
Jomfruens Egede aktivitetsskov



Historien
• En naturlig og betydende del af lokalsamfundet

• Landbrug og skovdrift kan ikke alene sikre ejendommens fremtid

• Et ønske om en langtidsholdbar og stabil driftsgren

• Et ønske om at bevare og udvikle ejendommene ved nytænkning

• Skabe nyt liv i lokalområdet og på ejendommene



Successer med historie
Ledreborg: Koncerter, udstillinger

Egeskov: Bilmuseum, havekultur, events.

Knuthenborg: Dyrehave, forlystelser.

Gisselfeldt, Gavnø, Krenkerup, Kragerup, Valdemars slot etc.

Hvad kendetegner disse succeser?

• Samarbejde med lokale myndigheder

• Langtidsholdbare samarbejdspartnere

• Nytænkning af eksisterende områder



Medfører mulighed for at:

• Opbygge et unikt samarbejde

• Skabe flere arbejdspladser

• Tiltrække turister

• Skabe liv og aktivitet tilbage i de 

gamle bygninger

• Skabe et enestående anlæg som 

vil vække national og 

international interesse



Vores partner

• Semler Group

• Danmarks største koncern i 

bilbranchen og traktorindustrien

• Kundesegment i Danmark:            

ca. 600.000 kunder



Planen



Fredet hovedbygning

• Samlingspunkt

• Nytænkning



Smedie
Anvendelse i dag:

• Anvendes til nød som 

festlokale

Anvendelse fremover:

• Samlingspunkt

• Konferencelokaler

• Restaurant

• Værelser med bad og toilet



Smedie
Nænsom restaurering



Smedie



Multibygning
Bygges på fundamentet af den tidligere lade



Multibygning
• Uddannelse
• Konferencer
• Promoveringer
• Administration



Demomarker til landbruget
• Kan anvendes som 

teknologiuddannelse til gavn for 
miljøet

• Kan anvendes til at lære den brede 
befolkning om landbruget

• Kan benyttes året rundt



Lademark og Iskældermark
• Radiostyrede biler
• Open air koncerter

• Køreteknik
• Hobby-klubber

• Markeder

• Promoveringer
• Landevejsløb

• Demomark



Lademark og Iskældermark



Hulket skov - Aktivitetsskov
•Terrænbanen er spor rundt i skoven bestående af strækninger med skovbund 

og strækninger med stabilgrus for at brugerne kan anvende banen året rundt.

•Banerne vil udnytte terrænets eksisterende topografi og dermed blive 

integreret i skovbilledet.

•Shelters og bålhytte vil bestå af tømmer fra skoven.

•Toilethytte vil være med septiktank uden afløb.



Hulket skov – Bålhytte og shelters
• Bålhytte og shelters er essentielle for aktivitetsskoven, da vejrliget i Danmark ikke altid er til åben 

himmel. Netop muligheden for at kunne tænde op og holde varmen, betyder at aktivitetsskoven 
vil være tiltrækkende hele året rundt.



Hulket skov – Terrænbane
• Baggrund:

• Det at køre og motionere uden for asfaltvej er ikke muligt mange steder i Danmark. 

• Formål:
• At kunne udfordre og give sjove og lærerige oplevelser på både egne ben, cykel og 

motoriserede køretøjer. Her handler det ikke om fart, men om teknik og kendskab til 
cykel/køretøj og underlag.

• Mål:
• At banen kan tiltrække flere kunder til Jomfruens Egede i forhold til firmaarrangementer, da 

man kan kombinere teori indendørs med praksis og bevægelse udendørs.

• Forankring:
• Banen er en af de grundsten, som skal danne en selvforstærkende synergi, med jo flere 

betalende brugere, jo mere overskud til andre gratis tiltag, som gør stedet mere kendt og 
derved tiltrækker flere betalende brugere.



Hulket skov – Terrænbane 1. del



Hulket skov – Terrænbane 2. del



Hulket skov – Terrænbane 3. del



Hulket skov – Terrænbane 4. del 



Hulket skov
• Mountainbikeløb
• Terrænkørsel
• Hundeaktiviteter
• Forhindringsløb
• Paintball/bowcombat



Åstrup skov



Jagt- og oplevelsesbane
• Den eneste af sin slags i Danmark

• Kan holde nationale kunder i Danmark

• Kan tiltrække internationale kunder

• Vil bakke op om Miljøstyrelsens skydebanepulje

• Gode muligheder for at vedligeholde og forbedre 

skytters skydefærdigheder

• Professionelle instruktører

• Brugere:

• Private

• Semlers kursister

• Jagtforeninger

• Events



Samlingspunkt for jagt og naturen
•Anvendelse af nedbrydelige lerduer og patroner med nedbrydelige haglskåle, da banen ligger i skov

•Stande og kastehuse bygges af skovens materialer.

•Et udkastertårn på ca. 40m etableres, samt en mobillift på ca. 25m for at hæve banens kvalitetsniveau.

•Bjælkehytte

•Samlingssted

•Toiletter (Septiktank uden afløb)

•Varme og ly (Gas og brænde)



Jagt- og oplevelsesbane



Åstrup skov – Overgang til ekstensiv skovdrift

• Respekt for naturen – at være bevidst om hvilken 
indvirkning projektet har

• At drive skov på naturens vilkår

• Kombinerer bæredygtighed og natur med projektet

• Lysåbne arealer med naturlig succession i 
blødbundsområder udvides

• Døde og væltede træer efterlades, såfremt de ikke er til 
gene og til fare

• Gamle træer bevares og afsættes løbende til fordel for 
flagermus og insekter

• Blomstrende flora prioriteres til fordel for områdets vilde 
bestand af bier og andre insekter



Ansvar for og formidling af natur
Projektet vil kunne bidrage med generel viden om natur til den brede 

befolkning

• Uddannelse

• Skoleekskursioner

• Praktisk og visuel fremlægning

• Sansestier



Vildthegn
• Naturpleje foregår med bl.a. vildsvin jvf. DN´s anbefalinger

• Et lavt hegn, som tillader det oprindelige vildts naturlige 

færdsel kan holde vildsvinene inde

• Vildsvin katalyserer omsætningen i skovbunden til fordel for 

den samlede flora og økologi

• Vildsvin er hjemmehørende og vil passe ind i den ekstensive 
drevne skov

• Øge omsætningen af miljøvenlige lerduer i jorden

• Hegnet vil skabe en sikkerhed for publikum i forhold til 
lerduebanen

• Publikum forhindres ikke adgang til skoven



Vildthegn



Lademarken, aktivitetsskov og 
lerduebane dækker 3% af Lystrups 
ejendom

Inklusiv vildthegn dækker det 12% 
af ejendommen



Gevinsten
• Jomfruens Egede genopstår som omdrejningspunkt i lokalområdet

• Øget mængde af natur og diversitet

• Forventeligt nye 15-50 fuldtidsjobs i lokalområdet

• 6.000-50.000 turister mere om året til Faxe Kommune

• Cirkulær turistgevinst med andre aktører på Sjælland

• Semler Group og andre internationale virksomheder forbindes med Faxe Kommune

• Mulighed for at andre lokale virksomheder kan drage fordel af faciliteter

• Kendskabet til området spredes vidt nationalt og internationalt

• Øget handel hos og med lokale



Gods og samfund
• Godser er gamle og synlige virksomheder i samfundet
• Samfundet ønsker at bevare de store kulturværdier, som godserne besidder.

• Ovennævnte udløser en naturlig afhængighed

• Gensidig afhængighed kræver en gensidig forståelse for succes


