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Hvidbog 
 
Lokalplan nr. 1200-41 for Aktivitetspark på og omkring Jomfruens Egede og Kommuneplantillæg nr. 31 med medfølgende Miljørapport og 
Miljøkonsekvensrapport (VVM-redegørelse) for selve projektet har været i offentlig høring i perioden den 1. juni 2021 til den 10. august 2021. Der blev 
afholdt et offentligt borgermøde den 15. juni 2021 på Bavneskolen i Dalby, her deltog omkring 20 borgere og politikere samt administrationen. Center 
for Plan & Miljø har modtaget i alt 11 tilkendegivelser i høringsperioden. Denne hvidbog indeholder alle høringssvarene. Center for Plan og Miljø har 
redigeret i brevenes layout, men ingen budskaber er fjernet eller ændret.  
Ansøger til projektet, der er udarbejdet lokalplan for (herefter kaldet ansøger) har på baggrund af spørgsmålene på borgermødet og de indkomne 
høringssvar indsendt en uddybende beskrivelse af visionen bag aktivitetsparken og aktivitetsparkens faciliteter. Denne er vedlægt hvidbogen som 
bilag 1. 
 
Høringssvar 1, 4, 6 og 7 handler bl.a. om støj disse besvares overordnet her under 
I forbindelse med vurdering af støjpåvirkning fra projekt til omgivelser er Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier lagt til grund for vurderingen. Da støj 
fra forskellige kilder ikke kan behandles i de samme støjmodeller/støjberegninger, er der er gennemført både en støjberegning for manøvrebanen, og 
støjberegninger for jagt- og oplevelsesbanen, begge er udført af SWECO Danmark A/S.  
 
Støj fra manøvrebane 
Støjberegningen afspejler den støj der må forventes, når anlægget er opført og i fuld maksimal drift. Ved beregningerne er følgende anvendelse i 
hverdage og weekender lagt til grund.  
Manøvrebanen benyttes af 6 biler ad gangen med en aktivitet på 45 minutter og 15 min pause i hver time fra 10-16. Kørsel på manøvrebanen er 
beregnet som kategorien ”Personbiler, kørsel kraftig acc. 40-50 km/t”. 
Udfordringsbanen benyttes af 3 biler ad gangen med en aktivitet på 45 minutter og 15 min pause i hver time fra 10-16. Kørsel på udfordringsbanen er 
beregnet som ”lastbil i forceret tomgang” og regnet i dB/m med en hastighed på 5 km/t. Det vurderes at være en overestimering. Udfordringsbanen 
forventes ikke at blive anvendt til lastbiler, men for også at kunne illustrere støjbelastningen, hvis der køres med personbiler med store motorer er 
lydeffekten for lastbiler anvendt. 
 
Den overordnede konklusion på støj fra manøvrebanen er, at de vejledende støjgrænser ikke vil blive overskredet på trods af at beregningerne er 
udført så de afspejler den støjbelastning der må forventes, når anlægget er opført og i fuld maksimal drift, dvs. hvor hele området er i brug 
kontinuerligt mellem kl. 10 og 16 (hverdage og weekender). Den faktiske brug af banen forventes at være mindre.  Det er den oplyste biltype 
(personbil mv.) og anvendelse, der ligger til grund for miljørapport og VVM-redegørelse samt udkast til VVM-tilladelse. I udkast til VVM-tilladelsen er der 
krav om, at der føres driftsjournal og at der sættes opslag op til brugerne om, hvor mange køretøjer der må køre samtidig.  
Center for Plan & Miljø indstiller, at der ved endelig godkendelse af VVM-tilladelsen indarbejdes vilkår om åbningstider for manøvrebanen.  

 
 



20-09-2021

2 

Støj fra skydebane og miljøstyrelsens grænseværdier 
Det er miljøstyrelsens vejledende grænseværdier der er lagt til grund for VVM-redegørelse og miljørapport. Grænsen på 55 dB gælder om søndagen 
og på hverdage efter kl. 22. Der vil på denne skydebane ikke være skydning efter kl. 22, da lokalplanen fastsætter bestemmelser om, at der ikke må 
etableres belysning, vil banen ikke kunne anvendes når det er mørkt. På miljøstyrelsens hjemmeside er det beskrevet, at støjgrænsen for nye 
skydebaner er 55 dB i weekender, i selve vejledningen (Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 1995 Skydebaner) fremgår det dog at de 55 dB alene gælder 
om søndagen og på hverdage inkl. lørdag, hvis der skydes efter kl. 22. Der vil på denne skydebane ikke være skydning efter kl. 22. 
 
Det er det beregnede støjniveau der definerer grænsen for, hvor meget en ny skydebane kan anvendes. I dette tilfælde er det forudsat i VVM-
redegørelse og Miljørapport, at støjen ikke må overstige 67 dB ved den mest støjbelastede bolig. I VVM-redegørelse og Miljørapport beskrives, at der 
på den baggrund er mulighed for at banen ugentligt kan anvendes 6 hverdage (mandag-lørdag) i tidsrummet 7-18 samt 2 aftener i tidsrummet 18-22.  
 
SWECO har på baggrund af spørgsmålene på borgermødet og de indkomne høringssvar udarbejdet et notat der beskriver forudsætningerne for 
beregningen af støjbelastningen fra jagt- og oplevelsesbanen.  Konklusionen er: 
 ”Med støjvoldene ved Åstrup Skov 2 og Egedevej 123, er den maksimale støjbelastning fra det kommende skydebaneanlæg 67 dB(A)l… I henhold til 
Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1 1995 ”Skydebane” giver en maksimal støjbelastning på 67 dB(A)l følgende vejledende skydetider (se tabel 
nedenfor):”… ” Indenfor de angivne skydetider, er det ikke afgørende, hvor meget der skydes (antal skud) eller, hvor mange baner der er i brug.” 
 
 Maj- August September – April 
Ugedag Tidsrum Antal Tidsrum Antal 
Mandag-fredag 07.00 – 18. 00 5 dage/uge 07.00 – 20.00 5 dage/uge 
Lørdage 09.00 – 16 .00 1 dag/uge 09.00 – 16.00 1 dag/uge 
Mandag-fredag 18.00 – 22.00 2 dage/uge 20.00 – 22.00 2 dage/uge 
Mandag- fredag 22.00 – 2 4.00 0 dage/uge 22.00 – 24.00 0 dage/uge 
Notatet er vedlagt hvidbogen som bilag 2. 
 
Dertil kan der, jf. vejledningen, i perioden maj-august afholdes 4 stævner/kurser/øvelser (skydning i 2 dage i samme weekend) og i perioden 
september-april 4 stævner/kurser/øvelser. Stævner/kurser/øvelser i weekenden skal afvikles indenfor tidsrummet lørdag kl. 09.00-20.00 og søndag kl. 
09.00-18.00. 
 
Center for Plan og Miljø indstiller på den baggrund, at: VVM-redegørelse (side 41) og Miljørapport (side 46) og lokalplanens redegørelse (side 53) 
konsekvensrettes hvad angår mulige åbningstider på skydebanen jf. tabellen og teksten ovenfor, da der ikke som bekrevet i rapporterne kan være 
åbent 6 dage om ugen kl. 7-18, i det lørdag er begrænset til kl. 9.00-16.00. Der vil i den forestående miljøgodkendelse til jagtbanen blive fastsat, i 
hvilket omfang banen kan have åbent for skydning. 
 
Nuværende tekst: ”De udførte støjberegninger på Delområde E, viser, at jagt- og oplevelsesbanen overholder et maksimalt støjniveau på 67dB, efter 
at der er etableret støjvold omkring de to nærmeste boliger, Åstrup Skov 2 og Egedevej 123. Dette støjniveau betyder, at banen ugentligt kan 
benyttes 6 hverdage (mandag-lørdag) i dagtimerne (kl. 7-18) samt 2 aftener (kl. 18-22).” 
 



20-09-2021

3 

Ændres til: ”De udførte støjberegninger på Delområde E, viser, at jagt- og oplevelsesbanen overholder et maksimalt støjniveau på 67dB, efter at der er 
etableret støjvold omkring de to nærmeste boliger, Åstrup Skov 2 og Egedevej 123. Dette støjniveau betyder, at banen ugentligt kan benyttes som vist 
i skemaet.” (skema over maksimalt muligt åbningstider indsættes). I perioden maj-august kan afholdes 4 stævner/kurser/øvelser (skydning i 2 dage i 
samme weekend) og i perioden september-april 4 stævner/kurser/øvelser. Stævner/kurser/øvelser i weekenden skal afvikles indenfor tidsrummet 
lørdag kl. 09.00-20.00 og søndag kl. 09.00-18.00.” 
 
Regulering af åbningstider 
Høringssvar 4, 5, 6, 7, 8, 9 og10 handler om regulering af åbningstider, disse besvares overordnet her under: 
Der kan ikke fastsættes åbningstider i en lokalplan, da der ikke er hjemmel til det i planloven.  
Derfor vil åbningstiderne for skydebanen blive reguleret i en kommende miljøgodkendelse. Hvis åbningstiderne her efter ønskes ændret vil det kræve 
et tillæg til miljøgodkendelsen. Ansøger har fremsendt ønske om åbningstider, som overordnet set er, ønskerne er vedlagt hvidbogen som bilag 8: 

 1. april til 30. september: Mandag- fredag kl. 9.00-18.00, 4 lørdag pr. måned kl. 9.00-16.00, 2 søndage kl. 9-16 i perioden og 10 hverdage kl. 
18.00-solnedgang i perioden. 

 1. oktober til 31. marts: Mandag-fredag og 4 lørdage pr. måned lørdag kl. 9.00- 1 time før solnedgang, 2 søndage kl. 9.00-15.00 i perioden. 
 
Manøvrebanens åbningstider bliver reguleret af VVM-tilladelsen, da de vil blive givet på baggrund af de forudsætninger der er lagt til grund for VVM-
redegørelsen. Hvis disse forudsætninger overskrides vil det kræve en ny VVM-tilladelse, da der sker ændringer i projektet. 
 
Alternativ placering af manøvrebanen, indretning og påvirkning af landskab mv. 
Høringssvar 3, 4, 8 og 11 foreslår at flytte manøvrebanen fra delområde D til delområde C, dette 
besvares overordnet her under. 
 
Der er i forbindelse med den indledende planlægning af, hvordan manøvrebanen kan indrettes 
set på både delområde C og D. Delområde D er blandt andet valgt fordi områdets terræn er 
mere jævnt end delområde C og fordi der vil være en større sammenhæng med Jomfruens 
Egedes nye bygninger, der også skal fungere sammen med og som del af arrangementer på 
manøvrebanen.  
Manøvrebanen er tænkt som et sted for dels de aktiviteter selve manøvrebanen og 
udfordringsbanen lægger op til med brug af køretøjer og dels som areal for større 
pladskrævende arrangementer over året som f.eks. loppemarked, dyrskue, start til cykelløb mv. 
derfor er det væsentligt at området ikke er for kuperet.  
Hvis manøvrebanen placeres i delområde C vil det medføre væsentligt større terrænændringer 
end en placering i delområde D. På det topografiske kort fremgår det, at der i delområde C er 
en terrænforskel på 10-11 meter og i delområde D omkring 5-6 meter.  
Placering af manøvrebanen i delområde C ville medføre enten en terrassering af området for at 
opnå tilstrækkeligt areal til selve hovedsporet på banen eller en 
modellering/terrænbearbejdning, hvor hele området nivelleres til en given terrænkote. I begge 
tilfælde med det til følge at der vil opstå stejlere brinker mod vandløbet syd for delområde C, 
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hvilket kan medføre øget risiko for erosion, ændrede vandløbsforhold og behov for sikkerhedsforanstaltninger, således at køretøjerne ikke kommer på 
afveje og ender i vandløbet. 
 
Lokalplanens redegørelse beskriver på siderne 22-25 de fremtidige forhold på manøvrebanen. Manøvrebanen består overordnet af to elementer, en 
manøvrebane og en udfordringsbane. Ansøger oplyser i det uddybende notat om aktivitetsparken, at banen som helhed er designet under 
hensyntagen til dels anvendelsen, men også eksisterende beplantning, terrænkurver, udsigt- og indblikskiler mv. Arealet bibeholdes som en åben plan 
flade, selve manøvrebanen placeres diagonalt, for at minimere terrænændringer, og placering af udfordringsbanen placeres, så ”bakken” lægges 
på markens laveste punkt i kote 34 (DVR90) og dækker et areal på ca. 350 m². Dertil kommer de andre udfordringer, der placeres i terrænniveau.  
 
Med sin højde på 8 m, vil bakken have sin top omkring kote 42. De brede kørespor anlægges i kote 37,5. Fra Egedevej, der er anlagt i kote 36,5 stiger 
terrænet op mod kastanjealleen til at være 38,5 det højeste sted på marken og kote 41 i den østlige ende af kastanjealleen.  Det eneste der ”rager 
op” på manøvrebanen er således ”bakken”, der er græsbeklædt, placeret på det laveste punkt, og har skoven som baggrund.  Langs Egedevej er 
valgt et autoværn af, som med en relativt lav højde kan sikre området mod brug uden for arrangementer samtidig med at der ikke opsættes et 
dominerende hegn. Og samtidig sikre at biler fra manøvrebanen ikke ved et uheld kommer til at køre ud på Egedevej. 
 
Det er Center for Plan & Miljøs vurdering at manøvrebanen som helhed er tilpasset de landskabelige værdier og kan etableres med respekt for 
kulturarvsværdierne i området idet indsigt til Jomfruens Egede og Øster Egede kirke ikke sløres eller hindres med etablering af manøvrebanen. 
 
Center for Plan & Miljø indstiller, at 
Lokalplanens § 8.2.16 (side 73)ændres: 
Nuværende bestemmelse: ”Der må etableres en bakke på udfordringsbanen, bakken må maksimalt have en højde på 10 m over naturligt terræn. Og 
skal placeres som i princippet vist på kortbilag 4.”  
Ændres til: Der må etableres en bakke på udfordringsbanen, bakken må maksimalt have en højde på 8 meter. Bakkens laveste punkt skal placeres i 
kote 34 (DVR 90). Bakken skal placeres som i princippet vist på kortbilag 4. 
 
Indsigelse/bemærkninger Center for Plan & Miljø’s  bemærkninger 

og indstilling til Byrådet (Markeret med FED tekst.) 
  
Modtaget den: 14.07.2021 
Indsendt af: Roskilde stiftskontor 
(1) 

 

Forslag til lokalplan 1200-41 – Aktivitetspark på og omkring Jomfruens 
Egede  
 
Vi har modtaget ovennævnte forslag til lokalplan, der i høring til den 10. 
august 2021.  
Jomfruens Egede Gods, som planen vedrører, er placeret i 
sammenhæng med Øster Egede Kirke.  
 

Center for Plan & Miljø gør opmærksom på at udtalelsen fra kgl. 
Bygningsinspektør er vedlagt som bilag 3 til Hvidbogen. 
 
Center for plan og miljø indstiller, at der sker følgende ændringer i 
lokalplanen: 
Bygningshøjder 
Tekst om byggefelt A1 på side 14 i lokalplanen:  
Den nye bygning kan opføres i samme højde som den eksisterende 
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Vi har til lokalplanforslaget indhentet en udtalelse af 28. juni 2021 fra kgl. 
bygningsinspektør, arkitekt m.a.a. Gitta Hammers. Udtalelsen 
medsendes. 
  
Vi har følgende bemærkninger til lokalplanforslaget:  
Bygningshøjder:  
På side 14 og 15 beskrives byggefelterne A1 og A2 for hhv. smedjen og 
uddannelsesbygningen.  
 
Bygningshøjder i byggefelterne A1 og A2 er i uklart beskrevet, fordi de er 
sammenskrevet med beskrivelsen af terrænhøjdeforskelle, eksisterende 
og tidligere bygningshøjder. Det bør derfor tydeliggøres i teksten, at 
maksimale bygningshøjder er følgende:  
 Bygningshøjde i byggefelt A1 (ny smedie): Max. 9 meter  
 Bygningshøjde i byggefelt A2 (ny undervisningsbygning): Max. 12,5 

meter.  
 
På side 46 i lokalplanforslaget bør bygningshøjder i skemaet under ”Max. 
bygningshøjde” præciseres til følgende:  
”Max. 12,5 m tilladt i byggefelt A2 og max. 9 meter i byggefelt A1. Øvrig 
bebyggelse: Max. 8,5 m.”  
 
Støj  
Vi henviser til den kgl. bygningsinspektørs udtalelse om risiko for støjgener 
ved kirkelige handlinger i dagtimerne, når der er aktivitet på demo- og 
manøvrebane, og skal bede kommunen om at være opmærksom på 
at sikre, at kirkelige handlinger ikke generes af støj. 

smedje, dvs. en kiphøjde på ca. 9 m, der er 5,5-6 m lavere end 
kiphøjden på hovedbygningen. 
Ændres til: 
Den nye bygning kan opføres i samme højde som den eksisterende 
smedje. Lokalplanen fastsætter den maksimale bygningshøjde til 9 
meter, hvilket er 5,5-6 m lavere end kiphøjden på hovedbygningen. 
 
Tekst om byggefelt A2 på side 15 i lokalplanen: 
Så selvom uddannelsesbygningen vil få en kiphøjde på 12,5 m vil den 
underordne sig disse historiske fredede bygninger. 
Ændres til: 
Lokalplanen fastsætter den maksimale bygningshøjde til 12,5 m, hvilket 
er med til at sikre at den nye uddannelsesbygning underordner sig de 
historiske, fredede bygninger. 
 
Teksten på side 46 i lokalplanens redegørelse viser den 
kommuneplanramme der kommer til at gælde og som lokalplanen skal 
holde sig inden for. Der fastsættes ikke byggefelter i 
kommuneplanrammen.  
 
Teksten i kommuneplantillæg s. 10 og lokalplan s.46 ændres til: 
Der kan opføres en udstillingsbygning med en maksimal højde på 12,5 
m og en ny smedjebygning med en maksimal bygningshøjde på 9 m. 
En ny smedjebygning kan kun opføres som erstatning for den 
eksisterende. 
 
Støj 
Se overordnet svar om støj på side 1 og 2. 
 

Modtaget den: 15.07.2021 
Indsendt af: Dansk Ornitologisk Forening Storstrøm, Birgitte Norby 
(2) 

 

Høringssvar med bemærkninger fra Dansk Ornitologisk Forening 
Til Jomfruens Egede aktivitetspark, VVM-redegørelsen 
 
Flagermus 
Det fremgår af projektets VVM-redegørelse, at der ikke er foretaget en 
egentlig kortlægning af tilstedeværelsen af flagermus i projektområdet, 
men at tilstedeværelse er sandsynlig og det forudsættes derfor, at der 

Flagermus 
Der er i perioden juli- september 2021 foretaget en 
flagermusundersøgelse ved Jomfruens Egede samt tilstødende arealer 
under Lystrup gods. 
Miljørapport og VVM-redegørelse (Miljøkonsekvensrapport) er 
udarbejdet ud fra antagelsen om, at der er flagermus tilstede i 
området. Den overordnede konklusion i Miljørapport og VVM-
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lever mange arter af flagermus. 
Det konkluderes med dette som grundlag, at flagermus ikke skades, af 
aktiviteterne i skovene, hverken på deres yngle- eller overvintrings- eller 
på fourageringsområder, dag eller nat.  
I konklusionen fremgår det, at smedjen og de træer som skal fældes 
der, skal undersøges for flagermus. Man må ikke ødelægge flagermus’ 
ynglesteder. 
Af afsnit 8.2.3.2. fremgår dog alligevel, at ”Støj og færdsel i skoven kan 
potentielt forstyrre eventuelle flagermuskolonier i skoven. Generelt set 
vurderes publikumstrykket i skovene dog som værende uproblematisk, 
idet der ikke vil foregå voldsomt støjende adfærd.” Planen oplyser ingen 
konkrete aktiviteter i den forbindelse eller begrænsninger i aktiviteter. 
 
DOF’s bemærkninger 
Af Naturstyrelsens anvisninger om ”god praksis for skovdrift med 
flagermus” fremgår, at: 
Forstyrrelser, som f.eks. voldsom støj- eller røgpåvirkning, der kan skade 
den lokale bestand af flagermus, skal undgås. F.eks. skal afbrænding af 
kvas tilrettelægges (vindretning og –afstand), så kendte 
flagermusforekomster ikke påvirkes negativt. Normale aktiviteter såsom 
jagt, leg, skovningsaktiviteter, rollespil og normale driftsaktiviteter er ikke 
omfattet ar dette. 
Vi spørger: Hvor i skoven/skovbryn yngler flagermusene?  Eller 
hasselmus? (nedenfor). Først, når man ved, hvor flagermusene er, kan 
både bålpladser og leg og råb i skoven formentlig foregå i god afstand 
fra dem. 
Motorstøj fra FWD biler, der arbejder sig op ad huller eller bakker, vil støje 
og ose, men hvor stort bliver omfanget af denne aktivitet? En gang om 
ugen? hver dag? Det er jo ret så afgørende, men fremgår ikke af 
planen. 
I VVM-redegørelsen runder man denne overvejelse af med, at ” 
flagermus vil have mulighed for at tilpasse sig og flytte til mindre 
forstyrrede områder af skoven eller til andre skove i lokalområdet, 
såfremt aktiviteterne i Hulket Skov er forstyrrende”. Her er tale om 
sårbare totalfredede arter, som i planen alligevel forventes at flytte 
andre steder hen, hvis de er der.  
DOF foreslår: en egentlig undersøgelse af flagermusarternes 
tilstedeværelse i selve projektområdet, på steder, hvor der er gamle 
træer i åben skov og skovbryn, ikke kun i forbindelse med smedjen.  

redegørelse er: ”Lokalområdets økologiske funktionalitet påvirkes 
således ikke væsentligt af aktiviteterne på Jagt- og oplevelsesbanen. 
Det vurderes derfor at flagermus og deres levemuligheder ikke vil blive 
væsentligt påvirket, såfremt flagermus i Åstrup Skov bliver generet af 
aktiviteterne på Jagt- og oplevelsesbanen. … Der vil således potentielt 
være en påvirkning fra skydebanen på flagermus i området omkring 
banen, men det vurderes, at påvirkningen vil være lokal og midlertidig, 
og ikke vil påvirke lokalområdets økologiske funktionalitet, og derfor ikke 
vil påvirke flagermus væsentligt.” (Miljørapport side 61 og VVM-
redegørelse side 56) 
 
Flagermusundersøgelsen dækker både de direkte berørte områder 
med udgangspunkt i lokalplanens delområder og desuden en 
undersøgelse af, om der er flagermuskolonier i den gamle 
smedjebygning. Undersøgelsen viser, hvilke flagermus der er findes 
indenfor området og i de omkringliggende områder. Den indsamlede 
data og viden danner grundlag for en vurdering af området økologiske 
funktionalitet for flagermus. 
 
Der er fundet 10 arter af flagermus indenfor undersøgelsesområdet. Af 
disse arter er alle på EF-habitatdirektivets bilag 4. Der blev fundet 2 arter 
(Bredøret flagermus og Damflagermus), som desuden er på EF-
habitatdirektivets bilag 2. To arter (Bredøret flagermus og 
Frynseflagermus) er kategoriseret som NT (Nær truet) på Den Danske 
Rødliste og Damflagermus er kategoriseret som VU (sårbar) på Den 
Danske Rødliste. 
 
Den overordnede konklusion på flagermus undersøgelsen er ”Samlet set 
vurderes det, at projektet ”Jomfruens Egede Aktivitetspark” påvirkning 
af området økologiske funktionalitet for flagermus er meget lille. Dette 
baseres på at aktiviteterne primært foregår om dagen, eller fordi 
aktiviteterne ved selve jomfruens Egede Gods ikke bliver væsentlig 
anderledes, end de er i dag. Eller fordi at de ændringer der sker i 
delområderne B, C, D og E, ikke er forringelser i forhold til flagermusenes 
livsvilkår så som forringelser af dagrastesteder og jagtområder Samtidig 
er det samlede område, der definerer områdets økologiske 
funktionalitet for flagermus væsentlig større end de delområder der 
påvirkes af projektet.” (Flagermusundersøgelse side 4, undersøgelsen er 
vedlagt som bilag 4 til hvidbogen).  
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Konkret viden kan betyde, at man har mulighed for at lægge 
aktivitetsområdet væk fra evt. flagermuskolonier, så begge måske kan 
være der, i stedet for at satse på at skræmme flagermusene væk, hvad 
bemærkningen om ”at de kan flytte” i realiteten betyder. Deres 
levesteder må ikke ødelægges. 
 
Hasselmus 
Projektområdet er ikke undersøgt for hasselmus eller, der er ikke set 
reder. Hasselmus tåler ikke forstyrrelse i yngletiden og er sårbare i 
vintertiden, hvor de ligger i dvale på jorden og ikke kan flygte.  
De betænkeligheder, vi har for dag-og nataktiviteter i dyrenes yngletid, 
er allerede nævnt under flagermus. 
Der lever hasselmus i skovene syd for Kongsted inden for 5 -6 km fra 
projektområdet, et område, som også består af småskove, samt i 
Leestrup skov. Der findes en forvaltningsplan for den fredede hasselmus, 
som skovejere og kommuner kan bruge i kommuneplanlægningen. 
DOF foreslår: at man sætter redekasser op i potentielle hasselmus-
områder som i tætte skovbryn og passende bevoksninger i skovene 
inden for projektområdet allerede nu og ser, om der flytter hasselmus 
ind, når yngletiden begynder. Så har man et bedre indtryk af, om de 
findes i området og hvor. 
 
Glenter 
24 glenter var på overnatning i år på en for projektejerne bekendt 
lokalitet i aktivitetsområdet. Det svarer 3% af den danske glentebestand.  
Der kan både være danske og overvintrende svenske fugle iblandt. 
Overnatningspladser er meget vigtige for fuglene, og de har flere inden 
for 12-15 km. Siddende er fuglene relativt sky og vil sandsynligvis 
forsvinde pga. aktiviteterne på skydebanen. I dårligt vejr kommer 
fuglene allerede klokken 13 på mørke vinterdage. 
Glenten har som bekendt ynglet i området i flere år, men reden faldt 
ned og ny rede kendes ikke pt.  
 
Havørn  
Havørne har rede i Hundemose skov, ca. 3 km i lige linie fra skydebanen. 
Reden er ret nystiftet og er registreret i DOF’s projekt ørn. Ørneparret er 
her hele året. Fouragerer formentlig på trafikdræbte dyr på hoved-og 
biveje i området, på evt. anskudt vildt, samt måske i Gisselfeldsøerne.  
Der er havørnerede i Hesede skov ved Gisselfeld i lignende afstand fra 

 
Det er på den baggrund Center For Plan & Miljøs vurdering, at 
flagermusundersøgelsen understøtter de antageler der er lagt til grund 
for udarbejdelsen af Miljørapport og VVM-redegørelse. 
Center for Plan & Miljø indstiller, at høringssvar angående flagermus 
ikke fører til ændringer i forbindelse med endelig vedtagelse. 
 
Hasselmus 
I sommerhalvåret, når hasselmusen ikke er i vinterhi, opholder den sig 
det meste af tiden i vegetationen, og bevæger sig kun sjældent rundt 
på jorden. Kun yderst sjældent vil hasselmusen bevæge sig over 
ubevoksede områder, men derimod spreder arten sig ved at klatre i 
vegetationen. Korridorer mellem egnede levesteder er derfor 
nødvendige for at sikre spredningsmuligheder, så levedygtige bestande 
kan opretholdes, hvor arten forekommer fåtalligt i mindre skove. Der er 
5-6 km til nærmeste kendte lokalitet med hasselmus. Mellem denne 
lokalitet og projektområder findes store ubevoksede områder, og derfor 
finder Center for Plan & Miljø det ikke sandsynligt at hasselmusen vil 
vandre fra Gavevænge til Åstrup eller Hulket skov. 
 
Det vurderes desuden, at det oftest er selve anlægsfasen af f.eks. en 
vej der påvirker Hasselmus og ikke selve driften. Det ses blandt andet 
ved Hvidkilde, ved Svendborg, hvor Hasselmus lever i en skov ved siden 
af en motor-crossbane, hvorfra der komme uregelmæssig støj.  
I efteråret 2021 vil der blive foretaget besigtigelse af området i forhold 
til, om der er reder fra Hasselmus. Notat om dette vil forelægge inden 
den endelige VVM-tilladelse gives. 
 
Glenter 
Miljørapport (side 69) og VVM-redegørelsen (side 64) beskriver, at 
ansøger skal monitorere Rød Glentes brug af overnatningspladsen i 
Åstrup Skov, så det kan dokumenteres om aktiviteterne på Jagt- og 
oplevelsesbanen har en påvirkning af Røde Glenters overnatning i 
Åstrup Skov.  
 
Center for Plan & Miljø indstiller, at  
De beskrevne afværgeforanstaltninger i begge rapporter ændres og 
bliver indarbejdet i den endelige VVM-tilladelse, når den gives: 
Fra: ”Såfremt Rød Glente bruger overnatningspladsen i Åstrup Skov bør 
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Haslev jagtforenings skydebane, men der skydes 1 dag om ugen 2-3 
timer, hvilket har fundet sted fra før ørnereden blev etableret, og det 
generer ikke ørneparret. 
Der er gjort observationer af ørne, der hører skud. Ørnene reagerer ikke 
på enkelte skud en enkelt dag på en jagt. De kigger lige, men 
fortsætter ellers med, hvad de lavede. Hvordan ørnene vil reagere på 
skydning i dagevis eller i timevis (det fremgår ikke af planen) vides ikke. 
Måske vil de opgive reden. 
Det vides til gengæld, at ørne er meget følsomme overfor 
tilstedeværelse af mennesker i deres nærhed.  
Havørne, - formentlig dem, som har rede i Hundemoseskov - opholder 
sig/raster på og ved engen ved vandløbet mellem Hulket Skov og 
vejen. (planens G og H). 
Mennesker vil færdes for fuglene uforudsigeligt i det pågældende 
område, når planen realiseres. Biler kommer og kører, parkering, døre 
der smækker, mennesker, der går til og fra på marker og veje. Kørsel på 
manøvrebanen vil være synlig for fuglene, og ørnene vil formentlig 
forsvinde fra lokaliteten. 
 
 
DOF har ikke forslag til afhjælpning af det faktum, at fuglene vil blive 
forstyrret, undtagen begrænsning i færdsel og skydeaktiviteter, men der 
står ingenting i planen om omfanget, så det er ikke muligt at vurdere, 
hvor niveauet skal ligge. Det vil i hvert fald være nødvendigt med 
grundigere undersøgelser og måske begrænsninger i den endelige 
plan. Omfanget af aktiviteterne skal være oplyst, før kunne vurdere 
projektets indvirkning på miljøet (kaldet VVM). 

 

banen ikke benyttes efter kl. 14 i perioden fra oktober til marts, med 
mindre monitorering viser, at aktiviteterne på banen ikke påvirker 
fuglenes brug af overnatningspladsen.” (Miljørapport side 70 og VVM-
redegørelse side 65). 
 
Til: ”Såfremt Rød Glente bruger overnatningspladsen i Åstrup Skov bør 
banen ikke benyttes senere end 1 time før solnedgang i perioden fra 
oktober til marts, med mindre monitorering viser, at aktiviteterne på 
banen ikke påvirker fuglenes brug af overnatningspladsen.” 
(Miljørapport side 70 og VVM-redegørelse side 65). 
 
Havørn 
I det udarbejdede notat om forekomster af udvalgte fuglearter 
indenfor projektområdet for Jomfruens Egede Aktivitetspark fra februar 
2021 er observationer af havørn i og udenfor projektområdet beskrevet. 
Ligeledes er det vurderet, at projektet ikke vil påvirke havørnenes 
mulighed for at etablere sig i lokalområdet. Det vurderes dog også, at 
havørn sandsynligvis ikke vil etablere sig i selve projektområdet, såfremt 
projektet gennemføres. Samlet set er det derfor vurderet, i VVM-
redegørelse og miljørapport, at projektet ikke vil påvirke havørn 
væsentligt. 
 
”Havørn, der også er rødliste, er ifølge DOF-Basen, kun registreret 
enkelte gange i projektområde nær Jomfruens Egede, Lystrup Gods og 
Astrup Skov. Godsernes medarbejdere og lokale beboere observerer 
dog jævnligt Havørn over skovene og markerne omkring 
projektområdet. Havørn yngler med stor sandsynlighed ikke i 
projektområdet. Det vurderes, at projektområdet indeholder velegnede 
raste- og overnatningsmuligheder, og området omkring projektområdet 
indeholder velegnede fourageringsområdet. Projektområdet vurderes 
dog ikke at være et kerneområde for havørn, idet de ikke yngler i 
området, eller observeres permanent.” (VVM-redegørelse side 64 og 
Miljørapport side 69) 
 
Omfang af aktiviteter 
Omfanget af aktiviteterne er yderligere belyst i bilagene vedhæftet 
hvidbogen og i de overordnede svar om støj og åbningstider. Det er 
Center for Plan & Miljøs vurdering at den yderligere belysning ikke fører 
til ændring af den overordnede konklusion i miljørapporten. Samtidig er 
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det samlede område, der definerer områdets økologiske funktionalitet 
for rød glente, havørn, m.fl., væsentlig større end de delområder der 
påvirkes af projektet. 

Modtaget den: 26.07.2021 
Indsendt af: Slots- og Kulturstyrelsen 
(3) 

 

Bemærkninger til lokalplanforslag nr. 1200-41 for aktivitetspark 
på og omkring Jomfruens Egede 
Slots- og Kulturstyrelsen har modtaget ovennævnte lokalplanforslag i 
høring. 
 
Styrelsen noterer sig, at lokalplanforslaget omfatter en række påtænkte 
initiativer og ny-anlæg på ejendommen Jomfruens Egede, Kirkevej 7, 
4640 Faxe. Styrelsen hæfter sig navnlig ved ét af projekterne: den 
planlagte etablering af en manøvrebane (delområde D) i det 
nordøstlige hjørne af matr.nr. 1ak og i umiddelbar nærhed af 
herregårdens fredede bygninger. 
 
Som bekendt udmærker Jomfruens Egede sig i sammenhæng med 
Øster Egede Kirke som et overordentlig helstøbt og særegent 
bebyggelsesmiljø. Der kan i den forbindelse henvises til beskrivelsen af 
bygningernes fredningsværdier, jf. https://www.kulturarv. 
dk/fbb/sagvis.pub?sag=10385860. Slots- og Kulturstyrelsen finder det 
temmelig uheldigt, hvis den værdifulde helhed skal forstyrres af et 
anlæg og en aktivitet, som er fuldstændig fremmed for det traditionelle, 
historiske herregårdsmiljø. Styrelsen bemærker endvidere 
manøvrebanens nærhed til – og mulige konflikt med – allé 
beplantningen på Kirkevej, der selvsagt udgør et vigtigt 
landskabselement. Styrelsen vil opfordre til, at mulighederne for en 
alternativ placering af manøvrebanen afsøges. 
 
Styrelsen skal ligeledes anbefale, at den gamle smedje vest for 
hovedbygningen søges bevaret og genanvendt frem for som planlagt 
at blive revet ned. Bygningen synes på det foreliggende grundlag at 
have store bevaringsværdier og at spille en vigtig rolle for den samlede 
herregårdshelhed som en af de få tilbageværende avlsbygninger. 
 

Placering af manøvrebane 
Se overordnet svar på side 3 
Anden placering: Etablering af manøvrebanen i delområde C vil 
medføre væsentligt behov for terrænregulering. Der er en terrænforskel 
på omkring 10 meter i delområde C 
 
Allé beplantning 
Center for Plan & Miljø anerkender, at Alléen er et vigtigt og væsentligt 
landskabselement, som bør bevares i for fremtiden. 
 
Center for Plan & Miljø indstiller, at lokalplanens bestemmelser tilføjes § 
om bevarelse eller genplantning af Alléen i delområde C og D.  
Ny § 7.1.3 og § 8.1.5: Alléen, vist på kortbilag 4, på begge sider af 
Kirkevej skal bevares som landskabselement. Træer kan fældes, hvis de 
udgør en sikkerhedsmæssig risiko under forudsætning af, at der plantes 
et nyt træ i alléen. 
Kortbilag 4 konsekvensrettes. 
 
Nedrivning af eksisterende smedjebygning 
Det er ved gennemgang af Jomfruens Egedes udvikling over tid 
konstateret, at smedjen ikke er opført i 1777, som anført i BBR. Ved 
gennemgang af optegnelser, billeder og kort over godset ses det, at 
smedjen er opført i perioden mellem 1836 og 1926. Plejeplan for 
parkområdet fra 2008 viser kort over Jomfruens Egede i hhv. 1836 og 
1926, kortet er vedhæftet hvidbogen som bilag 5.  
 
Bygningen er opført i glat mur af kalksten og den oprindelige 
anvendelse formodes at være til ride- og arbejdsheste, hvilke der fortsat 
er spor efter i en del af bygningen. Den resterende del af bygningen 
har været ombygget flere gange og har senest i driften været til 
maskinværksted. I dag er omkring halvdelen af bygningen anvendt til 
festlokale. 
Største delen af smedjen er i dag uden varme, vand, kloak og isolering, 
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kun i den del af bygningen, der anvendes som festlokale er der 
etableret midlertidige foranstaltninger. Ombygning af smedjen til det 
ønskede formål vil betyde gennemgribende forandringer af bygningen 
og vil ikke levne tilstrækkelige kvadratmeter til det ønskede formål.  
 
Det er center for Plan & Miljøs vurdering, at en ny opført smedje vil 
bidrage positivt til oplevelsen af kulturmiljøet, bygningskomplekset som 
helhed og den kulturhistoriske fortælling om godsets udvikling i relation 
til samfundets udvikling. En ny ”driftsbygning” i form af en ny smedje vil 
blive opført med samme farvesætning som bygningskomplekset har i 
dag og med respekt for helheden of hierarkiet mellem de fredede 
bygninger og nye ”driftsbygninger” i en moderne kontekst. En Ny 
smedje med nye funktioner vil understøtte fortællingen og det faktum, 
at godser historisk set og i dag tilpasser driften til økonomiske rentabel 
drift og afsøger nye forretningsområder i relation til samfundets 
udvikling. 
En ny smedjebygning til blandt andet have festsal, værelser til 
overnatning og industrikøkken. Det vil betyde at store fester som f.eks. 
bryllupper flyttes ud af den fredede hovedbygning, hvilket vil mindske 
sliddet på denne væsentligt. 
 
Center for Plan & Miljø indstiller at høringssvaret ikke giver anledning til 
ændringer i forhold til muligheden for nedrivning af den gamle 
smedjebygning. 
 

Modtaget den: 27.07.2021 
Indsendt af: Bettina Krarup Jensen, Egedevej 111, 4640 Faxe 
(4) 

 

 
Vedr. Lokalplan 1200-41 – Aktivitetspark på og omkring Jomfruens Egede  
 
Med henvisning til offentliggjort materiale og diskussioner ved borgermøde 
15. Juli 2021 fremsættes hermed alternative forslag samt henstillinger til 
overvejelse før godkendelse af nuværende udkast til ny lokalplan for 
områderne omkring Jomfruens Egede.  
 
Høringsforslagene lægger vægt på at:  

a. Det kultur- og naturskønne område omkring godset Jomfruens Egede 

 
Center for plan & Miljø bemærker at Appendix til høringssvaret er 
vedhæftet hvidbogen som bilag 6. 
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bibeholdes videst muligt, også med de planlagte kommercielle tiltag.  
b. Planlagt udvidelse af godserne Lystrup-Jomfruens Egedes aktiviteter 

gennemføres med henblik på en ny, rentabel forretningsmodel i 
uddannelses- og oplevelsesindustrien, med hensyntagen til miljøet 
det skal indgå i, og skabe resultater fra, på både kort og langt sigt.  

 
Det foreslås derfor ikke, at lokalplanen afvises, men at den tilpasses:  
Forslag 1: Manøvrebane flyttes fra D til C, og Demomark fra C til D.  
Forslag 2: Manøvrebanefaciliteter tilpasses.  
Forslag 3: Revurdering af støjpåvirkning  
Forslag 4: Tidsbegrænsning af anvendelse af faciliteter  
Forslag 5: Varsling af anvendelse af faciliteter  
Forslag 6: Indhegning: sikring af manøvrebane og vildtkorridor  
Appendix: Billeder fra området   
 

For reference; nuværende forslag: 

 

Forslag 1: Manøvrebane flyttes fra D til C, og Demomark fra C til 
D.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forslag 1: Manøvrebane flyttes fra D til C, og Demomark fra C til D.  
Se overordnet svar på side 3 
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 Det er umiddelbart problematisk at anvende Lademarken til 
manøvrebane, dels pga støj tæt på beboelse, dels skæmmet udsyn fra 
Kastaniealléen, samt fra Egedevej, som er del af Margueriterute - begge 
anvendes til rekreation og oplevelser. Kultur- og naturmiljøet bør 
bibeholdes til de formål både for områdets og kommunens 
tiltrækningskraft, og for godsets fremtidige oplevelsesøkonomi.  

  Det foreslås derfor at D Lademark bibeholdes som landbrugsareal, og 
manøvrebanen i stedet lægges på C Iskældermark. Den demomark, der 
skulle ligge på C lægges i stedet på D.  

 Kastaniealléen, der løber langs D, H og C, Egedevej og nabo påvirkes 
derved mindst muligt, mens godserne stadig får de ønskede faciliteter.  

 

 Områderne er af omtrent samme størrelse og rektangulære udformning.  

 C ligger ligesom D i direkte forbindelse med Jomfruens Egede og de 
kommercielle aktiviteter, som manøvrebanen og demomarken skal være 
del af.  

 C ligger en smule hævet ifht D og alléen, jvf Appendix, og den lave del af 
manøvrebanen kan dermed ikke ses fra kastaniealleen eller Egedevej, 
hvorved nuværende naturoplevelser langs allé og vej bibeholdes. Bjerget 
vil naturligvis stadig kunne ses.  
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 Både C og D kan ses fra den mindre befærdede Kirkeskovvej.  

 Ved borgermødet blev der redegjort for rationalet bag valget af at lægge 
manøvrebanen på D fremfor C; forskel i topografi og økonomien 
forbundet med denne. Da der planlægges et højt bjerg på manøvrebanen, 
vandhuller, underbyggede køre-, terræn- og landingsbaner, vil der skulle 
flyttes store mængder jord og andet materiale for at anlægge 
manøvrebanen. Det bør derfor overvejes om de topografiske fordele ved 
D kan skabes på C indenfor en rimelig økonomisk ramme, givet de øvrige 
markante fordele ved at lægge banen på C.  

 Der er ikke beboelse direkte op til C. Der er beboelse i skellet mellem D og 
H.  

 Manøvrebanen kan anlægges så der tages hensyn til åløb langs C, som 
allerede planlagt for demobanen.  

Forslag 2: Manøvrebanefaciliteter tilpasses.  
 Det er primært to faciliteter på manøvrebanen, der påvirker miljøet 

markant; det kunstige bjerg i op til 8 meter over landskab og betonbanen 
til terrænkørsel tæt på beboelse og på tværs af dyreveksler.  

 Det foreslås derfor at omfanget af faciliteter på manøvrebanen 
revurderes; at manøvrebanen holdes i niveau med eksisterende landskab, 
dvs begrænses til kørebaner med glatførefaciliteter, samt en 
helikopterlandingsplads, mens bjerg og terrænbane i beton udelukkes. 

 Faciliteterne kan dermed stadig understøtte kommercielle formål, samt 
ambulancehelikopter, mens området ikke ændres dramatisk.  

 
Forslag 3: Revurdering af støjpåvirkning  
 Det er i området mellem D og H den største støjpåvirkning vil være at 

finde; på betonanlægget på manøvrebanen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forslag 2: Manøvrebanefaciliteter tilpasses.  
Se overordnet svar på side 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forslag 3: Revurdering af støjpåvirkning  
Afstanden fra huset til manøvrebanen passer med de 25 meter der er 
anvendt i beregningen. Den er jf. kortet længere end fra huset til 
marken. Uanset, at de nævnte afstande måtte være upræcise ændrer 
det ikke ved konklusionen, da støjberegningen viser, at de vejledende 
støjgrænser overholdes med stor margin. 
I områder med grøn og gul farve, vil man overholde de vejledende 
støjgrænser, hvis der køres på hverdage, hverdagsaftener eller i 
dagstimerne om søndagen. Det er forud for støjberegningerne oplyst, at 
anlægget maksimalt vil være i drift hverdage og weekender kl. 10-16. 
Se også overordnet svar om støj og åbningstider på side 1 og 2. 
 
Støj beregningerne er udført af SWECO Danmark A/S efter de 
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 Der er gennemført en støjanalyse for ansøger, der anvender afstanden 
25m fra manøvrebanen på D til nærmeste nabohus i H i beregningen.  

 Ved opmåling er der dog kun den halve afstand; knap 13m fra hus til 
mark, og naturligvis endnu mindre fra have til mark, jvf Appendix. Der må 
derfor stilles spørgsmålstegn ved støjanalysens basis og resultater.  

 Huset er ejet af af ansøger Lystrup-Jomfruens Egede godser selv, men er 
lejet ud til beboelse. Nuværende beboer - undertegnede – anvender 
desuden huset til at arbejde hjemmefra, og støjniveau og -tider er derfor 
essentielle for lejer. Fremtidige lejere må forventes at have tilsvarende 
behov for ro.  

 Der ønskes derfor en mere grundig, uvildig støjanalyse mhp vurdering af 
eventuelle nødvendige støjreducerende tiltag såfremt manøvrebanen 
lægges på D Lademarken.  

 
Forslag 4: Tidsbegrænsning af anvendelse af faciliteter  
 Områderne omfattet af lokalplanen, f.eks. manøvrebane, tænkes anvendt 

til diverse formål i både dagtimer, aften og weekend, og der er dermed 
åbnet for at områderne er i konstant anvendelse. Dette er naturligvis 

gældende regler og metoder. Der er derfor ikke anledning til at 
revurdere selve støjberegningen. Se desuden overordnet svar på side 1 
og 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forslag 4: Tidsbegrænsning af anvendelse af faciliteter  
Helikopterlandingsplads: I VVM-redegørelsen og Miljørapporten tages 
udgangspunkt i 20-30 start og landinger årligt. Hvis dette overstiges, vil 
det kræve en ny tilladelse.  
 
Se overordnet svar på side 3 
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kommercielt attraktivt, men kan påvirke de omkringliggende beboere og 
dyrelivet dramatisk, givet den støj, der er forbundet med de planlagte 
aktiviteter; manøvrebane, helikopterlanding, koncerter, skydning etc., 
samt den trafik af kørende, cyklende og gående i området, der er 
forbundet med aktiviteterne.  

 Det foreslås derfor at der sættes tidsbegrænsninger for anvendelse pr 
dag/uge/måned/år, så dyr og mennesker kan restituere uden støj, mens 
der tages hensyn til, at de kommercielle anlæg skal kunne være rentable. 
Dette kunne følge regler for industri i bebyggede områder, eller tage 
følgende form: o Max 8 timer pr dag i tidsrummet 9:00-21:00  

o Max 5 dage pr uge  
o Max 20 dage pr måned  
o Max 200 dage pr år  
o Ambulance helikopter undtaget.  

  
Forslag 5: Varsling af anvendelse af faciliteter  
 Ligeledes foreslås, at der stilles krav om rettidig varsling af naboer ved 

større/længerevarende arrangementer, samt hvis anlæggene anvendes i 
aftentimer eller weekend, så beboere har en mulighed for at planlægge 
deres fritid omkring dem.  

 Varslingen kan bestå af push og pull; for eksempel månedlig 
aktivitetskalender via sms/email og posting på godsets hjemmeside.  

 
Forslag 6: Indhegning: Sikring af manøvrebane og vildtkorridor  
 Manøvrebanen tænkes p.t. sikret mod uautoriseret anvendelse og uheld 

med et 80cm autoværn.  

 Det er naturligvis prisværdigt at sikre, at banen ikke anvendes udenfor 
godsets kontrol, og at holde hegn så diskrete som muligt.  

 Et 80cm værn om hele manøvrebanen vil dog hindre vildtets frie 
bevægelse, idet der er flere dyreveksler langs og over Lademarken i dag.  

 Mens 80cm er nok til at hindre vildtets frie bevægelse, er det dog ikke 
tilstrækkeligt til at sikre mod adgang med knallerter, cykler, motorcykler 
etc, der kan løftes over værnet. Øget anvendelse giver øget støj, mere 

 
 
 
 
 
Forslag 5: Varsling af anvendelse af faciliteter  
Forslaget er givet videre til ansøger, da der ikke kan stilles krav om 
varsling i lokalplan. 
Arrangementer der er større end de, som muliggøres med lokalplanen 
vil kræve særskilt tilladelse og skal behandles efter de gældende regler 
alt efter, hvilken type arrangement der er tale om. 
Ansøger oplyser, at der vil blive oprettet en arrangements kalender. 
 
 
 
 
 
 
 
Forslag 6: Indhegning: sikring af manøvrebane og vildtkorridor  
Det er administrationen vurdering, at hjortevildt vil kunne springe over et 
autoværn på ca. 80 cm. Arealet der omkranses af autoværnet er 
desuden beskedent og hjortevildt vil finde andre ruter gennem 
landskabet.  
Der er desuden mellemrum mellem autoværn og jorden, hvilket 
bibeholder spredningsmuligheder for andre landlevende dyr, der 
færdes tæt ved jorden. 
 
Center for Plan & Miljø indstiller, at § 8.2.7 ændres  
Fra: ”Manøvrebanen skal omkranses af et autoværn. Højden på 
autoværnet må maks. være 80 cm.” 
 
Til: ”Manøvrebanen skal omkranses af et autoværn. Højden på 
autoværnet må maks. være 80 cm, der skal være åbent mellem værn 
og jord, således at dyr der færdes tæt ved jorden kan passere over 
området.” 
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affald, etc.  

 Det foreslås derfor at sikringen genovervejes: o Højere, diskret hegn mod 
uautoriseret brug.  

o Korridorer for at sikre vildtets frie bevægelse  

  
Tak for opmærksomheden.  
Skulle udvalgets medlemmer have spørgsmål, er de velkomne til at kontakte 
mig. 

 
 
 
 
 
 

Modtaget den: 04.08.2021 
Indsendt af: Jeannet og Kasper Koch, Køgevej 8, 4640 Faxe 
(5) 

 

Vedrørende Projekt skydebaner på Jomfruens Egede i Faxe. 
 
Vi ønsker at gøre indsigelser, i forhold til de lange åbningstider på de 
planlagte kommende skydebaner i Jomfruens Egede skov. Der er 
meget råvildt og dyreliv i skoven, som vil blive påvirket at det daglige 
larm fra de kommende skydebaner. 
 
Der er på projektet beregnet et ca. antal gæster på 30.000 personer 
årligt, hvilken vil give et besøg på gennemsnitlig 100-150 personer 
dagligt, hvis der tages hensyn til få lukket dage som jul og nytår. 
 
Det er næppe de alle der kommer for at skyde, og der er derfor helt 
unødvendig med åbningstider der ligger efter kl 16 og om aften og alle 
weekender året rundt. 
 
Indsigelsen er også på baggrund af vi et b&b ret tæt på hvor vores 
gæster har indtjekning, kl 16. Vi kan høre når der er jagt sæson i 
området, som der planlagt af hensyn til dyrelivet og beboerne i 
området, at vi så yderlig skal belastet af skydning daglig alle 7 dage om 
ugen vil skræmme vores gæster væk. 
 

Råvildt og dyreliv i skovene 
Råvildt er overordnet set ikke en beskyttet art og der sker årligt 
regulering af bestanden for at holde antallet af råvildt nede. Det 
forventes, at råvildt vil opleve forstyrrelser i perioder med aktiviteter, 
men da råvildt primært er aktive i skumringstiderne vurderes det ikke at 
være en væsentlig påvirkning. Råvildt er desuden tilpasningsdygtigt, 
hvilket bl.a. ses i andre områder med mange besøgende og skiftende 
arrangementer (Dyrehaven ved Klampenborg og Camp Adventure). 
Det er der ud over vurderingen at den samlede artsbestand af råvildt 
ikke vil blive påvirket. Miljørapporten og VVM-redegørelsen belyser 
påvirkningen af beskyttede arter, da rådyr ikke er en beskyttet art er 
denne ikke belyst i rapporterne.  
 
 
Åbningstider på skydebane 
Se overordnet svar på side 3. 
 

Modtaget den: 06.08.2021 
Indsendt af:  
Kirsten og Jørgen Kaae, Rønholtvej 11, Atterup, 4640 Faxe 
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Rikke og Niels Andersen, Dalager 1, Dalby, 4690 Haslev 
Rita og Jan Dänhardt, Dalager 3, Dalby, 4690 Haslev 
(6) 
Høringssvar vedr. planer for Jomfruens Egede 
 
Miljøstyrelsen har lavet grænseværdier for støjbelastning: 
Hvis der er skydning i weekender, er den vejledende støjgrænse 55 dB. 
 
På de teoretiske støjberegninger for en Jagt- og oplevelsesbane ved 
Jomfruens Egede er støjen oppe på 67 dB efter der er etableret 
støjdæmpende beplantning. 
Vi håber meget, at Faxe Kommune begrænser åbningstiderne på de 
støjende aktiviteter, og derved lægger sig helt tæt op ad den 
vejledende støjgrænse, så borgere samt dyreliv ikke bliver belastet af 
støjgenerne. 
 
Til sidst et spørgsmål, som endnu ikke er besvaret: 
Hvis ikke Faxe Kommune vil reducere åbningstiderne allerede inden 
lokalplanen vedtages, vil/kan kommunen så efterfølgende ændre på 
allerede vedtagne åbningstider, såfremt der viser sig generende 
støjgener? 
 

Åbningstider 
Se overordnet svar på side 3. 
 
Støj 
Se overordnet svar på side 1 og 2. 
 
  

Modtaget den: 09.08.2021 
Indsendt af: Johannes og Heidi Zethof, Egedevej 156, 4640 Faxe 
(7) 

 

Ang. høringssvar vedr. Aktivitetspark på og omkring Jomfruens Egede.  
 
Med aktivitetsparken på og omkring Jomfruens Egede, vil der være en 
række tiltag, som vil være støjende og generende for beboere og 
dyrelivet i området.  
 
Det drejer sig om skyde- og terrænbane, som vi ikke mener hører 
hjemme i de landlige omgivelser. Med de åbningstider der lægges op 
til, hvor eksempelvis skydebanen kan benyttes fra mandag til lørdag fra 
7-18 samt to aftner om ugen, vil det være en alt for stor støjbelastning.  
 
Ser man på Miljøstyrelsens grænseværdier står der følgende;  
 
”For nye skydebaner er den vejledende grænseværdi mellem 70 dB (for 

Åbningstider på skyde og terrænbane 
Se overordnet svar på side 3. 
 
Hvis der skal ændres i de åbningstider der gives mulighed for med en 
kommende VVM-tilladelse (manøvrebanen) og miljøgodkendelse 
(jagtbanen) vil det kræve en fornyet tilladelse/et tillæg til tilladelse, da 
der er sket ændringer i projektet. 
 
Skyderetning og støj fra skydebane 
Brugen af jagt- og oplevelsesbanen forventes at ske med mindre 
grupper på 1-5 personer, som modtager 1:1 træning af en 
skydeinstruktør. Disse grupper bevæger sig rundt på banen fra 
skydestand til skydestand og dermed vil skyderetningen hele tiden blive 
ændret.  
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en skydebane der kun benyttes én aften pr. uge) og 60 dB, hvis banen 
benyttes alle ugens aftener. Hvis der er skydning efter kl. 22 på flere 
aftener eller i weekender, er den vejledende støjgrænse helt ned til 55 
dB.”  
 
På Jomfruens Egedes egne beregninger, er støjniveauet oppe på 67 dB 
(når der er etableret støjdæmpende beplantning), altså for højt, hvis de 
også vil have åbent om lørdagen ifølge Miljøstyrelsens støjberegninger. 
  
Endvidere er skyderetningen på skydebanen i retningen mod Dalby, 
altså væk fra Jomfruens Egede selv, hvilket betyder, at støjen vil belaste 
meget mere i Frenderup og Dalby end imod godset selv.  
 
Hvis kommunen giver tilladelse til disse larmende aktiviteter, henstiller vi 
til begrænset åbningstiger og ændring af skyderetningen.  
Åbningstiden kunne være to hverdage om ugen i et begrænset 
tidsrum. 

 
Se desuden overordnet svar på side 1 og 2. 
 

Modtaget den: 09.08.2021 
Indsendt af: Beboerne Kikkenborgvej 2 og 6.  
Hanne og Jan Holten, Hanne & Brian Mayland 
(8) 

 

 
Faxe kommune nyder godt af en righoldig natur med skov, hav, søer og 
strand. Faxe kommune ønsker at fremme biologisk mangfoldighed, 
beskytte særlige områder på land og forbedre mulighederne for dyr og 
planter. 
Man ønsker at få mere plads til naturen, at beskytte og bevare naturen 
og mindske miljøbelastningen og øge biodiversiteten. 
En godkendelse af de samlede planer for en aktivitetspark på og ved 
Jomfruens Egede synes at være i direkte modstrid med kommunens 
planer, ønsker og forslag på dette område og giver anledning til stor 
bekymring. 
En godkendelse af de samlede planer vil medføre en uhyre belastning 
af den eksisterende natur, væsentlige støjgener for aktivitetscenterets 
naboer, kraftig øget trafik på de i forvejen smalle veje til yderligere gene 
for områdets dyreliv og ikke mindst naboer. Alle ønsker fred og ro, 
eksempelvis i weekender, ferier og lignende. Det vil med stor 
sandsynlighed være netop på de nævnte tidspunkter, at aktiviteterne i 

 
Trafikforhold 
Det er administrationens opfattelse, at trafikbelastningen på Lystrupvej 
og Kirkeskovvej er meget beskeden og primært lokalt forankret. Center 
for Plan & Miljø forventer at den reelle trafikbelastning som projektet vil 
bidrage med vil være under 10.000 køretøjer om året eller væsentligt 
mindre end 100 køretøjer på et gennemsnitsdøgn, hvilket er vel indenfor 
de pågældende vejes kapacitet. 
 
Faxe Kommune vil følge udviklingen med trafiktællinger både før og 
efter projektet er realiseret. 
 
I høringssvaret nævnes, at det forventes at der kommer 30.000 biler 
yderligere. Der skal gøres opmærksom på, at der regnes med ca. 
30.000 besøgende om året, det er forventningen at størstedelen af disse 
kører sammen i biler eller i nogle tilfælde i bus.  
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givet fald kommer til at foregå. 
Man kan for øvrigt undre sig over, at Faxe Kommune ikke har orienteret 
samtlige beboere i området om lokalplan og høring, men har valgt 
udelukkende at informere de naboer som ”skønnes” berørt. 
 
Ad trafikforhold: 
Det er stærkt bekymrende, at man agter at lede en ikke uvæsentlig del 
af trafikken til aktivitetsparken fra motorvejen via Rønnede ad Lystrupvej 
og Kirkeskovvej. Smalle veje som i forvejen er belastet af en hel del trafik, 
idet ruten benyttes som genvej fra den østlige del af Faxeområdet og til 
Rønnede, blandt andet genbrugspladsen og til motorvejen. Det i 
planen estimerede tal på yderligere 30.000 biler virker i den forbindelse 
fuldstændig urealistisk og kan næppe kaldes en mindre til moderat 
trafikpåvirkning som anført i høringsmaterialet men derimod en kilde til 
yderligere forurening af området. Man må i fortsættelse af 
høringsmaterialet for så vidt konkludere at den mindskede trafik 
gennem Dalby, blot ledes ad Lystrupvej og Kirkeskovvej, hvilket er uhørt 
under de nuværende forhold. 
Hvad vil i øvrigt få folk til at vælge en totalt umulig vej gennem 
Dalby/Rode/Frenderup? Ingen GPS vil vise den rute. 
 
Ad helikopterlandingsplads: 
Helikopterflyvning giver en enorm støjpåvirkning af omgivelserne, både 
ved almindelig overflyvning som sker i relativ lav højde, samt ved 
opstigning og landing. Op til 30 operationer årligt er støjmæssigt helt 
urealistisk. Skal der flyves sightseeing eller er pladsen til mere privat 
anvendelse? under alle omstændigheder bør der, hvis denne del af 
planen gennemføres, fastlægges et max antal operationer årligt, hvilket 
ikke må overskrides. Ret beset findes der allerede landingsmuligheder 
andetsteds, nemlig i forbindelse med Kongsted svæveflyveklub.  
En helikopter overflyvning larmer væsentligt mere en de svævefly, som 
vi allerede ser og hører over vores huse i dag, og som også kan være 
generende, når de overflyver i lav højde! 
 
Ad manøvrebane: 
Bekymringen er her tilsvarende de tidligere nævnte, nemlig yderligere 
trafik på vejene til / fra og ikke mindst støj og forurening fra 
manøvrebanen. Der bør i givet fald fastlægges nøjagtige tidspunkter for 
benyttelse af banen afhængig af årstiden. Endvidere bør støjende ATV-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helikopterlandingsplads 
I VVM redegørelsen og Miljørapporten tages udgangspunkt i 20-30 start 
og landinger årligt. Hvis dette overstiges, vil det kræve en ny tilladelse.  
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maskiner ikke have adgang til manøvrebanen. 
Der er i planen nævnt yderligere anvendelsesmuligheder for netop 
dette område, alt sammen gode arrangementer, men igen med øget 
trafik og støj til følge.    
 
Ad Jagt- og oplevelsesbane:  
En skydebane med op til 20 skydestande med 30 kastestationer- og 
tårne til lerduer; også her må man frygte ikke uvæsentlige støj- og 
miljøgener. Miljøstyrelsen har lavet adskillige undersøgelser som peger i 
retning af, at støjen fra haglgeværer ligger en hel del højere end 
forventet. 
Ingen tvivl om at støjen fra 20 skydestande over eksempelvis en hel dag 
vil være til stor gene for naboerne, selv på større afstand. (Ved 
vestenvind, som vi som oftest har, vil hele Faxe by også kunne høre 
skuddene). 
Der rejser sig endvidere en del spørgsmål omkring afbenyttelsen: hvem 
har adgang til skydebanen? hvor ofte tænker man skydebanen 
benyttet? hvor mange skydestande må anvendes på samme tid?  
Der bør fastlægges krav om begrænsninger for anvendelsen, 
tidsmæssigt, antal skud, og deltagermæssigt tillige med overholdelse af 
eksisterende muligheder for brugen af støjmæssigt anbefalede 
haglpatroner, så naboerne generes mindst muligt. 
Vi kender ingen andre skydebaner med så vide beføjelser, som den 
ansøgte skydebane giver mulighed for. 
Endvidere synes ordet ”oplevelsesbane” ikke at være nærmere 
defineret. 
 
Ad aktivitetsskov/Hulket skov: 
Man forudsætter anvendelse af skovens driftsspor ikke alene til skovning 
men ligeledes til crossmaskiner, offroadere og formentlig kørsel med 
ATV. Fint med løbere og mountainbikes. Men larmende offroadere, 
crossmaskiner og ATV køretøjer hører ikke hjemme der. Atter må man i 
givet fald forudse støjpåvirkning til stor gene for alle omkringboende.  
 

Manøvrebane 
Se overordnet svar på side 3 
 
 
 
Jagt- og oplevelsesbane 
Se overordnet svar på side 3. 
 
Det er Miljøstyrelsens grænseværdier for støj der ligger til grund for 
støjberegningen, hvilket er normal procedure og de tal der skal 
anvendes til en sådan beregning. Beregningerne er desuden udført af 
fagpersoner med ekspertise indenfor dette område.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktivitetsskov/hulket skov 
Miljørapport side 43 og VVM-redegørelse side 37 beskriver terrænbanen 
i Hulket skov. Det fremgår dog ikke, hvilke type køretøjer der kan 
anvendes til kørsel i skoven.  
Center for plan & Miljø indstiller derfor, at teksten ændres  
Fra: ”Kørsel med motorkøretøjer i skoven vil foregå i meget lav fart 
(gang- og løbetempo) og meget lave motoromdrejninger.” 
 
Til: ”Kørsel med motorkøretøjer i skoven vil foregå i meget lav fart (gang- 
og løbetempo) og meget lave motoromdrejninger. Der vil ikke være 
mulighed for kørsel med motorcross-motorcykler og ekstrem 4WD på 
terrænbanen.” 
 
Der vil i den endelige VVM-tilladelse blive stillet vilkår om, hvilken type 
køretøjer der ikke kan anvendes på terrænbanen i Hulket skov. 
 

Modtaget den: 09.08.2021  
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Indsendt af: Claus & Elisabeth Nielsen, Egedevej 126, 4640 Faxe 
(9) 
Høringssvar vedr. aktivitetspark ved Jomfruens Egede 
 
Overordnet er det et spændende projekt Jomfruens Egede fik fremlagt 
på Borgermødet den 15. juni 2021, dog er vi som beboere på Egedevej 
meget betænkelige ved støj og den kommende øget trafik på 
Egedevej. 
 
Vi er meget bekymret for den støjbelastning en lerdueskydebane vil 
medføre da vi bor forholdsvis tæt på. Skyderetningen vil være mod 
Frenderup og Dalby hvilket vil betyde at støjgenerne vil være betydelig 
værre her end på Jomfruens Egede Gods. 
 
Med de planlagte åbningstider for aktivitetsparken kan der skydes fra kl. 
8.00-18.00 alle hverdage samt lørdag og to hverdagsaftener fra kl. 
18.00-21.00. Vi håber at åbningstiderne vil blive begrænset så der på 
forhånd bliver taget hensyn til borgerne og dyrelivet i området.  
 
Som det blev fremlagt på Borgermødet vil der blive sat henvisningsskilte 
op så besøgende Nordfra bliver ledt via Rønnede til Jomfruens Egede, 
da Faxe Kommune godt er klar over at øget trafikbelastning igennem 
både Rode og over åen på Dalbyvej i Dalby ikke er hensigtsmæssigt. Vi 
tænker dog ikke at disse henvisningsskilte vil have den store effekt, da 
alle der benytter gps vil blive ledt igennem Dalby, Rode og Frenderup. 
 
Som Egedevej er nu fra før planteskolen og igennem de skarpe sving 
igennem Frenderup mod Faxe, er det ikke særligt rart som hverken 
fodgænger eller cyklist at færdes på vejen. Der bliver kørt stærkt og der 
bliver ikke taget hensyn til de bløde trafikanter. Vi er derfor nervøse for 
hvordan situationen vil være når Jomfruens Egedes projekt bliver en 
realitet og der kommer mere trafik. Hvad har Faxe Kommune gjort sig af 
tanker for at sikre børn og andre bløde trafikanter? Ville det være en ide 
at lave fartbegrænsning på evt. 60 km/t hele vejen fra krydset 
Rode/Dalbyvej til og med Jomfruens Egede? Eller kunne en 2 minus 1 vej 
være en løsning? 
 
Med hensyn til planerne om motorkørsel både i skoven men også på 
manøvrebanen, mener vi at der bør tænkes i at disse køretøjer er 

Støj og åbningstider 
Se overordnet svar på side 3. 
 
Trafik 
Det er forventningen at trafikbelastningen vil fordele sig, da der er flere 
mulige ruter til destinationen. I VVM-tilladelsen bliver der stillet en række 
betingelser for tilladelsen, herunder krav om skiltning af ruter ved større 
arrangementer. Faxe Kommune vil følge trafikudviklingen i området 
med trafiktællinger både før og efter projektet er realiseret. Hvis der sker 
en markant ændring i trafikbelastningen, som kan få betydning for 
trafiksikkerheden, vil Faxe Kommune undersøge om der skal stilles 
yderligere krav til arrangøren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der kan ikke etableres 2 minus 1 vej på den pågældende strækning på 
grund af vejens bredde og det svingende forløb, som begrænser 
oversigten. Der er konkrete planer om en 60 km/t zone omkring 
planteskolen og Frenderup i 2022 og der bliver etableret 2 minus 1 og 60 
km/t vej på Dalbyvej fra Egedevej og mod nord til Snedkergårdsvej i 
2021. 
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eldrevne. Både for at skåne vores i forvejen belastet klima men også for 
at mindske den støj der kunne komme herfra og på denne måde vise 
hensyn til dyrelivet i skoven og i området generelt. 
 
Modtaget den: 09.08.2021 
Indsendt af: Dorte og Erling Bagge, Egedevej 125, 4640 Faxe 
(10) 

 

Høringssvar - Forslag til kommuneplantillæg nr. 31 og lokalplanforslag 
nr. 1200-41 – Aktivitetspark ved Jomfruens Egede 
 
Vi synes som udgangspunkt, at det er positivt, at der planlægges 
aktiviteter som vil øge muligheden for yderligere oplevelser i Faxe 
Kommune. 
 
Vi er specielt positive over for de idéer som falder naturligt ind i området 
omkring Jomfruens Egede og som kan være med til at skabe interesse 
for aktiviteter i skovene, de aktiviteter som hører til landsbrugsdrift samt 
for den del af aktiviteterne som indeholder undervisning, specielt den 
del, hvor Faxe Kommunes institutioner og skoler inviteres ind. 
 
Det fremgår af høringsmaterialets ca. 400 sider, at mange aspekter er 
taget med. Som høringsberettiget er det dog umuligt, at sætte sig ind i 
alt materialet samt at forholde sig til de analyser som er udarbejdet i 
tekniske termer, da disse formentlig tjener dokumentationsformålet og 
ikke er ment som oplysende. 
 
I forhold til de støjgener der er beskrevet ved aktiviteterne 
bemærkninger idet vi ønsker, at Byrådet er opmærksomme på de 
samlede støjgener og ikke ser på én aktivitet selvstændigt, med mindre 
der kun er tale om én aktivitet ad gangen. 
 

 Støjende aktiviteter bør begrænses til tidsrum hvor det er mindst 
generende for omgivelserne. 

I dagtimerne på hverdage max 4 timer i alt, i tidsrummet 10-16. 
F.eks. bør der kun foregå støjende aktiviteter i weekenden indtil 
lørdag k. 13 således, at det er muligt for naboer og andre brugere 
af området, at kunne færdes udenfor uden støj fra aktiviteterne. 

 
 De støjende aktiviteter bør IKKE foregå forskudt, på den måde 

Støj og åbningstider 
Se overordnet svar om støj på disse 1 og 2 og om åbningstider på side 
3. 
 
Støjberegninger er generelt mere præcise end støjmålinger. Med de 
modeller der anvendes til støjberegninger er det ikke muligt at 
behandle forskellige former for støj i samme model, derfor er der ikke 
lavet beregninger af støj fra skydebane og manøvrebane i samme 
model. Den kumulative støj kan beskrives som neden for: 
 
Den støjgrænse, der er opsat svarer til max 67 dB. Almindelig tale ligger 
mellem 60 og 70 dB. 
 
På Egedevej 111, nabo til Manøvrebanen, er støj fra skydebanen på et 
niveau, der hedder 61,5 dB (beregnet til Egedevej 117, der ligger lidt 
tættere på Jagt- og oplevelsesbanen).  
 
Støjen fra manøvrebanen er beregnet til at være max 29,9 dB hos 
Egedevej 111.  
Der kan, og vil sandsynligvis være lyde, der er højere end hhv. ca. 30 og 
61,5 dB og der vil også være dage, hvor skydebane og manøvrebane 
er i brug samtidig.  
 
Med de forudsætninger, der er lagt ind i beregningerne er det 
vurderingen, at de reelle støjgener vil være mindre end de beregnede. 
Kumulativ støj vurderes derfor at være meget begrænset, og ikke af 
væsentlig betydning for omkringboende.  
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undgås det, at der er konstant støj over hele dagen. 
 
De støjberegninger som er vedlagt sagen, kan på ingen måde give en 
indikation på, hvor meget støj det betyder for området og det konkrete 
støjniveau / støjgener vil kun kunne konstateres, hvis støjen opleves 
konkret og ikke som en udregning. Støjberegninger er kun beregninger 
ud fra fastsatte grænser. 
Dette gælder for manøvrebane/forhindringsbane, 
helikopterlandingsplads samt den foreslåede skydebane. 
 
I forhold til den forventede øgede trafik til Jomfruens Egede, har vi 
følgende bemærkninger, da det fremgik af borgermødet, at er det 
hensigten, at lede trafikken via Faxe til Jomfruens Egede-området. 
 

 Trafikmålinger, som vi formoder, skal bruges til at registrere øget 
trafik i forbindelse med aktiviteterne, er målt ved Egedevej nr. 
105, som ligger efter krydset Egedevej/Køgevej ved Faxe By. 
Ved brug af Google maps rutevejledning (som mange bruger 
via telefon) bliver man ledt af motorvejen ved Haslev, via 
Vordingborgvej, Dalby/Rode og ad Egedevej til Jomfruens 
Egede. 
Egedevej/Dalbyvej mod Dalby er skolevej både til Bavneskolen 
og til Druestrup Friskole. 

 
 En trafiktælling på den anden side af Jomfruens Egede (de høje 

nr. af Egedevej) kunne være med til at konstatere hvilken vej 
trafikken er og der kan efterfølgende iværksættes 
foranstaltninger. 
 

Til begge punkter bør der være en mulighed for at foretage en 
vurdering (både sommer og vinter målinger)om de forudsætninger der 
ligger til grund for en evt. tilladelse således, at den kan justeres i opad- 
eller nedadgående retning. 
Sluttelig vil vi gerne opfordre til, at forslaget sendes til evt. godkendelse 
hos myndigheder som måtte have indsigelsesret til forslaget, således at 
sagen ikke trækker unødig i langdrag. 
 

 
 
 
 
 
 
Trafik 
Det er hensigten at trafikken i forbindelse med større arrangementer 
skal ledes via Rønnede, Faxevej og Lystrupvej til Jomfruens Egede. Faxe 
Kommune vil foretage trafiktællinger 3 steder omkring Jomfruens Egede 
både før projektet realiseres og løbende efterfølgende for at kunne 
følge udviklingen i trafikbelastningen.  
Se desuden svar til høringssvar nr. 9 på side 20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dialog med myndigheder 
Relevante myndigheder har fået materialet i høring. Af hvidbogen 
fremgår alle høringssvar der er kommet ind i høringsperioden herunder 
høringssvar fra Roskilde stift og Slots- og Kulturstyrelsen. 
 

Modtaget den: 10.08.2021 
Indsendt af: DN Faxe v. Palle Ystrøm 
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(11) 
Høringssvar vedr. KP-tillæg nr. 31 og LP 1200-41 med ledsagende 
miljørapport samt tilhørende VVM-redegørelse og udkast til VVM-
tilladelse for aktivitetspark på og omkring Jomfruens Egede. 
 
Det er et ganske omfattende materiale bestående af 355 sider ! Det kan 
undre, at der både fremlægges miljørapport og VVM-redegørelse – som 
handler meget om det samme. Nedenfor vil vi dog især henvise til 
Miljøkonsekvensrapporten/VVM-redegørelsen. 
 
Lystrup og Jomfruens Egede godser ønsker at etablere en ny 
turistdestination i Faxe K. i form af en aktivitetspark, der bl.a. skal 
indeholde: terrænbane, jagt- og oplevelsesbane, manøvrebane og 
demomark foruden div. overnatnings- og konferencefaciliteter på 
Jomfruens Egede Gods. 
Og da et enigt byråd tilsyneladende prioriterer udviklingen af turisme 
samt vækst og erhverv i Faxe K, vil de formentlig give grønt lys til det. 
 
I DN Faxe har vi bekymringer især vedr. påvirkninger af landskab og 
natur, og dette har affødt nedenstående bemærkninger/forslag. 
 
1). Hele området er i såvel den gældende kommuneplan KP2013 og 
den kommende, der formentlig træder i kraft til efteråret, nemlig 
KP2021-33, udpeget til ”Særligt bevaringsværdigt landskab”, og det 
forekommer ikke foreneligt med høje gittermaster – og måske især ikke 
”manøvrebane” (omr.D) og ”demomark” (omr.C) – tæt på Jomfruens 
Egede. Vi har tidligere anfægtet lovligheden af opsætning af 
solcelleparker i et særl. bevaringsværdigt landskab, og her greb Staten 
v/Erhvervsstyrelsen og Miljøstyrelsen heldigvis ind. 
 
2). I Miljøkonsekvensrapport/VVM redegørelse nævnes det side 50, at 
”der ikke er foretaget en registrering af flagermus i Faxe K, men derimod 
i Stevns K (blå stjerner) og Næstved K (grønne stjerner)”. Dette er en fejl, 
idet de 2 grønne stjerner er beliggende i Faxe K (Hesede Skov og 
Denderup Vænge) – jf. rapport fra Vejdirektoratet 2016 vedr. ”Rute 54”, 
hvor Rambøll har registreret i alt 10 arter af – bl.a. sjældne – flagermus. 
Så de findes her – og utvivlsomt en del af disse også i skovene ved 
Lystrup og Jomfruens Egede. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Særligt bevaringsværdigt landskab 
På Jagt- og oplevelsesbanen giver lokalplanen mulighed for at der kan 
etableres 2 gittermaster på hhv. 20 og 40 meters højde inden i skoven. 
På grund af skovbeplantningens højde vil 20 m masten være skjult af 
beplantningen og 40 m masten vil nå op over beplantningen.  
 
Landskabet omkring Jomfruens Egede er et landskab i stor skala, der er 
udført synlighedsanalyser som viser, hvor far masten er synlig i det 
omkringliggende landskab. 
De gittermaster, som muliggøres med lokalplanen vil, når de ikke er i 
brug på jagtbanen se ud som en mobilmaster, telemaster mv. masterne 
vil med placeringen inde i skoven ikke ses i det nære landskab, men på 
længere afstand.  
 
Det er Center for Plan & Miljøs vurdering, at afstanden hvorfra masten 
kan ses og landskabet skala bevirker at masten ikke vil være 
dominerende i landskabet. 
 
Om manøvrebanen: Se overordnet svar på side 3 
 
2) Flagermus 
Det er korrekt at, de grønne stjerner i rapporten er beliggende i Faxe 
Kommune og ikke i Næstved Kommune.  
Center for Plan & Miljø indstiller at kortet rettes i VVM-redegørelse (side 
50) og Miljørapport (side 55). 
 
Der er i juli-september 2021 gennemført en flagermusundersøgelse – se 
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3). I Miljøkonsekvensrapport/VVM redegørelse nævnes det under 
”afværgeforanstatninger” (side 65): 
8.4.1 Flagermus: ”I forbindelse med nedrivning af Smedjen og fældning 
af træer omkring Smedjen skal bygning og træer undersøges for evt. 
flagermus. Konstateres det, at bygningen eller træerne huser flagermus, 
skal nedrivning og fældning, i samråd med en vildtkonsulent, foregå 
udenfor kritiske perioder, så flagermus vil blive forstyrret så lidt som 
muligt, og har mulighed for at flytte til andre egnede yngle- og 
rasteområder i lokalområdet”. 
 
8.4.2 Rød glente: ”Såfremt Rød glente bruger overnatningspladsen i 
Åstrup Skov, bør banen ikke benyttes efter kl. 14 i perioden fra okt. til 
marts, med mindre monitering viser, at aktiviteterne på banen ikke 
påvirker fuglenes brug af overnatningspladser”. 
 
8.4.3 Skovlovens §28 – småbiotoper: ”I forbindelse med registrering af 
naturområder i skovene i planområdet, vil konkrete naturområder blive 
identificeret, således at stiforløb og opførelse af skydestande og 
lignende, vil kunne placeres udenfor disse”. 
 
Faxe Kommune har udarbejdet et ”udkast til VVM-tilladelse” og her er 
8.4.1 Flagermus nævnt (vilkår D), men 8.4.2 og 8.4.3 er udeladt. Vi vil 
stærkt anbefale, at disse 2 forslag kommer med i den endelige VVM-
tilladelse. 
 

Center for Plan & Miljøs bemærkninger til høringssvar nr. 2 på side 5. 
Flagermusundersøgelse er vedlagt som bilag 4 til hvidbogen.  
 
3) Flagermus, glente, skovloven 
Ad. 8.4.1 Der er gennemført en flagermusundersøgelse, som blandt 
andet har undersøgt om der er ynglekolonier i den gamle smedje samt i 
de træer, der vokser nærmest smedjen.  
Undersøgelsen viser, at ”Der er på nuværende tidspunkt ikke flagermus i 
den gamle smedje, men det kan ændre sig. I forbindelse med 
nedrivning af Sen Gamle Smedje er vigtigt, at undersøge bygningen for 
flagermus igen.” (flagermusundersøgelsen side 17) 
 
Ad. 8.4.2 Åbningstider på Jagt- og oplevelsesbanen vil blive fastsat i 
miljøgodkendelsen. I Miljørapport og VVM konkluderes det, at den 
økologiske funktionalitet kan opretholdes og at det ikke vil påvirke Rød 
Glente væsentligt. 
 
Se desuden Center for Plan & Miljøs bemærkninger til høringssvar nr. 2 
på side 5. 
 
Ad. 8.4.3 Der er i august 2021 afsluttet en undersøgelse af nøglebiotoper 
og naturværdier i Åstrup og Hulket Skove, hele Hulket skov er undersøgt 
og et område med potentiel naturværdier i Åstrup skov er undersøgt. 
Undersøgelsens resultater vil ligger til grund for den endelige placering 
af faciliteterne i de to skove. Undersøgelsen er vedlagt som bilag 7 til 
hvidbogen. 
 
Udkast til VVM-tilladelse 
I den endelige VVM-tilladelse vil der blive indarbejdet vilkår om 
monitorering af rød glente og ligeledes vilkår om at den gennemførte 
undersøgelse af nøglebiotoper og naturværdier skal lægges til grund 
for placering af faciliteter i Hulket og Åstrup skove.  
 

 
 

 
 

 
Center for Plan og Miljø vil foretage redaktionelle rettelser (sproglige fejl 
og stavefejl mv.)  i lokalplanen, såfremt de har betydning for forståelsen 
af lokalplanen.  

 
Center for Plan & Miljø indstiller, at der tilføjes en bestemmelse i 
lokalplanen om reetablering af området i tilfælde af driftsophør: 
§ 2.6  
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I henhold til planlovens § 15, stk. 4, fastsættes desuden som betingelse 
for bonusbestemmelsen, at anlæg, bebyggelse og konstruktioner 
nævnt i § 2.5, dog undtaget bygninger i byggefelt A1 og A2, skal fjernes 
ved driftsophør. Området skal snarest herefter, og senest 3 år efter 
driftsophør reetableres til ubebygget åbent land/skov i landzone.  
 
 

 
Bilag til Hvidbog: 
Bilag 1: beskrivelse af vision bag aktivitetsparken og faciliteter 
Bilag 2: Baggrundnotat om støj fra Sweco 
Bilag 3: Udtalelse fra den Kgl. Bygningsinspektør (del af høringssvar nr. 1) 
Bilag 4: Flagermusundersøgelse 
Bilag 5: Historiske kort over jomfruens Egedes  
Bilag 6: Appendix til høringssvar nr. 4 
Bilag 7: Åstrup og Hulket skov - Nøglebiotoper og naturværdier  
Bilag 8: ønsker til åbningstider på jagtbanen 
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Visionen for aktivitetsparken ved jomfruens Egede er ”Danmarks bedste sted for læring 
og oplevelser med afsæt i naturen.” Dette er indtænkt i alle aktiviteterne og uddybes bla 
nedenfor. 

Manøvrebane 
Anvendelse 
Manøvrebanen ønskes etableret på Lademarken, der ligger på hjørnet af Egedevej og 
Kirkeskovvej. Manøvrebanen er en kørebane for motoriserede køretøjer, både el og 
forbrændingsmotorer. Arrangementerne for køretøjer på manøvrebanen vil tage 
udgangspunkt i nytænkning og undervisning i ny teknologi inden for køreteknik, 
selvkørende biler mv.   

Det er en bane der udfordrer chaufførerne i at manøvrerer deres køretøj under andre 
forudsætninger end på lige landevej. I aktivitetsskoven i naturlige forhindringer, og på 
manøvrebanen under forudbestemte forhold. 

Som eksempel i forbindelse med land- og skovbrug kan nævnes 4x4 biler, da brugerne 
ofte bevæger sig uden for befæstet vej. Bilerne inden for dette segment bliver stedse 
udviklet, men det er de færreste steder brugerne kan undervises i brugen af bilerne. 

Derfor etableres i det sydvestlige hjørne et område med enkle men ekstraordinære 
udfordringer for 4x4-køretøjer, hvor bilens evner kan prøves af under sikre forhold. 
Hastigheden i dette område vil være i gang-hastighed, da det igen er teknik og ikke fart, 
der er i højsædet. 

At holde deciderede motorløb vil være i direkte modstrid med visionen for 
aktivitetsparken. 

Som ved flere af de andre tiltag på Jomfruens Egede, ønskes anlæggene at være så 
fleksible som muligt, således at de kan være i brug til mange typer af arrangementer. 

Derfor forventes det at langt fra alle arrangementer på manøvrebanen vil indeholde 
kørsel på arealet.Områdets flade græsdække med befæstede områder giver en stor 
fleksibilitet som ramme for mangeartede events. Sammenfattende kan det beskrives, som 
et sted for de pladskrævende udendørsarrangementer. 

Ændring af landskabet 
Ved etablering af manøvrebanen vil landskabet visuelt ændre sig som det har gjort 
gennem tiderne. P.t. dyrkes der landbrugsafgrøder omkring Jomfruens Egede. For få 
årtier siden havde Jomfruens Egede en af de fineste malkekvægsbesætninger, hvorfor 
alle arealerne omkring Jomfruens Egede var dækket af græssende køer, og 
landbrugsafgrøderne blev dyrket længere væk fra Jomfruens Egede. Mod syd har der 
været urtehaven langt ned på den nu fredede Søndermark og der var frugthave i det, der 
nu er en fredet park. I 1968 blev Lademarken delt ved etableringen af Egedevej. 
Udtrykket af arealerne omkring Jomfruens Egede har derfor ændret sig mange gange 
gennem tiderne.  

Designet af manøvrebanen sker under hensyntagen til dels anvendelsen, men også 
eksisterende beplantning, terrænkurver, udsigt- og indblikskiler mv. Arealet bibeholdes 
som en stor plan flade, selve banen placeres diagonalt, for at minimere terrænændringer, 

Bilag 1 til Hvidbog - beskrivelse af vision bag aktivitetsparken og faciliteter
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og placering af udfordringsbanen placeres, så ”bakken” lægges på markens laveste punkt 
i kote 34 (DVR90) og dækker et areal på ca 350 m². Dertil kommer de andre 
udfordringer, der placeres i terrænniveau.  

Med sin højde på 8 m, vil bakken have sin top omkring kote 42. De brede kørespor 
anlægges i kote 37,5. Fra Egedevej, der er anlagt i kote 36,5 stiger terrænet op mod 
kastanjealleen til at være 38,5 det højeste sted på marken og kote 41 ved kastanjealleen 
ned mod Jomfruens Egede.  

Det eneste der ”rager op” på manøvrebanen er således ”bakken”, der er græsbeklædt, 
placeret på det laveste punkt, og endvidere har skoven som baggrund.  Langs Egedevej er 
valgt et autoværn af historisk type og i lav højde, således at det ikke vil opfattes 
anderledes end ved andre godser og parker, hvor der er opsat hegn af forskellig typer, for 
at holde uvedkommende ude. 

Ombytning af delområderne C og D 
Der er i høringssvarene stillet forslag om ombygning af anvendelsen af delområderne C 
og D.  

På nedenstående topografiske kort, kan ses at terrænforskellene i område C er op mod 
11meter, hvorimod i område D er forskellene under det halve. Det vil betyde væsentlig 
større terrænændringer, hvis anvendelsen skifter område. 

En større terrænregulering vil betyde en stejlere brink ned mod vandløbet syd for 
Iskældermarken med erosion, ændrede vandløbsforhold og dermed en ændring af hele 
hydrologien i området. Ændres hydrologien kan det have indflydelse på kastanjealleen, 
da gamle træer har svært ved at tilpasse sig. I værste tilfælde kan det betyde døden for de 
gamle træer.  

En ombytning af arealerne vil derfor give en større landskabelig ændring både på kort og 
lang sigt og arealet ville heller ikke have den samme tiltrækningskraft på andre typer 
arrangementer, da det er så kuperet.  
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Aktivitetsskov i Hulket 
Adgangen til private skove er mange steder begrænset til skovveje og befæstede stier. For 
at kunne tilbyde læring og uddannelse med udspring i naturen er det nødvendigt at have 
natur at tilbyde.  
 
Hulket skov skal være skoven, hvor gæster kan færdes i skovbunden, overnatte, tænde 
bål i bålhytten og lave alle de ting, som en skov giver mulighed for. Det skal også være 
muligt at anvende de etablerede skovspor til løb, mountainbikere, bilkørsel mv. 
Aktiviteter, som man normalt ikke får lov til i en privat skov. I kraft af det er 
skovarbejdsspor, der anvendes, er sporene integreret i skoven allerede. 
 
Skoven skal vedblive med at være skov, som den er i dag. Kun på den måde kan den give 
gæsterne læring om egne og naturens ressourcer, fx at samle bog, at samle 
brændenælder og koge suppe på det, at sove under åben himmel og høre rævens skrig 
om natten etc. 
 
Skoven skal IKKE pløjes op af bilfræs og høje hop. Det vil ødelægge skoven og dermed 
også de muligheder for andre mere jordnære aktiviter i skoven. Den slagskørsel henvises 
til eksisterende motorcrossbane ved Faxe. 
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Mange mennesker har ikke kørt uden for asfaltvej. Her har de muligheden for at kunne 
køre på et skovspor og lære hvordan deres bil arter sig på et sådant underlag under 
ordnede forhold.  
 
Det vil kun være muligt at benytte skoven med aftale med Jomfruens Egede. Der bliver 
således ikke fri adgang. 
 
Jagt- og oplevelsesbane 
Jagtbanen bygges ikke op som en traditionel skydebane. Banen er fortrinsvis tænkt til, 
at skulle servicere mindre grupper på 1-5 personer, som vil modtage 1:1-træning af en 
skydeinstruktør.  

Disse arrangementer vil typisk ligge i hverdagene i almindelig arbejdstid frem til kl. 1800. 

Deltagerne vil flytte sig rundt på banen fra skydestand til skydestand og dermed vil 
skyderetningen hele tiden blive ændret. Lyden fra en skydebane er afhængig af flere ting, 
som fx vindretning, antal skud, beplantning, men også skyderetningen har stor 
betydning for hvordan lyden opleves på forskellige steder. 

De tidspunkter, hvor folk typisk har fri og er i haverne, vil så vidt muligt blive friholdt for 
skydeaktiviteter. Der vil dog også blive afholdt internationale konkurrencer og events hen 
over året, hvor der vil kunne forekomme skydning efter kl 1800 og i weekenden.  

De fremlagte niveauer fra lydmålingerne er beregnet som ”worst-case”, hvor alle 20 
skydestande er i brug på et og samme tidspunkt. Denne beregning er valgt for at sikre, at 
lyden fra skydebanen ALDRIG overstiger de krav, der er til lydniveauet på og omkring 
skydebaner. Selv ikke ved et større arrangement vil alle skydestande være i brug 
samtidig. 

Ambitionen med jagtbanen er at give gæsterne den bedste oplevelse, at give dem læring i 
brug af våben, træne deres træfsikkerhed mv. Og den slags brugere gider ikke stå og 
vente i en kø, som i Tivoli, men forventer en intens og personlig oplevelse. Derfor kan alle 
skydestande ikke være i brug samtidig.  

Brugen af jagtbanen i samspil med de andre aktiviteter på Jomfruens Egede vil afhænge 
af formålet for den enkelte aktivitet. Er der kun få brugere eller anvender de fx kun en 
begrænset del af banen, vil det være muligt at have flere aktiviteter i brug samtidig. Men 
der vil også være dage, hvor det ikke er muligt at anvende jagtbanen grundet andre 
arrangementer på Jomfruens Egede eller i området omkring, som ikke er forenelige med 
aktivitet på jagtbanen. 

Jagt og oplevelsesbanens er en meget vigtig del af hele aktivitetsparken omkring 
Jomfruens Egede. Dens opbygning er så meget anderledes end andre skydebaner, og den 
mere eksklusive brug af banen appelerer til de kunder, som den samlede aktivitetspark 
søger at tiltrække. Derfor vil Åstrup skov ikke blive ændret fra hvad den er i dag, udover 
etablering af skydetårne og kastestationer, da den ikke vil kunne leve op til hvad den 
skal bruges til, hvis ikke den fremstår som autentisk skov. 



 
26. august 2021 

 
Lystrup & Jomfruens 
Egede Godser   

Lystrupvej 7 
DK-4640 Faxe             

+45 56 71 42 47 
CVR-nr. 30 65 72 41 

kontor@lystrup-gods.dk 
www.lystrup-gods.dk 

 
 

Den eneste, der vil kunne ses på afstand er masten på 40 m. Master er velkendte 
landskabselementer, og landskabet er så stort at masten ikke vil dominere oplevelsen af 
det.  
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PROJEKT 
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PROJEKTNUMMER 
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KVALITETSSIKRET AF 

Thomas Vestergaard 

NOTAT  

N2.097.21 

Indledning 

Nærværende notat omhandler de forudsætningerne der er benyttet ved beregningen af 

støjbelastningen fra nyt flugtskydningsanlæg, der placeres i den nordlige del af Åstrup Skov, 

ejet af Jomfruens Egede Gods, Kirkevej 7, 4640 Faxe.  

Skydebaneanlæggets placering er vist i figur 1. 

Figur 1. Placering af det ønskede skydebaneanlæg 

Skydebaneanlægget 

Skydebaneanlægget kommer til at bestå af i alt 20 flugtskydebaner til skydning mod lerduer. 

Banernes indbyrdes placering og nummerering er angivet i figur 2, hvor også banernes 

hovedskudsretning er vist. 

Bilag 2 til Hvidbog - Baggrundsnotat om støj fra skydebanen
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Figur 2. Placering af de 20 flugtskydebaner med hovedskudsretningen markeret 

 

Metode 

Støjberegningerne er udført efter retningslinjerne i Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 2/1995: 

”Beregning og måling af støj fra skydebaner”. 

- Beregningerne er udført for jagtgevær / haglgevær svarende til Våbenklasse 3 og de 

benyttede støjkildedata er taget fra ”Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 77 - 1997 ”Støj 

fra skydebaner, emissionskatalog for haglpatroner”.  

- Mundingshøjden er sat til 2 m over lokalt terræn. 

- Terrænet er akustisk porøst. 

- Der er medtaget bevoksningsdæmpning fra skoven der grænser op til 

skydebaneanlægget. 

- Støjbelastningen er beregnet 2 m over lokalt terræn ved 27 referencepunkter omkring 

skydebaneanlægget. 

- Støjbelastningen er angivet som det A-vægtede lydtrykniveau re 20 µPa med 

tidsvægtningen ”Impulse” og benævnes LpA,I.  

- Den beregnede støjbelastningen kan direkte sammenholdes med de vejledende 

grænseværdier for skydebaner angivet i Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1 1995: 

”Skydebane” 
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Med den beregnings- og målemetode, der er valgt i Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 2/1995: 

”Beregning og måling af støj fra skydebaner” bebestemmes støjbelastningen hos en 

nabo/referencepunkt, som den maksimale støj, udtrykt ved LpA,I, fra den mest støjende aktivitet 

dvs. det mest støjende våben, benyttet med den mest støjende skydestilling, fra den mest 

støjende bane/standplads.  

Støjbelastningen fra skydebaner er derfor, i princippet, en ”worst-case” betragtning, da LpA,I pga. 

”impuls”-vægtningen ikke har nogen kumulativ egenskab. Det vil sige støjbelastningen, i 

henhold til Miljøstyrelsens vejledninger, ikke er påvirket af alle øvrige mindre støjende 

aktiviteter.    

Sluttelig er den maksimale støjbelastning fra skydebanen, støjbelastningen ved det 

referencepunkt hvor støjbelastningen er størst. Det er den maksimale støjbelastning der er 

bestemmer i hvilke tidsrum skydebanen kan benyttes.  

Metoden kan føres tilbage til en tid, før det var muligt at beregne støjen fra en skydebane. 

Metoden er beskrevet den nu udgåede Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 2 1979 ”Støj fra 

skydebaner”, der udelukkende bygger på målinger. Princippet for en måling af støjen fra et 

skydebaneanlæg, er at man, under de rette forhold, stiller en ”lydmåler” i referencepunktet og 

måler gennemsnittet af LpA,I for 20 enkeltskud, fra hver de enkelte baner. Gennemsnittet af de 

20 skud fra den bane, der giver den største værdi, er støjbelastningen  i det pågældende 

referencepunkt. Dette skal gentages for alle referencepunkter. Skydebaneanlæggets maksimale 

støjbelastning er da støjbelastningen i det mest støjbelastede referencepunkt. Som det ses, 

foregår beregningerne efter helt samme princip. 

Ovenstående betyder at skydebaneanlæggets maksimale støjbelastning jf. Miljøstyrelsens 

vejledninger, ikke påvirkes af antal skud på de enkelte baner, eller hvor mange baner der 

benyttes samtidig. 

 

Referencepunkter 

Støjbelastningen er beregnet ved referencepunkterne vist i tabel 1 og på figur 3. 

Referencepunkter 

Egedevej 117 

Egedevej 123 (ejer) 

Egedevej 125 

Rodegårdsvej 20 

Østervangsvej 9 

Østervangsvej 8 

Østervangsvej 14 

Østervangsvej 20 

Agerstedvej 12 
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Vordingborgvej 487 

Vordingborgvej 489 

Vordingborgvej 501 

Sølvmosevej 6 

Skov-Torupvej 13 

Skov-Torupvej -Ikke Boilg (ejer) 

Skov-Torupvej 19 (ejer) 

Skov-Torupvej 17 (ejer) 

Skov-Torupvej 15 

Skov-Torupvej 25 

Skov-Torupvej 27 

Åstrup Skov 2 (ejer) 

Kirkeskoven 1 (ejer) 

Kirkeskoven 2 (ejer) 

Kirkeskovvej 20 (ejer) 

Kirkeskovvej 22 (ejer) 

Kirkevej 5 (ejer) 

Lystrup (ejer) 

Tabel 1. Referencepunkter  
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Figur 3. Placering af de 27 referencepunkter 

Det er i tabel 1 og på figur 3 angivet hvilke referencepunkter der er ejet af ejeren af det 

kommende skydeanlæg. 

Støjdæmpning 

For at sikre at støjbelastningen ved Åstrup Skov 2 og Egedevej 123 ikke overskrider den 

ønskede grænseværdi på 67 dB(A)I vil der blive etableret støjvolde ved de to ejendomme. 

Skitser af den forventede placering af støjvoldene er vist i figur 4 og 5. Højden af begge volde 

skal være 4 m over lokalt terræn. 
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Figur 4. Placering af støjvold ved Åstrup Skov 2. 

 

 

Figur 5. Placering af støjvold ved Egedevej 123. 
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Resultater 

Med støjvoldene ved Åstrup Skov 2 og Egedevej 123, er den maksimale støjbelastning fra det 

kommende skydebaneanlæg 67 dB(A)I. Beregningsresultaterne for de enkelte baner ved hvert 

referencepunkt er vist i bilag 1. 

I henhold til Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1 1995: ”Skydebane” giver en maksimal 

støjbelastning på 67 dB(A)I følgende vejledende skydetider: 

  
Maj- august September - April 

Ugedag Tidsrum Antal Tidsrum Antal 

Mandag-fredag 07.00 – 18.00 5 dage/uge 07.00 – 20.00 5 dage/uge 

Lørdage 09:00 – 16:00 1 dage/uge 09:00 – 16:00 1 dage/uge 

Mandag-fredag 18.00 – 22.00 2 dage/uge* 20.00 – 22.00 2 dage/uge* 

Mandag-fredag 22.00 – 24.00 0 dage/uge* 22.00 – 24.00 0 dage/uge* 

* Aften- og natskydning skal ske på samme dage som dagskydning, Der må maksimalt skydes  

Indenfor de angivne skydetider, er det ikke afgørende, hvor meget der skydes (antal skud) eller,  

hvor mange baner der benyttes samtidig.  

 

 
 

Bilag 

1. Beregningsresultater ved enkelte referencepunkter. 
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Flagermusundersøgelse ved Jomfruens Egede og Lystrup Godser 

 

 

Indledning 

Dette notat er resultatet af fire flagermusundersøgelser ved Jomfruens Egede og Lystrup Godser. 

Undersøgelsen dækker både de direkte berørte områder i forbindelse med etablering af en aktivitetspark i 

og omkring Jomfruens Egede. Undersøgelsen indeholder desuden en undersøgelse af, om der er 

ynglekolonier af flagermus i den gamle smedje samt i de træer, der vokser nærmest smedjen.  

Undersøgelsens udførelse er baseret på anbefalingerne i ”Forvaltningsplan for flagermus” (Møller, et al., 

2013). Undersøgelsen vil vise, hvilke flagermus der findes inden for de direkte berørte områder samt i de 

omkringliggende områder. Denne viden vil danne grundlag for vurderingen af projektets påvirkning af 

områdets flagermus samt projektets påvirkning af områdets økologiske funktionalitet for flagermus. 

 

Resumé 

Undersøgelsesområdet omkring Jomfruens Egede og Lystrup Godser er blevet grundigt undersøgt for 

flagermus over en periode, der dækker flagermusenes yngletid samt efterårsperiode. I denne periode er 

der registreret ti arter af flagermus. Af disse ti arter er alle på EF-Habitatdirektivets bilag 4. Der blev fundet 

to arter: Bredøret Flagermus og Damflagermus som desuden er på EF-Habitatdirektivets bilag 2. To arter: 

Bredøret Flagermus og Frynseflagermus er kategoriseret som NT (nær truet) på Den Danske Rødliste og 

Damflagermus er kategoriseret som VU (sårbar) på Den Danske Rødliste. 

Undersøgelsesområdet er et meget artsrigt område baseret på, at der er fundet 10 arter flagermus 

deriblandt flere sjældne arter. Det er svært at vurdere området ift. andre tilsvarende områder i Faxe 

Kommune, da der så vidt vides ikke foreligger egentlige kortlægninger af flagermus i Faxe Kommune. I 

Stevns og Vordingborg Kommune er der udført kommunale kortlægninger af flagermus delvis baseret på 

samme metode som denne undersøgelse. Disse undersøgelser har vist, at det sydøstlige Sjælland er meget 

artsrigt, og at tilsvarende områder i disse kommuner er tilsvarende artsrige. Undersøgelser i den østlige del 

af Næstved kommune viser også tilsvarende artsrigdom. 

Samlet set vurderes det, at projektet ”Jomfruens Egede Aktivitetspark” påvirkning af områdets økologiske 

funktionalitet for flagermus er meget lille. Dette baseres på at aktiviteterne primært foregår om dagen, 

eller fordi aktiviteterne ved selve Jomfruens Egede Gods ikke bliver væsentlig anderledes, end de er i dag. 

Eller fordi at de ændringer der sker i delområderne B, C, D og E, ikke er forringelser i forhold til 

flagermusenes livsvilkår så som forringelser af dagrastesteder og jagtområder. Samtidig er det samlede 

område, der definerer områdets økologiske funktionalitet for flagermus væsentlig større end de 

delområder der påvirkes af projektet.  
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Metode 

Flagermusundersøgelserne baseres på anbefalingerne for ”Forvaltningsplan for flagermus” (Møller, et al., 

2013). Undersøgelserne er foretaget af Thomas W. Johansen, SeNatur.  

 

Undersøgelsesdesignet er baseret på en kombination af: 

1. Stationære flagermusdetektorer der automatisk registrerer alle flagermus, der passerer forbi den 

enkelte flagermusdetektor i tidsrummet fra solnedgang til solopgang (nummer 1-10 i Figur 1) 

2. I sommerperioden har to observatører gået rundt i parken ved Jomfruens Egede og anvendt de 

første 90 minutter efter solnedgang til at undersøge, om der var udflyvning af flagermus fra 

bygningen ”den gamle smedje”. I efterårsperioden er parken gennemlyttet af blot en enkelt 

observatør. 

3. Rute (blå linje i Figur 1). Efter lytningen i parken omkring Jomfruens Egede er der foretaget en rute 

med transportabel flagermus detektor der gennemgår alle delområder inkluderet i projektet. 

Observatøren var udstyret med en kraftig lygte samt tre forskellige håndholdte 

flagermusdetektorer:  

o En detektor der automatisk opfanger, lagrer og knytter GPS koordinat til hver enkelt 

lydoptagelse.  

o En detektor der viser lyden i spektrogram.  

o En detektor der kan fintunes til de enkelte flagermus frekvenser, og som er 

retningsbestemt.  

 

Undersøgelsens omfang. Der er foretaget to undersøgelser per sæson i hhv. sommer- og efterårsperioden. 

Undersøgelserne ligger som følger: 

a. Sommer: To undersøgelser sommerperioden på nætterne mellem den 10-11. juli 2021 

samt 15 og 16. juli 2021. 

b. Efterår: To undersøgelser i efterårsperioden på nætterne mellem den 20 og 21. august 

2021 samt 1 og 2. september 2021. 

 

  



6 

 

Bestemmelse af flagermus og kvalitetssikring 

Bestemmelserne af flagermus er i denne undersøgelse primært baseret på bestemmelse af flagermus på 

deres artskarakteristiske skrigform på optagelserne.  

Metoden til selve artsidentifikationen bygger på principperne beskrevet i artiklen ”Use of ultrasound 

detectors for bat studies in Europe: Experiences from field identification, surveys, and monitoring” (Ahlén & 

Baagøe, 1999) og bogen ”Europäische fledermäuse” (Skiba, 2009). 

Det er langt fra alle lydoptagelser af flagermus, der kan bestemmes til artsniveau. Oftest er det fordi, at 

lydoptagelserne er for dårlige. Dårlige lydoptagelser vil eksempelvis forekomme, hvis der er stor afstand 

mellem flagermusen og flagermusdetektor, eller hvis der er støj. Støj kan eksempelvis komme fra bølger og 

ikke mindst græshopper. Især græshopper kan være problematiske, da nogle arter kalder i samme 

frekvensområde som flagermus.  

Nogle lydoptagelser af rimelig eller endda god kvalitet kan også ende ud i ikke at kunne bestemmes til art. 

Årsagen til dette er, at nogle arters skrig overlapper. Således kan de forskellige arter af slægten Myotis ikke 

altid bestemmes fra hinanden på deres skrig, det samme gælder for arterne: Brunflagermus, 

Skimmelflagermus og Sydflagermus.  

Der er også mulighed for at få lydoptagelser, af noget som har karakter af skrig fra særligt sjældne arter. For 

sådanne arter er det vigtigt at få lydoptagelsen vurderet af andre eksperter. I denne undersøgelse er fund 

af mulige usædvanlige arter forelagt Lektor emeritus Hans J. Baagøe. 

 

Indsats og dataanalyse 

Undersøgelsen af flagermus ved Jomfruens Egede, Lystrup Gods er meget grundig. Samlet strækker 

undersøgelsen sig over fire besøg i 2021. Disse besøg dækker således sommerperioden1 (ultimo juni til 

primo august) og efterårsperioden2 (medio august til medio september). Hver undersøgelse indeholder 

data fra ti stationære detektorer. Samlet giver dette 40 detektornætter. Dertil kommer fire gennemgange 

med en håndholdt flagermusdetektor – en i hver af de fire undersøgelser.  

De ti stationære detektorer opsamler data fra solnedgang til solopgang. Disse data er efterfølgende opdelt i 

filer af maksimalt 15 sekunders varighed. Samlet resulterede dette i 15.139 lydfiler. Lydfilerne er 

efterfølgende  analyseret manuelt på et særligt software udviklet til analyse af flagermus. Dette software 

giver mulighed for både at kunne se forskellige karakteristika i flagermusenes skrig og dels at kunne lytte til 

optagelsen tidsekspanderet (det vil sige, at optagelsen bliver afspillet i 1/10 tempo og 1/10 frekvens). Af de 

15.139 lydfiler indeholdt 14.490 af disse lyde fra flagermus. De resterende 648 lydfiler er kategoriseret som 

støjfiler og indeholdt ikke lyde fra flagermus. Oftest indeholdt disse støjfiler lyde fra græshopper. 

Alle informationer om hver enkel lydfil er indtastet i et regneark. Her bliver hver enkel registrering knyttet 

til position og art. Regnearket ligger til grund for resultaterne i tabellerne 1-5. Det er her vigtigt at 

bemærke, at antal registreringer er ikke lig antal flagermus. Antal registreringer er lig antal lydfiler af op til 

15 sekunders varighed. Antal af registreringer er således et udtryk for aktivitet og ikke antal flagermus. 

 
1 Forvaltningsplan for Flagermus (Møller, et al., 2013) definerer sommerperioden fra 20. juni til 7. august. 
2 Forvaltningsplan for Flagermus (Møller, et al., 2013) definerer efterårsperioden fra 15. august til ca. 15 september. 
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Figur 1. Oversigt over undersøgelsesområdet. Rød firkant markerer placeringerne af de automatiske flagermusdetektorer (1-10). Blå 
linje markerer ruten for anvendelse af mobil flagermusdetektor. 

 

Undersøgelser af flagermus 

I sommerperioden blev der undersøgt flagermus ved to besøg i Jomfruens Egede og Lystrup Godser. Natten 

mellem den 10. og 11. juli 2021 samt natten mellem den 15. og 16. juli 2021.  

I efterårsperioden blev der undersøgt flagermus ved to besøg i Jomfruens Egede og Lystrup Godser. Natten 

mellem den 20. og 21. august 2021 samt natten mellem den 1. og 2. september 2021. 

Der blev lyttet efter flagermus fra solnedgang til solopgang. Dette skete med ti stationære 

flagermusdetektorer (Figur 1) og dels ved gennemgang af området med håndholdt flagermusdetektor 

(Figur 1).  

Formålet med undersøgelserne er at udføre en flagermusundersøgelse, der lever op til anbefalingerne 

i ”Forvaltningsplan for flagermus” (Møller, et al., 2013), således at myndigheder er tilstrækkelig oplyst om 

områdets flagermus og dets økologiske funktionalitet for flagermus. 
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Resultater 

Der er i undersøgelsen registreret ti arter af sikkert bestemt flagermusarter. Dertil kommer enkelte 

registreringer af ”ubestemt Myotis”. Blandt disse registreringer, er der fund der leder mistanken hen mod 

trearts gruppen ”Brandts-/Skæg-/Bechsteins Flagermus”3. De ti sikkert bestemte arter har fordelt sig 

således, at der i følgende undersøgelsesnætter er fundet (Tabel 1): 

10-11. juli (9 arter): Bredøret Flagermus, Brun Langøre, Brunflagermus, Dværgflagermus, Frynseflagermus, 

Skimmelflagermus, Sydflagermus, Troldflagermus og Vandflagermus. 

15-16. juli (9 arter): Bredøret Flagermus, Brun Langøre, Brunflagermus, Dværgflagermus, Frynseflagermus, 

Skimmelflagermus, Sydflagermus, Troldflagermus og Vandflagermus. 

20-21. august (10 arter): Bredøret Flagermus, Brun Langøre, Brunflagermus, Damflagermus, 

Dværgflagermus, Frynseflagermus, Skimmelflagermus, Sydflagermus, Troldflagermus og Vandflagermus. 

1-2. september (9 arter): Bredøret Flagermus, Brun Langøre, Brunflagermus, Dværgflagermus, 

Frynseflagermus, Skimmelflagermus, Sydflagermus, Troldflagermus og Vandflagermus. 

 

Tabel 1. Oversigt over antal registreringer pr. art pr. stationær detektorplacering (1-10 i Figur 1) pr. undersøgelsesnat. Detektor 1-7 
er placeret inden i områderne der er indeholdt i projektet ”Jomfruens Egede Aktivitetspark”. Detektor 8-10 er detektorer placeret på 
lokaliteter uden for projektområdet.  Mobil rute er en rute med transportabel flagermusdetektor, der går langs vejene gennem 
projektområdet samt parken omkring Jomfruens Egede med et særligt fokus på bygningen ”Den Gamle Smedje”. 
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Hovedtotal 

10-11. juli 2021 193 20 418   732 10 32 440 49 94   10 33 2031 

1 141 6 319   71   4 27 4 28       600 

2 25 4 26   47     105 19 10       236 

3 2 5 4   18   5 28   18     2 82 

4         42 2   1         1 46 

5     1   18 3 1 3   2   6 2 36 

6 22   2   156     57   1     1 239 

7   1 6   48     2           57 

8   2 43   204     1 6      4 13 273 

9 1 1 2   66 2 22 25 19 35     14 187 

10 2 1 3   56 3   15           80 

Mobil     12   6     176 1         195 

 
3 En treartsgruppe af flagermus af slægten Myotis kan ikke skelnes fra hinanden. Hidtil er kun Brandts Flagermus kendt 
fra Region Sjælland. Da disse tre artes skrig også kan overlappe med den mere almindelige Vandflagermus, skal denne 
artsgruppe yderligere behandles med et vist forbehold. 
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Hovedtotal 

15-16. juli 2021 61 45 225   1526 11 28 484 85 488 2 11 54 3020 

1 10 10 64   92   10 17 5 42     1 251 

2 7 5 19   288   4 53 52 63       491 

3 5 22 5   41 1 2 55 1 41     1 174 

4 13 1 2   81 1   14 7 2 1   4 126 

5     1   28   1 15   2     1 48 

6 9 1 11   561 1   43 2 9   5 3 645 

7     38   28 3   65 2 10       146 

8 2 4 57   280     7 4 8   5 38 405 

9   1 18   86 4 3 176 11 292   1 4 596 

10 2   7   28 1   23   7 1   1 70 

Mobil 13 1 3   13   8 16 1 12     1 68 

20-21. august 2021 68 23 109 2 2902 26 4 105 22 42 1 17 229 3550 

1 5 1     758     1   6   2 10 783 

2 8 4 1 2 522     3 1 2   1 16 560 

3 30 4 1   216     7 3 1     22 284 

4   3     75 1   4         8 91 

5 2   1   110     38   6   1 14 172 

6 7 1 13   385 2   15 2       22 447 

7 6 4 7   112 7   12 1   1 3 30 183 

8 5 4 82   419     4 5     7 83 609 

9   2 1   177 12 4 5 10 27   3 14 255 

10         62 4   1         1 68 

Mobil 5   3   66     15         9 98 

1-2. september 2021 105 35 115   5244 50 15 46 51 38   31 159 5889 

1 37 1 8   1928 3 5 6 5 1   5 16 2015 

2 8 3 10   981 12 4 5 8 7     16 1054 

3 30 1 7   491 5   10 11 1   1 20 577 

4 5       132 4   1       1 6 149 

5 1 2 4   200 15   5 3 2   2 11 245 

6 13 3 11   517       5 1   1 10 561 

7 2 8 29   118 5 1   4     6 18 191 

8 5 1 32   504 1   3 1 11   13 33 604 

9 2 16 9   250 3 4 10 13 15   1 23 346 

10     3   78 2   2 1       2 88 

Mobil 2   2   45   1 4       1 4 59 

Hovedtotal 427 123 867 2 10404 97 79 1075 207 662 3 59 475 14490 
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Konklusioner  

 

Der er i undersøgelsen fundet 10 arter af flagermus: Bredøret Flagermus, Brun Langøre, Brunflagermus, 

Dværgflagermus, Damflagermus, Frynseflagermus, Skimmelflagermus, Sydflagermus, Troldflagermus og 

Vandflagermus.  

Baseret på eksisterende større undersøgelser i Stevns Kommune (Johansen, 2016) og i det sydøstlige 

Sjælland i Vordingborg Kommune (Johansen, 2017), er det forventeligt, at undersøgelsen ville påvise en høj 

artsrigdom.  

De ti arter af flagermus opdeles her i kategorier i forhold til arternes status på den danske Rødliste (Tabel 6) 

(Moeslund, et al., 2019).  

Kategori 1 – Vidt udbredte arter – Rødlistestatus LC: 

Brun Langøre (Langøret Flagermus): Denne art er fundet spredt rundt om i det meste af Danmark, 

men synes ingen steder at være almindelig. Tabel 3 viser, at andelen af de samlede registreringer er 

på 0,8% (123 registreringer) - dette siger dog ikke så meget om artens hyppighed, da Brun Langøre 

er en art, der ikke i samme grad som de øvrige danske flagermusarter benytter sig af 

ekkolokalisering til at orientere sig rundt i landskabet. Tabel 4 viser, at Brun Langøre er registreret 

på 30 detektornætter svarende til 75% af detektornætterne. Tabel 2 viser, at Brun Langøre er 

fundet på samtlige stationære detektorplaceringer i denne undersøgelse.  

Vurdering af Brun Langøres forekomst i undersøgelsen: Samlet set efterlader resultaterne i 

undersøgelsen et billede af, at Brun Langøre er udbredt i hele undersøgelsesområdet, og at arten er 

hyppigt forekommende. Denne vurdering baseres især på, at den er registreret på 75% af 

detektornætterne og er registreret på samtlige detektorplaceringer.  

 

Brunflagermus: Stedvis almindelig i Danmark. Brunflagermusen trækker sydpå om efteråret og 

kommer retur i foråret. Under dette træk i april-maj og august-september kan den findes overalt på 

det sydlige Sjælland. Tabel 3 viser, at andelen af de samlede registreringer er på 6% (867 

registreringer) dertil kommer en andel af ubestemt Brun-/Skimmel-/Sydflagermus (662 

registreringer). Tabel 4 viser, at Brunflagermus er registreret på 35 detektornætter svarende til 

87,5% af detektornætterne. Tabel 2 viser, at Brunflagermus er fundet på samtlige stationære 

detektorplaceringer i denne undersøgelse.  

Vurdering af Brunflagermus forekomst i undersøgelsen: Baseret på, at Brunflagermusen er fundet 

på samtlige stationære detektorplaceringer udgørende 87,5% af detektornætterne, vurderes det, 

at arten er udbredt inden for hele undersøgelsesområdet. De for arten relativ få registreringer 

tyder på, at bestanden i området ikke er stor. 

 

Dværgflagermus: Almindelig og udbredt overalt på det sydlige Sjælland. Arten er den absolut mest 

almindelige flagermus i Østdanmark. Dette er også tilfældet i denne undersøgelse. Tabel 3 viser, at 



11 

 

andelen af de samlede registreringer er på 71,8% (10.404 registreringer). Tabel 4 viser, at 

Dværgflagermus er registreret på samtlige 40 detektornætter svarende til 100% af 

detektornætterne. Tabel 2 viser, at Dværgflagermus er fundet på samtlige stationære 

detektorplaceringer i denne undersøgelse.  

Vurdering af Dværgflagermus forekomst i undersøgelsen: Ligesom overalt i det østlige Danmark, er 

Dværgflagermusen også i denne undersøgelse den absolut almindeligste og hyppigst 

forekommende flagermusart. Der blev i undersøgelsen fundet tegn på koloni/dagrastested i 

hovedbygningen  ved Jomfruens Egede. Her sås få dyr forlade hovedbygningen under tagskægget 

på den østlige del af bygningen. 

 

Skimmelflagermus: Arten synes at være mere udbredt og almindelig end tidligere antaget. 

Skimmelflagermusens kolonier er knyttet til bygninger. Men da artens skrig er en mellemting 

mellem Brunflagermus og Sydflagermus, er den sværere at bestemme, og en del registreringer af 

Skimmelflagermus ender formentlig i kategorien ubestemt Brun-/Skimmel-/Sydflagermus. Tabel 3 

viser, at andelen af de samlede registreringer er på 0,5% (79 registreringer) dertil kommer en andel 

af ubestemt Brun-/Skimmel-/Sydflagermus (662 registreringer). Tabel 4 viser, at Skimmelflagermus 

er registreret på 14 detektornætter svarende til 35% af detektornætterne. Tabel 2, viser at 

Skimmelflagermus er fundet på seks ud af ti detektorplaceringer i denne undersøgelse.  

Vurdering af Skimmelflagermus forekomst i undersøgelsen: Baseret på resultaterne fra 

undersøgelsen vurderes det, at arten ikke er almindelig inden for undersøgelsesområdet. De få 

registreringer kan tyde på, at bestanden ikke hører til inden for undersøgelsesområdet, men blot 

kommer dertil for at jage, eller passerer gennem omtådet under jagt. Denne vurdering er primært 

baseret på de få registreringer af arten. 

 

Sydflagermus: Sydflagermusen er en rimelig almindelig og vidt udbredt i Danmark. Sydflagermusen 

er knyttet til bygninger, hvor de både yngler og overvintrer. Tabel 3 viser, at andelen af de samlede 

registreringer er på 7% (1075 registreringer). Tabel 4 viser, at Sydflagermus er registreret på 38 

detektornætter svarende til 95% af detektornætterne. Tabel 2 viser, at Sydflagermus er fundet på 

samtlige stationære detektorplaceringer i denne undersøgelse.  

Vurdering af Sydflagermus forekomst i undersøgelsen: Sydflagermus er den næst mest almindelige 

forekommende flagermus i undersøgelsen, både hvad angår antallet af registreringer og andelen af 

detektornætter med registreringer. I undersøgelsen blev der observeret mindst 15 Sydflagermus 

jagende i Parken ved Jomfruens Egede i sommerperioden. Trods grundig eftersøgning, blev ingen af 

disse Sydflagermus set komme ud fra bygningerne, og det vurderes derfor, at det de kommer 

tilflyvende for at jage i parken omkring Jomfruens Egede.  

 

Troldflagermus: Rimelig almindelig og meget udbredt art. På træk i april-maj og august-september 

kan den findes overalt på det sydlige Sjælland. Arten trækker sydpå om efteråret og kommer retur i 

foråret. Tabel 3 viser, at andelen af de samlede registreringer er på 1,4% (207 registreringer). Tabel 

4 viser, at Troldflagermus er registreret på 27 detektornætter svarende til 67,5% af 
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detektornætterne. Tabel 2 viser, at Troldflagermus er fundet på samtlige stationære 

detektorplaceringer i denne undersøgelse.  

Vurdering af Troldflagermus forekomst i undersøgelsen: Undersøgelsen viser, at Troldflagermusen 

er vidt udbredt inden for undersøgelsesområdet baseret på at den er fundet på samtlige 

detektorplaceringer. På trods af at Troldflagermusen er registreret på samtlige detektorplaceringer, 

så vurderes arten at være fåtallig, baseret på at arten blot er registreret på 27 ud af 40 

detektornætter og kun med 207 registreringer. 

 

Vandflagermus: Meget almindelig og vel nok den mest udbredte flagermusart i Danmark.  

Vandflagermusen jager helst over åbne vandflader, og afstanden fra detektorplaceringerne til 

sådanne er ofte afgørende for mængden af registreringer. Tabel 3 viser, at andelen af de samlede 

registreringer er på 3,3% (475 registreringer). Tabel 4 viser, at Vandflagermus er registreret på 34 

detektornætter svarende til 85% af detektornætterne. Tabel 2, viser at Vandflagermus er fundet på 

samtlige stationære detektorplaceringer i denne undersøgelse.  

Vurdering af Vandflagermus forekomst i undersøgelsen: Samlet set efterlader resultaterne i 

undersøgelsen et billede af, at Vandflagermus er udbredt i hele undersøgelsesområdet. Denne 

vurdering er  baseret på, at arten er registreret på samtlige stationære detektorplaceringer og hele 

34 ud af 40 detektornætter. Baseret på de relativ få registreringer (475) ville det være naturligt at 

vurdere bestanden som lav, men det relativt lave antal af registreringer hænger formentlig mere 

sammen med, at der ikke er indsamlet data ud over åbne vandflader. Vurderingen af artens 

hyppighed indenfor projektområdet vurderes som moderat. 

 

 

• Kategori 2 - Fåtallige arter og arter med begrænset udbredelse – Rødlistestatus NT og VU: 

 

Bredøret Flagermus: Denne art er hyppigt forekommende på Stevns (Johansen, 2016) og det 

sydøstlige Sjælland (Johansen, 2017) samt på Lolland, Falster og Møn. På landsplan betragtes arten 

som en af vores absolut mest sjældne arter af flagermus. Tabel 3 viser, at andelen af de samlede 

registreringer er på 2,9% (427 registreringer). Tabel 4 viser, at Bredøret Flagermus er registreret på 

29 detektornætter svarende til 72,5% af detektornætterne. Tabel 2 viser, at Bredøret Flagermus er 

fundet på samtlige stationære detektorplaceringer i denne undersøgelse.  

Vurdering af Bredøret Flagermus forekomst i undersøgelsen: Undersøgelsen viser, at Bredøret 

Flagermus er udbredt overalt i undersøgelsesområdet baseret på, at den er fundet på samtlige 

stationære detektorplaceringer. Det vurderes også, at den er rimeligt hyppigt forekommende, 

hvilket baseres på at den er registreret på 29 ud af 40 detektornætter. Størst aktivitet blev målt i 

parken omkring Jomfruens Egede (detektorplacering 1 og 2 - Figur 1). Her var er især stor aktivitet 

natten mellem den 10. og 11. juli (Tabel 1), som var i den periode, hvor lindetræerne blomstrede og 

derfor tiltrak mange insekter. 
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Damflagermus: Damflagermusen er vidt udbredt i Jylland. På Sjælland var der indtil 2017 ingen 

kendte bestande. I 2017 blev der fundet en bestand af Damflagermus omkring Jungshovede Nor 

(Johansen, 2017). En opfølgende undersøgelse i 2018 resulterede i, at Damflagermus også blev 

fundet omkring den sydlige del af Præstø Fjord (Johansen & Baagøe, 2019). Ud over fund i dette 

område, er der på Sjælland tidligere gjort et enkelt fund i Stevns Kommune og ved Petersværft i 

Vordingborg Kommune. 

Vurdering af Damflagermus forekomst i undersøgelsen: Der er i undersøgelse blot gjort fund på en 

detektorplacering. Dette fund udgøres af to registreringer på detektorplacering nummer 2 (Figur 1) 

i parken ved Jomfruens Egede natten mellem den 20. og 21. august.  Det vurderes at der er tale om 

et omstrejfende individ sandsynligvis fra bestanden omkring Præstø Fjord og Jungshoved Nor. Det 

vurderes, at området ikke huser en bestand af Damflagermus. 

 

Frynseflagermus: Denne art var før 2006 kun fundet enkelte gange på Sjælland (Baagøe, 2007). 

Siden er den fundet flere steder på Sjælland, og det har vist sig, at når arten eftersøges i skove på 

det sydøstlige Sjælland, så er den ofte at finde (Johansen, 2016; Johansen, 2017; Johansen, 2018; 

Johansen, 2019). Tabel 3, viser at andelen af de samlede registreringer er på 0,7% (97 

registreringer). Tabel 4 viser, at Frynseflagermus er registreret på 24 detektornætter svarende til 

60% af detektornætterne. Tabel 2 viser, at Frynseflagermus er fundet på samtlige stationære 

detektorplaceringer i denne undersøgelse.  

Vurdering af Frynseflagermus forekomst i undersøgelsen: Samlet set efterlader resultaterne i 

undersøgelsen et billede af, at Frynseflagermus er udbredt i hele undersøgelsesområdet, og at 

arten har er rimelig hyppigt forekomst. Denne vurdering baseres især på, at den er registreret på 

60% af detektornætterne og er registreret på samtlige detektorplaceringer. Det relativ lave antal 

registreringer (97 registreringer) er meget lig, hvad man oplever på andre tilsvarende lokaliteter på 

det sydøstlige Sjælland.  
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Tabel 2. Antal registreringer pr art pr. detektorplacering (stationære flagermusdetektorer). Andelen af aktivitet i % pr. 
detektorplacering. Hvilken overordnet naturtype detektorerne var været placeret i. 
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% af aktivitet Naturtype 

1 A 193 18 391   2849 3 19 51 14 77   7 27 3649 25,9 Park 

2 A 48 16 56 2 1838 12 8 166 80 82   1 32 2348 16,7 Park 

3 H 67 32 17   766 6 7 100 15 61   1 45 1187 8,4 Eng 

4 B 18 4 2   330 8   20 7 2 1 1 19 412 2,9 Bøgeskov 

5 B 3 2 7   356 18 2 61 3 12   9 28 562 4,0 Skovkant 

6 E 51 5 37   1619 3   115 9 11   6 36 1898 13,5 Skovkant 

7 E 8 13 80   306 15 1 79 7 10 1 9 48 629 4,5 Eng 

8 REF 12 11 214   1407 1   15 16 19   29 167 1893 13,5 Skovkant 

9 REF 3 20 30   579 21 33 216 53 369   5 55 1384 9,8 Park 

10 REF 4 1 13   224 10   41 1 7 1   4 312 2,2 Bøgeskov 

 

 

Tabel 3. Antal registreringer pr art. Aandel af registreringerne pr art i % af den samlede sum af registreringer for både stationære 
flagermusdetektorer samt registreringer opsamlet under rute med transportabel flagermusdetektor. 

Art Reg Andel I % 

Bredøret Flagermus 427 2,9 

Brun Langøre 123 0,8 

Brunflagermus 867 6,0 

Damflagermus 2 0,0 

Dværgflagermus 10404 71,8 

Frynseflagermus 97 0,7 

Skimmelflagermus 79 0,5 

Sydflagermus 1075 7,4 

Troldflagermus 207 1,4 

Ubestemt Brun-/Skimmel-/Sydflagermus 662 4,6 

Ubestemt flagermus 3 0,0 

Ubestemt Myotis 69 0,5 

Vandflagermus 475 3,3 

Hovedtotal 14490 100 
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Tabel 4. Detektornætter med registrering pr. art. Andel af detektornætter med stationære flagermusdetektorer med registrering pr 
art i % af samlede antal detektornætter. 

Periode 

Detektor- 
Placering 
(Figur 1) B
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10-11. juli 2021 1 X X X   X   X X X   

10-11. juli 2021 2 X X X   X     X X   

10-11. juli 2021 3 X X X   X   X X   X 

10-11. juli 2021 4         X X   X   X 

10-11. juli 2021 5     X   X X X X   X 

10-11. juli 2021 6 X   X   X     X   X 

10-11. juli 2021 7   X X   X     X     

10-11. juli 2021 8   X X   X     X X X 

10-11. juli 2021 9 X X X   X X X X X X 

10-11. juli 2021 10 X X X   X X   X     

15-16. juli 2021 1 X X X   X   X X X X 

15-16. juli 2021 2 X X X   X   X X X   

15-16. juli 2021 3 X X X   X X X X X X 

15-16. juli 2021 4 X X X   X X   X X X 

15-16. juli 2021 5     X   X   X X   X 

15-16. juli 2021 6 X X X   X X   X X X 

15-16. juli 2021 7     X   X X   X X   

15-16. juli 2021 8 X X X   X     X X X 

15-16. juli 2021 9   X X   X X X X X X 

15-16. juli 2021 10 X   X   X X   X   X 

20-21. august 2021 1 X X     X     X   X 

20-21. august 2021 2 X X X X X     X X X 

20-21. august 2021 3 X X X   X     X X X 

20-21. august 2021 4   X     X X   X   X 

20-21. august 2021 5 X   X   X     X   X 

20-21. august 2021 6 X X X   X X   X X X 

20-21. august 2021 7 X X X   X X   X X X 

20-21. august 2021 8 X X X   X     X X X 

20-21. august 2021 9   X X   X X X X X X 

20-21. august 2021 10         X X   X   X 

1-2. september 2021 1 X X X   X X X X X X 

1-2. september 2021 2 X X X   X X X X X X 

1-2. september 2021 3 X X X   X X   X X X 

1-2. september 2021 4 X       X X   X   X 

1-2. september 2021 5 X X X   X X   X X X 

1-2. september 2021 6 X X X   X       X X 

1-2. september 2021 7 X X X   X X X   X X 

1-2. september 2021 8 X X X   X X   X X X 

1-2. september 2021 9 X X X   X X X X X X 

1-2. september 2021 10     X   X X   X X X 

Antal detektornætter med registreringer (40 nætter) 29 30 35 1 40 24 14 38 27 34 

% af samlet antal detektornætter 72,5 75 87,5 2,5 100 60 35 95 67,5 85 
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Projektet ”Jomfruens Egede Aktivitetspark” påvirkning af områdets 

økologiske funktionalitet for flagermus 

 

Områdets økologiske funktionalitet 
Alle danske flagermus er nataktive, og det varierer fra art til art hvor tidligt efter solnedgang de forlader 

deres dagrast og ynglekolonier. De flagermusarter, der tidligst efter solnedgang forlader deres 

dagkvarterer, er Brunflagermus, Dværgflagermus og Troldflagermus. De begynder deres udflyvning kort 

efter solnedgang. Kort tid derefter følger Sydflagermus. Fra ca. 45 minutter efter solnedgang følger de 

resterende arter: Bredøret Flagermus, Brun Langøre, Damflagermus, Frynseflagermus, Skimmelflagermus 

og Vandflagermus.  

Denne undersøgelse afdækker flagermusforekomst inden for selve projektområdet for ”Jomfruens Egede 

Aktivitetspark” (detektorplacering 1-7 - Figur 1) men undersøgelsen dækker også områder, der ligger uden 

for selve projektområdet (detektorplacering 8-10 - Figur 1). Dette er for at kunne give en samlet vurdering 

af, hvor udbredt arterne af flagermus er, og derved hvorledes hele skovområdet omkring Lystrup og 

Jomfruens Egede Godser indgår i områdets økologiske funktionalitet for de forskellige arter af flagermus. 

Det samlede skovområde samt tilstødende marker, ådale og engområder skaber et samlet leveområde for 

flagermus. Flagermusene har deres dagkvarterer både indenfor og op til dette område. Det er sandsynligt, 

at flagermus, der har deres dagkvarterer i eksempelvis i Faxe, anvender området som jagtområde ligesom 

de anvender eksempelvis Faxe Kalkbrud. Der er dog forskel på, hvor langt de bevæger sig. Flagermusene er 

mest sårbare i yngleperioden, hvor hunnerne har digende unger. Her jager flagermushunnerne oftest nær 

deres dagkvarterer. De vælger derfor deres dagkvarterer hvor der er et godt fødeudbud. Uden for 

yngletiden spreder flagermusene sig mere i landskabet. I denne undersøgelse er det tydeligt, at der i 

efterårsperioden samlet set er langt større aktivitet af flagermus end i sommerperioden. Målt på 

registreringer er der i sommerperioden 5.051 registreringer og i efterårsperioden 9.439 registreringer. Her 

er det vigtigt at være opmærksom på, at registreringer er et udtryk for, i hvor lang tid flagermus har været 

tilstede nær en flagermusdetektor. Det er ikke et udtryk for antal individer! 

Der er intet i undersøgelsen der antyder, at områderne inden for projektområdet for ”Jomfruens Egede 

Aktivitetspark”, huser flere flagermus end de tilstødende arealer. Vigtigste område for flagermus isoleret 

set er området omkring Jomfruens Egede. Her kommer der eksempelvis mange flagermus og jager, i 

forbindelse med at lindetræerne blomstrer. Tilsvarende begivenheder kan man givetvis finde andre steder 

inden for det samlede naturområde, hvis man eftersøger dem.  
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Vurdering af projektet ”Jomfruens Egede Aktivitetspark” påvirkning af områdets økologiske 

funktionalitet for flagermus 
 

Projektområdet er inddelt i fem delområder (A, B, C, D og E) . Disse fem delområder behandles her hver for 

sig, dog med den undtagelse af delområde C og D der behandles samlet. Vurderingerne er baseret på, de 

aktiviteter der er beskrevet i VVM rapporten fra januar 2021 (Bilag 1) samt en beskrivelse af visionen for 

aktivitetsparken udarbejdet af Lystrup Gods i august 2021 (Bilag 2). 

 

Tabel 5. Arter pr delområde samt tre områder uden for projektområdet – i tabellen omtalt som referencestationer. 
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Delområde A: Jomfruens Egede 1, 2 X X X X X X X X X X 10 

Delområde B: Aktivitetsskov med bålhytte, shelters og 
terrænbane i Hulket Skov  4, 5 X X X   X X X X X X 9 

Delområde E: Jagt- og oplevelsesbane samt samlingshytte i 
Åstrup Skov  6, 7 X X X   X X X X X X 9 

Delområde C & D: Demomark og manøvrebane 3 X X X   X X X X X X 9 

Referencestation Åstrup Skov (uden for område E) 8 X X X   X X   X X X 8 

Referencestation Lystrup Gods 9 X X X   X X X X X X 9 

Referencestation Kirkeskov 10 X X X   X X   X X X 8 

 

 

Delområde A: Jomfruens Egede  

Jomfruens Egede er et sted med mange aktiviteter, og baseret på denne flagermusundersøgelse så 

anvender flagermusene på trods af disse aktiviteter dette delområde i stor stil. Som det kan ses af Tabel 5 

er dette område trods de nuværende aktiviteter det mest flagermusartsrige område i undersøgelsen. I 

undersøgelsen er der blevet lyttet og kigget ved bygningen ”Den Gamle Smedje” med det formål, at 

undersøge om der er dagrast af flagermus i bygningen. Det er sket under fire besøg: To besøg i 

sommerperioden og to besøg i efterårsperioden. Der blev på ingen af disse besøg konstateret flagermus i 

denne bygning. Der blev under besøgene konstateret Dværgflagermus i hovedbygningen (udflyvning fra 

dagrast) samt en jagende Dværgflagermus i Flisladen.  

Vurdering af aktiviteter i delområde A’s påvirkning på flagermus: Det vurderes, at projektets aktiviteter 

ikke vil ændre graden af påvirkning på områdets flagermus. Der er på nuværende tidspunkt ikke flagermus i 

Den Gamle Smedje, men det kan ændre sig. I forbindelse med nedrivning af Den Gamle Smedje er vigtigt, at 

undersøge bygningen for flagermus igen. Såfremt der er flagermus i bygningen, skal de udsluses, og hvis 

udslusning ikke er muligt, så skal der laves en plan for lempelig nedrivning, der giver flagermusene 

mulighed for at forlade bygningen af sig selv. 
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Delområde B: Aktivitetsskov med bålhytte, shelters og terrænbane i Hulket Skov 

Hulket Skov er en skov i drift, hvor aktiviteterne ud over skovdrift også tæller jagt og fasanudsætning. 

Gennemgang af skoven giver indtryk af en sund skov uden alt for mange træer med hulheder og skader. 

Undersøgelsen viser, at dette delområde huser ni arter af flagermus (Tabel 5). Området hvori der ønskes 

opført bålhytte og shelters ligger i en beplantning af høje Douglasgran, og der er ingen flagermusegnede 

træer i umiddelbar nærhed. Der er dog en død stamme med spættehuller lidt derfra, men den vurderes 

ikke at være særlig egnet for flagermus. Der var under besigtigelsen ingen tegn på flagermus ved 

spættehullerne. Terrænbanen anlægges i skoven og indpasses ift. skovens drift. Forudsætning for 

nedenstående vurdering er, at der i forbindelse med terrænbanen ikke fældes træer med hulheder og 

skader. 

Vurdering af aktiviteter i delområde B’s påvirkning på flagermus: Skoven vil med den nye terrænbane 

ændre karakter for de besøgende i skoven. For områdets flagermus vil det næppe have den store 

betydning. Såfremt at terrænbanen bruges til nattekørsel, vil lys kunne påvirke flagermusenes jagtaktivitet 

negativt. Denne påvirkning vurderes dog, at være lille områdets størrelse taget i betragtning. Der vil altid 

være alternative områder, som flagermusene kan jage i. For at sikre områdets egnethed for flagermus, 

anbefales det, at man undlader at fælde træer med skader og hulheder, da sådanne træer er meget 

væsentlige for områdets flagermus. 

Delområde E: Jagt- og oplevelsesbane samt samlingshytte i Åstrup Skov  

Åstrup Skov er et større skovområde, hvor kun en del af skoven indgår i delområde E. Ligesom Hulket Skov 

så er Åstrup en skov i drift, hvor aktiviteterne også tæller jagt. Hovedaktiviteten, man ønsker i dette 

delområde, er en jagt- og oplevelsesbane. Ud over jagt- og oplevelsesbanen skal der også etableres en 

samlingshytte på ca. 100 m². Samlingshyttens placering, er på et sted med en nyere beplantning uden 

gamle træer med hulheder. Det er en forudsætning for nedenstående vurdering, at der på jagt- og 

oplevelsesbanen ikke foregår skydning fra solnedgang til solopgang. 

Vurdering af aktiviteter i delområde E’s påvirkning på flagermus: En stor del af jagt- og oplevelsesbanen 

skal ligges på et område, der i dag er en stor skoveng, og som for få år siden var en beplantning af gran. 

Ændringen af naturtype fra granskov til skoveng har gavnet områdets økologiske funktionalitet for 

flagermus, og det vil være gavnligt for områdets flagermus, hvis området forbliver skoveng fremfor 

produktionsskov. Det vurderes ikke at selve jagt- og oplevelsesbanen vil have betydning for områdets 

økologiske funktionalitet for flagermus. Aktiviteterne vil foregå i dagtimerne, og områderne i og op til jagt- 

og oplevelsesbanen vurderes primært at fungere som jagtområde for flagermus. Oprettelse af en 

samlingshytte vurderes ikke at have nogen negativ betydning for områdets økologiske funktionalitet for 

flagermus. Hvis man i designet af samlingshytten indtænker muligheden for, at der er adgang for flagermus 

til hulrum i bygningen, kan bygningen fremadrettet benyttes af flagermus. Samlingshuset vil således være 

en forbedring af områdets økologiske funktionalitet.  
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Delområde C & D: Demomark og manøvrebane  

Delområde C og D er i dag marker i almindelig drift. Demomarken skal forblive i almindelig drift, samtidig 

med at den fremadrettet fungerer som demomark. Som arealerne driftes i dag, har de ikke stor betydning 

for flagermus. Alléen mellem de to marker virker dels som ledelinje for flagermus, ligesom de gamle 

kastanjetræer har masser af hulheder, der kan huse flagermus. Der er på kanten af de to marker  i 

forbindelse med kastanje alléen (detektorplacering nummer 3) registreret ni arter af flagermus.  

Vurdering af aktiviteter i delområde C og D’s påvirkning på flagermus: Anlægget af manøvrebane vil 

ændre landskabet fra drift til manøvrebane. Arealet vil således blive befæstet med kørebane omgivet af 

arealer med græs, ligesom der vil blive etableret to nye søer til at opfange overfladevand. Demobanen vil 

forblive i drift, og vil således forblive næsten uændret ift. i dag. Samlet set vurderes det, at disse ændringer 

ikke vil have negativ betydning for områdets økologiske funktionalitet for flagermus. Søerne, der etableres 

på manøvrebanen, vil være til gavn for områdets flagermus. Hvis man i stedet for kun at så græs på 

arealerne der ligger uden for den befæstede kørebane, eksempelvis sår vilde blomster, vil dette også være 

til gavn for bl.a. flagermus, da det vil tiltrække flere insekter og dermed forbedre flagermusenes 

jagtmuligheder. 

Kastanje alléen der forløber langs vejen, mellem de to marker forbliver urørt, hvilket er en forudsætning for 

denne vurdering af aktiviteternes påvirkning på flagermus. 

 

Samlet vurdering af Projektet ”Jomfruens Egede Aktivitetspark” påvirkning af områdets 

økologiske funktionalitet for flagermus 
Det vurderes, at den samlede påvirkning af områdets økologiske funktionalitet for flagermus, hvis projektet 

gennemføres som beskrevet i Bilag 1 og Bilag 2 vil være lille. Områdets flagermus er udbredt ligeligt inden 

og uden for selve projektområdet, med andre ord i hele undersøgelsesområdet for denne undersøgelse. 

Det samlede område vurderes at være tilstrækkeligt stort til, at flagermusene har alternativer, hvis de 

eksempelvis skulle blive forstyrret i deres jagt grundet aftenarrangementer. Flagermusene jager hele 

natten, og lidt menneskelig aktivitet af og til vurderes ikke at påvirke væsentligt. 
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Beskyttelse og lovgivning 

Alle danske flagermus er totalfredet. Dette gælder primært arterne men i et vist omfang også deres 

levesteder. En oversigt over beskyttelses- og bevaringsstatus for arterne fundet i denne undersøgelse kan 

ses i Tabel 6. 

Der er truffet 17 forskellige arter af flagermus i Danmark. Af disse er to arter kun truffet på Bornholm. To 

arter er blot fundet få steder i Danmark, og en art betragtes som sporadisk i sin forekomst. Det betyder, at 

12 arter forekommer med faste bestande i området Sjælland, Lolland, Falster og Møn. 

Alle danske flagermus er på EF-Habitatdirektivets bilag IV i henhold til EU-Habitatdirektivets artikel 12. 

Flagermus er dermed arter, som Danmark er særlig forpligtet til at passe på. Habitatdirektivet forpligter 

medlemslandene til at træffe de nødvendige foranstaltninger til at indføre en streng beskyttelsesordning i 

det naturlige udbredelsesområde for de arter, som står på bilag IV. 

Enkelte af de 17 arter af flagermus er på EF-Habitatdirektivets bilag II. Habitatdirektivets bilag II omfatter 

dyre- og plantearter af fællesskabsbetydning, hvis bevaring kræver udpegning af særlige bevaringsområder. 

Det betyder, at de indgår som udpegningsgrundlag i flere danske Natura 2000-områder.  I Danmark er tre 

arter af flagermus på bilag II: Bechsteins flagermus, Bredøret Flagermus og Damflagermus.  

De 17 danske arter af flagermus er alle på den Danske Rødliste 2019. Disse 17 arter er inddelt i status 

kategorierne: 

• Truet (EN) – en art 

• Sårbar (VU) – to arter 

• Næsten truet (NT) – tre arter 

• Utilstrækkelige data (DD) – to arter 

• Livskraftig (LC) – otte arter 

• Ikke relevant (NA) - en art 
 

Tabel 6. Oversigt over de arter af flagermus fundet i denne undersøgelse og deres bevaringsstatus på Habitatdirektivets bilag 2 og 
bilag 4 (Søgaard & Asferg, 2007), Den danske Rødliste 2019 (Moeslund, et al., 2019) og Bevaringsstatus for naturtyper og arter  
(Fredshavn, et al., 2019).  

Art Bilag IV Bilag 
II 

Den Danske 
Rødliste 2019 
(Status) 

Danske 
Gulliste 

Bevaringsstatus Artikel 17 
rapportering 2013-2018 

Bredøret Flagermus Ja Ja NT Nej Gunstig 

Brun Langøre Ja Nej LC Nej Gunstig 

Brunflagermus Ja Nej LC Nej Gunstig 

Damflagermus Ja Ja VU Ja Ukendt 

Dværgflagermus Ja Nej LC Nej Gunstig 

Frynseflagermus Ja Nej NT Nej Ukendt 

Skimmelflagermus Ja Nej LC Nej Gunstig 

Sydflagermus Ja Nej LC Nej Gunstig 

Troldflagermus Ja Nej LC Nej Gunstig 

Vandflagermus Ja Nej LC Nej Gunstig 
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BILAG 1 - uddybende beskrivelser af aktiviteter i delområderne fra 

VVM fra januar 2021 

 

Fra VVM fra januar 2021 er hentet kapitlet om uddybende beskrivelser af aktiviteter i delområderne:  

 

3.3 Uddybende beskrivelser af aktiviteter i delområderne 

3.3.1 Delområde A: Jomfruens Egede 

A1) Smedjen: Den gamle smedje ved siden af hovedbygningen, hvor der i dag bl.a. er hestebokse, 

lagerrum og festlokale, ønskes nedrevet og erstattet med en ny bygning, der skal fungere som 

samlingssted, restaurant med professionelt køkken, festlokale og have ca. 10-20 hotelværelser med 

bad og toilet. Derudover etableres garderobefaciliteter, toiletter og garage, mm i kælderen.  

 
Figur 3.3: Forslagsskitse af den nye smedje. 

 

A2) Uddannelsesbygningen: Der opføres desuden en ny bygning ud mod Kirkeskovvej. Bygningen 

placeres på det sted, hvor der frem til 2001 lå en større driftsbygning. Højden på den nye bygning 

bliver den samme, som på den tidligere bygning, dvs. ca. 12,5 m. Den nye bygning skal indeholde 

faciliteter til uddannelse, konferencer, overnatning (35-40 værelser), administration og showroom 

til promovering af nye landbrugsmaskiner, biler, mv. 
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Figur 3.4: Forslagsskitse af uddannelsesbygningen. 

 

A3) Glamping: I parken tilhørende hovedbygningen etableres et areal til glamping med mulighed 

for opførelse af 9 telte samt toiletfaciliteter. Både telte og toiletfaciliteter fjernes i vintersæsonen. 

Teltene er hver på op til 25 m2, har plads til 2-3 personer og indeholder udelukkende sove-

/opholdsrum. Bade- og toiletfaciliteter vil bestå i midlertidige vogne tilknyttet teltene. Spildevand 

fra toiletvogne opsamles og tømmes efter behov. Al forplejning foregår på Jomfruens Egede 

hovedbygning eller i festteltene på plænen. 

 
Figur 3.5: Billede af glampingtelte 

 

3.3.2 Delområde B: Aktivitetsskov med bålhytte, shelters og terrænbane i Hulket Skov  
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Figur 3.6: Hulket Skov med placering af bålhytte og shelters 

B1) Bålhytte og shelters: I den sydlige del af Hulket Skov etableres en bålhytte med plads til ca. 30 

personer samt 5 shelters. Bålhytte og shelters bygges i træ, så vidt muligt mede egne materialer. 

Der forventes årligt op til 500-700 besøgende til shelterne, samt 3-4.000 gæster til bålhytten, 

særligt i forbindelse med dagsarrangementer. Toiletfaciliteter vil bestå af mobile toiletvogne, der 

kan fjernes fra området, når faciliteterne ikke er i brug. 

 

B2) Terrænbane: I Hulket Skov etableres en terrænbane, der både kan benyttes af biler, 

mountainbikes, motionsløbere og gående. Terrænbanen er et ca. 3 m bredt spor rundt i skoven 

bestående af strækninger med skovbund, stækninger forstærket med stabilgrus og strækninger på 

eksisterede eller nye driftsveje, hvor den eksisterende topografi bruges til at gøre banen varieret og 

integrere den i det eksisterende skovbillede. Terrænbanens strækninger vil kunne varieres fra år til 

år, afhængigt af driften af skoven det pågældende år, og vil derfor også kunne anvendes af 

skovmaskiner i forbindelse med driften af skoven. Der etableres desuden en trampesti rundt om 

skoven, så adgang for gående og cyklende sikres, fx hvis et arrangement med motorkøretøjer 

lukker skoven for andre besøgende. Trampestien føres udenom eksisterende § 3 områder. 

Terrænbanens forløb udformes under hensyntagen til terræn, eksisterende bevoksning samt 

registrerede og udpegede naturbeskyttelsesinteresser. 

 

3.3.3 Delområde C: Demomark på Iskældermark  
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Figur 3.7: Demomarken på Iskældermark. 

C1) Demomark: På Iskældermark syd for alléen på Kirkevej og syd på langs Kirkeskovvej etableres 

en demonstrationsmark på ca. 6 ha, som kan anvendes til fremvisning, test og undervisning i brug 

af landbrugsmaskiner samt ny teknologi og teknikker i landbrugsmaskiner mv., samt til at lære den 

brede befolkning om landbruget og dets historie, fx i forbindelse med arrangementer med 

historiske redskaber og lignende. Der skal ikke udføres egentlige ændringer i driften af marken, 

som fremadrettet vil blive dyrket som en del af det eksisterende landbrug på godserne, bortset fra, 

at der bliver etableret et kørespor med mindre opholdsflader rundt om marken, så det bliver muligt 

at køre fra Manøvrebanen rundt om Demomarken og tilbage til Manøvrebanen. Det vil også være 

muligt at gøre ophold undervejs på køresporet, hvor man fx kan undervise og komme tæt på de 

viste maskiner/redskaber. Køresporets udformning tager hensyn til afstandskrav til fx vandløbet syd 

for marken. 

 

3.3.4 Delområde D: Vognpark på Lademark  

 

Figur 3.8: Manøvrebanen på Lademarken. 

1) Manøvrebanen:  

På Lademarkens ca. 6 ha på hjørnet af Kirkeskovvej og Egedevej etableres en park til forskellige 

køresportsaktiviteter. Parken skal bl.a. bruges til promoveringer, køreteknisk undervisning, 

arrangementer med demonstrationer af køreteknik, fx glatbanekørsel, undvigemanøvrer, 

skråkørsel mm. Parken på Lademarken kan også anvendes til mange andre arrangementer, som 
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kræver et større åbent område, som er delvist befæstet. Det kunne for eksempel være træf for 

hobby-klubber, mindre open-air koncerter, opløbsområde for cykel- og motionsløb etc.  

Fra det sydøstlige til det nordvestlige hjørne af Lademarken etableres et traditionelt kørebanespor 

for alle køretøjer, hvor der vil kunne afvikles glatbaneøvelser, undvigemanøvrer og bremseøvelser. 

På denne strækning vil der være et område med specialbelægning, således at det kan anvendes 

som glatbane. I direkte forbindelse med det lige hovedspor vil der blive etableret en 

helikopterlandingsplads. Redningshelikoptere lander i forvejen 5-10 gange om året på godsets 

jorder. Ved etablering af en rigtig landingsplads, vil der blive mulighed for at kunne lande under 

optimale forhold, og det vil være en stor hjælp ved omlæsning af patienter fra ambulance til 

helikopter, at der er kørefast underlag. Helikopterlandingspladsen kan ligeledes benyttes af 

Jomfruens Egedes gæster, hvis det ønskes. Der forventes ca. 20-30 landinger/letninger om året.  

 

For enden af den lige strækning i det nordvestlige hjørne vil der være mulighed for at returnere til 

udgangspunktet over for hovedindgangen til Jomfruens Egede af 2 mindre spor enten syd eller nord 

om arealet. Disse spor vil følge topografien og dermed give en anden oplevelse end hovedforløbet, 

der vil være mere plant. I det sydvestlige hjørne af Lademarken vil der blive etableret en 

forhindringsbane med forskellige delelementer, der vil kunne udfordre køretøjer og kørere, 

eksempelvis sidehæld på 30-35 grader, op- og nedkørsel på en bakke med 45 grader, stenunderlag, 

hvor bilen kun balancerer på 2 hjul af gangen, en vippe, etc. Forhindringsbanens placering i det 

sydvestlige hjørne af marken betyder, at indsyn fra det resterende godsmiljø ikke er muligt. Dog vil 

der i en lavning blive etableret en 6-8 m høj bakke til brug for opkørsel og nedkørsel, som delvist vil 

kunne ses over det omkringliggende terræn. Hastigheden på forhindringsbanen bliver 10-15 km/t. 

Der etableres desuden 2 mindre søer til håndtering af overfladevand. 

  

Arealerne omkring Manøvrebanenen bliver tilsået med græs og vil fremstå åbent, så de 

omkringliggende landskabskarakterer, fx kastanjealléen langs Kirkevej og indkigget til Jomfruens 

Egede bevares. 

 

Der vil, af sikkerhedsmæssige årsager, være behov for en afskærmning omkring Lademarken, så et 

køretøj ikke ved uheld kommer ud på de offentlige veje. Lademarken bliver derfor omkranset af et 

lavt autoværn på ca. 50-70 cm. Et lavt autoværn vil medføre en lille forstyrrelse af landskaberne 

omkring banen i forhold til et mere solidt hegn, men autoværn langs veje opleves generelt som et 

naturligt landskabselement. Der vil desuden være behov for en port ved indgangen, som vil passe 

til det omkringliggende udtryk.  

 

Landbrugspligten på Lademark ophæves. 

3.3.5 Delområde E: Jagt- og oplevelsesbane samt samlingshytte i Åstrup Skov  
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Figur 3.9: Jagt- og oplevelsesbanen i Åstrup Skov. 

E1) Jagt- og oplevelsesbane: I den nordlige del (ca. 26 ha) af den i alt ca. 135 ha store Åstrup Skov 

etableres en jagt- og oplevelsesbane med lerdueskydning. Banen vil bestå af op til 20 forskellige 

skydestande med varierende sværhedsgrad. Der etableres ca. 30 lerdue kastestationer, der kan 

servicere de forskellige skydestande. Kastestationerne har en højde på 2-8 m. Herudover etableres 

der 2 kastestationer som tårne på hhv. 20 og 40 m højde. Der etableres en støjvold i det sydlige 

område, overfor beboelsen syd for skoven. Derudover etableres der et stiforløb gennem 

skovområdet mellem de forskellige skydestande og der vil der blive anlagt smalle servicespor langs 

banen, så skydestationerne kan blive serviceret. Selve banen bliver ca. 7 ha stor og vil blive 

etableret inde i Åstrup skov, som består af i alt ca. 135 ha, hvor de højeste træer er ca. 20-25 m 

høje. Hele skoven, inkl. området med jagt- og oplevelsesbane omlægges til ekstensiv skovdrift. 

Omkring skoven etableres et vildsvinehegn, og der udsættes vildsvin i området. Vildsvinene vil være 

med til at øge nedbrydningen af lerduer og patroner. OBS på nedbrydning af patroner!! 

 

Den del af Åstrup Skov, der skal bruges til jagt- og oplevelsesbane vil blive søgt affredet mod 

etablering af erstatningsskov. 

 

 

 

E2) Samlingshytte:  
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Der etableres en samlingshytte med toiletfaciliteter, tekøkken og opholdsrum i den østlige del af 

Åstrup Skov. Hytten vil fungere som samlingspunkt i forbindelse med arrangementer på jagt- og 

oplevelsesbanen. Samtidig kan toiletfaciliteterne benyttes af gæster i Hulket Skov. Hytten, som vil 

være på ca. 100 m2, og blive opført i træ med en maximal kiphøjde på 5 m.  

3.3.6 Delområde F: Øster Egede Kirke og kirkegård 

F1) Øster Egede Kirke og kirkegård: Der sker ingen ændringer i dette delområde. Kirken er 

omfattet af lokalplanområdet, da den pga. den tætte beliggenhed med bygningssættet på 

Jomfruens Egede, bygningsmæssigt opfattes som er en del godset. 

3.3.7 Delområde G: Område til ekstra parkering samt ny adgangsvej. 

 

Figur 3.10 Område til lejlighedsvis parkering samt ny adgangsvej.  

G1) Område til lejlighedsvis parkering: På marken mellem Egedevej og Hulket Skov vil der kunne 

etableres ekstra parkeringsområde i forbindelse med større arrangementer på Godset. Marken vil 

som udgangspunkt blive dyrket med almindelige landbrugsafgrøder, dog hovedsageligt græs, og 

driften af arealet vil derfor ikke blive ændret. Marken vil i forbindelse med større arrangementer, 

hvor de almindelige parkeringspladser ikke er tilstrækkelige, blive brugt til parkering. Det forventes, 

at der vil kunne parkere op til 500-700 biler på arealet. Færdsel til fods vil blive ledt ad eksisterende 

veje, og ad den nye adgangsvej.  

G2) Ny adgangsvej: For at reducere trafikbelastningen for beboerne på Egedevej 113, 115 og 117, 

der ligger op til det nye parkeringsområde planlægges det, at der i delområde G etableres en ny 
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intern adgangsvej (gul streg) til Hulket Skov fra Kirkevej og over marken syd om husene, så 

trafikken fra Manøvrebanenen, godset og demomarken kan køre direkte til parkeringsområdet 

uden at køre tæt forbi beboelserne. Særligt i svinget ved nr. 113 er oversigtsforholdene dårlige, og 

en ny adgangsvej vil kunne bidrage til en større trafiksikkerhed på strækningen, samtidig med at 

evt. gener fra forbikørende biler bliver reduceret. 

3.3.8 Delområde H: Skov og § 3 område.  

 

Figur 3.11 Skov og naturområde    

H1) Skov og § 3 område: Der sker ingen ændringer i dette delområde. Området består af et større § 3 

beskyttet engområde med spredt bevoksning, samt et skovområde og en beboelse. 
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BILAG 2 - Visionen for aktivitetsparken ved jomfruens Egede 

 

Fra dokument fra August 2021 udarbejdet af Lystrup Gods er Visionen for aktivitetsparken ved jomfruens 

Egede beskrevet i følgende tekst: 

 

Visionen for aktivitetsparken ved jomfruens Egede er ”Danmarks bedste sted for læring 
og oplevelser med afsæt i naturen.” Dette er indtænkt i alle aktiviteterne og uddybes bla 
nedenfor. 
 

Manøvrebane 
Anvendelse 

Manøvrebanen ønskes etableret på Lademarken, der ligger på hjørnet af Egedevej og 

Kirkeskovvej. Manøvrebanen er en kørebane for motoriserede køretøjer, både el og 

forbrændingsmotorer. Arrangementerne for køretøjer på manøvrebanen vil tage 

udgangspunkt i nytænkning og undervisning i ny teknologi inden for køreteknik, 

selvkørende biler mv.   

Det er en bane der udfordrer chaufførerne i at manøvrerer deres køretøj under andre 

forudsætninger end på lige landevej. I aktivitetsskoven i naturlige forhindringer, og på 

manøvrebanen under forudbestemte forhold. 

Som eksempel i forbindelse med land- og skovbrug kan nævnes 4x4 biler, da brugerne 

ofte bevæger sig uden for befæstet vej. Bilerne inden for dette segment bliver stedse 

udviklet, men det er de færreste steder brugerne kan undervises i brugen af bilerne. 

Derfor etableres i det sydvestlige hjørne et område med enkle men ekstraordinære 

udfordringer for 4x4-køretøjer, hvor bilens evner kan prøves af under sikre forhold. 

Hastigheden i dette område vil være i gang-hastighed, da det igen er teknik og ikke fart, 

der er i højsædet. 

At holde deciderede motorløb vil være i direkte modstrid med visionen for 

aktivitetsparken. 

Som ved flere af de andre tiltag på Jomfruens Egede, ønskes anlæggene at være så 

fleksible som muligt, således at de kan være i brug til mange typer af arrangementer. 

Derfor forventes det at langt fra alle arrangementer på manøvrebanen vil indeholde 

kørsel på arealet.Områdets flade græsdække med befæstede områder giver en stor 

fleksibilitet som ramme for mangeartede events. Sammenfattende kan det beskrives, som 

et sted for de pladskrævende udendørsarrangementer. 

Ændring af landskabet 

Ved etablering af manøvrebanen vil landskabet visuelt ændre sig som det har gjort 

gennem tiderne. P.t. dyrkes der landbrugsafgrøder omkring Jomfruens Egede. For få 

årtier siden havde Jomfruens Egede en af de fineste malkekvægsbesætninger, hvorfor 

alle arealerne omkring Jomfruens Egede var dækket af græssende køer, og 

landbrugsafgrøderne blev dyrket længere væk fra Jomfruens Egede. Mod syd har der 

været urtehaven langt ned på den nu fredede Søndermark og der var frugthave i det, der 
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nu er en fredet park. I 1968 blev Lademarken delt ved etableringen af Egedevej. 

Udtrykket af arealerne omkring Jomfruens Egede har derfor ændret sig mange gange 

gennem tiderne.  

Designet af manøvrebanen sker under hensyntagen til dels anvendelsen, men også 

eksisterende beplantning, terrænkurver, udsigt- og indblikskiler mv. Arealet bibeholdes 

som en stor plan flade, selve banen placeres diagonalt, for at minimere terrænændringer, 

og placering af udfordringsbanen placeres, så ”bakken” lægges på markens laveste punkt 

i kote 34 (DVR90) og dækker et areal på ca 350 m². Dertil kommer de andre 

udfordringer, der placeres i terrænniveau.  

Med sin højde på 8 m, vil bakken have sin top omkring kote 42. De brede kørespor 

anlægges i kote 37,5. Fra Egedevej, der er anlagt i kote 36,5 stiger terrænet op mod 

kastanjealleen til at være 38,5 det højeste sted på marken og kote 41 ved kastanjealleen 

ned mod Jomfruens Egede.  

Det eneste der ”rager op” på manøvrebanen er således ”bakken”, der er græsbeklædt, 

placeret på det laveste punkt, og endvidere har skoven som baggrund.  Langs Egedevej er 

valgt et autoværn af historisk type og i lav højde, således at det ikke vil opfattes 

anderledes end ved andre godser og parker, hvor der er opsat hegn af forskellig typer, for 

at holde uvedkommende ude. 

Ombytning af delområderne C og D 

Der er i høringssvarene stillet forslag om ombygning af anvendelsen af delområderne C 

og D.  

På nedenstående topografiske kort, kan ses at terrænforskellene i område C er op mod 

11meter, hvorimod i område D er forskellene under det halve. Det vil betyde væsentlig 

større terrænændringer, hvis anvendelsen skifter område. 

En større terrænregulering vil betyde en stejlere brink ned mod vandløbet syd for 

Iskældermarken med erosion, ændrede vandløbsforhold og dermed en ændring af hele 

hydrologien i området. Ændres hydrologien kan det have indflydelse på kastanjealleen, 

da gamle træer har svært ved at tilpasse sig. I værste tilfælde kan det betyde døden for de 

gamle træer.  

En ombytning af arealerne vil derfor give en større landskabelig ændring både på kort og 

lang sigt og arealet ville heller ikke have den samme tiltrækningskraft på andre typer 

arrangementer, da det er så kuperet.  

 



32 

 

 

Aktivitetsskov i Hulket 
Adgangen til private skove er mange steder begrænset til skovveje og befæstede stier. For 
at kunne tilbyde læring og uddannelse med udspring i naturen er det nødvendigt at have 
natur at tilbyde.  
 
Hulket skov skal være skoven, hvor gæster kan færdes i skovbunden, overnatte, tænde 
bål i bålhytten og lave alle de ting, som en skov giver mulighed for. Det skal også være 
muligt at anvende de etablerede skovspor til løb, mountainbikere, bilkørsel mv. 
Aktiviteter, som man normalt ikke får lov til i en privat skov. I kraft af det er 
skovarbejdsspor, der anvendes, er sporene integreret i skoven allerede. 
 
Skoven skal vedblive med at være skov, som den er i dag. Kun på den måde kan den give 
gæsterne læring om egne og naturens ressourcer, fx at samle bog, at samle 
brændenælder og koge suppe på det, at sove under åben himmel og høre rævens skrig 
om natten etc. 
 
Skoven skal IKKE pløjes op af bilfræs og høje hop. Det vil ødelægge skoven og dermed 
også de muligheder for andre mere jordnære aktiviter i skoven. Den slagskørsel henvises 
til eksisterende motorcrossbane ved Faxe. 
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Mange mennesker har ikke kørt uden for asfaltvej. Her har de muligheden for at kunne 
køre på et skovspor og lære hvordan deres bil arter sig på et sådant underlag under 
ordnede forhold.  
 
Det vil kun være muligt at benytte skoven med aftale med Jomfruens Egede. Der bliver 
således ikke fri adgang. 
 

Jagt- og oplevelsesbane 
Jagtbanen bygges ikke op som en traditionel skydebane. Banen er fortrinsvis tænkt til, 

at skulle servicere mindre grupper på 1-5 personer, som vil modtage 1:1-træning af en 

skydeinstruktør.  

Disse arrangementer vil typisk ligge i hverdagene i almindelig arbejdstid frem til kl. 1800. 

Deltagerne vil flytte sig rundt på banen fra skydestand til skydestand og dermed vil 

skyderetningen hele tiden blive ændret. Lyden fra en skydebane er afhængig af flere ting, 

som fx vindretning, antal skud, beplantning, men også skyderetningen har stor 

betydning for hvordan lyden opleves på forskellige steder. 

De tidspunkter, hvor folk typisk har fri og er i haverne, vil så vidt muligt blive friholdt for 

skydeaktiviteter. Der vil dog også blive afholdt internationale konkurrencer og events hen 

over året, hvor der vil kunne forekomme skydning efter kl 1800 og i weekenden.  

De fremlagte niveauer fra lydmålingerne er beregnet som ”worst-case”, hvor alle 20 

skydestande er i brug på et og samme tidspunkt. Denne beregning er valgt for at sikre, at 

lyden fra skydebanen ALDRIG overstiger de krav, der er til lydniveauet på og omkring 

skydebaner. Selv ikke ved et større arrangement vil alle skydestande være i brug 

samtidig. 

Ambitionen med jagtbanen er at give gæsterne den bedste oplevelse, at give dem læring i 

brug af våben, træne deres træfsikkerhed mv. Og den slags brugere gider ikke stå og 

vente i en kø, som i Tivoli, men forventer en intens og personlig oplevelse. Derfor kan alle 

skydestande ikke være i brug samtidig.  

Brugen af jagtbanen i samspil med de andre aktiviteter på Jomfruens Egede vil afhænge 

af formålet for den enkelte aktivitet. Er der kun få brugere eller anvender de fx kun en 

begrænset del af banen, vil det være muligt at have flere aktiviteter i brug samtidig. Men 

der vil også være dage, hvor det ikke er muligt at anvende jagtbanen grundet andre 

arrangementer på Jomfruens Egede eller i området omkring, som ikke er forenelige med 

aktivitet på jagtbanen. 

Jagt og oplevelsesbanens er en meget vigtig del af hele aktivitetsparken omkring 

Jomfruens Egede. Dens opbygning er så meget anderledes end andre skydebaner, og den 

mere eksklusive brug af banen appelerer til de kunder, som den samlede aktivitetspark 

søger at tiltrække. Derfor vil Åstrup skov ikke blive ændret fra hvad den er i dag, udover 

etablering af skydetårne og kastestationer, da den ikke vil kunne leve op til hvad den 

skal bruges til, hvis ikke den fremstår som autentisk skov. 

Den eneste, der vil kunne ses på afstand er masten på 40 m. Master er velkendte 

landskabselementer, og landskabet er så stort at masten ikke vil dominere oplevelsen af 

det.  
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Cross og ræs er i mod egen vision 

 



Bilag nr. 5 Historiske kort over Jomfruens Egede 

 



Appendix 

Illustrationer til at assistere i forståelse af referencer anvendt i høringsforslagene. 

Beboelse Kastanieallé 

Bilag 6 til Hvidbog - Appendix til høringssvar nr. 4



 
 

 

Kastanieallé 
 

Alléen består af ældre, velholdte træer i flere træsorter; bøg, eg, kastanje, men kaldes Kastaniealleen.  

Den er den gamle Egedevej, men benævnes af visse GPSer som Kirkevej. 

Alléen er en fortsættelse af skovvejen gennem H, og går fra huset i H til Kirkeskovvej ved Jomfruens Egede. 
Den benyttes af cyklende, løbende og gående, og giver på alle årstider en dejlig tur igennem, specielt pga 
det skønne syn udover Lademarken (D) og landskabet på den anden side af Egedevej.  

Den anvendes således ofte til bryllupsfotos pga sin naturskønhed, og af godsets konferencegæster til 
morgenløbeture, dvs er en integreret del af oplevelsen omkring Jomfruens Egede. 

Med nye faciliteter til udstillings- og konferencecenter, glamping, bryllupsaktiviteter etc. er Kastaniealleen 
og dens udsigt over Lademarken dermed et aktiv for oplevelsen omkring godset, og anbefales bevaret.  
 
Se billeder og video nedenfor. Billedvinkel angivet i gul, kort video i rød.  
 

  
 

 
Kort video:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 

Til venstre Iskældermark (C), til højre Lademark (D), set fra krydset Kirkevej-Kirkeskovvej, dvs ved Jomfruens 
Egede. 

 

 
 



 
 

 
 

 
Billede taget hvor alleen slår et knæk mellem H og C. Bemærk den lille niveauforskel. 

 



 
 

 
Til højre Lademarken (D), til venstre Iskældermarken (C). Samme afgrøde på de to marker. Bemærk niveau. 

 

 
Omtrent samme vinkel – efterår, uden afgrøder. Bemærk niveau.  



 
 

 

 
Udsigt fra alléen over Lademarken (D) mod Egedevej, med marker og skov på den anden side.  

Lægges manøvrebanen her, vil bjerget og betonterrænbanen ligge til venstre, helikopterlanding ret frem, 
samt kørebaner og autoværn.  

 
 
 
 

  



 
 

 
 

Niveauforskel mellem D og C.  
 

C ligger en smule højere end D.  

Billedet er taget fra huset i H ind over D mod C.  

Der er samme afgrøde på de to marker. 
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Metode
Skoven er et levested for mange forskellige plante- og dyrerarter, herunder 
sjældne og truede. Størstedelen af dem hører til svampe og insekter, to 
organismegrupper, der kræver mange midler at undersøge til bunds. I stedet 
er udviklet andre metoder til at vurdere skovens biologiske potentiale, ved 
at registrere de potentielle levesteder for forskellige arter, der er afspejlet i 
skovens struktur.

Registreringsmetoden anvendt i Aastrup Skov og Hulket Skov tager udgangs-
punkt i flere metoder, og følgende parametre er registreret:

1) Nøglebiotoper og –elementer herunder fx store træer, særlige træer 
(med spættehuller, rovfuglereder), dødt ved af større dimensioner, store 
myretuer, store sten, diger, vådområder mm. 
(https://mst.dk/media/114113/vejledning_god-og-flersidig-skovdrift_groen-driftsplan_1997_
tillaeg-noeglebiotoper.pdf)

2) Andre vigtige strukturer, der indikerer særlig værdifuld skov (§ 25-skov), 
såsom træer med hulheder og rådne partier, stammer med højt mos-/lav-
dække, skovbryn, artsrig underskov, lysninger. 
(https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2017/p25.pdf)

3) Tilstedeværelse af bemærkelsesværdige arter:
Bilag IV-arter er arter, som er beskyttet efter EU’s naturbeskyttelsesdirek-
tiverne. Reglerne om beskyttelse af bilag IV-arter indebærer, at land- og 
skovbrug skal tilrettelægge deres aktiviteter, så levevilkårene for dyrene ikke 
forringes. 
(https://mst.dk/natur-vand/natur/international-naturbeskyttelse/eu-direktiver/naturbeskyt-
telsesdirektiver/bilag-iv-arter/)

Fredede arter. Alle vilde pattedyr og fugle er fredede, jf. artsfredningsbe-
kendtgørelsen, med mindre der er givet tilladelse til at jage dem i jagtloven 
eller arten er omfattet af vildtskadebekendtgørelsen. Alle krybdyr og padder 
samt 42 arter af insekter er beskyttet af en særlig fredning. Artsfredningen 
gælder også nogle plantearter, bl.a. alle orkideer. 
(https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/521)

Indikatorarter I NOVANA programmet er udvalgt 25  arter, som repræsen-
tanter for essentielle biodiversitetselementer i skovene, herunder forekomst 
af gamle træer og dødt ved, ikke-kommercielle skovtræer, kontinuert skov-
klima og uforurenet luft. 
(https://bios.au.dk/fileadmin/bioscience/Fagdatacentre/Biodiversitet/Appendix7_25_indika-
torarter.pdf)

Signalarter er arter, der signalerer høj naturværdi, fx. lang kontinuitet i skov-
bunden eller specielle lys-, vand- og næringsforhold. 
(https://mst.dk/media/114113/vejledning_god-og-flersidig-skovdrift_groen-driftsplan_1997_
tillaeg-noeglebiotoper.pdf)

Invasive arter er dyr og planter, der spredes til områder, som de ikke selv 
ville kunne sprede sig til, og som samtidig har en negativ effekt på den op-
rindelige biodiversitet. 
(https://mst.dk/media/225663/invasive-arter-i-dk-lister.pdf)
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Registreringer og beskrivelser
Aastrup Skov og Hulket Skov blev besøgt 31. maj 2021 af biolog Anders 
N. Michaelsen, biolog Irina Goldberg og forstkandidat Laura E. Beck. Kar-
planter og mosser er registreret med fokus på arter af forvaltningsmæssig 
betydning fra kategorierne nævnt under metode-afsnittet. Pattedyr, fugle, 
dagsommerfugle, vilde bier og padder er registreret i det omfang, de er set, 
men er ikke eftersøgt aktivt.

I Aastrup Skov blev kun ét engområde gennemgået. Hulket Skov blev gen-
nemgået i sin helhed. Begge skove er beskrevet kortfattet med tilhørende 
foto og kort, oplysninger om litranr. og størrelse samt artsliste(r) for karplan-
ter, mosser og andet med oplysninger om artens navn, artens status på den 
danske rødliste samt om den pågældende art er bemærkelsesværdig (fredet 
mv.). 

Ved gennemgang af Hulket Skov blev der registreret mindre områder af bio-
logisk interesse (nøglebiotoper, lysninger, vådområder mm.). Der er for disse 
lavet separate beskrivelser og kort samt supplerende artslister.

Gennemgangsruten er registreret via GPS, som efterfølgende er blevet an-
vendt til stedfæstelse af fund og arealer af biologisk interesse.

I bilag 2 findes de samlede artslister med følgende oplysninger for hver art:
• dansk navn
• videnskabeligt navn
• status på den danske Rødliste
• oplysning om arten er Bilag IV-art, fredet, indikatorart, signalart eller 

invasiv.

Feltregistrering i Hulket 10Feltregistrering i Hulket 10
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SpringfrøSpringfrø

Opsummering på feltregistreringer
Der blev i alt registreret 14 mindre områder af biologisk interesse i Hulket 
Skov - se bilag 1 for oversigtkort. 

Der blev i alt registreret 20 bemærkelsesværdige arter - se nedenstående 
tabel. Der er ikke fundet truede eller sjældne arter jvf. Den Danske Rødliste 
2019.

Overordnet set og botanisk vurderet er resultaterne indenfor det forven-
tede. Vurderet ud fra de arter og  strukturmæssige forhold, som er ob-
serveret, er Hulket Skov og engen i Aastrup Skov naturmæssigt set på et 
gennemsnitligt niveau, sammenlignet med andre områder med tilsvarende 
skovkontinuitet og skovbrug. 

De karakteristiske og biotopstypiske arter, som er fundet i skovens hjørner 
og kanter, udgør et fint og ret typisk udvalg af hvad man vil forvente i det 
Sydøstsjællandske område.

FirbladFirblad

Stor stammemosStor stammemosSanikelSanikel

Art Bemærkning

Planter
Eng-nellikerod Signalart
Firblad Signalart
Fladkravet kodriver Signalart
Gul anemone Signalart
Gul iris Signalart
Rød hestehov invasiv
Sanikel Signalart
Sildig gyldenris invasiv
Skovbyg Signalart

Skov-hullæbe Fredet 
Signalart

Stor konval Signalart
Vand-mynte Signalart

Art Bemærkning

Mosser
Almindelig fladmos Signalart 

Indikatorart
Krybende silkemos Signalart 

Indikatorart
Slank stammemos Signalart 

Indikatorart
Stor stammemos Signalart 

Indikatorart

Andet
Ravn Fredet
Snog Fredet
Springfrø Bilag IV-art 

Fredet
Tøndersvamp Indikatorart

Bemærkelsesværdige arter registreret i Aastrup Skov og Hulket Skov

Eng-nellikerodEng-nellikerod

Skov-hullæbeSkov-hullæbe
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Aastrup 1
Litra 109 e  
1,65 ha
Nyligt afdrevet skovområde der har vokset på drænet 
vådområde. Der forekommer rester af værdifuld flora 
knyttet til fugtig bund, som er blevet revitaliseret af 
lysstilling og måske mindsket dræningseffekt. 

Arealet bærer præg af skovbundsvegetation (stor 
fladstjerne, skov-star, skov-stilkaks mm). 

Bilag IV-arten springfrø blev set på arealet.

Aastrup EngAastrup Eng
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Dansk navn
Planter

Rødliste- 
status

Bemærkning

Ager-tidsel LC

Akselblomstret star LC

Almindelig hundegræs LC

Almindelig lungeurt LC

Almindelig rapgræs LC

Angelik LC

Bjerg-rørhvene LC

Blågrøn star LC

Eng-nellikerod LC Signalart

Fladkravet kodriver LC Signalart

Hindbær LC

Hjortetrøst LC

Hvid anemone LC

Håret star LC

Knoldet brunrod LC

Krat-viol LC

Krybende læbeløs LC

Kæmpe-svingel LC

Kær-tidsel LC

Kål-tidsel LC

Lav ranunkel LC

Lyse-siv LC

Mark-forglemmigej LC

Mellembrudt star LC

Mose-bunke LC

Mynte-slægten -

Prikbladet perikon LC

Rørgræs LC

Sildig gyldenris NA invasiv

Skov-galtetand LC

Skov-padderok LC

Skov-star LC

Skov-stilkaks LC

Stor fladstjerne LC

Stor nælde LC

Tveskægget ærenpris LC

Artslister

Dansk navn
Andet

Rødliste- 
status

Bemærkning

Springfrø LC Bilag IV-art
Fredet
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Nord for skovvejen: overvejende løvskov på relativ dræ-
net og tør bund, mindre lysninger og vådområder med 
værdifuld flora og naturelementer. Hist og her stående 
dødt ved af forskellig art (rødgran, bøg, ask).

Syd for skovvejen: både bevoksninger af løv og nål på 
drænet bund med varierende fugtighedsforhold og 
relativt store områder med værdifuld flora og naturele-
menter - især knyttet til vådområderne langs Trygge-
vælde Å.

Hulket Skov Hulket Skov 

Hulket Skov 
Litra 201 a, b, d, e; 202 a, b, c, d, e; 203 a, b, d, e, f, g, h, i; 206 a; 1001, b
26,4 ha
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Dansk navn
Planter

Rødliste- 
status

Bemærkning

Mose-bunke LC

Pille-star LC

Rød hestehov NA invasiv

Rød-gran RE

Skovbyg LC Signalart

Skov-fyr LC

Skov-hullæbe LC Fredet 
Signalart

Skovmærke LC

Skovsalat LC

Skov-star LC

Skov-stilkaks LC

Skovsyre LC

Stilk-eg LC

Stinkende storkenæb LC

Stor fladstjerne LC

Stor konval LC Signalart

Stor nælde LC

Tveskægget ærenpris LC

Vorterod LC

Ær LC

Ørnebregne LC

Artslister

Dansk navn
Planter

Rødliste- 
status

Bemærkning

Almindelig bingelurt LC

Almindelig gedeblad LC

Almindelig guldnælde LC

Almindelig hundekvik LC

Almindelig hvidtjørn LC

Almindelig hyld LC

Almindelig lungeurt LC

Almindelig mangeløv LC

Ask LC

Avnbøg LC

Bjerg-ærenpris LC

Bredbladet mangeløv LC

Burre-snerre LC

Butbladet skræppe LC

Bøg LC

Douglasgran NA

Dun-birk LC

Dunet steffensurt LC

Døvnælde NA

Enblomstret flitteraks LC

Eng-nellikerod LC Signalart

Fladkravet kodriver LC Signalart

Fugle-kirsebær LC

Gul anemone LC Signalart

Gærde-vikke LC

Hindbær LC

Hulrodet lærkespore LC

Hvid anemone LC

Korbær LC

Korsknap LC

Krat-viol LC

Krybende læbeløs LC

Liljekonval LC

Lund-rapgræs LC

Lyse-siv LC

Lærkeslægten -

Majblomst LC

Miliegræs LC

Dansk navn
Mosser

Rødliste- 
status

Bemærkning

Almindelig cypresmos LC

Slank stammemos LC Signalart 
Indikatorart

Stor stammemos LC Signalart 
Indikatorart

Stribet næbmos LC

Stub-pølsekapsel LC

Dansk navn
Andet

Rødliste- 
status

Bemærkning

Hare LC

Ravn LC Fredet
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Hulket 1
Litra 201 e, 
>0,1 ha
Vådområde. Skygget moselavning bevokset med krat 
og moseflora. Der er tendens til udvikling af hænge-
sæksvegetation, og der ses delvist vandspejl især langs 
kanten.

Hulket 1Hulket 1

Artslister

Dansk navn
Planter

Rødliste- 
status

Bemærkning

Akselblomstret star LC

Almindelig bredblad LC

Almindelig mangeløv LC

Bittersød natskygge LC

Dunet steffensurt LC

Grå-pil LC

Kær-tidsel LC

Lyse-siv LC

Smalbladet mangeløv LC

Spring-balsamin LC

Stor nælde LC

Sværtevæld LC

Top-star LC

Dansk navn
Mosser

Rødliste- 
status

Bemærkning

Almindelig kortkapsel LC

Brunfiltet stjernemos LC
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Hulket 2
Litra 201 e 
0,16 ha
Sten/jorddige. Gamle krogede træer med hulheder og 
døde grene. På diget vokser værdifuld skovbundsflora, 
inkl. signalarten stor konval.

Artsliste

Hulket 2Hulket 2

Dansk navn
Planter

Rødliste- 
status

Bemærkning

Almindelig engelsød LC

Almindelig gedeblad LC

Almindelig hvidtjørn LC

Ask LC

Bævreasp LC

Bøg LC

Enblomstret flitteraks LC

Hassel LC

Hvid anemone LC

Krat-viol LC

Slåen LC

Stor fladstjerne LC

Stor konval LC Signalart

Vorte-birk LC
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Hulket 3
Litra 201 d 
>0,1 ha
Skovsump. Askemose med stående og liggende dødt 
ved samt værdifuld flora, herunder signalarterne fir-
blad, fladkravet kodriver og stor stammemos.

Artslister

Hulket 3Hulket 3

Dansk navn
Planter

Rødliste- 
status

Bemærkning

Almindelig bingelurt LC

Almindelig hyld LC

Almindelig mangeløv LC

Ask LC

Bredbladet mangeløv LC

Burre-snerre LC

Dunet steffensurt LC

Firblad LC Signalart

Fjerbregne LC

Fladkravet kodriver LC Signalart

Hindbær LC

Hvid anemone LC

Knoldet brunrod LC

Mose-bunke LC

Skov-kogleaks LC

Skovmærke LC

Skov-star LC

Stor nælde LC

Vorterod LC

Dansk navn
Mosser

Rødliste- 
status

Bemærkning

Stor stammemos LC Signalart 
Indikatorart
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Hulket 4
Litra 201 d 
0,16 ha
Grøfteforløb med fugtigt skovklima og tilhørende værdi-
fuld flora langs med og på kanterne. Signalarter særligt 
på større sten og bark ved foden af ældre løvtræer 
(bøg): stor stammemos, fladkravet kodriver.

Artslister

Dansk navn
Planter

Rødliste- 
status

Bemærkning

Fladkravet kodriver LC Signalart

Hulket 4Hulket 4

Dansk navn
Mosser

Rødliste- 
status

Bemærkning

Stor stammemos LC Signalart
Indikatorart
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Hulket 5
Litra 201 d 
>0,1 ha
Vådområde. Lille mose med blankt vand og signalarten 
fladkravet kodriver.

Artsliste

Dansk navn
Planter

Rødliste- 
status

Bemærkning

Akselblomstret star LC

Dueurt-slægten -

Fjerbregne LC

Fladkravet kodriver LC Signalart

Lav ranunkel LC

Lyse-siv LC

Rørgræs LC

Stor nælde LC

Vorterod LC

Hulket 5Hulket 5
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Hulket 6
Litra 201 d 
0,14 ha
Åben bevoksning på fugtig bund med stående samt 
liggende døende og dødt ved (bøg, ask). Værdifuld flora 
med fjerbregne, akselblomstret star samt signalarten 
fladkravet kodriver.

Artsliste

Dansk navn
Planter

Rødliste- 
status

Bemærkning

Akselblomstret star LC

Ask LC

Bøg LC

Fjerbregne LC

Fladkravet kodriver LC Signalart

Hulket 6Hulket 6
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Hulket 7
Litra 203 g 
0,71 ha
Vådområde. Værdifuld flora i mose ved Tryggevælde Å 
(inkl. gammel mæanderbue) med mange signalarter: 
almindelig fladmos, fladkravet kodriver, firblad, sanikel, 
krybende silkemos m.fl. 

Stående samt liggende rodvæltet, døende og dødt ved 
(ask og bøg). Sten og grus/småsten i bunden af åen 
vidner om et relativt uforstyrret vandløb.

Hulket 7Hulket 7
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Dansk navn
Planter

Rødliste- 
status

Bemærkning

Skovmærke LC

Skov-stilkaks LC

Stikkelsbær LC

Stilk-eg LC

Stinkende storkenæb LC

Stor fladstjerne LC

Vand-mynte LC Signalart

Vild løg LC

Vorterod LC

Artslister

Dansk navn
Planter

Rødliste- 
status

Bemærkning

Almindelig bingelurt LC

Almindelig gedeblad LC

Almindelig hvidtjørn LC

Angelik LC

Ask LC

Benved LC

Berberis-slægten -

Dunet steffensurt LC

Enblomstret flitteraks LC

Éngriflet hvidtjørn LC

Feber-nellikerod LC

Firblad LC Signalart

Fladkravet kodriver LC Signalart

Grå-el NA

Gul iris LC Signalart

Hassel LC

Hindbær LC

Hjortetrøst LC

Hvid anemone LC

Hyldebladet baldrian LC

Korbær LC

Korsknap LC

Krat-viol LC

Krybende læbeløs LC

Kvalkved LC

Liljekonval LC

Lyse-siv LC

Miliegræs LC

Mose-bunke LC

Mælkebøtte-slægten -

Nyrebladet ranunkel LC

Ribs-slægten -

Rød-el LC

Sanikel LC Signalart

Sideskærm LC

Skov-galtetand LC

Dansk navn
Mosser

Rødliste- 
status

Bemærkning

Almindelig fladmos LC Signalart
Indikatorart

Krybende silkemos LC Signalart
Indikatorart

Stor stammemos LC Signalart
Indikatorart
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Hulket 8
Litra 203 h 
0,15 ha
Vådområde. Lavtliggende område som historisk i en 
periode har været opdæmmet og fungeret som mølle-
dam. Værdifuld flora inkl. flere signalarter: firblad, stor 
konval m.fl.

Artsliste

Dansk navn
Planter

Rødliste- 
status

Bemærkning

Almindelig bingelurt LC

Almindelig fredløs LC

Almindelig guldnælde LC

Almindelig hvidtjørn LC

Almindelig mjødurt LC

Burre-snerre LC

Eng-nellikerod LC Signalart

Firblad LC Signalart

Fladkravet kodriver LC Signalart

Gul frøstjerne LC

Hindbær LC

Hvid anemone LC

Hyldebladet baldrian LC

Knoldet brunrod LC

Korbær LC

Korsknap LC

Kær-star LC

Skovmærke LC

Spring-balsamin LC

Stor fladstjerne LC

Stor konval LC Signalart

Stor nælde LC

Vorterod LC

Ær LC

Hulket 8Hulket 8
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Hulket 9
Litra 203 a 
>0,1 ha
Vådområde. ”Mose”/eng. Lysning opstået fordi et par 
asketræer er gået ud: 3 liggende ask med rodkage. 
Meget opvækst af ær men også signalarterne fladkravet 
kodriver og stor konval.

Artsliste

Dansk navn
Planter

Rødliste- 
status

Bemærkning

Almindelig bingelurt LC

Almindelig guldnælde LC

Almindelig lungeurt LC

Almindelig mangeløv LC

Burre-snerre LC

Dunet steffensurt LC

Fladkravet kodriver LC Signalart

Hindbær LC

Hvid anemone LC

Lyse-siv LC

Mose-bunke LC

Skov-kogleaks LC

Skovmærke LC

Skov-stilkaks LC

Stor konval LC Signalart

Stor nælde LC

Ær LC

Hulket 9Hulket 9
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Hulket 10
Litra 203 b 
0,61 ha
Vådområde og § 25 -skov. Askemose med meget ståen-
de og liggende, rodvæltede, døende og dødt ved (ask), 
også flere levende i overskoven. Mange selvgroede, 
fritstående éngriflet hvidtjørn med spor af græsning fra 
hjorte. 

Sandsynligvis har lokaliteten historisk også haft engdrift 
med græsning af husdyr (gl. hegnsstolper af eg ses 
endnu i kanterne tæt ved). Værdifuld flora, bundlaget 
med meget af signalarterne eng-nellikerod, firblad og 
fladkravet kodriver.

Hulket 10. Se også foto på side 2Hulket 10. Se også foto på side 2
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Dansk navn
Planter

Rødliste- 
status

Bemærkning

Stor nælde LC

Vorterod LC

Ær LC

Artslister

Dansk navn
Planter

Rødliste- 
status

Bemærkning

Almindelig bingelurt LC

Almindelig hundegræs LC

Almindelig hvidtjørn LC

Almindelig lungeurt LC

Almindelig mangeløv LC

Almindelig mjødurt LC

Ask LC

Burre-snerre LC

Dunet steffensurt LC

Eng-nellikerod LC Signalart

Éngriflet hvidtjørn LC

Firblad LC Signalart

Fjerbregne LC

Fladkravet kodriver LC Signalart

Grå-el NA

Grå-pil LC

Hassel LC

Hvid anemone LC

Knoldet brunrod LC

Korbær LC

Korsknap LC

Krybende læbeløs LC

Kær-star LC

Kål-tidsel LC

Løgkarse LC

Miliegræs LC

Mose-bunke LC

Nyrebladet ranunkel LC

Ribs-slægten -

Rød-el LC

Rørgræs LC

Selje-pil LC

Skov-kogleaks LC

Skvalderkål LC

Spring-balsamin LC

Stilk-eg LC

Dansk navn
Andet

Rødliste- 
status

Bemærkning

Snog LC Fredet

Tøndersvamp LC Indikatorart
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Hulket 11
Litra 206 a; 1001 b
1,27 ha
Vådområde. Rester af værdifuld flora, herunder sig-
nalarterne eng-nellikerod og gul iris. Spredtstående, 
større træer inkl. enkelte meget store stilk-eg i kanten. 

Fåtalligt ses stående og liggende, rodvæltede, døende 
og dødt ved (ask). Gl. hegnspæle af eg vidner om tidli-
gere husdyrgræsning, aktuelt ses dominans af kær-star 
og førneophobning.

Hulket 11Hulket 11



23Aastrup Skov og Hulket Skov - Nøglebiotoper og naturværdier

Artsliste

Dansk navn
Planter

Rødliste- 
status

Bemærkning

Ager-tidsel LC

Almindelig bingelurt LC

Almindelig hvidtjørn LC

Almindelig hyld LC

Almindelig mangeløv LC

Almindelig mjødurt LC

Ask LC

Burre-snerre LC

Dunet steffensurt LC

Eng-nellikerod LC Signalart

Fjerbregne LC

Gul iris LC Signalart

Hindbær LC

Hjortetrøst LC

Hvid anemone LC

Høj sødgræs LC

Korsknap LC

Kær-star LC

Kål-tidsel LC

Lyse-siv LC

Løgkarse LC

Mose-bunke LC

Rød hestehov NA invasiv

Rød-el LC

Rørgræs LC

Spring-balsamin LC

Stilk-eg LC

Stor fladstjerne LC

Stor nælde LC

Vorterod LC
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Hulket 12
Litra 202 e
0,18 ha
Veterantræer. Holm med værdifulde grove, krogede løv-
træer med hulheder og dødt og døende ved, både eg 
og bøg. Rester af værdifuld flora og signalarten kryben-
de silkemos på bark og ved basis af træerne.

Artslister

Dansk navn
Planter

Rødliste- 
status

Bemærkning

Ask LC

Bøg LC

Læge-ærenpris LC

Stilk-eg LC

Stor fladstjerne LC

Tveskægget ærenpris LC

Vellugtende gulaks LC

Hulket 12Hulket 12

Dansk navn
Mosser

Rødliste- 
status

Bemærkning

Krybende silkemos LC Signalart 
Indikatorart
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Hulket 13
Litra 201 a 
>0,1 ha
Vådområde. Gravet vandhul, kratbevokset og med helt 
overskygget vandspejl, ingen vandplanter.

Artsliste

Dansk navn
Planter

Rødliste- 
status

Bemærkning

Bittersød natskygge LC

Kær-snerre LC

Skov-kogleaks LC

Solbær LC

Dansk navn
Mosser

Rødliste- 
status

Bemærkning

Stor pytmos LC

Hulket 13Hulket 13
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Hulket 14
Litra 1001 b
1,38 ha
Skovsump. Ellemoseparti med stående og liggende, 
rodvæltede, døende og dødt ved, store eksemplarer 
af tøndersvamp. 2 træer registreret med spættehuller, 
spættefourageringsspor i barken på mange af træerne. 
Bundfloraen med eutroft præg, domineret af alm. rap-
græs og stor nælde.

Artslister

Dansk navn
Planter

Rødliste- 
status

Bemærkning

Almindelig hæg LC

Almindelig hvidtjørn LC

Almindelig hyld LC

Almindelig rapgræs LC

Angelik LC

Burre-snerre LC

Dunet steffensurt LC

Feber-nellikerod LC

Grå-el NA

Korsknap LC

Kæmpe-svingel LC

Kål-tidsel LC

Lav ranunkel LC

Poppel-slægten -

Rød-el LC

Spring-balsamin LC

Stor nælde LC

Vorterod LC

Ær LC

Dansk navn
Andet

Rødliste- 
status

Bemærkning

Tøndersvamp LC Indikatorart

Hulket 14Hulket 14
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Bilag
1 Oversigtskort: Hulket Skov - områder af biologisk interesse
2 Samlede artslister
3 Skovkort
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Bilag 1 Oversigtskort: Hulket Skov - områder af biologisk interesse
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Bilag 2 Samlede artslister

Dansk navn
Planter

Latinsk navn RL Bem

Aa
st

ru
p 

Sk
ov

Hu
lk

et
 

Sk
ov

Områder af biologisk interesse - Hulket Skov
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Ager-tidsel Cirsium arvense LC x x

Akselblomstret 
star

Carex remota LC x x x x

Almindelig 
bingelurt

Mercurialis 
perennis

LC x x x x x x x

Almindelig 
bredblad

Rhizomnium 
punctatum

LC x

Almindelig 
engelsød

Polypodium 
vulgare

LC x

Almindelig 
fredløs

Lysimachia 
vulgaris

LC x

Almindelig 
gedeblad

Lonicera 
periclymenum

LC x x x

Almindelig 
guldnælde

Lamiastrum 
galeobdolon 
ssp. galeobdolon

LC x x x

Almindelig 
hæg

Prunus padus LC x

Almindelig 
hundegræs

Dactylis 
glomerata ssp. 
glomerata

LC x x

Almindelig 
hundekvik

Elymus caninus LC x

Almindelig 
hvidtjørn

Crataegus 
laevigata

LC x x x x x x x

Almindelig hyld Sambucus nigra LC x x x x

De fire første kolonner i artslisterne angiver følgende:
Dansk navn
Videnskabeligt navn
RL: Rødlistestatus
Bem: Bemærkning om arten er Bilag IV-art (B), fredet (F), Indikatorart (I), signalart (S) eller invasiv (inv)

De følgende kolonner angiver i hvilke områder/delområder, arten er registreret.

Der er anvendt taxonlisten fra ”Den Danske Rødliste 2019” i forindelse med udarbejdelsen af artslisten 
(https://bios.au.dk/forskningraadgivning/temasider/redlistframe/roedliste-2019/)

”Den danske Rødliste 2019” blev of-
fentliggjort 16. januar 2020. Rødlisten 
er en samlet oversigt over ca. 13.300 
danske arter, og rummer bl.a. infor-
mation om, hvor truede alle disse 
arter er. 

Hver art er – gennem en standardiseret proces udviklet af International Union for Conservation of Nature – hen-
ført til en kategori, som afspejler artens status i Danmark.
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Dansk navn
Planter

Latinsk navn RL Bem

Aa
st

ru
p 

Sk
ov

Hu
lk

et
 

Sk
ov

Områder af biologisk interesse - Hulket Skov
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Almindelig 
lungeurt

Pulmonaria 
obscura

LC x x x x

Almindelig 
mangeløv

Dryopteris 
filix-mas

LC x x x x x x

Almindelig 
mjødurt

Filipendula 
ulmaria

LC x x x

Almindelig 
rapgræs

Poa trivialis LC x x

Angelik Angelica 
sylvestris

LC x x x

Ask Fraxinus 
excelsior

LC x x x x x x x x

Avnbøg Carpinus 
betulus

LC x

Benved Euonymus 
europaeus

LC x

Berberis-
slægten

Berberis sp. - x

Bittersød 
natskygge

Solanum 
dulcamara

LC x x

Bjerg-ærenpris Veronica 
montana

LC x

Bjerg-rørhvene Calamagrostis 
epigejos

LC x

Blågrøn star Carex flacca LC x

Bredbladet 
mangeløv

Dryopteris 
dilatata

LC x x

Burre-snerre Galium aparine LC x x x x x x x

Butbladet 
skræppe

Rumex 
obtusifolius

LC x

Bævreasp Populus 
tremula

LC x

Bøg Fagus sylvatica LC x x x x

Douglasgran Pseudotsuga 
menziesii

NA x

Dueurtslægten Epilobium sp - x

Dun-birk Betula pube-
scens

LC x

Dunet 
steffensurt

Circaea 
lutetiana

LC x x x x x x x x

Døvnælde Lamium album NA x

Enblomstret 
flitteraks

Melica uniflora LC x x x

Eng-nellikerod Geum rivale LC S x x x x x

Éngriflet 
hvidtjørn

Crataegus 
monogyna

LC x x
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Dansk navn
Planter

Latinsk navn RL Bem

Aa
st

ru
p 

Sk
ov

Hu
lk

et
 

Sk
ov

Områder af biologisk interesse - Hulket Skov
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Feber-
nellikerod

Geum urbanum LC x x

Firblad Paris 
quadrifolia

LC S x x x x

Fjerbregne Athyrium 
filix-femina

LC x x x x x

Fladkravet 
kodriver

Primula elatior LC S x x x x x x x x x x

Fugle-kirsebær Prunus avium LC x

Grå-el Alnus incana NA x x x

Grå-pil Salix cinerea LC x x

Gul anemone Anemone 
ranunculoides

LC S x

Gul frøstjerne Thalictrum 
flavum

LC x

Gul iris Iris pseudacorus LC S x x

Gærde-vikke Vicia sepium LC x

Hassel Corylus 
avellana

LC x x x

Hindbær Rubus idaeus LC x x x x x x x

Hjortetrøst Eupatorium 
cannabinum

LC x x x

Hulrodet 
lærkespore

Corydalis cava LC x

Hvid anemone Anemone 
nemorosa

LC x x x x x x x x x

Hyldebladet 
baldrian

Valeriana 
sambucifolia 
ssp. sambucifolia

LC x x

Høj sødgræs Glyceria 
maxima

LC x

Håret star Carex hirta LC x

Knoldet 
brunrod

Scrophularia 
nodosa

LC x x x x

Korbær Rubus caesius LC x x x x

Korsknap Glechoma 
hederacea

LC x x x x x x

Krat-viol Viola riviniana LC x x x x

Krybende 
læbeløs

Ajuga reptans LC x x x x

Kvalkved Viburnum 
opulus

LC x

Kæmpe-svingel Festuca gigan-
tea

LC x x

Kær-snerre Galium palustre 
ssp. palustre

LC x
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Dansk navn
Planter

Latinsk navn RL Bem

Aa
st

ru
p 

Sk
ov

Hu
lk

et
 

Sk
ov

Områder af biologisk interesse - Hulket Skov
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Kær-star Carex 
acutiformis

LC x x x

Kær-tidsel Cirsium palustre LC x x

Kål-tidsel Cirsium 
oleraceum

LC x x x x

Lav ranunkel Ranunculus 
repens

LC x x x

Liljekonval Convallaria 
majalis

LC x x

Lund-rapgræs Poa nemoralis LC x

Lyse-siv Juncus effusus LC x x x x x x x

Læge-ærenpris Veronica 
officinalis

LC x

Lærkeslægten Larix sp. - x

Løgkarse Alliaria 
petiolata

LC x x

Majblomst Maianthemum 
bifolium

LC x

Mark-
forglemmigej

Myosotis 
arvensis

LC x

Mellembrudt 
star

Carex divulsa 
ssp. leersii

LC x

Miliegræs Milium effusum LC x x x

Mose-bunke Deschampsia 
cespitosa

LC x x x x x x x

Mynte-slægten Mentha sp. - x

Mælkebøtte-
slægten

Taraxacum sp. - x

Nyrebladet 
ranunkel

Ranunculus 
auricomus

LC x x

Pille-star Carex pilulifera LC x

Poppel-slægten Populus sp. - x

Prikbladet 
perikon

Hypericum 
perforatum

LC x

Ribs-slægten Ribes sp - x x

Rød hestehov Petasites 
hybridus

NA inv x x

Rød-el Alnus glutinosa LC x x x x

Rød-gran Picea abies RE x

Rørgræs Phalaris 
arundinacea

LC x x x x

Sanikel Sanicula 
europaea

LC S x

Selje-pil Salix caprea LC x

Sideskærm Berula erecta LC x
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Dansk navn
Planter

Latinsk navn RL Bem

Aa
st

ru
p 

Sk
ov

Hu
lk

et
 

Sk
ov

Områder af biologisk interesse - Hulket Skov
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Sildig gyldenris Solidago 
gigantea

NA inv x

Skovbyg Hordelymus 
europaeus

LC S x

Skov-fyr Pinus sylvestris LC x

Skov-galtetand Stachys 
sylvatica

LC x x

Skov-hullæbe Epipactis 
helleborine ssp. 
helleborine

LC F S x

Skov-kogleaks Scirpus 
sylvaticus

LC x x x x

Skovmærke Galium 
odoratum

LC x x x x x

Skov-padderok Equisetum 
sylvaticum

LC x

Skovsalat Mycelis muralis LC x

Skov-star Carex sylvatica LC x x x

Skov-stilkaks Brachypodium 
sylvaticum

LC x x x x

Skovsyre Oxalis 
acetosella

LC x

Skvalderkål Aegopodium 
podagraria

LC x

Slåen Prunus spinosa LC x

Smalbladet 
mangeløv

Dryopteris 
carthusiana

LC x

Solbær Ribes nigrum LC x

Spring-
balsamin

Impatiens 
noli-tangere

LC x x x x x

Stikkelsbær Ribes uva-crispa LC x

Stilk-eg Quercus robur LC x x x x x

Stinkende 
storkenæb

Geranium 
robertianum

LC x x

Stor fladstjerne Stellaria 
holostea

LC x x x x x x x

Stor konval Polygonatum 
multiflorum

LC S x x x x

Stor nælde Urtica dioica LC x x x x x x x x x x

Sværtevæld Lycopus 
europaeus

LC x

Top-star Carex 
paniculata

LC x

Tveskægget 
ærenpris

Veronica 
chamaedrys

LC x x x

Vand-mynte Mentha 
aquatica

LC S x
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Dansk navn
Planter

Latinsk navn RL Bem

Aa
st
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ov
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Sk
ov

Områder af biologisk interesse - Hulket Skov
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Vellugtende 
gulaks

Anthoxanthum 
odoratum

LC x

Vild løg Allium olera-
ceum

LC x

Vorte-birk Betula pendula LC x

Vorterod Ranunculus 
ficaria

LC x x x x x x x x

Ær Acer 
pseudoplatanus

LC x x x x x

Ørnebregne Pteridium 
aquilinum

LC x

Dansk navn
Mosser

Latinsk navn RL Bem

Aa
st

ru
p 

Sk
ov
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lk

et
 

Sk
ov

Områder af biologisk interesse - Hulket Skov
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Almindelig 
cypresmos

Hypnum 
cupressiforme

LC x

Almindelig 
fladmos

Neckera 
complanata

LC S I x

Almindelig 
kortkapsel

Brachythecium 
rutabulum

LC x

Brunfiltet 
stjernemos

Mnium hornum LC x

Krybende 
silkemos

Homalothecium 
sericeum

LC S I x x

Slank 
stammemos

Isothecium 
myurosoides

LC S I x

Stor pytmos Leptodictyum 
riparium

LC x

Stor 
stammemos

Isothecium 
alopecuroides

LC S I x x x x

Stribet 
næbmos

Eurhynchium 
striatum

LC x

Stub-
pølsekapsel

Herzogiella 
seligeri

LC x

Dansk navn
Andet

Latinsk navn RL Bem

Aa
st
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Sk
ov
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Sk
ov

Områder af biologisk interesse - Hulket Skov
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Hare Lepus 
europaeus

LC x

Ravn Corvus corax LC F x

Snog Natrix natrix LC F x

Springfrø Rana 
dalmatina

LC B F x

Tøndersvamp Fomes 
fomentarius

LC I x x
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Bilag 3 Skovkort



Hulket SkovHulket Skov
Lystrup og Jomfruens Egede godserLystrup og Jomfruens Egede godser



Ønsker til åbningstider på jagtbane ved Jomfruens Egede 

Primo

Ønske Støjregulativ Ønske Støjregulativ Ønske Støjregulativ Ønske Støjregulativ Ønske Støjregulativ Ønske Støjregulativ

Ultimo

Primo

Ønske Støjregulativ Ønske Støjregulativ Ønske Støjregulativ Ønske Støjregulativ Ønske Støjregulativ Ønske Støjregulativ

Ultimo

Åbningstiden 
indskrænkes af 

hensyn til 
overnattende 

glenter og 
generelle dyreliv.

Sol op 0428 ned 2159 Sol op  0513 ned 2118 Sol op 0613 ned 2006 Sol op 0710 ned 1847 Sol op 0713 ned 1632

Sol op 0711 ned 1635

Åbningstiden 
indskrænkes af 

hensyn til 
overnattende 

glenter og 
generelle dyreliv.

Åbningstiden 
indskrænkes af 

hensyn til 
overnattende 

glenter og 
generelle dyreliv.

Sol op 0812 ned 1545

Åbningstiden 
indskrænkes af 

hensyn til 
dyrelivet og 

naboer.

Sol op 0810 ned 1546 Sol op 0836 ned 1548

Mandag-fredag   
0700-1800,     

2 gange ugentligt 
1800-2200,     

lørdag 0900-1600  
2 gange halvårligt 

om søndagen

Åbningstiden 
indskrænkes af 

hensyn til 
dyrelivet og 

naboer.

Åbningstiden 
indskrænkes af 

hensyn til 
dyrelivet og 

naboer.

2 søndage 0900-1500 i perioden  1/10-31/3

10 hverdage 1800-solnedgang i perioden  1/4-30/9

Åbningstiden 
indskrænkes af 

hensyn til 
dyrelivet og 

naboer.

Alle hverdage 
0900-1 time før 

solnedgang 
4 lørdage 

0900-1 time før 
solnedgang 

Alle hverdage 
0900-1 time før 

solnedgang 
4 lørdage 

0900-1 time før 
solnedgang 

Alle hverdage 
0900-1 time før 

solnedgang 
4 lørdage 

0900-1 time før 
solnedgang 

Mandag-fredag   
0700-2000,     

2 gange ugentligt 
2000-2200,     

lørdag 0900-1600  
2 gange halvårligt 

om søndagen

Jvf støjkrav må 
åbningstid være 
Mandag-fredag   

0700-2000,     
2 gange ugentligt 

2000-2200,     
lørdag 0900-1600  
2 gange halvårligt 

om søndagen

Åbningstiden 
indskrænkes af 

hensyn til 
dyrelivet og 

naboer.

Jvf støjkrav må 
åbningstid være 
Mandag-fredag   

0700-1800,     
2 gange ugentligt 

1800-2200,     
lørdag 0900-1600  
2 gange halvårligt 

om søndagen

2 søndage 0900-1600 i perioden  1/4-30/9

Åbningstiden 
indskrænkes af 

hensyn til 
dyrelivet og 

naboer.

Åbningstiden 
indskrænkes af 

hensyn til 
overnattende 

glenter og 
generelle dyreliv.

Sol op 0511 ned 2120 Sol op 0611 ned 2009 Sol op 0708 ned 1850

Alle hverdage 
0900-1800. 
4 lørdage 
0900-1600 

Alle hverdage 
0900-1800. 
4 lørdage 
0900-1600 

Alle hverdage 
0900-1800. 
4 lørdage 
0900-1600 

2 søndage 0900-1600 i perioden  1/4-30/9

 Mandag-fredag   
0700-1800,     

2 gange ugentligt 
1800-2200,     

lørdag 0900-1600  
2 gange halvårligt 

om søndagen

 Mandag-fredag   
0700-1800,     

2 gange ugentligt 
1800-2200,     

lørdag 0900-1600  
2 gange halvårligt 

om søndagen

2 søndage 0900-1500 i perioden  1/10-31/3

Mandag-fredag   
0700-1800,     

2 gange ugentligt 
1800-2200,     

lørdag 0900-1600  
2 gange halvårligt 

om søndagen

Mandag-fredag   
0700-1800,     

2 gange ugentligt 
1800-2200,     

lørdag 0900-1600  
2 gange halvårligt 

om søndagen

Mandag-fredag   
0700-2000,     

2 gange ugentligt 
2000-2200,     

lørdag 0900-1600  
2 gange halvårligt 

om søndagen

Mandag-fredag   
0700-2000,     

2 gange ugentligt 
2000-2200,     

lørdag 0900-1600  
2 gange halvårligt 

om søndagen

10 hverdage 1800-solnedgang i perioden  1/4-30/9

Alle hverdage 
0900-1 time før 

solnedgang 
4 lørdage 

0900-1 time før 
solnedgang 

Alle hverdage 
0900-1 time før 

solnedgang 
4 lørdage 

0900-1 time før 
solnedgang 

Mandag-fredag   
0700-1800,     

2 gange ugentligt 
1800-2200,     

lørdag 0900-1600  
2 gange halvårligt 

om søndagen

Jvf støjkrav må 
åbningstid være 
Mandag-fredag   

0700-1800,     
2 gange ugentligt 

1800-2200,     
lørdag 0900-1600  
2 gange halvårligt 

om søndagen

November 2022 December 2022

Juni 2022

Sol op 0524 ned 2049 Sol op 0431 ned 2144

Alle hverdage 
0900-1800. 
4 lørdage 
0900-1600 

Alle hverdage 
0900-1800. 
4 lørdage 
0900-1600 

Sol op 0427 ned 2159Sol op 0432 ned 2142

Juli 2022 August 2022 September 2022 Oktober 2022

Sol op 0836 ned 1550 Sol op 0800 ned 1645 Sol op 0658 - 1745 Sol op 0638 ned 1948

Alle hverdage 
0900-1 time før 

solnedgang 
4 lørdage 

0900-1 time før 
solnedgang 

Alle hverdage 
0900-1800. 
4 lørdage 
0900-1600 

Sol op 0802 ned 1643 Sol op 0700 ned 1743 Sol op 0641 ned 1946 Sol op 0526 ned 2047

Åbningstiden 
indskrænkes af 

hensyn til 
overnattende 

glenter og 
generelle dyreliv.

Åbningstiden 
indskrænkes af 

hensyn til 
overnattende 

glenter og 
generelle dyreliv.

Januar 2022 Februar 2022 Marts 2022 April 2022 Maj 2022

Bilag 8 til Hvidbog 
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