLQLVN\GHEDQHIRUSDQVUHWPDVNLQNDQRQ %LODJ
For at tilgodese uddannelseskravene på pansret maskinkanon mest muligt er det hensigten at
oprette en miniskydebane nord for Østerby som vist på bilaget.
3ODFHULQJDIULGHKXVVWDOGHIRGHUODGHKHVWHIROGHJU VQLQJVDUHDOHUPHWHUVSULQJEDQH
PHWHUULGHVSRUVDPWPHWHUULGHVSRULVNRYDUHDOHUQH %LODJ
Det igangværende byggefelt (ultimo 2002) er angivet på grundkortet, bilag 1.
En foreløbig udpegning af ridespor fremgår af bilag 11. Ridesporet vil i det store og hele følge
ringvejen og Charlottedal Allé. Udenfor øvelsestid kan sporet benyttes af civile ryttere, som er
i besiddelse af ridekort.
5HWDEOHULQJDIOHYHQGHKHJQ
Der vil blive retableret følgende levende hegn på terrænet
1. Infanterihegn gående i nord-sydgående retning øst for Næstvedvejen retableres eller suppleres i nødvendigt omfang.
2. Skydebanehegn gående øst-vest fra skydebane til Næstvedvej nord om Korsbjerg retableres eller suppleres i nødvendigt omfang.
3. Fasanhegn gående øst-vest mellem sektor III b og III c retableres eller suppleres i nødvendigt omfang.
4. Hønsehegn øst-vestgående i sektor III b retableres eller suppleres i nødvendigt omfang.
5. Ydre skovbryn langs Charlottedal Skov nord retableres.
Ved retablering skal anvendes løvtræer bestående af de egnstypiske eg, tjørn, hæg, slåen,
hunderoser og brombær.
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Samtlige kampvognspassager (kødben) gennem levende hegn vil blive tydeligt afmærket med
hvide pæle.
De ovennævnte, fem strækninger som er angivet på drifts- og plejekortet.
1\HWDEOHULQJDIOHYHQGHKHJQ
Der plantes et nyt, ca. 500 meter levende hegn i sektor IV d, gående fra Nygård til syd for
Kelds Lund, syd for RC's høj. Se drifts- og plejekortet.
Ved retablering skal anvendes løvtræer bestående af de egnstypiske eg, tjørn, hæg, slåen,
hunderoser og brombær.
5HQRYHULQJHUDIHNVLVWHUHQGHVPnEHSODQWQLQJHUSnIRUVYDUHWVHJHWDUHDO
Samtlige skovarealer ( smålunde og beplantningsbælter) på øvelsespladsen vil blive gennemgået og retableret i løbet af planperioden.. Der vil ske nødvendig udtynding, eller supplerende
beplantning. Kjelds Lund vil gradvis blive indplantet med løv i løbet af planperioden.
(WDEOHULQJDIQ\HEHSODQWQLQJHU
For at forbedre øvelsespladsens øvelsesmæssige værdi vil der blive etableret mindre beplantninger forskellige steder i terrænet. Beplantningerne har primært til formål at skabe bevægeterræn (skjul, ophold og bevægelse) for større eller mindre grupper af personel og køretøjer.
I første omgang vil dette ske i og om nærkampbyen Østerby. Se drifts- og plejekortet.
Andre eventuelle beplantninger er endnu ikke stedfæstet eller beskrevet. De vil fremgå ved et
eventuelt plantillæg senere, som drøftes mellem de involverede parter.
5HWDEOHULQJDIGLJHUODQJV&KDUORWWHGDO6NRYRJ6N\GHEDQHKHJQ
Der vil ske en retablering af diger ind til Charlottedal skov Nord og skydebanehegn (se bilag
12). Dette arbejde kan gennemføres med regimentets egne maskiner - og enheder, samt ved
tilførsel af sten til udbedring af digerne.
9HMRJVSRUYHGOLJHKROGHOVH
Den årlige vedligeholdelse af veje og spor omfatter skrabning af hjulspor samt fyld i hjulspor
og bæltespor. Det er besluttet, at eventuelt overskudsjord fra det kommende byggeri af stalde
m.v. på øvelsespladsen vil kunne anvendes som fyld i hjulspor/bæltespor med henblik på udbedring af disse.

 2YHURUGQHWPnOV WQLQJIRU¡YHOVHVSODGVHQVIUHPWLGLJHQDWXUWLOVWDQG
Det er målet at fastholde og forbedre Antvorskov Øvelsesplads som et af forsvarets mest varierede og naturskønne terræner. Landskabsværdier i form af store græsslettepartier, skræntformationer samt moser og vådområder med spredte smålunde og krat skal derfor bibeholdes i
naturtilstand principielt helt uden gødskning, sprøjtning eller dyrkning. Der vil blive gennemført en pleje- og genopretningsplan for vådområderne på terrænet, herunder en genskabelse af
den oprindelige Nysø. Græsslettearealer og overdrev friholdes fra tilgroning eller nedslidning
gennem en fastlagt plejeplan.
De kulturhistoriske værdier på terrænet skal sikres mod enhver skade i forbindelse med militær øvelsesaktivitet og skal plejes og restaureres efter en fastlagt plan.
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Den særlige indsats for naturværdierne på øvelsespladsen skal ske under respekt for områdets
anvendelse til militære øvelsesaktiviteter. Udgangspunktet for aktiviteterne bør dog være, at
der ikke sker yderligere nedslidning af området, idet også den militære brugsværdi er afhængig af områdets naturmæssige bæreevne. Der bør fortsat fastlægges restriktioner for brugere af
terrænet som tilsikrer, at områdets tilstand ikke gradvist forringes.



5HWQLQJVOLQLHUIRUSOHMHDIGHnEQHJU VDUHDOHU

Det skal gennem vegetationspleje sikres, at en væsentlig del af øvelsespladsen fortsat har karakter af åbne græsslette- og overdrevsarealer. Der fastlægges derfor en vegetationsplejeplan
for alle arealer, som er angivet som slette og overdrev på grundkortet. Det drejer sig om 274
hektar slette og 22 hektar overdrev.
3OHMHPHWRGHU
De åbne arealer befinder sig i en konstant tilgroningsproces. Uden vegetationspleje vil græsslette- og overdrevsarealerne hurtigt gro til i roser, lupiner, tjørn, birk, og pil. Der er forskellige plejemetoder til at hindre denne udvikling. De vigtigste er slåning, grenknusning og rydning, men også afbrænding eller græsning er gode plejemetoder. Sidstnævnte er dog vanskelig
at forene med militær øvelse, men græsning kan med held benyttes på arealer på øvelsespladsen, som i henhold til retningslinierne er friholdt for al øvelsesaktivitet.
På Antvorskov Øvelsesplads er der således indgået en græsningsaftale med en lokal landmand
for området Soldatens Lod i terrænets nordvestligste hjørne. Denne del af øvelsespladsen benyttes ikke til øvelser. Området afgræsses af kreaturer. Denne plejeform er til gavn for floraen
på engarealer ved søen.
Afbrænding er en plejeform som kan benyttes på åbne græsarealer. Det er dog vigtigt at slukke alle tilfældigt opståede brande hurtigst muligt, da afbrænding som plejemetode ikke må ske
for ofte, og skal foregå efter en plan hvor afbrændingen sker kontrolleret og pletvist på udvalgte dele efter en turnus. Afbrænding skal helst foregå om foråret inden 1. april, og når jorden, men ikke vegetationen, er fugtig. Modvindsbrand er i en afvejning af fordele og ulemper
at foretrække frem for medvindsbrand, især da den bedre kan styres. På Antvorskov Øvelsesplads skal man være særlig varsom med denne plejeform, på grund af brandfaren i de tilstødende skovbeplantninger.
En anden god, og mere skånsom plejemetode er afslåning af vegetationen. Det er samtidig
den mest benyttede plejemetode. Hvis vegetationen er grov med en del kraftig træopvækst
benyttes en grenknuser. På slette- og overdrevsarealer med ikke for grov vegetation og mindre
træopvækst, f.eks. tjørnekrat, benyttes enten grenknuser eller slagleklipper og på fin vegetation uden træopvækst kan benyttes kniv- og skiveklipper eller en grønthøster. Sidstnævnte er
den mest relevante på Antvorskov.
Gardehusarregimentet har givet udtryk for den opfattelse, at der vil være vanskeligheder forbundet med at slå de særligt opkørte strækninger på Antvorskov Øvelsesplads, idet bæltesporene gør terrænet ufremkommeligt for slåningsaggregater. Dette problem er velkendt også fra
andre østdanske øvelsesterræner med fed, leret jord, hvor der foregår bæltekørsel - bl.a. Kulsbjerg Øvelsesplads. Her var der i forbindelse med drifts- og plejeplanen enighed om, at der
foretages en forudgående udjævning af de mest opkørte sporområder. Ved udjævningen anvendes der en tallerkenharve, som er den mest skånsomme metode i forhold til den vilde flora
på stedet. Herefter vil der kunne foretages høslæt på de åbne arealer med henblik på at pleje
disse og undgå gradvis tilgroning med buske og træer. Høslættet sker mindst hvert 3. år med
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en turnus, så en tredjedel af arealet slås hvert år. Hermed opretholdes områdets naturmæssige
variation med højt og kort græs m.v. Som slåmaskine anvendes en grønthøster monteret med
en almindelig opsamlingsvogn.
Samme princip vil formentligt kunne gøre sig gældende på Antvorskov Øvelsesplads, selv om
de opkørte arealer med bæltespor er langt større her end på Kulsbjerg, og forholdene på de to
terræner derfor ikke umiddelbart kan sammenlignes
.
Forskellige plejemetoder for græsarealerne på Antvorskov har efterfølgende været drøftet
med Gardehusarregimentet og Hærens Operative Kommando.
Alternativer har været, 1) en parcelopdeling af øvelsespladsen. En hel parcel (eksempelvis en
sektor), udjævnes med maskiner og afspærres for al øvelsesaktivitet i max 1 år, hvorefter en
ny parcel udvælges, og så fremdeles. 2) Sporvis udjævning af selve bæltesporene overalt på
terrænet, i kombination med normal slåning af de øvrige arealer. 3) En opdeling af hele øvelsespladsen i ikke-opkørte og opkørte arealer (passable og impassable områder for slåmaskinen). De passable græsarealer slås 3 gange i løbet af den 15-årige planperiode. De impassable
får lov at henligge uden pleje.
Der er enighed om, at det kun er alternativ 2 der er brugbar, når der skal tages hensyn til den
militære brug samt flora og fauna.
Ved slåning er det af hensyn til floraen vigtigt, at det afslåede materiale fjernes for at modvirke den stadige tilførsel af næringsstoffer, som blandt andet sker gennem nedbøren. Hertil
kommer at hvis materialet bliver liggende, vil det udgøre det et dårligt spiringsbed for langt
de fleste plantearter, eftersom jordoverfladen er dækket af et porøst lag af dødt plantemateriale. Dette hindrer lysets nedtrængen til jordoverfladen. En blottet jordoverflade giver langt
bedre spiringsmuligheder for de fleste plantearters frø.
De tidligere marker på Antvorskov Øvelsesplads, som nu overvejende er klassificeret som
"slette", samt områderne med lupin og tjørnekrat bør plejes flere gange i løbet af planperioden, d.v.s. slås mindst 3 gange inden for den 15-årige driftplanperiode. Dette vil sikre, at den
høje diversitet af vilde blomsterplanter bibeholdes og udvikles fremover. I praksis betyder
dette, at der årligt skal slås ca. 60 ha.
Et særligt problem er bekæmpelsen af de store mængder Mangebladet Lupin, som især har
bredt sig i sektor III a, III b og III c. For at få ordentligt bugt med disse skal de pågældende
lupinarealer slås og høstes med grønthøster to gange hvert år - én gang i juni og én gang i begyndelsen af efteråret.
3ULRULWHULQJDISOHMHLQGVDWVHQ
Græssletterne og overdrevet på Antvorskov Øvelsesplads er generelt i en rimelig plejetilstand.
Der er dog også arealer som er præget af en begyndende tilgroning, og hvor en særlig plejeindsats derfor er påkrævet. Der bør foretages en prioritering af plejeindsatsen på disse arealer.
Det drejer sig som nævnt især om sektor III a, III b og III c, hvor lupin er hovedproblemet.
Desuden ses en begyndende tilgroning i sektor I med tjørnebuske. Disse arealer bør derfor
være de første der skal slås ved igangsættelsen af plejeplanen.
5HWQLQJVOLQLHUIRUJU VRJRYHUGUHYVDUHDOHUVRPHUIRUEHKROGWK¡VO WWLOKHVWHQH
Der er udpeget arealer som fremover skal forbeholdes høslæt til brug for regimentets heste.
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Det drejer sig om en del af Uddannelsestrekanten, et areal ved ABC-området nær ved Rosted,
et overdrevsareal i sektor I samt et smal stribe mellem Nysøengene og Charlottedal Skov. De
4 arealer fremgår af drifts- og plejekortet. Alle 4 arealer er pålagt restriktioner for militær
øvelsesbrug, idet al øvelsesaktivitet her er forbudt (er angivet på øvelseskortet).
Herudover gælder den restriktion for overdrevsarealet i sektor I samt engstrimlen nord for
Nysø, at der ikke må gødes eller jordbehandles, og at der tidligst må foretages høslæt fra 1.
juli. Disse to arealer er beskyttede naturområder i henhold til naturbeskyttelsesloven. Dette
betyder at deres tilstand ikke må ændres, men der skal til gengæld foretages nænsom naturpleje i form af slåning eller græsning.

 5HWQLQJVOLQLHUIRUSOHMHRJJHQRSUHWQLQJDIYnGRPUnGHU
Hvad angår søer og vandhuller på terrænet iværksættes der en samlet bevarings- og genopretningsplan for 46 af de i alt 70 søer og vandhuller. Fælles retningslinier for oprensning og pleje
af vandhuller samt plejeforskrifter og prioritering af indsatsen for hvert enkelt vandhul er beskrevet i planens afsnit 10.6. Handlingsplanen fremgår af nedenstående afsnit 13.14

5HWQLQJVOLQLHUIRUEUXJDIEHN PSHOVHVPLGOHU
I medfør af Forsvarsministeriets pesticidhandlingsplan af 16. marts 2000 vil forsvaret ophøre
med anvendelse af pesticider på forsvarets ejede, lejede og udlejede arealer senest 1. januar
2002. Undtaget heraf er områder, hvor det af sikkerhedsmæssige årsager er absolut påkrævet,
eller hvor særlige forhold gør sig gældende.
Ved sikkerhedsmæssige årsager forstås flyvefelter samt rullebaner. Her kan dispenseres fra
forbudet mod anvendelse af pesticider, indtil alternative metoder kan bringes i anvendelse.
Med "særlige forhold " tænkes især på den invasive og giftige plante Kæmpe-Bjørneklo. Bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo ved anvendelse af pesticider skal i henhold til pesticidhandlingsplanen begrænses mest muligt og ske i overensstemmelse med Drifts- og Plejeplanerne.
Der bliver årligt punktsprøjtet mod Kæmpe Bjørneklo flere steder på Antvorskov Øvelsesplads.
Da den giftige Kæmpebjørneklo kan udgøre en ikke uvæsentlig sikkerhedsrisiko for soldater
under øvelse er det besluttet, at den årlige punktsprøjtning med roundup bør kunne fortsætte,
indtil alle bjørnekløer er væk. Problemet er allerede nu begrænset og under kontrol, og forbruget af roundup er derfor beskedent.
En fortsættelse kræver dispensation. Regimentet skal fremsende en særskilt ansøgning herom
til Forsvarskommandoen, med redegørelse for behovet. Den anvendte mængde af roundup registreres af miljølederen på kasernen.

 5HWQLQJVOLQLHUIRUJ¡GVNQLQJ
Af hensyn til grundvandet, til sårbare naturtyper, flora og fauna er det besluttet, at der fremover ikke gødskes på terrænet bortset fra to særligt udpegede kulturgræsarealer til hestene, såfremt regimentet finder dette nødvendigt af hensyn til græsproduktionen. Det drejer sig om
slettearealerne omkring ABC-huset samt Uddannelsestrekanten (se drifts- og plejekortet). Der
må til gengæld ikke gødskes eller jordbehandles på de to øvrige arealer, hvor der kan foreta-
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ges høslet til hestene (i sektor I samt langs nordkanten af Nysøengene, se drifts- og plejekort,
bilag 3), da disse er beskyttede naturarealer.
Desuden kan der fortsat grundgødskes i vildtagre i form af kalkning.

 5HWQLQJVOLQLHUIRUEHVN\WWHOVHRJSOHMHDIIRUWLGVPLQGHU
Retningslinier for den fremtidige pleje og beskyttelse af fortidsminder og kulturhistoriske interesser på Antvorskov Øvelsesplads er beskrevet i planens kapitel 10.6. De praktiske anvisninger fremgår af det såkaldte kulturhistoriske katalog, som er vedlagt planen som bilag 14.
Kataloget angiver et fredningsnummer og/eller sognebeskrivelsesnummer for hvert enkelt
fortidsminde. Numrene og dermed fortidsmindets nøjagtige placering i terrænet er gengivet på
Drift- og Plejekortet, bilag 3.

 2UGHQVUHJOHPHQWIRURIIHQWOLJKHGHQVDGJDQJWLO¡YHOVHVSODGVHQ
Ordensreglementfor offentlighedens adgang til terrænet fremgår af bilag 15, bagest i nærværende plan.

 -DJWRJYLOGWSOHMH
Jagt og vildtpleje fortsætter som hidtil, og de eksisterende vildtagre kan bibeholdes. Se beskrivelse af jagt- og vildtplejeforhold under kap. 6.
Det er af naturhensyn endvidere besluttet, at de eksisterende vildtagre ikke flyttes og at der
ikke anlægges nye vildtagre på terrænet. Eksisterende vildtagre kan dog undtagelsesvist flyttes, hvis der skønnes et særligt behov herfor. Dette skal ske efter drøftelse mellem aftaleparterne, og der skal udarbejdes et plantillæg herom.
Fra maj 2002 har forsvaret indført en generel bestemmelse om, at vildtplejen på de militære
terræner følger de etiske regler herom, som gælder for Skov- og Naturstyrelsens arealer.
Dette betyder bl.a., at eventuelle vildtagre placeres uden for fredskov og beskyttede naturområder og i overensstemmelse med etablissementsforvaltningens drifts- og plejeplan for terrænet. Desuden at der ikke må gennemføres opdræt og udsætning til afskydning; foregå fodring
af andefugle i og ved vandhuller og vådområder; drives jagt på vandfugle på søer og vådområder med åben vandflade på over 2 ha, da disse områder regnes for vigtige rastepladser for
vandfugle, og derfor skal sikres fred; der må ikke drives jagt i udpegede Ramsar-, EFfuglebeskyttelses- og Habitatområder på arter, som områderne er udpeget med henblik på at
beskytte.

 3ULRULWHUHWKDQGOLQJVSODQIRUSODQSHULRGHQ
I det følgende er der foretaget en prioritering af de pleje- og naturgenopretningstiltag, som er
indeholdt i planen. Prioriteringen er delt op i WUHNDWHJRULHU: )¡UVWH prioritet er tiltag som skal
være gennemført inden for SODQSHULRGHQVI¡UVWHILUHnU. $QGHQ prioritet er tiltag som skal være gennemført inden for SODQSHULRGHQVI¡UVWHQLnU. 7UHGMH prioritet er tiltag som skal være
gennemført i løbet af planperioden, dvs. LQGHQIRUGHNRPPHQGHIHPWHQnU.
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3ULRULWHUHWKDQGOLQJVSODQIRUSOHMHRJQDWXUJHQRSUHWQLQJVWLOWDJ
 3ULRULWHW JHQQHPI¡UHVLQGHQIRUGHI¡UVWHnUDISODQSHULRGHQ
•

•

•
•
•
•
•

Gennemførelse af Nysø-projektet, som beskrevet i afsnit 10.7, er fastlagt til at blive gennemført i begyndelsen af 2004. Amtets tilladelse til projektet af 10. juli 2001 bortfalder,
såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, dvs. senest 10. juli 2004.
Arbejdet skal være afsluttet senest 3 måneder efter, at det er påbegyndt.
I 2002 og 2003 gennemføres pleje af følgende 12 første-prioriterede vandhuller: 18, 28,
29, 33, 35, 43, 44, 45, 51, 66, 69 og 70.
I 2004, 2005 og 2006 gennemføres pleje af følgende 14 førsteprioriterede vandhuller: 1,
11, 17, 21, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 46, 56, 65 og 67.
Plejen gennemføres som beskrevet i afsnit 10.6. Oprensning af vandhul nr. 1 forestås af
Slagelse Kommune.
Etablering af nyt, ca. 500 meter levende hegn i sektor IV d, gående fra Nygård til syd for
Kelds Lund, syd for RC's høj.
Høslet af 60 ha græsslette og overdrevsarealer årligt, efter turnus. Herunder særlig intensiv slåning på arealer med lupin (sektor III a, III b og III c).
Etablering af nye beplantninger til øvelsesbrug i og om nærkampbyen Østerby.
Fortsat bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo
Generel renovering af øvelsespladsen. 1) Tilkastning af gravede stillinger og skyttehuller.
2) Retablering af diger ind til Charlottedal skov Nord og skydebanehegn (jf. bilag 12). 3)
Fjernelse af afmærkningsstrimler. 4) Almindelig oprydning.
Som beskrevet i afsnit 9.3.

 3ULRULWHW JHQQHPI¡UHVLQGHQIRUGHI¡UVWHnUDISODQSHULRGHQ
•
•

•
•
•
•

Pleje af følgende 7 anden-prioriterede vandhuller: 10, 15, 27, 39, 52, 60 og 63. Som beskrevet i afsnit 10.6
Retablering af følgende levende hegn på terrænet: 1) Infanterihegn gående i nordsydgående retning øst for Næstvedvejen retableres eller suppleres i nødvendigt omfang. 2)
Skydebanehegn gående øst-vest fra skydebane til Næstvedvej nord om Korsbjerg retableres eller suppleres i nødvendigt omfang. 3) Fasanhegn gående øst-vest mellem sektor III b
og III c retableres eller suppleres i nødvendigt omfang. 4) Hønsehegn øst-vestgående i
sektor III b retableres eller suppleres i nødvendigt omfang. 5) Ydre skovbryn langs Charlottedal Skov nord retableres.
Samtlige kampvognspassager (kødben) gennem levende hegn afnmærkes tydeligt afmærket med hvide pæle.
Ved retablering anvendes løvtræer bestående af de egnstypiske eg, tjørn, hæg, slåen, hunderoser og brombær.
Høslet af 60 ha græsslette og overdrev årligt, efter turnus. Herunder særlig intensiv slåning på arealer med lupin.
Fortsat bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo.
Pleje af gravhøjen Bavnen efter anvisninger i bilag 14.
Erstatning af nålebeplantningen Kelds Lund med løvtræer.

 3ULRULWHW JHQQHPI¡UHVLQGHQIRUGHQnULJHSODQSHULRGH
•

Pleje af følgende 16 tredje-prioriterede vandhuller: 2, 3, 4, 19, 20, 23, 25, 36, 37, 38, 55,
57, 58, 59, 61 og 64, jf. plejebeskrivelse i afsnit 10.6.
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•



Høslet af 60 ha græsslette og overdrev årligt, efter turnus. Herunder særlig intensiv slåning af arealer med lupin.
Fortsat bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo.
Nye øvelsesfaciliteter på øvelsespladsen, som beskrevet i afsnit 9.1

 1¡GYHQGLJHP\QGLJKHGVWLOODGHOVHUWLOQ\HDQO JRJWLOWDJ
I hvert enkelt tilfælde vurderes det, hvorvidt en given foranstaltning kræver tilladelse. I bekræftende fald indhentes myndighedernes godkendelse inden iværksættelse af projektet. I
tvivlstilfælde skal spørgsmålet forelægges den pågældende myndighed. Der er i det følgende
givet en vurdering af, hvilke lovgivninger der er relevante i de enkelte tilfælde.
)DVWHVWLOOLQJHURJDQGUHDQO JVDNWLYLWHWHU
Flytning af eksisterende, permanente anlæg samt etablering af nye, permanente anlæg og opstilling af faste terrænpunkter kan kræve tilladelse fra relevante myndigheder. Hvorvidt der
foreligger lokalplanpligt afgøres i den konkrete situation af kommunalbestyrelsen ud fra en
samlet vurdering. Tilsvarende er det kommunen der træffer afgørelse om landzonetilladelse i
medfør af planloven, mens det er amtet der træffer afgørelser i sager som kræver tilladelse
efter naturbeskyttelsesloven. Tilladelse til opstilling af faste anlæg i fredskov kræver tilladelse
efter skovloven, og skal søges hos Odsherred Statsskovdistrikt.
1DWXUJHQRSUHWQLQJQDWXUSOHMHRJQ\HEHSODQWQLQJHU
1DWXUJHQRSUHWQLQJ
Oprensning eller genskabelse af vådområder gennem vandstandshævning kræver tilladelse
hos amtet i medfør af naturbeskyttelsesloven. Dette uanset at tiltaget er en naturforbedrende
foranstaltning. Regimentet bør fremsende en samlet ansøgning til Vestsjællands amt om tilladelse til vådområdeprojekterne under henvisning til planens afsnit 10.6.
Hvad angår genskabelse af Nysø er der som tidligere nævnt allerede givet tilladelse til projektet. Amtets tilladelse af 10. juli 2001 bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, dvs. senest 10. juli 2004. Arbejdet skal være afsluttet senest 3 måneder
efter, at det er påbegyndt.
1DWXUSOHMH
Naturpleje i form af rydning, slåning og afbrænding af beskyttede naturområder som eng og
overdrev kræver ikke tilladelse. Afbrænding er kun tilladt i efterårs- og vinterhalvåret, dvs.
oktober-marts. Forud for afbrændinger skal brandmyndighedens (det lokale brandvæsen) tilladelse indhentes, og de almindelige regler i bekendtgørelsen om “brandværnsforanstaltninger
ved afbrænding af halm, affald, bål og fyrværkeri m.v.” skal overholdes.
Hvorvidt "undladelse af naturpleje" som medfører at området springer i krat og dermed “vokser ud” af beskyttelsesbestemmelserne, kræver tilladelse efter naturbeskyttelsesloven, må
drøftes med amtet. I følge bemærkningerne til loven har udover kommuner og amter også
staten pligt til at pleje egne beskyttede arealer (se afsnit 8.5).
5\GQLQJDIEHYRNVQLQJHU
Skov på statslige arealer er altid, ifølge Skovloven, fredskov. Eventuel rydning af skov kræver
derfor tilladelse efter Skovloven. Odsherred Statsskovdistrikt er skovlovmyndighed for Antvorskov Øvelsesplads. Tilsvarende gælder nye anlæg i fredskov.
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3ODQ QGULQJHU
Der kan foretages ændringer i planen jf. afsnit 2.3. Planændringer indsættes i nærværende kapitel.
Med hensyn til planændringer vedrørende nye anlæg: Se nedenfor.
1\HIDVWHVWLOOLQJHURJDQO JNU YHUSODQ QGULQJLUHODWLRQWLOQ UY UHQGH'ULIWVRJ3OH
MHSODQ
Etablering eller flytning af permanente anlæg og opstilling af faste terrænpunkter, som ikke
er beskrevet i nærværende plan under kapitel 9.1 om "Redegørelse for fremtidige behov inden for de enkelte øvelsesfaciliteter" og tilhørende bilag 5-12 kræver planændring af nærværende plan, i form af et plantillæg.
Der henvises også til bilag 13.
Anlæg m.v., som etableres midlertidigt, men som LNNH er fjernet inden 1 måned fra etablering,
regnes som permanente.
Permanente anlæg, herunder byggeri, der anlægges på § 3-områder eller i skov vil kræve tilladelse efter Naturbeskyttelsesloven (hos amtet) eller Skovloven (hos Odsherred Statsskovdistrikt), samt efter Planloven (hos kommunen).
0LGOHUWLGLJHDQO J
Midlertidige (temporære) anlæg og terrænpunkter skal være fjernet inden 1 måned fra etablering/opstilling. Sådanne kan frit etableres indenfor terrænet, forudsat at etableringen ikke indebærer en benyttelse af arealet eller de omgivende arealer, der er i strid med de overordnede
retningslinier for det pågældende område.
Efter fjernelse af anlægget eller terrænpunktet skal arealet retableres.

På dette sted i planen indsættes vedtagne tilføjelser til og ændringer af planen.

Økonomiske konsekvensberegninger
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NRQRPLVNHNRQVHNYHQVEHUHJQLQJHU

Drifts- og Plejeplanen for Antvorskov Øvelsesplads er udformet i et samarbejde mellem Gardehusarregimentet, Hærens Operative Kommando, Forsvarets Bygningstjeneste, Forsvarskommandoen og Skov- og Naturstyrelsen. Den endelige plan godkendes af Hærens Operative
Kommando, der derigennem forpligter sig til at skabe sammenhæng mellem tildeling af ressourcer og planens indhold. Der er tale om et HOK-terræn som er et "Kategori 3"-område dvs. at det er niveau-III myndigheden Gardehusarregimentet som har ansvaret for planens
praktiske udførelse, herunder regulering af den militære aktivitet, tilsyn med terrænets brug
samt terrænvedligeholdelse. Skovdriften i de lejede skovarealer varetages af Valdemarskilde,
jf. overenskomsten, mens drift og pleje af de små vildtremiser, levende hegn og bryn på det
øvrige terræn tilhørende forsvaret varetages af regimentet.
De økonomiske beregninger er behæftet med en vis usikkerhed. Dette skyldes, at talstørrelserne og mandtimebehovet ofte ikke kan beregnes direkte, men er baseret på planens forskellige estimater af udgifter til gennemførelse af plejetiltagene, og til en vis grad på skøn. De
økonomiske overslag repræsenterer dog på planlægningstidspunktet det bedst mulige skøn
over de økonomiske konsekvenser af den planlagte drift. Overslagene er baseret på prisniveau
ved planperiodens begyndelse (2002).
$NWLYLWHWHURPIDWWHWDIGH¡NRQRPLVNHRYHUVODJVDPWDNWLYLWHWHUVRPLNNHHURPIDWWHW
De økonomiske overslag omfatter de aktiviteter, der rækker XGRYHU den daglige vedligeholdelse af terrænet. De vedrører således naturpleje af de åbne arealer - herunder rydning af
tjørn, slåning af lupiner, m.v., genopretning af vådområder, afvikling af bevoksninger, rydning og etablering af levende hegn samt pleje af fortidsminder.
Derimod omfatter de økonomiske overslag LNNH eventuelle nye anlæg med direkte relation til
terrænets anvendelse som militært øvelsesområde, dvs. afmærkning af spor, vejvedligeholdelse, sløjfning af spor, placering af miniskydebane, etablering af kampstillinger, etablering af
skovkampbane, vedligeholdelse af bygninger og kulisser, renovering af nærkampsby m.v.
Overslagene vedrører heller ikke udgifter forbundet med anlæggelse og drift af vildtagre.
'HQGDJOLJHWHUU QYHGOLJHKROGHOVH
Den daglige terrænvedligeholdelse planlægges og gennemføres af Kaserneelementet. Den
omfatter typisk:
•
•
•
•
•

Reparation og vedligeholdelse af veje og spor
Vedligeholdelse af grøfter og dræn
Oprydning og renovering efter øvelser
Vedligeholdelse af bevoksninger og hegn
Naturpleje og rydninger af opvækst og krat i forbindelse med vedligeholdelse af
målbaner m.v.
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Som hovedregel skal skader forvoldt inden for forsvarets arealer udbedres af skadevolder.
Skader, som enheden ikke selv kan udbedre, indberettes til Gardehusarregimentet.
Renholdelse af øvelsespladsen påhviler kaserneelementet. Ved større arbejder kan der ydes
støtte fra ingeniørenheder.
5HVVRXUFHUWLOGHQGDJOLJHYHGOLJHKROGHOVH
Der er i kaserneelementet afsat 1 stilling til at forestå og udføre vedligeholdelsen af Antvorskov Øvelsesplads. Kasernemesteren har ansvaret for terrænvedligeholdelsen og eventuelle
plejetiltag efter anvisning fra terrænofficeren.
• Til vedligeholdelsen af øvelsespladsen ønsker kaserneelementet et årsværk mere.



NRQRPLVNRYHUVODJWLOQDWXUSOHMHRJJHQRSUHWQLQJ

3OHMHDIVOHWWHRJRYHUGUHYKHUXQGHUEHN PSHOVHDIOXSLQ
På grund af øvelsespladsens mosaik af bevoksninger og åbne arealer vil kun en mindre del af
arbejdet med slette- og overdrevsplejen kunne foregå ved hjælp af afbrændinger. Størstedelen
skal ske ved hjælp af slåning, opsamling og grenknusning.
Hertil kommer, at der er så mange bæltespor på terrænet at slåning med grønthøster er umulig
med mindre de dybe spor forinden jævnes med en tallerkenharve. Derfor omfatter plejen af de
åbne arealer såvel slåning samt forudgående sporharvning og grenknusning i nødvendigt omfang.
De åbne arealer med græsslette og overdrev udgør i alt 296 ha. De skal ifølge den prioriterede
handlingsplan slås 3 gange i løbet af planperioden, dvs. 3 gange 296 ha er ca. 900 ha. Dette
fordeles ud efter en turnusordning, således at der hvert år slås ca. 60 hektar. Det drejer sig
først og fremmest om høslet og opsamling (med grønthøster med påmonteret opsamlingsvogn). Arealer med meget lupin prioriteres først i turnus. Lupinområderne skønnes at udgøre
ca. 60 ha af de 296 ha.
Samlet betyder det, at der nUOLJW skal slås 60 ha.
Omkostninger hertil er skønnet til 3 timer/ha (traktorfører + traktor +grønthøster med vogn), i
alt 2280 kr./ha. Dette giver for 60 ha en udgift på 136.800 kr. årligt for slåning af de åbne arealer. Hertil kommer udgifter til udjævning af spor med tallerkenharve. Hvis sporarealerne
skønnes at udgøre ca. 20 % af arealet skal der årligt jævnes 12 ha. Omkostninger hertil er
skønnet til 1,5 time/ha (traktorfører + traktor + tallerkenharve), i alt 1032 kr./ha. Dette giver
for 12 ha en udgift på 12.384 kr.
Samlet vil den årlige pleje af de 60 ha åbne græsarealer derfor beløbe sig til 149.184 kr.
5\GQLQJDIVHOYVnHGHWU HURJEXVNH
Udover ovennævnte slåning af åbne græsarealer forestår en mindre opgave med bortskæring
af større, selvsåede træer og buske på overdrevs- og slettearealer. Rydningen skal først og
fremmest foretages i sektor I, men også enkelte andre steder.
De ekstra omkostninger forbundet med den særlige rydning vurderes at ville andrage 10.000
kr. årligt i den 15-årige driftsperiode.
*HQRSUHWQLQJDIYnGRPUnGHUQH
Pleje af vandhuller og rydning af moser vurderes ikke at kunne foregå indenfor rammerne af
de eksisterende ressourcer og materiel.

Økonomiske konsekvensberegninger



Den prioriterede handlingsplan for planperioden fastlægger, at der i 2002 og 2003 gennemføres pleje af følgende 12 første-prioriterede vandhuller: 18, 28, 29, 33, 35, 43, 44, 45, 51, 66,
69 og 70. Gardehusarregimentet har modtaget følgende skriftlige tilbud excl. moms i september 2001 fra et entreprenørfirma på pleje af ovennævnte vandhuller: Sø nr. 18: 10.200 kr., sø
nr. 28: 13.600 kr., sø nr. 29: 13.600 kr., sø nr. 33: 20.400 kr., sø nr. 35: 17.000 kr., sø nr. 43:
8.500 kr., sø nr. 44: 13.600 kr., sø nr. 45: 5.100 kr., sø nr. 51: 13.600 kr., sø nr. 66: 34.000 kr.,
sø nr. 69: 13.600 kr. og sø nr. 70: 13.600 kr. I alt beløber dette sig til 176.800 excl. moms.
I 2004, 2005 og 2006 gennemføres pleje af følgende 14 førsteprioriterede vandhuller: 1,
11, 17, 21, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 46, 56, 65 og 67. Omkostninger pr vådområde kan sættes
som et gennemsnit på 14.000 kr.. Udgifter til pleje af vandhul nr. 1, beliggende i Soldatens
Lod, indgår ikke i beregningen, da plejen forestås af Slagelse Kommune. Samlet vil udgifterne beløbe sig til 182.000 kr. excl. moms, hvilket vil udgøre ca. 60.000 kr. pr. år i de 3 år.
1\V¡SURMHNWHW Ovennævnte entreprenørfirma tilbyder at etablere stryget m.v. for en samlet
pris på 35.000 kr. excl. moms i 2002-priser. En hævning af det eksisterende kampvognsspor i
den vestlige ende af søen med én meter i forhold til nuværende terræn, i alt ca. 230 m længde
og 7 m bredde vil kunne udføres for 278.900 kr. excl. moms i 2002-priser. Samlet vil Nysøprojektet derfor kunne gennemføres for ca. 300.000 kr. excl. moms. Hærens Operative Kommando har besluttet, at der vil blive sat øremærkede midler af til dette projekt til gennemførelse i 2004.
I 2007 til 2012 gennemføres pleje af følgende 7 anden-prioriterede vandhuller: 10, 15, 27, 39,
52, 60 og 63 (som beskrevet i afsnit 10.6). Det vil sige 1 vandhul om året med en årlig gennemsnitlig udgift på 14.000 kr.
I 2013 til 2017 gennemføres pleje af følgende Pleje af følgende 16 tredje-prioriterede vandhuller: 2, 3, 4, 19, 20, 23, 25, 36, 37, 38, 55, 57, 58, 59, 61 og 64, jf. plejebeskrivelse i afsnit
10.6. Med en gennemsnitsudgift pr. vandhul på 14.000 kr. vil det sige en årlig udgift på
44.800 kr.
Udgifterne til pæleafspærring af vandhullerne falder ind under den daglige vedligeholdelse af
terrænet. Der er således ikke sat udgifter på pæleafspærring.
Samlet vil udgifterne til genopretningsplanen for de 49 vandhuller beløbe sig til 680.000 kr. i
løbet af den 15-årige planperiode.
3OHMHDIIRUWLGVPLQGHU
I planens bilag 14 er beskrevet de plejetiltag, som er nødvendige at fortage på terrænets gravhøj Bavnen. Der er behov for en let form for pleje på Bavnen og for en bedre markering med
pæle. Plejeindgrebet gennemføres i henhold til handlingsplanen i løbet af de første 9 år i planperioden. Udgifterne skønnes at udgøre 5000 kr.
5\GQLQJRJHUVWDWQLQJDIOHYHQGHKHJQ
Prisen for nyetablering af levende hegn ligger i 2002-priser på ca. 50.000 kr. pr. ha. Et 10rækkers hegn er ca. 13 meter bredt, et 8-rækkers hegn er ca. 10 meter bredt og et 6-rækkers
hegn er ca. 8 meter bredt.
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Der plantes et nyt hegn på 500 m. i sektor IV d. Hvis der vælges et 8-rækkers hegn vil udgifterne hertil beløbe sig til 25.000 kr. (½ ha).
Retablering af de 4 øvrige hegn skønnes at ligge på ca. halv pris pr. ha i forhold til nyplantning, alt efter omfanget af skader. Samlet pris på retablering af 4 x ca. 500 m er derfor 50.000
kr.



%HKRYIRUnUOLJHUHVVRXUFHUWLOSODQHQVJHQQHPI¡UHOVH

Det vurderes, at der til planens gennemførelse i gennemsnit over de næste 15 år vil medgå en
merudgift for Gardehusarregimentet i en størrelsesorden på ca. 240.000 kr. pr. år. Det kan ligeledes blive aktuelt med materielanskaffelse til gennemførelse af planens plejeforskrifter, såfremt man vælger selv at gennemføre plejen. Dermed vil selve plejen dog blive billigere. Hvis
der rekvireres entreprenør anbefales det - i lyset af de store opgaver i starten af planperioden at der indledningsvis tildeles Gardehusarregimentet ca. 380.000 kr. i 2003, 600.000 kr. i 2004
og 290.000 i 2005. Herefter vil det årlige behov ligge på omkring 200.000 kr. årligt til implementering af planen.

8GUHJQLQJVJUXQGODJHW

8GUHJQLQJVJUXQGODJ
Timelønning, specialarbejder
Timelønning, traktorfører
Almindelig traktor
Anhænger til traktor
Flismaskine
Flisfrakører
Grønthøster med vogn
Grenknuser
Motorsav
Buskrydder
Kraftig tallerkenharve
Skovningsmaskine
Udkørselsmaskine
Frontlæsser til traktor
8GUHJQLQJVJUXQGODJIRU¡NRQRPLVNHNRQVHNYHQVEHUHJQLQJHU

180 kr./time
190 kr./time
450 kr./time
90 kr./time
1200 kr./time
600 kr./time
120 kr./time
150 kr./time
25 kr./time
25 kr./time
48 kr./time
1000 kr./time
600 kr./time
45 kr./time

Økonomiske konsekvensberegninger



.DONXOHRYHUGULIWVRJSOHMHWLOWDJLGHnEQHRPUnGHU
Reduktion af træopvækst på slette
og overdrev: 1. gangspleje.
Grønflisning af afskåret træ på
slette og overdrev: 1. gangspleje.
Slette og overdrev: Indtægt flis
Slette og overdrev: Omkostning
til 1. gangspleje
Slette og overdrev: Kontinuerlig
pleje, nedskæring.
Slette og overdrev: Kontinuerlig
pleje afbrænding/klipning. Bemærk at evt. indtægt af afslået
materiale IKKE er indregnet !
Kørsel med grenknuser
Rydning af krat på svært tilgængelige områder med buskrydder
Reetablering af slette- og agerarealer (harvning med tallerkenharve)
Omkostning per vådområde er
Angivet som gennemsnit

15 time/ha x (mand + sav)

3075 kr./ha

3,5 time/ha x (2 x maskinfører+ flismaskine + flisfrakører)
1/4 del af de samlede omkostninger:
(3075+7630=10705*0,25=2676

7630 kr./ha
2676 kr./ha
8029 kr./ha

18,8 time/ha x (mand + sav)

3844 kr./ha

3 time/ha x (traktorfører + traktor +
grønthøster med vogn)

2280 kr./ha

1 time/ha * (traktorfører + traktor +
grenknuser)
11,3 time/ha x (mand + buskrydder)

790 kr./ha

1,5 time/ha * (traktorfører + traktor + tallerkenharve)

2306 kr./ha

1032 kr./ha

12000 kr./stk

Etablering af 8-rækkers løvhegn,
10 m. bredt

50.000 kr./ha

Retablering af ødelagte løvhegn

25.000 kr./ha

Pleje af gravhøj

2.500 Kr.

.DONXOHRYHUGULIWVRJSOHMHWLOWDJLGHnEQHRPUnGHU

 6NHPDRYHUVLJWRYHUnUOLJHXGJLIWHU
Med udgangspunkt i nedenstående samlede oversigt udarbejder Gardehusarregimentet årligt
et budgetforslag til Hærens Operative Kommando. Budgetforslaget omfatter behovet for
midler til gennemførelse til Drifts- og Plejeplanens prioriterede handlingsplan. Budgettet revurderes hvert 3. år.

49

1

4

1

Pleje af vådområder

Gennemførelse af Nysø-projektet

Retablering af 4 eksisterende løvhegn

Etablering af nyt levende hegn

10.000


10.000


10.000


10.000


10.000


10.000


10.000


10.000


10.000


10.000


10.000



10.000



10.000



10.000



150.000

7RWDO

373.750

75.833

12.384

2500

30.000

25.000

75.833

12.384

2500

75.833

12.384

10.000

14.000

12.384

10.000

14.000

12.384

10.000

14.000

12.384

10.000

14.000

12.384

10.000

14.000

12.384
14.000

12.384

44.800

12.384

44.800

12.384

44.800

12.384

44.800

12.384

44.800

12.384

5000

25.000

50.000

373.750

756.500

185.760

380.184 608.767 292.517 237.517 183.184 183.184 183.184 183.184 183.184 173.184 203.984 203.984 203.984 203.984 203.984 3.628.010

221.000

12.384

136.800 136.800 136.800 136.800 136.800 136.800 136.800 136.800 136.800 136.800 136.800 136.800 136.800 136.800 136.800 2.052.000

10.000



Tabel 7: Oversigt over drifts- og plejeplanens økonomiske konsekvenser

7RWDO

Information til offentligheden, informationsposter,
Stiafmærkning, foldere mv.
Opsætning af pæle omkring gravhøje

180 ha

900 ha

296 ha

Antal Enhed

Udjævning af opkørte slettearealer (harvning med tallerkenharve 3 gange i løbet af 15-årige periode)

Reduktion af træopvækst på slette og overdrev: 1. gangspleje.
Grønflisning og salg af flis
Kontinuerlig pleje af slette og overdrevsarealer (3 gange)

$UEHMGVRSJDYH

2YHUVLJWRYHUGULIWVRJSOHMHSODQHQV¡NRQRPLVNHNRQVHNYHQVHU
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Oversigt over bilag

%,/$*


2YHUVLJWRYHUELODJ

%LODJ

*UXQGNRUW LNRUWORPPHEDJHVW

%LODJ

YHOVHVNRUW LNRUWORPPHEDJHVW

%LODJ

'ULIWRJSOHMHNRUW LNRUWORPPHEDJHVW

%LODJ

%HYRNVQLQJVOLVWHWLOJUXQGNRUW

%LODJ

*DUGHKXVDUUHJLPHQWHWVVN\GHEDQHU

%LODJ

3ODFHULQJDISHUPDQHQWHNDPSVWLOOLQJHU
XGE\JQLQJVJUDG

%LODJ

3ODFHULQJDIVNRYNDPSRPUnGH

%LODJ

3ODFHULQJRJHWDEOHULQJDIE\NDPSRPUnGHVWHUE\

%LODJ

3ODFHULQJDIREVHUYDWLRQVWnUQH

%LODJ 3ODFHULQJDIPLQLVN\GHEDQHIRUSDQVUHWPDVNLQNDQRQ
%LODJ 5LGHVSRU
%LODJ %HKRYIRUUHWDEOHULQJDIGLJHVDPWWLONDVWQLQJDIJUDYHGH
VWLOOLQJHURJVN\WWHKXOOHU
%LODJ 5HWQLQJVOLQLHUIRUIRUVYDUHWVDQYHQGHOVHDIVN\GHRJ¡YHOVHV
WHUU QHULUHODWLRQWLO1DWXUEHVN\WWHOVHVORYHQV
%LODJ .DWDORJRYHUIRUWLGVPLQGHUSn$QWYRUVNRYYHOVHVSODGV
%LODJ  2UGHQVUHJOHPHQW IRU RIIHQWOLJKHGHQV DGJDQJ L ORPPH EDJHVW

%LODJ
%HYRNVQLQJVOLVWHWLOJUXQGNRUWHW
På de følgende sider er indsat en såkaldt EHYRNVQLQJVOLVWH, som er en nøgle til
grundkortet (bilag 1), og derfor skal læses sammen med dette. Bevoksningslisten
er en fortegnelse over terrænets arealtyper og anvendelser. Areal samt supplerende bemærkninger er angivet.
På grundkortet er terrænet inddelt i “afdelinger”, dvs. delområder i en passende
størrelse. Afdelingsgrænserne følger så vidt muligt genkendelige og permanente
terrænlinier som f.eks. veje og hegn. Området inden for en afdeling er forholdsvist ensartede, f.eks. et større sletteareal, mose- eller skovområde. Størrelsen af
en afdeling vil variere. Jo mere ensartet terrænet er, jo større er afdelingerne.
Afdelingerne nummereres med fortløbende tal.
De enkelte afdelinger opdeles i “litra”, der svarer til behandlingsenheder inden
for den enkelte afdeling, d.v.s. arealer, der er ensartede med hensyn til terræn,
anvendelse, vækstforhold, evt. træarter og disses aldre. Eksempler på litra er den
enkelte mose eller eng i et større sletteareal eller den enkelte skovbevoksning i
et skovområde. Litra angives med et lille bogstav. Alle afdelinger og litra vises
ved henholdsvis et tal og et bogstav på grundkortet. Til alle litra er der endvidere
knyttet en to- eller tre-bogstavkode med store bogstaver (anvendelseskode), der
angiver arealtype (f.eks. ORE for overdrev, MOS for mose, ENG for eng, BIR
for birk). De militære anlæg har også anvendelseskoder, eksempelvis SKB for
skydebane og DEP for depot. Der beregnes areal for samtlige afdelinger og litra.
I bevoksningslisten er areal og arealtypen samt eventuelle supplerende bemærkninger angivet for samtlige afdelinger og litra. Dette gælder altså også for de
militære anlæg. Der kan ofte forekomme små arealer med en anvendelse, der adskiller sig fra den øvrige del af den pågældende litra, f.eks. et mindre krat på et
overdrevsareal. Disse små arealer ønskes markeret på grundkortet men ikke udskilt som selvstændige litra med anvendelseskode, da det ville resultere i uoverskuelige kort og en meget omfattende bevoksningsliste. Disse mindre arealer er
indtegnet med prikket linie på kortene. Anvendelsen angives i bevoksningslisten
i bemærkningerne til den litra, hvor arealet er beliggende.

%,/$*
5HWQLQJVOLQLHUIRUIRUVYDUHWVDQYHQGHOVHDIVN\GHRJ¡YHO
VHVWHUU QHULUHODWLRQWLOQDWXUEHVN\WWHOVHVORYHQV
Store dele af forsvarets skyde- og øvelsesterræner er tidligere landbrugsarealer. Ved overgangen til militære øvelsesområder ekstensiveres landbrugsdriften enten kraftigt eller ophører
helt, hvilket ofte muliggør forskellige beskyttede naturtypers opståen. Imidlertid hindrer dette
ikke fortsat gennemførelse af de militære aktiviteter, som er områdernes hovedformål.
Som efter de hidtil gældende regler er naturbeskyttelseslovens §§ 3-4 nemlig ikke til hinder
for en fortsættelse af de beskyttede arealers hidtidige benyttelse. Dette gælder også forsvarets
hidtidige benyttelse af arealer og anlæg m.v.
Såfremt forsvaret ejer, erhverver eller lejer arealer, som ikke hidtil har været anvendt til øvelsesformål, vil en overgang til øvelsesformål, der medfører ændringer i tilstanden derimod
kræve tilladelse.
En væsentlig intensivering af en hidtil militær benyttelse vil ligeledes kræve tilladelse fra den
pågældende amtskommune, jfr. lovens §§ 3-4 og § 65, stk. 3.

Militære aktiviteter.
I tilfælde hvor et større areal anvendes til øvelsesformål (f.eks. Oksbøl skydeterræn) vil forskellige dele af området kunne have forskellig benyttelsesintensitet. Vurderingen af om en
aktivitet kræver tilladelse efter lovens §§ 3-4 bør derfor ske på grundlag af intensiteten af det
pågældende “delområdes” hidtidige anvendelse. Indenfor hvert “delområde” vil den hidtidige
anvendelsesgrad kunne fortsætte.
F.eks. vil “delområder”, hvor kørsel og lejlighedsvis bortslidning af vegetationen samt dozning, gravning og indgreb i vandløb har fundet sted, fortsat kunne benyttes på denne måde.
Dette omfatter også flytning af de enkelte aktiviteter indenfor delområdet, f.eks. flytning af
spor efter bæltekøretøjer. Variationer i aktiviteten, f.eks. ændringer af koncentrationen af
bæltespor indenfor de mest benyttede arealer, må anses som i overensstemmelse med hidtidig
benyttelse, i hvert fald inden for ret vide rammer.
Derimod vil et sammenhængende areal, der f.eks. ikke hidtil har været anvendt til kørsel med
bæltekøretøjer eller lejlighedsvise indgreb i vandløb, ikke uden tilladelse kunne anvendes på
denne måde.

Opførelse af permanente anlæg kræver som udgangspunkt tilladelse, f.eks. bygninger, skydevolde og skydebaner. Mindre enkeltstående indretninger (f.eks. “kulisser”) af træ eller tilsvarende materiale, som let kan fjernes, kan dog etableres uden tilladelse.

Foranstaltninger som bevirker, at et areal varigt glider ud af den pågældende naturtypedefinition kræver tilladelse. Dette gælder f.eks. tilplantning af heder eller dræning af vådområder.

Ikke militære aktiviteter.
For ikke militære aktiviteter på øvelsesområder gælder de samme regler som for civile aktiviteter uden for øvelsesterrænet. Dette indebærer bl.a. at anlæg af vildtagre på beskyttede naturtyper inden for øvelsesterrænet kræver tilladelse efter naturbeskyttelsesloven.

Tvivlstilfælde.
I tilfælde hvor forsvaret er i tvivl, om der kræves tilladelse til en aktivitet eller et anlæg, vil
forespørgselsordningen i naturtypebekendtgørelsens § 8 kunne anvendes. Det vil sige, at forsvaret kan rette henvendelse til amtet, som inden 4 uger skal besvare forespørgslen. Der henvises i denne forbindelse til s. 24 f i vejledningen om naturbeskyttelsesloven.

Forvaltningsplaner.
I en række tilfælde vil det være hensigtsmæssigt, at der udarbejdes en forvaltningsplan for det
pågældende militære øvelsesområde, f.eks. i form af en driftsplan. Herved vil man ofte kunne
skabe de bedste rammer for den militære anvendelse samtidig med, at der tages hensyn til
plante- og dyrelivet. Samtidig vil en forvaltningsplan være et egnet grundlag for en stillingtagen til eventuelle ønsker om dispensation fra bl.a. naturbeskyttelseslovens §§ 3-4.

%LODJ
$QWYRUVNRYYHOVHVSODGV
)RUWLGVPLQGHURJNXOWXUKLVWRULVNHVSRU
Skov- og Naturstyrelsen v/skovfoged Erling Buhl udførte i 2002 en kulturhistorisk markregistrering af Antvorskov Øvelsesplads
På terrænet findes 1 gravhøj, fredet og beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §12, og der findes 5 arkæologiske lokaliteter hvor museumslovens § 27 er aktuel.
Derudover skal nævnes et betydeligt antal sten- og jorddiger – med funktion blandt andet som
sogneskel og fredskovsdiger – der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 4.
Administrationen af de her nævnte paragraffer er pr. 1. januar 2002 overgået til Kulturarvsstyrelsen.
)UQU

6EQU

%HVNULYHOVH

%HP UNQLQJHU

3622:17

3

*UDYK¡M´%DYQHQ´3.75 x 18 m..
Noget forgravet og med stejle sider.
Hulning i toppen. Enkelte større sten
som kunne tyde på at der i virkeligheden er tale om en runddysse.
På toppen et 20 x 20 cm stort målepunkt af beton.
Højen (dyssen) helt overgroet med slåenkrat mv. – så tæt at overfladen er bar,
og jorden eroderer væk med regnvandet.

Højen bør ryddes helt for krat, så overfladen bliver græsgroet, og erosionen
ophører.
Højen bør afmærkes med pæle eller
lignende - mindst 2 m fra højfoden som entydigt signalerer at kørsel og
gravning er forbudt. Adgang til fods er
naturligvis helt i orden. Den nuværende afmærkning er utilstrækkelig.
Højen bør efterfølgende formentlig restaureres. (I givet fald: Kontakt i første
omgang Skov- og Naturstyrelsen)

4

Sørbymagle sogn.
”'et .ulturhistoriske &entralregister”,
forkortet til DKC, oplyser at der her
skal have ligget en langhøj/langdysse,
sløjfet ca. 1854 .

10

Der er intet at spore på overfladen nu.
Men vær opmærksom på at der under
overfladen kan være arkæologiske
spor.
Skal der foretages jordbehandling her
bør det lokale museum på forhånd adviseres.

Sørbymagle sogn.
Ifølge DKC skulle der her være fundet
en grube med stenalderskår.

Intet at se i terrænet.

26

Sankt Peders Landsogn.
Ifølge DKC skulle der her (i 1893) ligge en nu sprængt sten, som skønne 8
til 10 fod lang. Efter sagnet skulle Hellig Anders her være steget til hest.

27

Sankt Peders Landsogn.
DKC’s arkiv oplyser: I forbindelse med
drængravning på Antvorskov Hovedgårds jord fandt arbejdsmand Anders
Pedersen i foråret 1874 en samling
bronzesager. Fundstedet var en sænkning i skråningen af en bakke ved navn
”Korsbjerget”. I ½ alens dybde under
overfladen lå 6 halsringe oven på hinanden og neden under dem, 2 celte (en
lille bronzeøkse). Fundet bestod desuden af 1 armring, 1 øskenring, 1
dragtnål og 1 firkantet stang. Fundet
dateres til slutningen af bronzealderen.

28

Stenen er ikke genfundet i 2002 og
oplysninger om den er blevet efterlyst
både på det lokale museun og på Nationalmuseet uden resultat.
Det sandsynligste er at stenen ikke
længere findes.

Om der er mere bronze at finde er ikke
godt at vide. Men skal der jordbearbejdes på stedet bør det lokale museum
på forhånd adviseres.

Sankt Peders Landsogn
DKC’s arkiv oplyser: Efter meddelelse Ved jordbearbejdning på stedet bør det
er her omkring 1870 fundet et middel- lokale museum på forhånd adviseres.
alderligt bygningsfundament – en meget svær mur, hvis retning ikke kunne
nøjagtig angives. Senere atter tildækket.

