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2.

Indledning

Driften på Lindenborg Avlsgård er omlagt således, at der fra 2007 er etableret et jagtvæsen, der skal styrke
vildtforvaltning og jagt på ejendommen. Ejendommen er på ca. 600 ha og består af (centrale) arealer med
konventionel planteavl samt (perifere) områder, der er lavtliggende og igennem de sidste år har været ekstensivt dyrket. Der er fra 2008 iværksat vildt- og naturpleje m.h.p. udbygning af vildt- og jagtsektoren, herunder
gennemførelse af en biotopplan som grundlag for udsætning af indtil 7 fasaner pr. ha jf. lovgivningen (Bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber1).
Der har fra bl.a. godsets side været ønske om en kortlægning af den nuværende status for vildt og natur på
ejendommen, således at der foreligger et grundlag for fremtidig evaluering af vildtforvaltningsindsatsen. Der
er ligeledes ønske om eksterne bidrag til en plan for vildtforvaltningen, herunder til en biotopplan.
Dansk Jagtakademi er på den baggrund blevet anmodet om at opstille et projekt til kortlægning af det eksisterende naturindhold og give forslag til fremtidige tiltag. Projektet er gennemført i samarbejde med godset
og Foreningen af Danske Herregårdsjægere, der har finansieret kortlægningen. Der har været indhentet værdifulde råd fra forskellige parter, og konkret skal lyde tak til biolog Tine Sussi Hansen, der har bistået med
ideer og oplæg til kortlægning af småpattedyr, skytte Niels Christian Nielsen, Frijsenborg, Jørn Pagh Berthelsen (DMU), Peter Wind (DMU), hundeførerne Ole Noe, Thomas Kristensen, Rasmus Skadhauge og Søren Mulvad, der har bistået ved agerhønsetælling, ligesom opdragsgiverne selv har bidraget substantielt til
arbejdet.

3.

Formål og strategi

Projektets hovedformål har været at kortlægge natur- og vildtsituationen pr. 2008 med henblik på at opstille
et grundlag for evaluering af den fremtidige vildtforvaltning på Lindenborg Avlsgård samt at skitsere en
vildtforvaltningsplan for ejendommen. Projektet skal ses strategisk i forhold til det nationale overvågningsprogram for vurdering af effekten af de såkaldte biotopplaner (udarbejdet som grundlag for udsætning af
fuglevildt), således at erfaringer fra projektet kan bringes ind i dette arbejde.

4.

Metoder

Kortlægningen er gennemført ved anvendelse af tre overordnede metodetyper: Interviews, analyser af litteratur/kortmaterialer og feltregistreringer. Alle metoder er beskrevet og de fleste er reproducerbare. Der er i
videst muligt omfang anvendt eksisterende tekniske anvisninger. Driftskort for 2005 er anvendt som grundkort, se kort 9.1. Google Earth er anvendt som basismateriale for biotopregistrering. Desuden er anvendt
kort- og datamaterialer fra Miljøportalen2.
Ejendommen har i forbindelse med kortlægningen været besøgt seks gange, se tabel 3.1
Tabel 3.1 Besøg på Lindenborg i forbindelse med kortlægningen
Indledende besøg og rundvisning
16. april 2008
Feltregistrering, bilruter, fotos, kortlægning og prioritering
18. juni 2008
Interview, feltregistrering, bilruter, transekt, natobservation, insektfangst og
1.-2. juli 2008
nattælling
Transekt og vurdering af muligheder for registrering af småpattedyr
23. juli 2008
Agerhønsetælling og interview
4. september 2008
Haretælling
23. september 2008

1
2

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=13124&exp=1
https://www.naturdata.dk
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Arbejdet rapporteres igennem nærværende rapport, der foreligger elektronisk i form af en pdf-fil (denne)
samt 2 øvrige elektroniske komponenter: Et excel-regneark over biotoperne3 (indsat i Bilag 11 i denne rapport) og en fotodatabasemappe4. Disse tre elementer udgør den samlede afrapportering.

5.

Prioritering

Det har ikke inden for projektrammen været muligt at kortlægge hele ejendommen, og der har været lagt
vægt på de arealer, der forventes stærkest påvirket af de planlagte ændringer i drift. Her er særlig tale om de
lysåbne naturtyper, særligt mod syd. Bortset fra sporadisk registrering af råvildt, har der ikke været foretaget
observationer på krat- og græsområderne nord og vest for avlsgården (dalstrøget syd for Lindenborg Å), og
disse områder indgår ikke i kortlægningen. På samme måde har det ikke kunnet lade sig gøre at dække alle
artsgrupper, og her har ligeledes været lagt vægt på centrale arter i forhold til de nævnte naturtyper.

6.

Eksisterende data

Der har været foretaget en søgning på Miljøportalen, hvorfra der er indhentet foreliggende data fra DEVANO-kortlægningen. Her forefindes to rapporter, begge fra kortlægninger den 19. juli 2005 af kalkoverdrevene vest for Søndermark og Nordmark5. Der foreligger ligeledes data fra amtsregistreringer i 1990’erne.

7.

Registreringer 2008

7.1.

Generelt

Ejendommen, der er på ca. 600 ha er godt (næsten cirkelformet) arronderet syd og vest for hhv. Lindenborg
og Skibsted Å, bortset fra Fjellerad-arealerne, der ligger nordvest for Lindeborg Å. Der er i 2007 opsat vildthegn syd og vest for ejendommens arealer med henblik på regulering af hjortevildtets (rå- og dåvildt) færdsel. Ejendommen præges tydeligt af to geologisk set forskellige landskabstyper: De højtliggende morænearealer, der ligger centralt og er meget præget af intensivt landbrug (planteavl), og de perifere og lavtliggende
eng- og moseområder, der ligger ud mod åerne. Disse har igennem intensiv afvanding været holdt i omdrift
ind til efter 2000. I dag ligger de ud til miljøformål, men er fortsat afvandede. Imellem disse to yderpunkter
ligger en cirkel af dyrkede marker, der brydes af småskove, krat, remiser og skrænter. Dette landskab bærer
tydeligt præg af ejendommens prioritet af tidligere jagtvæsen (ca. 1970-1990). Området gennemskæres af to
relativt tættrafikerede veje, nemlig Ålborgvej og Lindenborgvej, ligesom der er to veletablerede grusveje, en
fra Ernstpris til Ålborgvej, og én mod vest fra Ålborgvej til Horsens Østergårde. Ud over dette er der en
markvej (Kærvejen), der i hovedtræk følger grænsen mellem de lavtliggende og de højereliggende terræner.
Vejen har flere strækninger karakter af en kastanjealle.

7.2.

Landbrug

Ud af ejendommens samlede areal er ca. 420 ha i landbrugsmæssig omdrift. Status i 2008 er, at ca. 330 ha
drives med typiske planteavlsafgrøder (raps, hvede, byg og frøgræs). Denne del er bortforpagtet. Ca. 90 ha er
udlagt som miljøarealer, herunder 18 ha brak (1-årig), ca. 45 ha med miljøgræs (10-årig MVJ, start 2004) og
ca. 27 som vådeng (20-årig, start 2004). Alle har i 2008 ligget i græs, og brak og miljøgræsarealerne er slået
til slæt (foder) ca. 1. juli 2008 og ultimo september. Vådengene er slået ultimo august 2008.

7.3.

Jagt

Jagt på Lindenborg var i efterkrigsårene en meget høj prioritet, og arealer bærer som nævnt præg af målrettet
vildtforvaltning ind til ca. 1990. Derefter har jagten været udlejet, og der har i denne periode kun været fore-

”081001 Lindenborg biotoper”
”081001 Lindeborg fotos”
5
http://www.naturdata.dk/formshow.aspx?AktId=283572 og http://www.naturdata.dk/formshow.aspx?AktId=283571
3
4
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taget begrænset egentlig vildtpleje. Det formenes, at der i visse år har været udsat agerhøns med henblik på
hundesport.
Jagten er fra 2007 underlagt jagtvæsnet, der foreslår jagt- og vildtforvaltningen på ejendommen. Jagtvæsnet
finansieres igennem indtægter fra jagten, herunder frem for alt kommercielle jagter på udsatte fasaner.

7.4.

Småbiotoper og andre naturarealer

Der er i projektet foretaget en kortlægning af småbiotoper og andre naturarealer eksisterende i sommeren
2008 i landbrugslandskabet syd for avlsgården. Der er skelnet mellem småskove, areelle og lineære småbiotoper. Kortlægningen er foretaget dels ud fra ortofotos og dels ved feltregistrering (jf. tekniske anvisninger).
Biotopernes fysiske dimensioner er registreret, og hver enkelt er identificeret med et koordinatsæt 6 så tæt på
midten af biotopen som muligt, således at den til enhver tid kan identificeres på elektronisk kort. Der er hovedsageligt anvendt Google Earth og miljøportalens redskaber. Biotoperne er ligeledes navngivet (som udgangspunkt ud fra hvilken mark, de tilhører), og deres vegetationstyper er beskrevet i grundtræk, ligesom
deres alder siden sidste væsentlige driftsmæssige omlægning (jordbearbejdning, slåning, afdrift, tilplantning
etc.) er registreret/skønnet. Registreringen er samlet i regnearket 081001 Lindeborg biotoper. Der er ligeledes foretaget en registrering af initiativer iværksat i 2008, herunder anlæggelse af vildtagre, restaurering af
hegn og remiser etc. Disse er ligeledes medtaget i regnearket. Der er ikke i projektet foretaget rentegning af
områderne for disse aktiviteter, da dette vil iværksættes af ejendommen selv. Tilsvarende er der ikke foretaget en sammenregning af initiativernes pointværdi, jf. reglerne for biotopplaner. Men opgørelsen i regnearket
er udarbejdet som et bidrag til en hurtig tilpasning til pointsystemet, når teknikken hertil foreligger (planlægges p.t. af Skov- og Naturstyrelsen).

7.4.1. Småskove
Der er registreret tre områder af denne type: Blåhvæds, Ernstprisskoven og krattet nord for Dollerupeng. De
udgør samlet ca. 17 ha. De karakteriseres af ældre eg og blandskov samt kratarealer. Imellem Ernstprisskoven og –gården er et område med slået græs på ca. 100 x 400 meter. Dette danner sammenhæng med to småbiotoper.

7.4.2. Areelle småbiotoper
Der er registreret 30 areelle, tørre småbiotoper med et samlet areal på ca. 18 ha. I dette indgår de kalkoverdrevsprægede skrænter mod vest (ca. 5,2 ha). For de øvrige varierer størrelse fra under 1.000 m2 til godt 2 ha
med en gennemsnitsstørrelse på ca. 6.000m2. Der er fortrinsvis tale om remiser og bevoksninger med opvækst af træer af 30-40 års alderen. Det samlede billede indikerer, at disse biotoper har været anlagt/renoveret inden for en kort årrække, men at der i den senere tid ikke er foretaget målrettet pleje. En række af disse om områder er renoveret eller vil blive renoveret i 2008, se regnearket 081001 Lindeborg biotoper.
Der er registreret 2 areelle, våde småbiotoper, dels Præstehullet (1.100 m2) mod nordvest og den gravede sø
i Dollerupeng (4.200 m2) mod sydøst. Præstehullet og omkringliggende græsarealer er i august 2008 blevet
slået, og vandstanden i området er hævet (ca. 15 cm) med henblik på at skaffe større oversvømmede græsarealer i området.

7.4.3. Lineære småbiotoper
Der er i sommeren 2008 registreret 12 lineære småbiotoper. Alle er registreret som tørre biotoper. Grøften
øst for Kærvejen har dog præg af en våd småbiotop. Det samme gælder afvandingsgrøfterne på Storeng.
Deres samlede længde er ca. 7.600 meter og gennemsnitlige bredde ca. 10 meter. Det samlede areal af de
lineære småbiotoper er således ca. 7,6 ha. I forbindelse med vildtplejeindsatsen i 2008 er der etableret/renoveret ca. 15 lineære småbiotoper heraf primært vildtstriber langt eksisterende biotoper. Større veje og
tilhørende rabatter er udeladt.
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Alle angivet i minut-notifikation under 56o Nordlige bredde og 10o østlig længde
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7.5.

Dyreliv og vegetation

Der er foretaget registrering (eller i enkelte tilfælde givet forslag til registrering) af dyreliv og vegetation
igennem generelle observationer (typisk bilruter på vejene), transekter til fods, feltregistreringer, målrettede
optællinger etc. Resultaterne gennemgås i det følgende, og der anvendes arter eller artsgrupper som overskrifter.

7.5.1. Pattedyr
Hjortevildt
Der er ikke foretaget systematisk optælling eller registrering af hjortevildt. Ud fra observationer såvel i dagtimerne som i skumringen er der konstateret tilstedeværelse af råvildt (i alt ca. 60 forskellige observationer).
Ud over det blev der ved haretællingen (se afsnit om hare og kort 9.3) talt 37 stykker råvildt. Det skønnes, at
bestanden ligger under bæreevnen, idet den samlet næppe overstiger 50 dyr i efterårsbestanden. Dette bygges
ligeledes på interviews med skytten. Bestanden synes primært at være udbredt i den østlige del af ejendommen, dvs. i småskovene og herfra i sammenhæng med engarealerne ud mod Skibsted Å. Det vurderes ligeledes, at der står en del råvildt i kratområderne mod nord, ud mod Lindenborg Å, mens bestanden mod vest er
svag. Der er i bukkejagtsæsonen 2008 nedlagt 4 voksne bukke, fortrinsvis i kratområderne mod nord.
Jævnfør tidligere optegnelser har råvildtbestanden i området været en del stærkere, men har tilsyneladende
været beskudt ganske betydeligt i den periode, hvor jagten har været udlejet. Der foreligger fra denne epoke
sporadiske optegnelser i jagtjournaler. Således anføres, at der fra 2001 til 2005 har været nedlagt 80 stykker
råvildt fordelt på 39 bukke, 33 råer og 8 lam. Alene i året 2005 var fordelingen 8 bukke, 11 råer og 4 lam, og
tallene tyder sammenlagt på en skæv fordeling med for stor vægt på råer.
Der er på to feltregistreringer konstateret frisk fod af dåvildt længst mod syd (Østermark). Bestanden vurderes til at udgøre nogle få individer.
Det opsatte hegn mod vest og syd vil være bevægelsesregulerende for både råvildt og dåvildt, og ved en
skånsom afskydning (herunder en foreløbig fredning af dåvildt) vil der relativt hurtigt kunne etableres stærkere bestande. For råvildt vedkommende synes en efterårsbestand på 100 dyr at være realistisk inden for en 5
års tidsramme. Tilsvarende skønnes terrænet at kunne huse 20-30 stykker dåvildt.
Hare
Det har p.gr.a. af afgrøderne ikke været muligt i løbet af sommeren 2008 at foretage en systematisk optælling
af hare i området. Der er på bilruterne registreret 2 harer i dagtimerne, i begge tilfælde mod vest ved vejen
”Horsens Østergårde” og begge den 18. juni 2008. Under en nattælling den 1. juli registreredes 6 harer på de
nyslåede engparceller, Storeng og Komdrupeng. Under agerhønsetællingen den 4. september registreredes 2
harer (se kort 9.2).
Den 23. september fra kl. 21-24 blev gennemført en haretælling efter DMU’s anvisninger. Der blev her lyst
fra alle veje i området. Yderligere blev følgende arealer dækket ved kørsel på markerne: Engene mod øst
(nyslåede), Blåhvædsmark (stub), Komdruppmark (stub), Dollerupmark (stub), Søndermark (nysået raps).
Det vurderes, at arealerne blev grundigt dækket. Vejret var klart og stille, og der var skiftende tågebanker i
de lave områder, dog uden at dette umuliggjorde registrering. Data og resultater fra registreringen (inklusive
andre arter) fremgår af kort 9.3. Der blev under den samlede tælling registeret én hare (vurderes til en juvenil
fra tidligt forår).
Den samlede harebestand kan ikke anslås præcist på basis af registreringerne, men det skønnes, at den ligger
meget væsentligt under potentialet for området. Af de foreliggende jagtjournaler fra perioden med jagtudlejning fremgår ikke, at der har været nedlagt hare.
7

Ræv
Der er under kortlægningen observeret 2 ræve i området begge i forbindelse med haretællingen den 23. september (se afsnit om hare og kort 9.3). Desuden er der noteret (tilsyneladende ubeboede) rævegrave på to af
højene på Østermark samt i remisen i det sydlige hjørne af Smedemark. Jagtvæsnet har i 2008 (ind til september) til nedlagt 18 ræve. Af de tidligere jagtjournaler fremgår, at der i hver af sæsonerne 2002 og 2004
blev nedlagt en ræv.
Småpattedyr
Småpattedyr fordeler sig på insektædere og gnavere, hvortil kommer mårdyr. De er et væsentligt biologisk
aktiv både som en del af biodiversiteten og som indikatorer for naturtilstanden. De enkelte arter har forskellige krav til levestedet og fordeler sig derfor forskellige i landskabet, ligesom andre vildtarter, herunder jagtbare. I det åbne land træffes bl.a. dværgmus og skovmus, mens de træklædte biotoptyper som skov og levende hegn opretholder bestande af bl.a. halsbåndsmus og rødmus. Artsfordelingen og tætheden giver således et
godt fingerpeg om stabiliteten af naturtyper og hvilke øvrige arter, der vil kunne trives.
Det har ikke været muligt at foretage en egentlig kortlægning af småpattedyr i området, men der er ved en
besigtigelse den 23. juli 2008 foretaget en vurdering af, hvordan en registrering bedst vil kunne foretages.
Der anbefales en registrering i de forskellige biotoptyper ved opsætning af levende-fangst-fælder. Bestande
af småpattedyr topper i det sene efterår, og fangstsandsynligheder vil derfor være størst efterår og vinter.
Konkret foreslås, at 150 fælder fordeles i landskabet på 15 transekter á 10 fælder. Der opsættes 3 transekter
per biotoptype, hvor disse omfatter: Levende hegl, eng (fugtigt græsområde), overdrev (tørt græsområde),
dyrket mark (f.eks. den dominerende kornafgrøde) og skov (den dominerende skovtype). Fælderne sættes
dag 1, røgtes dagligt og hjemtages dag 5 (f.eks. mandag til fredag).

7.5.2. Fugle
Der er foretaget en generel registrering af fugle i området, mens der for sanglærke, bomlærke og agerhøne er
foretaget målrettet optælling, for de to første ved udlægning af transekter og for agerhønes vedkommende
ved en konkret optælling den 4. september 2008.
Sanglærke og bomlærke
Sanglærke er registreret med et hovedudbredelsesområde i tilknytning til højene på Østermark, hvor der er
udlagt transekt (Tsyd, se kort 9.2). Der er dog ligeledes en fast forekomst langs Johannevej, hvor der ved to
optællinger er noteret hhv. 4 og 5 lærker, og formentlig ligeledes langs Ålborg- og Lindenborgvej.
Tabel 5.1. angiver registrering af sanglærke.
Tabel 5.1 Registrering af sanglærke på 4 de fire optællinger på Tsyd
10 sanglærker på og imellem Tornhøj og Korshøj (inklusive skrænten ud mod
18. juni 2008
Korsdal)
6 sanglærker i tilsvarende område
1. juli 2008
8 sanglærker i tilsvarende område
2. juli 2008
5 sanglærker i tilsvarende område
30. juli 2008
Det vurderes, at bestanden af sanglærke generelt er presset på hele terrænet som følge af den intensive markdrift, og at etablering af flere lysåbne og relativt næringsfattige arealer, herunder ugødskede og sprøjtefri
striber, vil kunne styrke bestanden og dermed de øvrige arter, f.eks. agerhøne, der er tilknyttet den biotoptype.
Under transekttællingerne på kalkoverdrevene (Tvest) er der ikke registreret sanglærke.
Der er ikke registreret bomlærke i området.
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Agerhøne
Der er den 1. juli 2008 registreret et par agerhøns i kanten af rapsmark nord for Henriksdal.
Der er den 4. september gennemført en optælling på ca. 140 ha, hvor der registreredes to flokke á hhv.
(mindst) 7 og (mindst) 10 individer. De optalte arealer fremgår af kort 9.3, hvoraf lokaliteten for de registrerede agerhøns ligeledes fremgår. Der anvendtes fire hundeførere, fem stående hunde samt en observatør.
Optællingen varede ca. 3 timer. Vejret på optællingsdagen var stærkt skiftende med udbredt regn, og der sås
ikke var noget formål med at dække de nysåede marker vest for Ålborgvej og syd for Johannevej, samt engene mod nordøst, der på det tidspunkt bestod af ca. 30 cm højt græs. Ligeledes udelukkedes områder med
intensiv udsætning af fasan. Tællingen dækkede således ikke hele ejendommen, men det vurderes, at de to
registrerede flokke agerhøns er et udmærket udtryk for den tilstedeværende bestand i 2008.
Agerhøne har tidligere været udsat, formentlig primært med henblik på hundetræning. Af optegnelserne
fremgår, at der i 1999 blev udsat et ukendt antal og nedlagt 25 agerhøns. Der planlægges ikke med udsætning
af agerhøns i denne kommende forvaltning, men der imod med indretning af egnede biotoper.
Fasan
Fasan er en central art i forbindelse med udvikling af jagtstrategien for området. Der planlægges med fremtidig udsætning af maksimal antal fasaner (7 pr. ha), og der er i løbet af juli 2008 udsat ca. 4.200 fasaner på
terrænet, men det er hensigten at fremme en naturlig bestand i området. I perioden med jagtudlejning har
årligt været udsat ca. 150 fasaner på det samlede terræn.
I løbet af de tre første feltregistreringsbesøg er der registeret hhv.: 0, 3, og 6 fasaner. Efter udsætningen i juli
er der ikke gjort forsøg på yderligere optælling.
Gråand
Der er ikke registreret gråand under optællingerne. I perioden med jagtudlejning har der årligt været udsat ca.
50 gråænder på terrænet, og af jagtjournalerne fremgår, at der i tre år (1999, 2002 og 2004) har været nedlagt
hhv. 41, 32 og 15 ”ænder”. Der planlægges ikke med udsætning af ænder i den fremtidige forvaltning, men
derimod med pleje af områderne, herunder engene mod sydøst og Præstehullet.
Ringdue
Der er på de samlede besøg observeret ringdue mere end 100 gange med hovedvægt i områder med småskove og småbiotoper. Det konkluderes, at denne art er vidt udbredt som ynglefugl i området, men der har ikke
kunnet foretages en konkret bestandsopgørelse. Efter de tidligere jagtjournaler at dømme har ringdue ikke
været et centralt jagtobjekt. Således er alene anført to nedlagte duer, en i 1999 og en i 2002.
Krage
Der er observeret krage på samtlige besøg, hvor der i mindst tre tilfælde har været tale om ynglepar. Der har
ikke kunne gøres en konkret bestandsopgørelse, men konstateres, at arten er vidt udbredt og trives i blandingen af markarealer, levende hegn, småskove med høje træer iblandet.
Skovsneppe
Der er ikke registreret skovsneppe under optællingerne. Der er for jagtsæsonen 2002 anført 5 nedlagte skovsnepper.
Øvrige fuglearter
Følgende øvrige fuglearter er registreret (med angivelse af lokalitet, i det omfang, hvor der skønnes at være
tale om en hovedlokalitet).
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På transekt Tsyd:
Bogfinke
Hvid vipstjert
Musvåge (fast par på Dollerupmark).
Solsort
Tornsanger
På transekt Tvest:
Bynkefugl
Musvit
Stor tornskade
Gulspurv (udbredt i hegnene mod vest).
Solsort
Tornsanger
Generelle observationer
Musvåge er observeret adskillige gange, og det skønnes, at der i hele området er 2-3 ynglepar.
Rørhøg er observeret én gang (ved Lindenborgvej).
Rød glente.
Vibe (ca. 20) er den 1. juli observeret i Komdrupeng.
Stor regnspove er den 1. juli observeret i Storeng.
Grønbenet rørhøne og ynglende blishøne er observeret i søen i Dollerupeng den 1. juli.
Rørspurv.
Insekter
Der har ikke i forbindelse med kortlægningen ved foretaget en systematisk registrering af insekter. Under
feltbesøget den 1.-2. juli 2008 opstilledes fangstglas i en transekt på Korshøj og to transekter på kalkoverdrevet mod vest. På Korshøj (transekten lå på højens nordside og ud i frøgræsmarken) udgjorde fangsten 2
arter af løbebiller (i frøgræsset), 1 art af snudebille (på hele transekten), bænkebidder (kun på højen) samt 2
arter af edderkopper. På transekterne på kalkoverdrevet mod vest var den eneste fangt to arter af edderkop.
Indsamlingen blev foretaget efter et længere tørkeforløb, og det vurderes, at den ikke er repræsentativ for
insektfaunaen på de valgte lokaliteter. Der er af samme grund ikke ofret ressourcer på artsbestemmelse af
fangsten.
Det anbefales, at det ved opfølgende undersøgelser iværksættes en grundigere kortlægning af insektfaunaen
på de udvalgte eller andre lokaliteter.

7.5.3. Vegetation
Der har under flere af feltbesøgene været foretaget en overordnet vurdering af vegetationen på ejendommes
arealer. Som på en typisk planteavlsejendom er arealerne meget stærkt domineret af markdriften og afgrøder,
hvor 330 ha i 2008 har været dyrket med kornafgrøder, raps eller frøgræs.
Der har ikke været foretaget systematiske vegetationsanalyser på de ikke-dyrkede arealer, men gjort nedenstående notater. Det anbefales, at der ved opfølgning af kortlægningen lægges vægt på en mere præcis vegetationsbeskrivelse ud fra gængse tekniske anvisninger på udvalgte arealer.
Engene mod øst
Disse arealer har for nylig været i omdrift som græsarealer, og er således stærkt domineret af græsarter, herunder særligt rajgræs. Desuden er andre plantearter tilstedeværende (formentlig primært opblomstret/indvandret efter udlægningen til brak, MVJ-arealer, og vådenge), herunder særligt: Dueurt, nælde, tidsel, syre, tagrør, lysesiv, ranukelarter samt en række andre opportunistiske arter, der fremmes af en høj næ10

ringstilstand. Det vurderes, at disse arealer ikke rummer særligt værdifulde vegetationstyper, men generelt
domineres af plantearter, der almindeligvis hører til de første successionsstadier efter overgang fra intensiv
til mindre intensiv drift. Det skønnes ikke lønsomt at foretage nærmere analyse af vegetationen på disse arealer.
Markerne mod syd (Østermark)
Markerne har i 2008 været dyrket med frøgræs, der har domineret markfelterne. Der er i dette område tre
høje (tilsammen ca. 0,3 ha), som er udyrkede, og hvorpå opværksten af vedplanter er begrænset. Disse høje
bærer præg af en mere næringsfattig tilstand, selv om de åbenlyst er under stærk påvirkning af den intensive
markdrift, der grænser tæt op til områderne. De typiske plantearter på højene er græsser (f.eks. svingel), snerrearter og perikon, ligesom f.eks. blåklokke indikerer en mere næringsfattig tilstand. Det anbefales, at der fra
2009 på alle højene foretages en mere systematisk monitering af vegetationen, ligesom der også gives forslag
til forvaltning af højene og arealerne mellem dem, se afsnit 9.
Kalkoverdrev vest for Mordmark (kalkoverdrev)
Disse arealer, der har karakter af overdrev, er for det meste skrænter. De har formentlig aldrig været i egentlig omdrift, men har været græsningsarealer. Senest er de ekstensivt afgræsset af heste. De har sporadisk
opvækst af tjørn, men præges i øvrigt af græsser (rajgras, rapgræs og hundegræs) og plantearter (mælkebøtte,
høgeurt, hejre, humle-sneglebælg, alm. hønsetarm, bidende ranunkel, røllike, vejbred, blåklokke, hjertegræs
m.fl.), hvoraf flere indikerer en mere næringsfattig tilstand. DEVANO-rapporter foreligger for to områder
(området vest for Søndermark7 og vest for Nordmark8), og disse vil fortsat indgå i den offentlige overvågning, hvormed der her er etableret en mulighed for at følge udviklingen.

8.

Kontinuitet

8.1. Kontinuitet i tid
Det har været intentionen at foretage en kortlægning af terrænets kontinuitet i tid. Dette skal ses på baggrund
af de mange indikationer, der findes af, at ikke mindst landbrugslandet og mange af dets småbiotoper ofte er
i hurtig omdrift, og at der kun er få, små og fragmenterede arealer, der opnår successionsstadier, der støtter
en bred biodiversitet (dette var en af Wilhjelmudvalgets9 hovedkonklusioner). En vildtplejeindsats, der er
rettet mod den brede biodiversitet, bør derfor bygge på kendskab til og udvikling af terrænets kontinuitet,
herunder de enkelte biotopers alder og successionsstadium. Der har ikke i forbindelse med kortlægningen af
Lindenborg været tilstrækkelig data til rådighed til at kunne foretage en mere præcis alderssætning af biotoperne og terrænet som helhed. Det er forsøgt at opstille ca-alder for samtlige delarealer, for hermed at kunne
fastsætte en samlet ”areal-alder” (”ha-år”), evt. for hver gruppe af arealer. Datagrundlaget har imidlertid
været fra spinkelt, hvorfor det alene anbefales, at der ved fremtidig opfølgning, og ligeledes ved tilsvarende
kortlægninger, udvikles en metode til en sådan kontinuitetsvurdering og sikres ressources til fremskaffelse af
data.
I denne kortlægning er der på dette grundlag alene foretaget følgende vurderinger.
Naturtilstanden og dens kontinuitet på Lindenborg er meget stærkt påvirket af landbrugsdriften, herunder
særligt, at over halvdelen af arealet er i 1-års omdrift. Størstedelen af de registrerede areelle småbiotoper har
en vis alder. Således vurderes de fleste remiser og småskove til at have ligget i den eksisterende form i
mindst 30 år. Højene mod syd og kalkoverdrevene mod vest har næppe nogensinde været i omdrift, men har
igennem tiden været afgræsset. Mange af de lineære småbiotoper synes ligeledes at have en alder på ca. 30
år, men nogle er dog tydeligvis langt ældre. Det gælder især alleen langs Kærvejen og bøgehegnet syd og øst
for Østermark. Disse er ud fra en æstetisk og en biodiversitetsmæssig vurdering meget bevaringsværdige.
7

http://www.naturdata.dk/formshow.aspx?AktId=283571
http://www.naturdata.dk/formshow.aspx?AktId=283572
9
http://www2.skovognatur.dk/udgivelser/2002/87-7279-378-3/pdf/helepubl.pdf
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Kontinuitetsmæssigt fordeler de registrerede arealer på Lindenborg sig således i følgende hovedgrupper:
Markfelter i omdrift (ca. 350 ha), markfelter udtaget for nylig til miljøformål (ca. 90 ha), småskove og areelle småbiotoper hvoraf hovedparten tilsyneladende er ca. 30 år gamle, men hvor nogle få er meget ældre (ca.
35 ha), lineære småbiotoper, hvoraf de fleste hegn er ca. 30 år gamle (ca. 9 ha).

8.2. Kontinuitet i rum
Der er registreret hen mod 100 forskellige arealenheder, hvormed det er åbenlyst, at områdets indre kontinuitet er meget begrænset. Fraregnes de egentlige marker, er den største enhed på ca. 6 ha. Der imod er ejendommen præget af det afvekslende landskabsbillede, der er typisk for landbrugslandet ikke mindst i Himmerland. På kort 9.5 er ejendommen sat ind i regionalt perspektiv. Det ses, at landskabsbilledet for området
er meget ensartet og præget af landbrugsdriften. Det er dog åbenlyst, at åerne og ådalene ud fra en landskabelig og naturmæssig vurdering i forhold til mange andre ejendomme er et stort aktiv for Lindenborg.
Driften af Lindenborg, herunder ikke mindst natur- og vildtforvaltningen, skal ses i et regionalt perspektiv.
For en række arters vedkommende, herunder f.eks. agerhøne, er en pleje indsat på den enkelte ejendom ikke
tilstrækkeligt, og der behov for en forvaltning, der integrerer så store områder som muligt. For agerhøne
synes der regionalt at være et stort potentiale.

9.

Forslag til forvaltningstiltag

9.1. Terrænpleje
En del af kortlægningsopgaven har været at give råd i forbindelse med den fremtidige terrænpleje og vildtforvaltning på Lindenborg. Der har i den sammenhæng været gode, frugtbare diskussioner med ejendommen,
særligt skytten, og det er konklusionen, at godset allerede har gjort sig en række kvalificerede overvejelser af
tiltag og for en rækkes vedkommende iværksat dem. De tiltag, der er beskrevet og delvist iværksat af godset,
fremgår af 081001 Lindeborg biotpoer. De anbefales alle, herunder ikke mindst udskiftningen af de majsstriber, der har været anlagt i 2008, med plantning af vedplanter, der vil kunne sikre en bedre kontinuitet. Det
anbefales i denne sammenhæng at anvende hjemmehørende arter, herunder stedvist særligt planter, der kan
sikre barjord og afskærmning mod vejrlig og prædatorer. De tiltag, der mere generelt søger at sikre vådbundsarealer (f.eks. Dollerupeng og Præstehullet), støttes også varmt, og det anbefales i videst mulige omfang at
sikre kreaturafgræsning af engarealerne. Den planlagte og næsten gennemførte renovering af hegn og remiser med bl.a. sitka støttes ligeledes, idet den vil styrke en gunstig genopvækst og bunddække samt generelt
gøre ynglebetingelserne for prædator-fuglearter dårligere. Æstetisk har den ligeledes stor værdi.
Det foreslås i første omgang at satse på en sikring, udbygning og sammenbinding af det eksisterende naturindhold på stedet. En opbrydning af de centrale, dyrkede marker (Henriksdalmark og Smedemark) med f.eks.
midtmarkstriber kunne være et værdifuldt tiltag. Det vurderes dog, at dette ud fra en landbrugsmæssig synsvinkel vil være et relativt omfattende tiltag, samtidig med, at den samlede naturmæssige værdi for hele ejendommen måske vil være begrænset. En afvejning af ulemper og fordele af en sådan foranstaltning tilsiger
derfor i første fase at anvende vildtplejeindsatsen til at styrke eksisterende naturindhold og satse på de store
marker som ejendommens produktionsapparat.
En generel mangel i landbrugslandet er lysåbne og næringsfattige biotoper. Landbrugsdriften på Lindenborg
er intensiv, og landskabet og naturen som helhed er meget stærk påvirket af markstrukturen, og det er umiddelbart svært at udpege områder, hvor der ikke er planlagt intensivt landbrug og som samtidig har tilstrækkelig størrelse til at udvikle sig i retning af en mere næringsfattig naturtype. Der skal dog peges på muligheden
for at sikre en sådan udvikling på kalkoverdrevene mod vest og områderne omkring højen mod syd (Østermark). Sikring af disse arealer som mere næringsfattige biotoper kræver ekstensivering af den tilstødende
markdrift, og det foreslås, at der næringsstoftilførslen på Nordmark reduceres ved udlægning af gødskningsfri zoner mod vest. For så vidt angår arealerne mod syd foreslås, at der successivt skabes sammenhæng mellem Tornhøj og Korshøj ved udlægning af udyrkede arealer mellem og omkring højene. Disse arealer bør
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slås regelmæssigt og afslået materiale så vidt muligt fjernes med henblik på sikring af en mere næringsfattig
tilstand.

9.2.

Bestandpleje

Ved udsætning af op til 7 fasaner pr. ha vil denne art kunne danne grundlag for kommerciel jagt og dermed
sikre/bidrage til jagtvæsnets indtjening. Det anbefales, at vilkårene for en naturlig produktion af fasaner samtidig styrkes, bl.a. igennem de nævnte terrænplejetiltag. Samtidig anbefales, at der ikke udsættes agerhøne
eller gråænder, men at bestandene af disse og de øvrige vildtarter styrkes gennem en målrettet vildtplejeindsats og en fornuftig afskydningspolitik. I den forbindelse anbefales en 5-årig moratorium på jagt på agerhøne
og hare.
Kortlægningen indikerer en relativ stor bestand af krage, ligesom afskydningen af ræv i 2008 peger i retning
af en tæt bestand. Det anbefales, at lovgivningen for jagt på og regulering af kragefugle og ræv udnyttes optimalt med henblik på en reduktion af prædatortrykket på navnlig agerhøne og hare.
Med hensyn til udviklingen af bestanden af råvildt anbefales en skånsom afskydning, herunder i en årrække
kun at nedlægge udvoksede bukke og lam. Det anbefales, at dåvildt ikke nedlægges.
Der foregår almindelig fodring af de udsatte fasaner samt ekstensiv fodring af ænder. Det anbefales, at der
forsøgsvist opstilles fodertønder til agerhøns i Fjelleradområdet.

9.3. Jagt
Jagten på Lindenborg planlægges som dels nogle få store klapjagter på fasan, der er den primære indtægtskilde i jagtvæsnet, kombineret med udvikling af en mere blandet jagtform (”rough shooting”). Det anbefales,
at der holdes fokus på udvikling af mindre jagter med mindre og mere blandede parader.

9.4. Samarbejde
Som anført under afsnittet om kontinuitet, er der behov for at se driften, herunder natur- og vildtforvaltningen på Lindenborg, i et regionalt perspektiv, og det anbefales, at dialogen med nabodistrikter og øvrige i
nærområdet udbygges med henblik på en koordineret indsats. En sådan dialog kunne sikres igennem etablering af en mere formel vildtforvaltningsgruppe med deltagelse af relevante partnere.

9.5. Opfølgning
Nærværende kortlægning er gennemført som en basisundersøgelse, der skal tjene som grundlag for evaluering af de planlagte vildtforvaltningstiltag, herunder særligt biotopplanen, for Lindenborg. Det anbefales på
det grundlag naturligvis, at der gennemføres fremtidige opfølgninger på undersøgelse, og at intensiteten og
bredden af undersøgelsen øges bedst muligt. Det anbefales i denne sammenhæng, at mulighederne for finansiering af sådanne undersøgelser igennem dels jagttegnsmidlerne (Skov- og Naturstyrelsen) og dels landdistriktsmidlerne (Rebild Kommune) undersøges nærmere.
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10. Kortbilag

Kort 9.1. Driftskort for Lindenborg 2005.
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Kort 9.2. Transekter til tælling af sanglærke m.v. Rød= ”Tvest” Blå: ”Tsyd”

15

Kort 9.3. Oversigt over dækkede areal i forbindelse med agerhønsetællingen den 4. september 2008. Røde pile
indikerer søg med stående hunde. Stiplet rød bil er søg med bil på stubmark. Observationer:
= flok på 10+,
=flok på 7+. = 1 hare.
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Kort 9.4. Resultat af haretælling den 23. september 2008. Røde streger/pile indikerer ruter, hvor der er lyst fra
bil. Observationer:
= 1 hare.
= 1 ræv x = x råvildt
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10 km

Kort 9.5. Lindenborg i regionalt perspektiv.
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11. Arealer og biotoper (Kopi af excelarket ”081001 Lindenborg biotoper”)
Navn
Fjellerad
+

Areal
21,7
6,4
12
12,8
37,9
33,09
1,9
40,61
56
23,74
4,8
7,61
24,42
26,9
29,98
1,46
18,3
9,6
24,3
15,3
16
8,9
433,71

Fjelleradeng

Nordmark
Søndermark

Møllemark
+
Henriksdalsmark
Smedemark
Østermark
Hjortestykket
Åkrogen
Blåhvæsmarken

Komdrupmakr
Dollerupmark

+
Natfolden
Blåhvædseng
Storeng
Komdrupeng
Ernstpriseng
Dollerupeng

Samlet areal
Liniære biotoper primo 2008
Navn
Hegn syd for Åkrogen

Hegn syd for natfolden
Hegn syd for Blåhvædseng
Nordlig drængrøft på Storeng
Sydlig drængrøft på Storeng
Hegn syd for Storeng
Bøgehegn sydøst for Østermark
Skel syd for Østermark

Vinkelformet hegn i Østermark
Hegn syd for Smedemark
Skel øst for Smedemark m vej
Alle ved Johannevej m vej

Hegn syd for Blåhvædsmark
Hegn langs Kærvejen
Samlet længde
Samlet areal

N

E
5429
5418
5412
5409
5402
5358
5316
5321
5322
5328
5334
5350
5408
5414

309
318
320
318
318
322
238
202
225
204
233
216
246
302

Længde Bredde Areal
624
15
9360
537
15
8055
575
15
8625
363
5
1815
386
5
1930
436
15
6540
490
5
2450
780
2
1560
200
5
1000
800
5
4000
476
7
3332
768
11
8448
470
10
4700
1186
20
23720
8091
85535
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Areelle biotoper primo 2008
Navn
Remise sydøst Blåhvædsmark
Granbevoksning i Komdrupmark
Remise syd for granbevoksning i Komdrupmark

Remise ved Lindenborgvej i Komdrupmark
Remise vest for Kærvej i Dollerupmark
Trekantet remise sydvest for Dollerupeng
Remise i østenden af Østermark

Bevokset markhjørne sydøst
Høj i østdelen af Østermark
Remise sydøst i Smedemark

Tornhøj
Skrænt ved Korsdal
Korshøj
Remise vest i Østermark

Mindre krat syd i Søndermark
Krat på skrænt syd i Søndermark
Mindre krat vest i Sødermarken
Mindre krat øst i Søndermarken
Granbevoksning nord i Søndermarken

Mindre krat ud mod Ålborgvej i Søndermarken
Mindre krat ud mod Ålborgvej i Søndermarken
Kalkoverdrev vest for Nordmark

Trekantet remise på Nordmark
Trekantet remise nord for Stabelhøj
Stabelhøj
Mindre remise syd på Møllemark
Mindre remise øst på Møllemark
Større memise vest på Møllemark
Lille remise nord på Henriksdalmark
Granbevoksn. I Dollerupmark

Præstehullet
Sø i Dollerup Eng

Samlet areal
Småskove primo 2008
Navn
Blåhvæds

Erntsprisskov
Krat 15
Samlet areal

N
E
Areal
5410 255
5358 249
5355 249
5350 248
5333 305
5328 306
5322 249
5320 257
5320 226
5328 220
5322 212
5323 156
5325 153
5329 148
5327 119
5328 110
5324 107
5326 132
5339 134
5338 142
5339 143
5351 109
5355 122
5355 135
5352 130
5357 142
5403 145
5405 136
5408 222
5324 246
5408 120
5331 319

1400
6300
1250
1200
5000
1000
17000
650
1230
10000
700
1800
1000
2700
2000
13000
1960
1800
4070
900
1000
52600
3000
7500
5000
3000
5000
21800
1000
8000
1100
4200
188160

areal
60000
56000
53600
169600
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Tiltag 2008
Navn

N

E

Længde

Bredde

Areal

Aktivitet

Fjelleradeng

5431

138

Præstehullet

5408

120

Vildtstribe Møllemark vest
Vildtager vest for remise
Møllemark
Vildtager rundt om lille
remise midt på Møllemark

5412

138

5403

132

2000 Vildtagre etableret med majs, tilplantes 2009

5403

145

5000 Vildtagre etableret med majs, tilplantes 2009

Vildtager nord for Stabelhøj
Vildtstribe rundt om Hjortestykket

5354

131

4000 Vildtagre etableret med majs, tilplantes 2009

5427

246

Vildtager i Åkrogen
Vildtager nord for Gl. Malkestald
Vildtager sydøst Blåhvædsmark

5429

306

4000 Vildtager etableret med majs etc.

5422

259

2000 Vildtagre etableret med majs, tilplantes 2009

5408

250

6000 Vildtagre etableret med majs, tilplantes 2009

Hegn syd for Åkrogen

5429

309

624

15

9360 Hegn stævnes med overstandere

Hegn syd for natfolden

5418

318

537

15

8055 Hegn stævnes med overstandere

Hegn syd for Blåhvædseng

5412

320

575

15

8625 Hegn stævnes med overstandere

Hegn syd for Storeng
Vildtager øst for Komdrupmark

5358

322

436

15

6540 Hegn stævnes med overstandere

5356

304

50000 Afgræsses
3000 Slåes og oversvømmes
1000

600

5

10

5000 Vildstribe etableret

6000 Vildtstribe etableret lang skovkant

1000 Vildtagre etableret med majs, tilplantes 2009

Ernstpris og Dollerup Eng

248000 Våde enge 2007

Vildtager Dollerup Mark
3-rækket hegn Ernstprisskoven syd
Markvej med 3-rækket hegn
og vildtager i skel syd for
Dollerup
3-rækket hegn øst i Smedemarken
3-rækket hegn syd på Smedemark

5335

247

5334

250

5324

234

Markvej reetableres med 3-rækket heg mod nord og
2500 vildtager mod syd

5334

232

2475 3-rækket hegn etableres

5329

203

400

5

Vildtager nord i Østermark
Remise sydøsthjørne af
Smedemark

5327

206

500

10

5328

225

5000 Remise plantes

Vildtager øst i smedemark
Granbevoksning i Komdrupmark
Granbevoksning nord i Søndermarken
Trekantet remise nord for
Stabelhøj
Mindre remise øst på Møllemark
Større memise vest på Møllemark

5333

211

6000 Vildtager etableret 2008

5358

249

6300 Sitkagranner afdrives 2008

5339

134

4070 Sitkagranner afdrives 2008

5355

135

7500 Sitkagranner afdrives 2008

5403

145

5000 Sitkagranner afdrives 2008

5405

136

21800 Sitkagranner afdrives 2008

Granbevoksn. I Dollerupmark 5324

246

8000 Sitkagranner afdrives 2008

Samlet areal

3000 Vildtager etableret med majs etc.
140

5

700 3-rækket hegn plantes 2009

2000 3-rækket hegn etableres
5000 Vildtager etableres

447925
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