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Fredningsnav net for Nordsjelland
c/o Retten i Hillerod
Sdr. Jernbanevej 18B
3400 Hillerad

Dispensation fra fredning
Matr. nr. 41a Sandholm, Blovstrod, Hoveltevej 117

Vi har den 12. december 2016 modtaget ansogning (Bilag 1 ) om dispensation fra
fredningsbestemmelserne i "Fredning af Hovelte-Sandholm-Sjalsmark Ovelses-
plads i Allersd, Horsholm og Birkerod kommuner". Der er tale om Hovelte kaserne,
hvor Forsvaret onsker at etablere en ca. 3.500 m2 stor bygning, der skal fungere
som udleverende depot i forbindelse med omr6dets benyttelse som kaserne og mi-
litert avelsesterran (Bilag 2).

Byggeriet er planlagt opfort indenfor kasernens perimeterhegn i landzoneomr6de.
Ansoger oplyser, at de eksisterende forhold for Udleverende Depot (UD) i Hovelte i

sarlig grad er utilstrakkelige og utidssvarende og fremstSr som nedslidte, miljo-
maessigt utidssvarende og underdimensionerede.

Udleverende Depot er i dag geografisk spredt p6 4 lokationer, hvilket er hindrende
for en losning af de pdlagte opgaver p6 en tilfredsstillende og rationel mide og gi-
ver vanskelige vilk6r for den daglige ledelse.

Det er kommunens vurdering, at etableringen af et nyt samlet Udleverende Depot
p5 kaserneomr6det ikke vil medlore vasentlige forringelser af omridet set ud fra
de bestemmelser og principper, der skal varetages i forhold til fredningen af omrS-
det og bestemmelserne i planloven. Placeringen af bygningen soger at pdvirke det
omgivende landskab mindst muligt, og kommunen anbefaler en tilladelse til det an-
sogte med henvisning til nedenstiende sagsredegorelse.

Sagsredegorelse:
Fredningsbestemmelser (Bilag 3).

$ 1, Fredningens form6l
Fredningen har til form6l at sikre:
. at omr6det ikke gores til genstand for fremtidig byudvikling,
. at de landskabelige og naturmessige kvaliteter bevares og forbedres, - at de

kulturhistoriske vardier bevares,
. at omr6dets fremtidige rekreative anvendelse bevares og forbedres, - at om16-

det friholdes for bebyggelse, veje og andre permanente anlag.

$ 2, Den militare anvendelse
Fredningen hindrer ikke, at den militare anvendelse kan fortsatte som hidtil. SA
lange arealerne ejes og/eller anvendes af forsvaret, reguleres arealernes drift og
pleje, vej anleg og mindre bygningsarbejder af den til enhver tid geldende drifts-
og plejeplan for Hovelte-Sandholm-Sjelsmark Ovelsesplads, udarbejdet i samar-
bejde mellem Skov- og Naturstyrelsen og Forsvaret.

Allersd Kommune

Forvaltningen
Plan og Byg

Bjarkesvej 2
3450 Allersd
Tlf: 48 1 00 100
kommunen@alleroed.dk
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I forbindelse med eventuelle fremtidige udvidelser af de eksisterende kasernearea-
ler er der udpeget tre byggefelter 1,2 og 3 (Bilag 5). Det er ikke tilladt at opfore
storre bygningskomplekser uden for disse tre byggefelter. Byggefelterne m6 kun
benyttes til forsvarets formAl.

De tre byggefelter reguleres ikke af fredningen, n6r udnyttelsen er til forsvarets for-
mdl. Sifremt forsvaret ikke langere ejer og/eller anvender arealet, er byggefel-
terne omfattet af fredningsbestemmelserne. Byggefelterne udg6r helt eller delvist
af fredningen i det omfang de bliver bebygget med dertil knyttede friarealer.

Fredningens SS 3 og 5-12 trader folgelig fsrst i kraft den dag forsvaret hverken
ejer eller anvender hele eller dele af omr6det.

Drifts- oq pleieolan 2008-2022 (Bilaq 4)

Drifts- og plejeplanen er kun galdende s5 lenge Forwaret ejer eller lejer arealet,
og den er en frivillig aftale mellem Forsvaret og Naturstyrelsen. Der fastlagt 3 byg-
gefelter (Bilag 5), hvor der kan opfores storre bygninger/anlag, og det er ikke til-
ladt at opfore storre bygningskomplekser uden for byggefelterne jf. afsnit 14.1 1 i

Drifts- og plejeplanen.

Det ansoote bvooeri

Det Udleverende Depot onskes placeret i kasernens nordostlige hjorne i til knyt-
ning til de eksisterende bygninger. Placeringen betyder, at bygningen er omgivet af
bebyggelser p5 2 sider samt en parkeringsplads pi den 3. side. Bygningens 4.
side vender ud mod Kongevejen, der ligger ca. 195 m mod nordost fra det Udleve-
rende Depot.

Arealet, hvor bygningen skal placeres, er omkranset af veje/stier p5 3 sider og en
parkeringsplads pi den 4. side. Arealet benyttes delvist som P-plads i dag, og det
er beplantet med traer. Omr5det ligger inden for kasernens perimeterhegn, og det
er dagligt udsat for mange menneskelige aktiviteter. Kommunen er ikke vidende
om, at der har etableret sig dyre- eller planteliv, som har betegnelsen sarlige ver-
difulde og dermed kraver serlig beskyttelse.

Placeringen af bygningen betyder ogs6, at den ikke ligger inden for nogen af de 3
udpegede byggefelter i Drifts- og plejeplanen, hvilket er en afuigelse fra plejepla-
nen. Plejeplanen er, som kommunen har forstdet det, en hensigtserklaring og som
sddan ikke bindende for omr6det.

Bygningen udgor et grundareal p6 ca. 3.500 m2 og best6r af 2 sammenhangende
bygningskroppe med en hojde pA henholdsvis 3,5 m og 6,8 m m6lt fra det omgi-
vende terran ved kasernen. Den lave bygningsdel skal huse kontorfaciliteter, og
den hoje bygningsdel skal benyttes til lagerfaciliteter.

Afsluttende bemarkninoer

Kommunen kan ikke ud fra det eksisterende kortmateriale afgore, om den ansogte
bygning er beliggende helt inde i det fredede omrSde, eller om det kun er en del af
bygningen, der ligger inden for fredningsgrensen.

Kommunens GIS-kort (Bilag 7) viser, at hele omr6det, hvor bygningen onskes op-
f si, er omfattet af fredningen, mens fredningskortet (Bilag 6) fra fredningen viser,
at det er ca. 113 af det Udleverende Depot, der ligger inden for fredningen. MAlt pi
Bilag 6 (stort m6lestoksforhold) er der ca. 205 m fra skellet ved Kongevejen og hen
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til fredningsgransen ved kasernen. Overfsres denne afstand til GIS-kortet (Bilag
7), viser det, at en del af bygningen ligger uden for det fredede omrAde. Fredning-
skortet er dog som navnt i meget stort mdlestoksforhold (1:14000) og frednings-
gr@nserne er optegnede med kraftige streger, hvilket gor det svert at stedfaste
fredni ngens udstrekning precist.

Samlet set vil den nye bygning komme til at ligge i tet tilknytning til kasernens ov-
rige bebyggelser, og dermed indg5 som en del af kasernens bygningskompleks
uden at bevirke yderligere "spredning" af bygningsmassen i det 6bne land.

Det Udleverende Depot vil p6 alle sider vere omgivet af eksisterende bygnin-
ger/anleg, der er placerede mere yderligt end depotet, og derfor vurderes bygnin-
gen ikke at vare i strid med planlovens hovedform6l - at hindre spredt uplanlagt
bebyggelse i det 6bne land. Det er desuden kommunens vurdering, at der med
bygningens placering inden for gr@nserne af den eksisterende kasernebebyggelse
kan argumenteres for, at bygningen ikke er i strid med fredningens principper for
udnyttelse af arealet.

Venlig hilsen

Bo Frederiksen
Byggesagsbehandler

Vedlagt:
. Bilag 1 - Ansogning med tegningsbilag
. Bilag 2 - Luftfoto af kaserne
. Bilag3-Fredning
. Bilag 4 - Drifts og plejeplan
. Bilag 5 - Drifts og plejekort
. Bilag6-Fredningskort
. Bilag 7 - Oversigtskort med mil til fredningsgranse
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FORSVARSM I N ISTERIETS EJ ENDOI\4SSTYRELSE

Til
Allerod Kommune
Bjarkesvej 2
3450 Allerad

Att.: Bo Frederiksen

Emne
133 Hsvelte Kaserne. Udleverende Depot
Ansogning om dispensation for fredning

Hovelte Kaserne er beliggende, Hoveltevel 117, 3400 Birkerod

I forbindelse med planlagt byggeri af faciliteter til Udleverende Depot for Den
Kongelige Livgarde mf. pA Hovelte Kaserne, ansoger Forsvarsministeriets Ejen-
domsstyrelse hermed om, dispensation for fredning af areal indenfor perimeter-
hegn mod sst ved bygning 40 (se bilag)

Baoorund
Byggeriet er planlagt opforl p6 Hovelte Kaserne indenfor perimeterhegn i landzo-
neom16de. (ansogning om landzonetilladelse fremsendes sarskilt).
Forholdene idag for Udleverende Depot (UD) i Havelte er i serlig grad utilstrek-
kelige og utidssvarende og fremstir som nedslidt, miljomassigt utidssvarende og
underdimensioneret.
Udleverende Depot er idag geografisk spredt p6 4 lokationer som er hindrende
for en losning af de p6lagte opgaver p6 en tilfredsstillende og rationel m6de og
giver vanskelige vilkAr for den daglige ledelse.

Grund- oq arealmassioe forhold
Arealet, hvor byggeriet snskes opfart er i dag ubebygget med varierende beleg-
ninger, som asfalUstabilgrusbelagning, skovbund og traer. Arealet er stigende
fra perimeterhegn mod Kongevejen til intern vejved bygning 40.

Proiektet
Den planlagte bygning er ca. 3.500 m2 i og tankes opfori i et plan og bestir af 2
sammenhengende bygningskroppe, en lav og en hoj, der placeres delvis inde i

det skr6nende areal for at undg6 stone problemer med jordbalancen pi grunden.
Den lave bygningskrop er ca. 3,5 m hoj og den hole er ca. 6,8 m fra overkant vej
ved bygning 40 og ca. 11,4 m fra overkant tenen mod Kongevejen.

Dato:25 november2016
Sagsnr:2015/001490
Dok nr.:200200
Tillag: lngen
Bilag: lngen
Sagsbeh : FES-PROJ2O4

Fors varsm inrsteriets
Ejendomsstyrels e

Arsenalvej 55
9800 Hjorring

Tlf : 728 '13000

Fax: 728 1 3005
E-mail: fes@mil dk
www forsvaret d[</fes

EAN: 5798000201 286
CVR:16 2871 80

Sagsbehandleren direkte:
Tlf : 728 13'105
E-mail : fes-proj204@mil.dk
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Den lave delaf bygningen, der indeholder kontorfaciliteter mm. opfores i tegl
(skalmur) med bagmur i beton, mens den hoje deltil lagerfaciliteter (frihojde 7
m), for den nederste dels vedkommende udfores i materialer som den lave, og
for den overste dels vedkommende som let stAlkonstruktion med pladebekled-
ning som tilsvarende er anvendt pa bygningerne 167, 168 og 169 ved siden af.
Lagerdelens tag udstyres med flere ovenlys orienteret mod nord, s6ledes at loka-
lerne sikres dagslys og mulighed for rogudluftning, samtidig med at overophed-
ning og direkte sollys undgAs. Den lave delaf bygningen med kontorfaciliteter
mm. placeres med facade mod perimeterhegn, mens den haje med lagerfacilite-
ter placeres mod bygning 40.

PETER SIMONSEN
arkitekt
Sagsbehandler

Bilag:
Situationsplan af Hsvelte Kaseme
1 33-1 7 0 -1 002 S ituation sp lan ud sn it af e ksiste re nde forho ld
'l 33-1 7 0-1 O03 S ituationspla n ud sn it af fre mtid ige fo rhold
1 33-1 70-1 001 lnd retningspla n fremtidige forhold
133-170-102 Principsnitfremtidige forhold

Sagsnr.:2015/001490
Dok.nr : 200200
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velsesplads

Drtfts- og Plejeplan 2008-2022
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Hovelte-Sandholm-Sjelsmark Ovelsesplads

Drifis- og Plejeplan 200E -2022

Udgivet af Miljoministeriet, Skov- og Narurstyrelsen og Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste

Tekst

Kort: Crundkort og temakort

Bevoksningsliste (bilag 4)

Forsideillustration

Layout

Layout, omslag

Aftale vedrorende kortmateriale:

ISBN

Yderli gere oplysninger:

Planen kan findes pe nettet:

Nawerende plan er en revideret udgave af tidligere Drifts- og Plejeplan 1998-201 3, udarbej-

det afChristian H. Qvortrup, Erling Krabbe og Mads Jakobsen, alle SNS.

Revision og tilfojelser afnye afsnit er foretaget af Skovfoged Lene Lie, med plejeevaluering

v. biolog Erling Krabbe samt kulturhistorisk bidrag ved Erling Buhl, alle SNS. Militart bidrag

fra Den Kongelige Livgarde.
Skovfoged Lene Lie, Skov- og Naturstyrelsen

Skovfoged Lene Lie, Skov- og Naturstyrelsen

Forsidetegningen er kopi af originaltegning afLeif Ragn Jensen, efter tilladelse fra LRI copy-

right
Lene Lie

Poul Juul, Blovstrod

Kortmateriale udarbejdet pA gmndlag af materiale fra Kort- og Matrikelstyrelsen.

97 8-87 -727 9-7 53-3 (netudgave)

Den Kongelige Livgarde
Servicesektionen
Hsvelte Kaserne
Hoveltevej ll7
3460 Birkersd

samt

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53

2100 Ksbenhavn O

http://u rvu .skovoenatur.dk/udeivelser



Hsvelte-S andholm-Sj relsmark

Drifts- og plejeplan 2008-2022

Nervrerende drifts- og plejeplan for Hovelte-Sandholm-Sjalsmark Ovelsesplads stadfastes
hermed som greldende for perioden 1. januar 2008 til 31. decemb er 2022. Drifts- og plejepla-
nen er dog kun galdende sA lenge forsvaret ejer eller lejer arealet.

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, den

Oberst Michael Bondegaard, Chef for Driftsdivisionen

Lokalstottecenter Nordsjrelland, den

Oberstlojbrant Aksel M. Iversen, Chef LSCNS

Skov- og Naturstyrelsen, den

Kontorchef Peter Brostrom
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Generelt om drifts- og plejeplaner I

INDLEDNING

I Generelt om drifts- og plejeplaner

1.1 Formfll
I 1998 udsendte Forsvaret og Skov- og Naturstyrelsen i frellesskab den forste driftsplan for
Hovelte-Sandholm-Sjrelsmark Ovelsesplads. Planen gjaldt for perioden 1993-2013.
Med en rrekke nye bestemmelser inden for forsvaret samt diverse, generelle lovandringer,
rendret region- og kommuneplanlregning m.v. er der nu behov for en opdatering og revision.
Dette er formilet med nrervarende drifts- og plejeplan.

1.2 Baggrund

Mange af de militrre omr6der indeholder store naturvardier i form af et rigt dyre- og plante-
liv samt store, sammenhrengende landskaber. Dyr og planter trives generelt godt her, fordi
arealerne gennem mange 6r har fEet lov at henligge i uopdyrket naturnrer tilstand, og fordi
arealerne har bevaret mange af de naturlige biotoper, der i det omgivende landskab er blevet
udsat for bebyggelse, draning og opdyrkning. Desuden fordi der udover periodisk aktivitet fra
militere enheder ikke ferdes mange mennesker i omriderne.

Som led i Forsvarsministeriets miljostrategi har Forsvarskommandoen vedtaget, at der for
hvert af de terr&ner, der administreres af forsvaret skal udarbejdes en drifts- og plejeplan.

Den24. oktober 1995 indgik Forsvarskommandoen og Skov- og Naturstyrelsen en samar-
bejdsaftale, der sikrer en langsigtet planlegning af drift og pleje for alle forsvarets skyde- og
ovelsesomrider.

Formilet med en drifts- og plejeplan er at sikre, at der p6 forsvarets arealer opn6s en tilfreds-
stillende balance mellem behovet for nsdvendig uddannelse og trening af enheder under rea-
listiske vilkir og hensynet til naturbeskyttelse og rekreative interesser.

Henset til at planlagningen snskes brugt som et redskab til beskyttelse og forbedring af na-
turvardier pi forsvarets arealer er kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsridet
m.fl. medinddraget som sikaldte eksterne bidragydere i forbindelse med nervarende planre-
vision. Samtidig er det forventningen, at kommunen som den relevante myndighed gennem
inddragelse i afuejningen mellem benyttelse og beskyttelse vil adminisfere relevant lovgiv-
ning med udgangspunkt i planen.

Drifts- og plejeplanlagningen vil desuden tilvejebringe et ensartet grundlag for en flersidig
forvaltning af de militare arealer. Samtidig vil planlegningen give medarbejdere i forsvaret
en naturmessig viden, herunder en forstielse for behovet og mulighederne for varetagelse af
flersidige hensyn ved drift og pleje afarealerne.

Stojproblematikken i relation til naboer ligger uden for drifts- og plejeplansamarbejdet. Be-
stemmelser om stojregulering pi de enkelte terrrener er pi baggrund af forhandlinger mellem
Forsvaret, den pigaldende kommune samt Miljostyrelsen fastsat i "Bekendtgorelse om stoj-
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regulering af forsvarets ovelsespladser og skyde- og ovelsesterr&ner" (Bkg. nr. 468 af I 3. juni
2002). Bestemmelserne for Hovelte-Sandholm-Sjalsmark Ovelsesplads fremgir af bekendt-
gorelsens side 22-23. Bekendtgorelsen er udstedt i medfsr af miljobeskyttelsesloven.

)
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2 Beskrivelse af planprocessen

2.1 Forudsretninger

I forbindelse med udarbejdelse af drifts- og plejeplanen er udgangspunktet, at skyde- og ovel-
sesterr&nerne samt ovelsespladserne er udlagt som uddannelsesomrider, og derfor fortsat skal
kunne anvendes som sidan.

Drifts- og plejeplanen skal tydeliggore terrenets naturhistoriske, kulturhistoriske og rekreati-
ve vardier og udstikke retningslinjer for terrrenets brug, beskyttelse og pleje, som tager hen-
syn til disse vrerdier, samtidigt med at der opnis en tilfredsstillende losning af forsvarets be-
hov for uddannelsesaktiviteter.

Planen skal siledes rumme en afuejning mellem pi den ene side forsvarets behov for svelses-
arealer og pi den anden side samfundets interesse i en forsvarlig og langsigtet forvaltning af
terrenets ofte meget store natur- og kulturvaerdier.

Som folge af den sikkerhedsmressige risiko, der er forbundet med forsvarets aktiviteter, vil
rekreative interesser (offentlighedens adgang til forsvarets areal) kun blive tilgodeset i det
omfang, det er sikkerhedsmressigt forsvarligt. Herudover kan hensynet til naturmessige vier-
dier pivirke mulighederne for rekreativ benyttelse.

De opstillede retningslinjer i drifts- og plejeplanen skal vere enkle for forsvaret at administre-
re i praksis.

2.2 Planens indhold

Planen skal:

o Kortlegge og afgranse naturtyper, bevoksninger, veje, grafter, forsvarets anleg etc.,
dvs. alle typer terrrenelementer.

o Beskrive de naturmessige veerdier og udpege de mest bevaringsverdige af disse samt
pdpege eventuelle behov og muligheder for forbedring af de naturmressige vrerdier.

o Beskrive fredede fortidsminder og andre kulturhistoriske verdier og anvise hvorledes
forsvarets bedst muligt beskytter, plejer og respekterer disse.

. Beskrive forsvarets nuveerende benyttelse og drift af terrenet samt klarlegge forsvarets
fremtidige behov for benyttelse af terrrenet.

o Beskrive den rekreative benyttelse af terranet.
o Afveje forsvarets behov for benyttelse med snskerne om beskyttelse og forbedring af na-

turvardier samt forbedring af de rekreative muligheder.
o Anvise, hvorledes denne afuejning kan realiseres i praksis, herunderfostlegge retnings-

linjer for terrrenets fremtidige benyttelse, pleje og forbedring i overensstemmelse med
afuejningen.
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2.3 Procedure for planendringer
Drifts- og plejeplanen galder i l5 6r.

For til stadighed at holde planen over sA langt et forlob tidssvarende og fleksibel, kan der ls-
bende foretages andringer i drifts- og plejeplanen, forudsat at aftaleparterne er enige herom.

Som udgangspunkt krever enhver afuigelse fra planens retningslinjer, som de fremgAr af
planafsnittet, en planendring. Der gelder dog en bagatelgrense for kravet om planrendringer.
I tvivlstilfalde om bagatelgrrensen bsr parterne tilsvarende drsfte dette sporgsm6l indbyrdes
ud fra planens overordnede retningslinjer.

Sflfremt en af parteme onsker endringer i drifts- og plejeplanen, indsendes begrundede for-
slag til planrendringer til modparten. Opnfls der enighed, indsattes planrendringen i den p6-

geldende plan med gyldighed som en del af denne.

Planrendringerne er siledes en lobende fortsrettelse af planlegningsfasens dialog mellem par-

terne.

Udover planrendringer kan dispositioner, der ligger udenfor planens ralnmer, krave tilladelse
fra relevante myndigheder.



Forsvarets inteme for varetagelse afdrifts- og plejeplaner 5

3 Forsvarets interne ansvarsfordeling for varetagelse af drifts-
og plejeplaner

Fra og med 2007 vil Driftsdivisionen i Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste foresti
den overordnede sagsbehandling og godkendelse afdrifts- og plejeplaner.

Forvaltningsdivisionen i Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste vil vare ansvarlig
for overholdelse af EU-direktiver og national miljolovgivning i relation til drifts- og plejepla-
nens indhold.

Det Lokale Stotte Center (LSC) er ansvarlig for planens gennemforelse og det Lokale Ststte
Element (LSE) udforer det praktiske arbejde. LSC for Hsvelte-Sandholm-Sjrelsmark @vel-
sesplads er placeret p6 Hovelte Kaseme, Hovelte og varetager udover Hsvelte-Sandholm-
Sjelsmark Ovelsesplads Jregerspris Skydeterran, Aflandshage, Skalstrup og Brode Skov.

Oversigt over denfremtidige FBE organisation, pr. I. januar 2007
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4 Forsvarsministeriets miljostrategi 2003 og beslutning om re-
vision af drifts- og plejeplanerne

4.1 Baggrund
I Forsvarsministeriets senest reviderede miljostrategi fra 2003 gores der status for miljoind-
satsen. Miljoforhold er nu blevet en integreret del af ministeromridets opgavevaretagelse, og
takket vrere indforelsen af Forsvarsministeriets Miljoledelsessystem er medarbejdere pi alle
niveauer opmerksomme pi at inddrage miljoaspekter i det daglige arbejde. Med Miljoledel-
sessystemet ser forsvaret fremad, og med en systematisk indfsrelse af miljoledelse er der
skabt et steerkt vnrktoj til bl.a. at sikre fortsatte forbedringer pi miljoomridet og til at plan-
lregge den fremtidige miljoindsats pi en skonomisk og rationel m6de.

Den betydelige erfaring og de fremskridt, som Forsvarsministeriet har gjort pi miljo- og na-
turbeslgrttelsesomrfldet, giver det danske forsvar stor opmarksomhed i international sammen-
hreng, og mange nationale og internationale samarbejdspartnere.

Der er siden revisionen af miljostrategien i 1998 sket meget pA miljo- og naturbeskyttelses-
omridet inden for Forsvarsministeriets ressort. Miljoindsatsen gennem l0 6r betyder, at ind-
satsomriderne hele tiden videreudvikles. PA naturbeskyttelsesomridet skal det sarligt frem-
hreves, at udarbejdelsen af drifts- og plejeplaner for alle Forsvarsministeriets ovelsesomrider
tilendebringes med udgangen af 2004 og offentlighedens adgang til naturvardierne pi For-
svarsministeriets arealer er sikret gennem en ny bekendtgorelse fra2002.

I det folgende er miljostrategiens opdeling i miljopolitik, miljostatus, miljomilsetninger og
milj omil for indsats omridet "Naturbeskyttelse" gennemg6et.

Forsvursministeriets miljopolitik pd naturbeskyttelsesomrddet
I henhold til Miljostrategiens overordnede miljopolitik vil

"Forsvarsministeriets myndigheder gennem et positivt samarbejde med civile myn-
digheder og med en aktiv indsats - og i overensstemmelse med miljolovgivningens
mdl og hensigt - arbejdefor at bevare, beslEtte og om muligt genoprette milja og
natur.
Indsatsen pd miljo- og naturbesl<yttelsesomrddet gennemfores under hensyntagen til
de opgaver, der er pdlagt Forsvarsministeriet.
De enestdende naturverdier pd Forsvarsministeriets svelsesarealer skal fortsat be-
vares og beslEttes til gavnfor den biologiske mangfoldighed, kommende generatio-
ners adgang til naturtterdier samt de militere behov for varierede avelsesmulighe-
der. "

F o r svar sm iniste r i et s m ilj o s tatu s fo r n atu r b e s kytt e I s e
I Miljostrategiens afsnit om miljostatus for naturbeskyttelse fremheves det, at

"Forsvarsministeriets ovelsesarealer i mange tilfelde representerer s@regne og
delvist uberorte naturomrdder og udgor derfor vigtige fristederfor en rcekke sjeldne
og truede dyre- og plantearter.



Forsvarsministeriets myndigheder udarbejder i samarbejde med Skov- og Natursty-
relsen 1S-drige drifts- og plejeplaner for alle ovelsesomrdder med henblik pd at be-
vare og beslqttte nahu'vrzrdierne og sikre de militere behov for varierede ovelsesmu-
ligheder.

Offentlighedens adgang til naturuardierne pd Forsvarsministeriets arealer er, under
hensyn til sikkerhed, uddannelses- og ovelsesvtrksomhed, sikret ved bekendtgorelse
nr. 64 af 30. jarumr 2002. Pd det jagtmressige omrdde har Forsvarsministeriet siden
2002 fulgt Skov- og Nahtrstyrelsens etiske retningslinjer. "

Forsvaysministeriets miljomdlsetninger for indsatsomrddet Naturbeskyttelse, med beslut-
ning om igangsettelse af revision af drifts- og plejeplanerne
Af miljostrategien fremgir det endvidere, at

"Forsvarsministeriet vil fortscette indsatsen med at udarbejde dr4fts- og plejeplaner

for alle avelsesarealer. Drifts- og Plejeplanerne er fortlobende over en periode pd l5
dr. Den forste plan blev udarbejdet i 1993, hvorfor arbejdet med at revidere de ald-
ste drifts- og plejeplaner pdbegtndes. Som led i revisionen af drifts- og plejeplanerne
vil der ske en evaluering af de gennemforte plejetiltagfor at dokumentere den biolo-
giske effekt. Pd denne mdde vil Forsvarsministeriet sikre, at der fortsat opretholdes
en naturtilstand pd Forsvarsministeriets arealer, der skaber de bedste betingelser for
bevarelsen af den naturligeflora ogfauna. Allerede i dr 2005 opfyldes dermed -for
sd vidt angdr Forsvarsministeriets arealer - regeringens og EU's mdlsetning om, i
20 I 0 at standse forringelsen af biodiversiteten.

Der skal i videst muligt omfang gives offentligheden adgang til Forsvarsministeriets
arealer, idet adgangen afhensyn til uddannelses- og avelsesaktivitet kan begrcenses i
perioder og -for visse omrdder. Yderligere kan serligt folsomme naturomrdder fri-
holdes for sdvel ovelsesaktivitet som offentlig adgang. "

F o r svarsministeriets milj omdl fo r Naturbe skyttelse s omrddet
Miljostrategi2003 fastslir endeligt som et miljomil, at der

"ved udgangen af 2004 skal vure ndarbejdet drifts- og plejeplanerfor alle For-
svarsminis teriets ov e ls e s arealer.

Inden udgangen af2004 skal der endvidereforeligge en tidsplanfor revision afalle
eksisterende drifts- og plejeplanerfor Forsvarsministeriets ovelsesarealer.

Vildtplejen pd Forsvarsministeriets arealer indgdr i drifts- og plejeplanerne og gen-
nemfores primcert ved at skabe gode betingelserfor le, skjul ogfourageringfor vild-
tet, sdledes at anleggelse af vildtagre ogfodring kan holdes pd et minimum."

4.2 Status for opfyldelse af Miljostrategiens miljomfll
Miljom6let om, at der ved udgangen af 2004 skal vere udarbejdet drifts- og plejeplaner for al-
le Forsvarsministeriets 33 ovelsesarealer blev ikke opniet. Milet m6tte udskydes godt to ar.

Forsvarsministeriets miljostrategi 2003 og beslutning om revision af drifts- og plejeplaneme 7
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Ved udgangen af2005 forel6 der s6ledes fardige planer for de 32 af de 33 svelsesarealer, og
den sidste drifts- og plejeplan (for Flyvestation Skrydstrup) blev afsluttet i starten af 2007 .

Den forsinkede opfildelse af milet skyldes bl.a., at Skov- og Naturstyrelsen indenfor samme
tidsramme har fardiggjort udarbejdelsen af drifts- og plejeplaner for alle Hjemmevremets l2
ovelsesarealer.

Miljomilet om, at der inden udgangen af 2004 skulle foreligge en tidsplan for revision af alle
eksisterende drifts- og plejeplaner for Forsvarsministeriets svelsesarealer er blevet opfuldt.
Det blev sflledes besluttet af Forsvarskommandoen ved skrivels e af 25. marts 2003 til alle de
bersrte militrere etablissementer, at opdatering af de l6 reldste drifts- og plejeplaner p6begyn-
des i Ar 2005 og afsluttes i hr 2006. Udgangspunktet for opdateringen er, at alle planer afslut-
tetfsr 2002 suppleres med:

. Ordensreglement.

. Nyevildtplejebestemmelser.

. Opdatering af afsnit om lovgivning.

. Nye onsker/justeringer fra den etablissementsforvaltende myndighed.
o Udarbejdelse af en skovplan
. Ajourforing af digitalt og analogt kort efter behov.

Ovenstiende tidsplan for revisionen blev imidlertid rendret pi et halv6rligt samarbejdsmode
mellem Forsvarskommandoen og Skov- og Naturstyrelsen i maj 2004. Det blev her besluttet,
at den generelle plan for revision afdrifts- og plejeplanerne skulle underg6 en stsrre revision
nfrr forsvarsforliget var godkendt, og implementeringsplanen og konsekvenser heraf var kend-
te.

I november 2004 var disse forhold kendte, og Forsvarskommandoen besluttede efter aftale
med Skov- og Naturstyrelsen at planrevisionsperioden blev flyttet et 6r, siledes at der inden
udgangen af2007 skulle foreligge en revideretudgave afalle drifts- og plejeplaner, som er af-
sluttet far 2002. Planer, som er afsluttet i 2002 eller senere, vil blive revideret i takt med at de
udlsber efter den 15-6rige planperiode (eller for, i fald der opst6r sarligt behov herfor). Et en-
kelt terran er gledet ud af planrevisionen, nemlig Melby Skydeterren, idet forsvaret ikke
lzengere benytter terrenet og derfor er ved at afi'rikle sine aktiviteter.

De l5 resterende drifts- og plejeplaner er folgende: Oksbsl Skyde- og Ovelsesterrrcn, Nrest-
ved Ovelsesplads, Norre Uttrup Ovelsesplads, Hovelte-Sandholm-Sjrelsmark Ovelsesplads,
Borris Skydeterran, Jagerspris Skyde- og Ovelsesterr&n, Stold Skydeterreen, Skydeomride
Tranum, Haderslev Ovelsesplads, Halk Skydeterren, Flyvestation Aalborg, Finderup Ovel-
sesplads, Kulsbjerg og Vordingborg Ovelsespladser, Flywestation Karup samt Hevring Skyde-
terrren.

Opsigelse af samarbejdsaftalen mellem Forsvaret og Skov- og Naturstyrelsen
Tidsplanen for revisionen blev rendret igen i forbindelse med forsvarets skriftlige opsigelse af
12. december 2006 af samarbejdsaftalen mellem Skov- og Naturstyrelsen og Forsvarskom-
mandoen vedrsrende drifts- og plejeplanlregning som betyder, at samarbejdet ophorer med
udgangen af 2007. Der blev i den forbindelse endret pi hvilke drifts- og plejeplaner der skal
fardiggores i lobet af 2007. Det blev aftalt pA det efterfolgende halvirsmsde den26.januar
2007 , at folgende 6 planer skulle opdateres i 2007: Borris Skydeterran, Finderup Ovelses-
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plads, Nsrre Uttrup Ovelsesplads, Hovelte-Sandholm-Sjalsmark Ovelsesplads, Jegerspris
Skyde- og Ovelsesterren samt Oksbol Skyde- og Ovelsesterr&n.

4.3 Revisionens indhold
Revisionen vil besti i en opdatering af den gamle plan samt tilfojelse af nye punkter, siledes
at den tilfores

o En evaluering af de gennemfsrte plejetiltag for at dokumentere den biologiske effekt
fif. miljostrategi, se ovenfor).

o Et ordensreglement for offentlighedens adgang, som implementering af bekendtgorel-
se herom fra Forsvarsministeriet og opfolgende Forsvarskommandobestemmelse (se
ovenfor).

. Nye vildtplejebestemmelser, jf. Forsvarskommandobestemmelse herom i2OO2.
o En opdatering af afsnit om lovgivning, som folge af ny, offentlig planlregning, lovgiv-

ning og kommunalreform (ny zone-myndighed, nye region- og kommuneplaner, revi-
deret Skovlov, Museumslov og Naturbeskyttelseslov mv.).

. Indfojelse af nye onsker/justeringer fra etablissementerne, bl.a. pA baggrund af erfa-
ring med drifts- og plejeplanen.

o Integration af bestemmelser for skovenes drift og pleje, hvor det er aktuelt.
o Ajourforing af digitalt og analogt kortmateriale efter behov.
o M6lrettet indsats med henblik pi en klargoring til opfuldelse af kravene i EF's Habi-

tatdirektiv til forvaltningsplaner for terrener eller dele heraf, som er udpeget som Na-
tura 2000 omr6der.

Offentligheden vil som minimum blive inddraget i planrevisionen som horingspart ved en
ekstern horingsrunde af planudkastet. Ved storre planrndringer inddrages offentligheden dog
allerede fra starten af planprocessen ved skriftlig indkaldelse af planbidrag.

Omfanget af offentlighedens inddragelse bliver i hvert enkelt tilfeelde fastlagt p6 det indle-
dende planrevisionsmode mellem Forsvaret og Skov- og Naturstyrelsen.
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5 Srerligt om drifts- og plejeplanen for Hsvelte-Sandholm-
Sj relsmark Ovelsesplads

5.1 Baggrund
Nrervarende revision af drifts- og plejeplanen fra 1998 blev igangsat ved et indledende op-
startsmsde aftrold pi Hovelte Kaserne den 17. oktober 2005. Til stede var representanter fra
Forsvarskommandoen, Forsvarets Bygningstjeneste, Garnisonskommandantskabet under Den
Kongelige Livgardes servicesektion, forstprodukt.dk (ekstern skov-konsulent) og Skov- og
Naturstyrelsen.

I sommeren 2006 gennemgik Skov- og Naturstyrelsen terr@net med henblik p6 beskrivelse og
evaluering af de plejetiltag, der var foreskrevet i den tidligere driftsplan samt at revidere det
eksisterende digitale kortmateriale.

I forbindelse med udarbejdelsen af drifts- og plejeplanen har Hovedstandens Udviklingsrid,
Hsrsholm Kommune, Allerod Kommune, Birkersd Kommune, Danmarks Naturfredningsfor-
ening, Friluftsridet, Entomologisk Fagudvalg, Dansk Ornitologisk Forening m.fl. haft planen
i horing inden frerdiggorelse. De indkomne horingssvar er indsat som bilag bagest i neerve-
rende plan, sammen med Skov- og Naturstyrelsens svar pi de indkomne bemerkninger og
forslag.

5.2 Aftalens virkning
Drifts- og plejeplanen er bindende for de to aftaleparter, Forsvarets Bygnings- og Etablisse-
mentstjeneste og Skov- og Naturstyrelsen. Ved underskrift af planen forpligter aftaleparterne
sig sAledes til at efterleve og respektere planens fastsatte bestemmelser.
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STATUS

6 Beskrivelse af Hsvelte-Sandholm-Sjrelsmark Ovelsesplads

Hovelte-Sandholm-Sjrelsmark Ovelsesplads ligger i Nordsjalland og er for storstedelens ved-
kommende beliggende i Allerod Kommune. En mindre del af terrrenets nordsstlige hjorne
ligger i Horsholm Kommune og nogle ffi, meget smi arealer mod sydost ligger i Rudersdals
Kommune (tidligere Birkerod Kommune).

Oversigtskort samt ej endomsgr@nse over Hayelte-Sandholm-Sj cplsmark svelsesplads

Ovelsespladsen grenser mod nord op til Tokkekob Hegn, Kettinge landsby og landbrugsarea-
ler. Mod ost ligger Sjrelsmark landsby, landbrugsomrider, Gentofte vandforsyning, Sjalso og
Birkerod by. SydpA afgranses arealet af Nordbanen - dog er der et lille areal syd for banen
beliggende i landbrugsomride med en del hestefolde og et dyrehospital. Mod vest ligger ovel-
sespladsen op til Allerod by samt til landbrugsomrider mellem Birkersd Kongevej og jernba-
nen.

Arealet er ejet af forsvaret og drekker i alt 544,5 ha - heraf er 67 ,9 ha skov

Ovelsespladsen omfatter et kaserneomride - Hovelte Kaserne - i den sydvestlige del.
Herudover findes Sandholmgird med tilhorende garageomrider beliggende syd for Sand-
holmlejren, Hovelteg6rd med Hsvelteg6rd beliggende ud mod Kongevejen, Ny- og Gl. Mo-
torgird beliggende hhv. syd for jernbanen og syd for Hsvelte Fredskov, samt et antal tjene-
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steboliger og anden spredt bebyggelse. Mod nordsst ligger den nu lukkede Sjrelsmark Kaser-
ne.

Udover de nrevnte bebyggelser findes der af militrere svelsesfaciliteter pi ovelsespladsen bl.a.
Sjrelso skydebane.

Ovelsespladsen gennemskreres af 2 store offentlige veje i ost-vestgiende retning, Sjelsmarks-
vej i nord og Kongevejen i syd. Herudover rummer ovelsespladsen et antal mindre veje samt
et net af beltespor.

Ovelsespladsens ydre grenser er afmerket ved sort-gule pale og skilte. Der er af sikkerheds-
hensyn opsat hegn omkring Sjalsmark Kaserne, Hsvelte Kaserne, Sandholmg6rd, Ny Motor-
g6rd, Gl. MotorgSrd, Hoveltegird samt Sjrelso Skydebaner.

Et kort over Hovelte-Sandholm-Sjalsmark Ovelsesplads ses i bilag I (i kortlomme bagest).

6.f Den militrere historie

Ovelsespladsen

Omridets militare historie startede i 1910, hvor staten kfrbte 320 tdl. af Hoveltegirds jorder,
hvorpi Hoveltelejren (den nuvarende Hovelte Kaserne) med ovelsesterren og skydebane
blev anlagt. Den resterende del afjorden blev udlejet til gresning. Den oprindelige del af Ho-
velte Kaserne blev opfort i perioden 1910-1912, og fungerede som sommerlejr for 6n rekrut-
bataljon. Der er siden bygget til og moderniseret flere gange for at gore stedet mere tidssva-
rende. Det oprindelige ovelsesterrren 16 hovedsageligt nord for Hoveltelejren pA begge sider af
Kongevejen. Senere, omkring 1946, blev arealet udvidet mod nord til Sjrlsmarkvej.

I tidsrummet 1910-1912 opkobtes ligeledes jord fra Sandholmgird og Sandholmlejren opfor-
tes. Til at begynde med fungerede Sandholmlejren i lighed med Hsveltelejren som sorlmer-
lejr for en rekrutbataljon. Under 1. Verdenskrig blev lejren anvendt til intensiv rekrutuddan-
nelse. Fra 1919-1985 var lejren tilhsrssted for Den Kgl. Livgarde kun afbrudt under 2.Yer-
denskrig, hvor den tyske besattelsesmagt overtog lejren i en periode. I 1985 rsmmede Den
Kongelige Livgarde Sandholmlejren og flyttede til Hsvelte Kaserne. I januar 1986 blev Sand-
holmlejren solgt til Indenrigsministeriet, og der blev oprettet asylcenter pi stedet.

Hoveltegflrd (Center for Forvaltning) har siden 1946 haft militrer anvendelse. Det bebyggede
areal blev dengang foroget vresentligt i form at et stort antal barakbygninger. I 1948 blev
Sandholmgird opkobt af Forsvarsministeriet, som indrettede den til brug for Den Kgl. Liv-
garde i forbindelse med en sanering af Sandholmlejren i 1952-55.

I 1950 erhvervede Forsvarsministeriet arealerne nord for Sjalsmarksvej og svelsesterrenet
fik sin nuverende stsrrelse. Her opfortes Sjelsmark Kaserne. Jorderne, hvorpi den nye ovel-
sesterran blev anlagt, horte tidligere under landsbyerne Kettinge, Sjelsmark og Blovstrod.

Sjelsmark Kaserne har fra 1952-2005 huset Kronens Artilleriregiment, der i 1982 blev sam-
menlagt med Sj rellandske Artilleriregiment til Kongens Artilleriregiment.
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Som folge af det seneste forsvarsforlig (2004-2007) blev Sjrelsmark Kaserne nedlagt i august

2005 og Kongens Artilleriregiment, der havde til huse p6 kasemen blev samme dato lagt
sammen med Dronningens Artilleriregiment. Regimentet benevnes i dag Danske Artillerire-
giment og er garnisoneret i Varde.
Sjrelsmark Kaserne er pA plantidspunktet under frasalg.

Den Kongelige Livgarde

Den Kongelige Livgarde blev oprettet af Kong Frederik 3 den 30. juni 1658. Kongen havde to
opgaver til regimentet:

o Som liwagt at beskytte landets overste myndighed - Kongen
o Som infanteriregiment at indgi i den danske hrer

De to opgaver har Livgarden lsst siden under mottoet: "Pro Rege et Grege" (for Konge og
Folk).

Det nuverende regiment var oprindeligt Den Kongelige Livgarde til Fods, idet Danmark ogsi
r6dede over Den Kongelige Livgarde til Hest fra 166l til 1866. Endvidere eksisterede Dra-
bantgarden under forskellige former fra 1571 tll1763 samt Grenaderkorpset fra 1701 tll1763,
hvor det blev indlemmet i Livgarden til Fods.

Organisation
Den Kongelige Livgardes organisation har endret sig gennem tiden. Ved oprettelsen var der
tale om 6-8 kompagnier fra den stiende her, og efterhinden opstilledes styrken i bataljoner ir

4 kompagnier. I perioden 2000-2005 var Livgarden historisk det stsrste nogensinde med 7 ba-
talj oner i mob ilis erings styrken samt forskelli ge sp ec ialenheder.

Fra medio 2005 bestir Den Kongelige Livgarde af:
. Garnisonsststteelement
o Vagtkompagniet/Den Kongelige Livgarde med Livgardens Tambourkorps
o Den Kongelige Livgardes Musikkorps
o 1. Bataljon/Den Kongelige Livgarde (Vlivgarden)
o 2.Bataljon /Den Kongelige Livgarde (IVlivgarden)

I/Livgarden indgir som
panserinfanteribataljon i Hrerens I .

Brigade, mens llll-ivgarden indgir
som uddannelsesbataljon i Hrrens
2. Brigade.

Hsvelte Kasernen i Hovelte
Indkvarteringen fandt oprindeligt
sted hos Ksbenhavns borgere.
Enkelte kompagnier af Livgarden til
Fods 16 pt Kastellet. I 1786 rykkede
Livgarden til Fods ind pi
Livgardens Kaserne ved Rosenborg
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Eksercerplads. Trods udvidelsen af Livgardens Kaserne i Kobenhavn i 1845, var pladsen alt
for kneben til at indkvartere sivel gardere som rekrutter. Samtidig bevirkede udviklingen in-
den for viben og taktik i det 20. Arhundrede, at Livgarden m6tte have en fast lejr eller kaserne
uden for Ksbenhavn med bedre adgang til terren og skydebaner. Efter at have anvendt Jre-
gersborg Kaserne i perioden 1909-14 og 1920-43, samt andre sjzellandske domiciler i kortere
tidsperioder, overtog Livgarden i 1945 Sandholmlejren i Nordsjrelland.

I 1985 overfortes Livgarden si til den mere moderne og storre kaserne; Hsvelte Kaseme, op-
fsrt i 1940 og moderniseret i 1960'erne.

Foran I & II bataljons hovedkvarter pi Hsvelte
Kaserne stir der en statue afen garder i
feltuniform. Statuen blev rejst i 1978 i
Sandholmlejren, og er udfort af Eric Erlandsen.
Den er siden fulgt med Den Kongelige Livgarde til
Hovelte Kaserne.

Statue afsarder i feltuniform
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6.2 Geologi

Landskabet omkring ovelsespladsen er dannet under den sidste istid Weichsel, for ca.115.000-
10.000 6r siden. Fra Sverige og Norge bredte det Nordeuropreiske isskjold sig henover den
nordlige halvkugle og dakkede stsrstedelen af Danmark med ismasser.

Isens udbredelse var storst under det tredje fremstod Nordostisen (Hovedfremstodet) for knap
22.000 6r siden. Isranden stod da i Middylland ved den sikaldte Hovedstilstandslinje.

Ve ndsy s s el-G r ibskov fas e n

lsen smelter tilbage fra Hovedstilstandslinjen, men gare flere genfremstod. Vendsyssel-

Gribskovfasen,for ca. 16.-15.000 5r siden satte tydelige spor i landskabet. Da genfremstsdet
havde sin storste udbredelse stod isranden umiddelbart nord for ovelsespladsen. Nedenstiende
figur viser, hvor isen stod under henholdsvis Hovedfremstsdet og Vendsyssel-Gribskov fasen

- de to isfremstod, der har betydet mest for landskabet omkring ovelsespladsen.

Ismassernes udbredelse under hhv. Hovedfremstodet t.v., og Vendsyssel-Gribskov t.h

Kilde: Michael Houmark-Nielsen

Landskabet formes
I takt med isfrontens tilbagerykning og afsmeltning over Sjalland, efterlod den nresten nord-
sydgflende isfront et jevnt kuperet morenelandskab over store dele af Sjelland og i omr6det
omkring ovelsespladsen var der opst6et et nyt landskab.
Under isen havde de voldsomme krafter modelleret landskabet. Dels pi grund af isens beve-
gelse, og dels pi grund af de store mrengder smeltevand, der til stadighed sogte ud mod isran-

qF

|.

I
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t
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den. De underliggende jordlag var langsomt blevet slebet af og fart med is og vand for igen at

blive aflejret under og foran isen.
Det materiale, der blev aflejret direkte af isen - moreneler - best6r af usorteret ler (10-25 %)
blandet med sand, grus og sten. Laget er typisk 0,5-3 meter tykt og er sammenhengende og

besvrerligt at grave i. Materialet, der blev transporteret vak af smeltevandet blev aflejret ef-
terhinden som strsmhastigheden aftog, forst det grove materiale og senere det fine. Materialet

- smeltevandsgrus - kendetegnes derfor ved at vrere velsorteret.

Under isens afsmeltning blev storre og mindre isklumper efterladt i det frismeltede landskab.

Omkring isklumperne blev der langsomt aflejret materiale og da isklumperne senere smeltede

bort, efterlod de aflobslose, vand- eller moseffldte huller i landskabet - de sikaldte dodishul'

ler.

De vandfuldte huller groede til i den efterfolgende varmetid, og da plantemateriale kun ned-

brydes langsomt under vandmrettede, anaerobe forhold, blev der dannet tsrvebund - sikaldt

ferskvandstorv - af det ophobede, uomdannede organiske materiale. Drabak Moses tarv har

sflledes varet op til 4 meter tykt for afgravningen for alvor begyndte i forrige irhundrede. I
dag er der mange steder under Yz mtsrv tilbage, og sporene efter torvegravningen er stadig at

se i form af vand- og rorsumpfyldte grave samt pile- og birkemoser.

I huller i og omkring dodisen, hvor der
var roligt vand, blev der nogle steder

afl ejret meget finkornet materiale,
hvorved omridets teglvarksler blev
dannet.

Figuren er et geologiskjordartskort, der
viser jordbunden i en meters dybde. Fi-
guren viser hvordan de forskelligejor-
darter placerer sig pi ovelsespladsen.
Sammenlignes kortet med

Grundkortet (kortbilag 1) ses der

tydeligt en sammenheng imellem
jordarterne og naturtyperne.

Jordartskort (efter GEUS 1999). Mork
gron (FT) erferskvandstorv: Brun (ML) er
moreneler og rod (DG) er smeltevands-
grus.
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6.3 Landskabet

Landskabsbilledet pi ovelsespladsen domineres af en mosaik af overdrevsarealer, moser og
enge. Herudover rurnmer ovelsespladsen 3 mindre, egentlige skove nemlig Hsvelte Fredskov,
Ellebaklund og Frimarkeskoven. For Hovelte Fredskovs vedkommende kan det dokumente-
res, at der har vreret skov pi dette sted i hvert fald siden 1500-tallet.
Der er igennem tiden foretaget en del mindre beplantninger spredt over hele terrrnet. Store
arealer er under tilgroning med krat, de torre overdrev indtages af tjarn, sl6en og eg, og pi de

fugtige lokaliteter spreder iseer pil og birk sig hastigt.

Ovelsesterrrenet gennemskeres af en rrekke mindre vandlob bl.a. Degnebekken, Ellebekken,
Drabrekken, Marens Rende og Kajerod A, der alle har tillob til Sjelso. Endvidere findes der et

stort antal mindre soer og vandhuller pi terrrenet.

Ovelsespladsen som et samlet omride udgor et varieret og verdifuldt naturomride. Den eks-
tensive drift, der har fundet sted siden militreret overtog arealerne, har bevirket, at terrrenet ef-
terhinden rummer et meget rigt og varieret dyre- og planteliv. Omridet fungerer som spred-
ningsomr6de for dyr og planter til den omkringliggende, mere intensivt benyttede natur. Area-
lerne giver et godt billede af, hvordan Nordsjrellands landskaber kan udvikle sig naturligt.

6.4 Korttegning
Pi grundlag af luftfotos, markgennemgang, matrikelkort og tidligere kort, er der udarbejdet
digitale kort, som omfatter et grundkort, et terrankort og et drifts- og plejekort. De tre kort er
indsat bagest i denne plan som kortbilag 1,2 og 3.

Grundkort (kortbilag 1)

Grundkortet viser status for arealanvendelsen pA plantidspunktet (2006). I princippet medta-
ges alt af betydning for drifts- og plejeplanlegningen. Kortet anvendes som grundlag for
drifts- og plejekortet, samt for eventuelle andre temakort, som kan udarbejdes i tilknytning til
planen.

Under grundkortets titel er terranets samlede areal i hektar angivet. Grundkortet er desuden

forsynet med en signaturforklaring samt en angivelse af milestoksforholdet.

PA kortet inddeles terrenet i forskellige "afdelingef', dvs. delomrider i en passende storrelse.

Afdelingsgr&nserne falger si vidt muligt genkendelige og permanente terrenlinjer som f.eks.

veje og hegn. Afdelingerne nurlmereres med fortlobende tal - i denne plan afd. 1,01-124.

De enkelte afdelinger opdeles igeni"litra", der svarer til behandlingsenheder inden for den

enkelte afdeling, dvs. arealer, der er ensartede med hensyn til f.eks. terr&n, anvendelse,

vakstforhold, trearter eller alder. Eksempler pi litra er den enkelte mose eller eng i et storre

slettelandskab eller den enkelte skovbevoksning i et skovomride. Litra angives med et bog-
stav.

Til samtlige litra knyttes endvidere en to- eller trebogstavskode, en sikaldt "anvendelsesko-

de", der angiver arealtypen (f.eks. ORE for overdrev, MOS for mose, SLE for grresslette,

KLG for kaserne, lejr og garageomride). For de skovbevoksede arealer galder det som ho-
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vedregel, at anvendelseskoden svarer til bevoksningens hovedtrreart, mens den for de 6bne

arealer beskriver naturtypen i overensstemmelse med de beskytede naturtyper i Naturbeskyt-
telsesloven (Jf. i ovrigt afsnit 10 - Lovmessige brugsbegrrensninger eller bindinger).

Der kan ofte forekomme smi arealer med en anvendelse, der adskiller sig fra den ovrige del af
den pigreldende litra, f.eks. et mindre krat pi et overdrevsareal. Disse sm6 arealer snskes
markeret pi kortet, men ikke udskilt som selvstrendige litra med anvendelseskode, da de ikke
vurderes at have betydning i drifts- og plejelegningssammenhenge. Disse mindre arealer ind-
tegnes med prikket linje pA kortene (ulitreret bevoksningsgrrense).

Bevoksningsliste (bilag 4)

Til kortet hsrer en bevoksningsliste, der er en fortegnelse over terrenets afdelinger, litra og

arealtyper (anvendelseskoder). For hver litra er angivet arealsummen i hektar (ha) samt sup-

plerende bemarkninger. For skovbevoksede arealer findes tillige en rrekke oplysninger, der
beskriver bevoksningen n&nnere, s6som anlregs6r, indblanding, hojde og diameter.

Terrenkortet (kortbilag 2)

Terrrenkortet fremstilles til illustration af den fremtidige svelsesmessige brug af ovelsesplad-
sen. Pi kortet fremgir alle de militare installationer, sektoropdelinger m.m. Korffypen er ale-

ne til brug for drifts- og plejeplanen, og gruppe- og delingsforere henvises til svelsespladsens

ovelseskort.
Kortet er fremstillet pi grundlag af grundkortet, men viser ikke anvendelseskoder, aftlelinger,

litra eller udprikninger, der er irrelevante i svelsessammenhrng.
Arealtyperne sl6s sammen i storre enheder, siledes at sammenhrengende skovbevoksninger
eller 6bne arealer fremg6r. Grofter, vandlsb og soer er ogsi tydeligt angivet. Samtidig vises

arealtyperne med separate farvesignaturer.

Drifts- og plejekort (bilag 3)

Drifts- og plejekortet er fremstillet pfl baggrund af ovennrevnte grundkort og er en grafisk il-
lustration af de fremtidige forskrifter og retningslinjer vedrorende drift og pleje af terranet
beskrevet i drifts- og plejeplanen. Med farver og sarlige signaturer er fremhrevet de omr6der,

hvor der skal ske rendringer i anvendelsen, eller gennemfores sarlige plejeforanstaltninger af
hensyn til flora og fauna. Endvidere vises planlagte anlag og beplantninger.
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6.5 Registrering af arealtyper
Nedenstflende tabel og figur viser en sammenstilling af arealfordelingen i henholdsvis hektar
(ha) og procent. Det samlede areal er opgjort til 544,5 ha, hvoraf 272,9 ha er beskyttet efter
Naturbeslqrttelseslovens $3 (Jvf. i ovrigt kapitel 10.6).

Tabel l: Arealfordeling og -sqmmensetning

Gres/hedekledte arealer

ORE*

SLE

Vfldomrider
so*
MOS*

ENG*

Skov og krat
(Se traartsfordelingen senere i afsnittet)

UKU
KRT

Dyrkede arealer

VAG
Veje og bdtespor
VEJ

BEL
Militere anleg
SKB

BAN

KLG

Anden anvendelse

ANN
FUT

LUA
DEP

HUS

Total

3,0

So

Mose

Eng

Vildtager

vej
Brltespor

4,5

Overdrev

Slette

l9l,5
5l

7,8

28,6

39,3

Produktiv skov

Ukultiveret skov

Krat

67,9

1,3

55,6

))<
17,4

Skydebane

HAndgranatbane

Kasem e/lej r/garageomride 29,9

0,0

15,0

1,1

1,5

0,6

\7
544,5

Anden anvendelse

Fysisk uddannelsestrrning

Lukket Ovelsesomride

Depotomride

Hus og have

* Arealerne er omfattet og beslEttet af Naturbeslryttelseslovens S 3.

Anvendelseskode ofl kort Arealfvper Areal i ha



Beltespor So
1% Militar anlag

6%
Overdrev

Vildtager
Skov
13o/o

Areqlanvendels en pd Hsvelte- Sandholm-Sj els mark Ovels esplads.

Arealer under 0,5 % ikke indeholdt ifiguren.

I det folgende er der redegjort for definition og afgrensning afde enkelte arealtyper, som de

er angivet pi grundkortet. Der er ligeledes en kort beskrivelse af specielle forhold, der knytter
sig til arealtyperne.

Greskledte og ovrige dbne arealer

Overdrev (ORE)
Overdrev udgorl9l,5 ha, svarende tLL35,2 o/o af avelsespladsen. Overdrev er karakteriseret
som torbundsarealer med en lys6ben, naturlig gres- og urteflora, som ikke har vreret godsket,

sprojtet eller jordbearbejdet igennem en lengere Arrrekke. Overdrevene har typisk et meget

artsrigt og botanisk interessant vegetationsdekke og insektliv, eksempelvis Flojlsgres, Bld-
klokke, Bldhat, Mark-Rodtop, Markbynke m.v. og sommerfugle som Almindelig Bldfugl og

Lille lldfugl.
Overdrev er en kulturpflvirket vegetationstype, der som hovedregel er opsteet ved langvarig
grresning. Som naturtype i Danmark, har overdrev eksisteret siden agerbruget blev indfort for
ca. 6000 6r siden.
Ordet overdrev (oredrev) betegner egentlig stenetjord, der ligger udyrket hen, og som kun
benyttes til grasning. Overdrevene er typisk opstiet pi utilgengelige, marginale agerjorde,

der ikke var opdyrkningsegnede og fungerede atmindeligvis som fallesgrresning for landsby-

ens kreaturer. Efterhflnden som girdene flyttede ud fra landsbyerne og landbruget blev mere

effektivt, blev mange af de gamle overdrev inddraget i driften. Den andel, som overdrevene

udgor i det danske landskab i dag, er siledes ganske ringe og blot 0,3 oh aflandets areal er i
dag overdrev. Overdrevene er generelt truede af tilgroning, og vil, hvis de ikke plejes, udvikle
sig til hojtvoksende, ensartet grresdomineret vegetation og senere til sluttet krat eller skov.

Ovelsesterrrnets stsrste, sammenhrengende overdrevsareal udgores af arealerne nord for
Sjrelsmarkvej (afd. 102 a og 103 a, jf. kortbilag l). Af andre store overdrevsarealer kan nav-
nes omr6det vest for Ellebeklund og Ny Skydebane (afd. 105b og 106b), omriderne nord og

vest for Hovelte Kaserne (afd. 1 l0a) samt ikke mindst det store areal umiddelbart sst for Ha-
veltevej kaldet Ulerne (afd. I 12 a og 1l3b).

Eng
7 o/o

slette
9o/o

Krat
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3%

vej
4%

Mose
5o/o
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Sammenhaengende overdrev pe2.5OO m2 og derover er omfattet af bestemmelserne om be-
skyftelse og pleje i naturbeskyttelseslovens g 3.

Slette (SLE)
Slette udgor 5l ha, svarende tll9,4 Y, af avelsespladsens samlede areal. Ved slette forst6s et
overvejende flbent og vedvarende grresklredt areal, som ikke er omfattet af biotopsbeskyttel-
sen efter Naturbeskyttelseslovens $ 3 (Jf. i ovigt afsnit 8 - Lovmressige brugsbegrrensninger
eller bindinger). Sletter er ofte kulturpevirkede (godet, sprojtet, evt. dyrket i omdrift o.lign.)
og er derfor prcget af en ensidig, artsfattig vegetation. Arealerne er typisk dominerede af kul-
turgrresser og er i den nuvarende status botanisk ret uinteressante. Ved en eendring af ple-
jen/driften af slette kan arealerne dog med tiden udvikle sig til en mere interessant naturtype.
Arealer phtor bund kan s6ledes med tiden udvikle sig til overdrev, mens lavtliggende arealer
kan udvikle sig til ferske enge eller mose.

Dyrkede arealer

Vildtager (VAG)
Der findes l5 vildtagre spredt rundt pA terraenet, svarende til 3 ha.

Vddomrdder

Vidomrider pA terranet er meget vigtige pA grund af deres vrerdi som levested for en rakke
plante- og dyrearter, der har det svrert i det omkringliggende landskab. Der er ved registrerin-
gen lagt vregt p6, at de forskellige typer af vidomrf,der skal kunne adskilles, hvorfor de er op-
delt i nedenstiende kategorier.

Soer (SO) Soerne udgor i alt 7,8 ha svarende t1l 1,4 %o af det samlede omrflde.

Naturtypen so omfatter alle permanente, ferske soer, damme og vandhuller med 6bent vand-
spejl. Vandstanden svinger noget efter irstiden, og nogle vandhuller kan tsrre ud i lobet af
sommeren. Ved korttegningen er det derfor den hojeste vandstand som er registreret enten ved
markgennemgangen eller pi de anvendte luftfotos, der er blevet anvendt som grense.

Til forskel fra sser ligger vandhuller ofte si isolerede, at kun arter med god spredningsevne
kan ni frem til dem. Da mange vandhuller samtidig tsrrer ud om sommeren eller bundfryser
om vinteren, er en del vandhulsorganismer fra naturens side enten tilpasset til at kunne over-
leve midlertidig udryddelse af de enkelte bestande, eller til at overleve i bundmudderet i en
periode. De vanskelige forhold betyder at fisk ikke naturligthorer til i vandhullerne, og at
vandhullerne derfor har btor betydning som ynglelokalitet for padder og insekter.

Det ansl6s, at hen ved en 20 o/o af Darurrark ved istidens afslutning 16 hen som soer og tidvis
vanddrekkede omrAder. Efter isens bortsmeltning skyllede store mrengder ler og sand imidler-
tid ned i soer og lavninger og med skovens indvandring overtog aflejring af dsde planterester
hovedrollen i den naturlige opffldning af soerne. I de sidste par 6rhundrede har den kunstige
afuanding og drening accelereret udviklingen voldsomt, og i dag udgor soerne kun I % af
landets areal.
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Der findes 6n storre so (Carinasoen) samt tre mindre, kaldet Sandholmsoeme.. Herudover er
der i alt 3 8 vandhuller pi ovelsespladsen. Hovedparten af disse er skabt som folge af tarve-
gravning - enkelte i omridets sydlige ende som falge af gravning efter teglvarksler. Af de 38
vandhuller er l4 beliggende i Drabrek Mose.

Soer og vandhuller pi 100 m2 og derover er omfattet at Naturbeskyttelseslovens $ 3. Det grl-
der ogs6 temporrere soer, det vil sige sser der kun er vandffldte en del af hret, typisk fra vin-
terperioden til hen i sommerminederne.

Mose (MOS)
Ovelsespladsens moser udgor 28,6 ha, svarende til 5,3 yo af det samlede areal. Mosearealer er
kendetegnet ved en gennemsnitlighaj grundvandstand og er opstiet ved tilgroning af soer el-
ler fugtige lavninger. En rrekke plante- og dyrearter er tilpassede og aftrrngige af moserne,

f.eks. Mose-Bunke, Nab-star og Lyse-Siv.

En srerlig mosetype er Rorsumpen, som oftest er domineret af tagrar. Ferskvandsrorsumpe
udvikles sedvanligvis som randvegetation i lavvandede omrider af sser og vandhuller og er

vigtige levesteder for en rrekke ferskvandstilknyttede fugle som f.eks: Grdstrubet Lappedyk-
ker, Blishone, Vandrikse, Rorspurv, Grdand og Troldand.

Da plantemateriale kun nedbrydes delvist i den vandmattede, iltfattige jordbund, vil der i mo-
serne til stadighed ske en ophobning af organisk plantemateriale - sikaldt torvedannelse.

Mange moser har da ogsi af den grund i tidens lsb vrret udnlttet til torvegravning. Den sta-

dige ophobning af plantemateriale bevirker en havning af torvebunden pi mellem 0,1-1,0 mm
om 6ret, hvorved konkurrenceforholdene mellem de enkelte plantearter hele tiden rendres. Et
moseareal er siledes et meget dynamisk plantesamfund under stadig udvikling, og vil uden

kulturpevirkning med tiden udvikle sig mod sluttet skov. Ved vedvarende kulturpivirkning i
form af slining eller grasning vil mosen derimod omdannes til fersk eng, der igen ved oplLa-

rende drift kan blive til en mose.

Hvor tilgroning er en del af den naturlige dynamik i moserne, er mange moser i dag truet di-
rekte eller indirekte af kulturpivirkninger som grundvandsindsivning, omfattende afuanding
(ogsi af naboarealer), luftforurening og spredning af invasive planter (ikke-hjemmehorende,

aggressive arter), f .eks Kemp e - Bj orn e kl o.

Ovelsespladsens stsrste mose er Drabrk Mose i afdeling 107. Mosen bestir af 6bne partier,
pilekrat, birkeskov og Sben vandflade. Herudover findes en reekke mindre mosearealer spredt

i omridet og i afd. 103 tigger en rrekke interessante mosearealer i tilknytning til Degnebrek-

ken.

Mosearealer pi 2.500 m2 og derover er omfattet af Naturbeskyttelseslovens $ 3.

Enge (ENG) udgor 39 ,3 ha, svarende tll 7 ,2 o/o af det samlede areal. Hvor moser er naturligt
dannede plantesamfund, er enge betingede af vedvarende kulturp6virkning som gresning eller
slining. Grresning eller slAning skaber endringer i konkurrenceforholdene blandt mosernes

plantearter, og favoriserer de arter, der kan t6le og er tilpasset sidanne kulturpevfukninger, og

engens plantesamfund er siledes karakteriseret af lavtvoksende, lyskrrevende, fler6rige grres-

ser og urter. Lave planter som liden pileurt, vandnavle og kragefod undg6r eksempelvis nem-



mere dyrenes bid, ligesom visse arter f.eks. /pesiv og gfttyde pga. deres indhold af giftstoffer
eller bitre smagsstoffer vrages af dyrene.

Ved drrening, godskning, jordbehandling eller isining af kulturgrresser, omdannes engene til
"kulturenge" uden indhold af de karakteristiske krerplanter.

Opretholdelse af engen som naturry?e med deres specielle og ofte artsrige plante- og dyre-
samfund er betinget af fortsat kulturpivirkning. Ved ophor af driften vil der som regel ske en

udvikling til et artsfattigt samfund af haje, fleririge gresser og urter (hojstaudeeng), der med

tiden vil udvikle sig over i et piledomineret kratstadie til sumpskov eller skov.

Forsumpning Tilgroning

Tilgroning Ophor af dift

Drft

Tilgroning Forsumpning
Gresning, hoslet

Hoj grundvandsstand

Udviklingsmessig sammenhang mellem de forskellige mosetyper. Engsamfundet opretholdes ved haslet

og/eller gresning. Ved ophorende udnyttelse sker der en tilgroning og engen udvikles mod skovsump og

senere egentlig skov, oftest med hojstaudesamftmdet som mellemled. Efter Skov' og Naturstyrelsen, 1993

Der findes to store, sammenhangende engarealer pi ovelsespladsen. Engene i afd. 105 a, der

ligger som en bred, fugtig zone mellem Sobakken og overdrevsarealerne mod vest og Sjelso
mod ost, samt Sletterne, der ligger vest for Kajerod i (afd. 106 a og 108 a). Der har de seneste

ir varet foretaget hoslet pi Sletterne.

Engarealer pi 2.500 m2 og derover er omfattet af Naturbeskyttelseslovens $ 3.

Hojmose

Skov

HojstaudesamfundSkovsump

Tilgroning

Naturligt udviklet
krer/rorsump Eng

So
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Skov og krat
Skov
Skovbevoksningerne u'dgar i alt 67,9 ha, svarende tll12,5 Yo af det samlede areal. Skov defi-
neres som hojstammede beplantninger, af s6vel plantede som selvsiede lov- og niletrrearter.
De skovbevoksede omrider er opdelt efter trcarter, og anvendelseskoden angiver hovedtrrear-
ten. Indplantede trrearter fremgir af bevoksningslisten og er angivet med en procentsats.

Af det samlede skovareal udgarlavtrn 64,1ha, svarende til94 %. De resterende 6 Yo udgores
af n6letrre, primrert radgran.

Det storste og mest verdifulde skovomr6de udgores af Hovelte Fredskov. Skoven domineres
af gamle bogebevoksninger med fugtige, lave partier med ask. Der er flere steder foryngelse
af elm ogbag. Hsvelte Fredskov nuevnes i historieskrivningen helt tilbage til 1502 - da under
navnet Kirkeskoven. Skoven havde pA den tid en noget storre udstreekning. Hovelte Fredskov
havde ved statens overtagelse i 1948 ikke veret drevet forstligt i langere tid, og den har siden
da ikke varet under drift. Skoven har i denne periode udviklet sig til et omride med mange
smibiotoper til gavn for flora og fauna.

Ellebreklund er et andet af ovelsesterreenets skovomr6der. De reldste beskrivelser af arealerne
som skov er fra 1771. Da beskrives arealerne som "henholdsvis bogeskov og nyplantning af
eg og ask". I dag bestir skoven primrert af ask. I skovens nordlige del blev der midt i 5O'erne
plantet en mindre rodgranbevoksning. Ogsi Ellebeklund har varet uden forstlig drift, men
benyttes intensivt til ovelser og gennemskares af et par dybe breltespor.

Nord for Sjrelsmarkvej op mod Sjrelsmark Kaserne ligger Frimerkeskoven. Arealet er tilplan-
tet for ca. 40 6r siden med asp, ask, rodgran og elm. Elmen i Frimrerkeskoven blev, som pi
resten af ovelsespladsen, h6rdt angrebet af elmesyge.

Udover de tre omtalte skove, findes en lang rakke sm6 skovbevoksede arealer, bide selvsie-
de, f.eks. Birkelundene nord og syd for Sletterne, og plantede, f.eks. "De gamle skydebaner".

BOG

EG

ASK

BIR

POP

ALO
RGR

L,ER

ANA
UKU
Total

Bog
Eg

Ask

Birk
Poppel

Diverse lol,tre
Rodgran

Lark
Diverse niletra
Ukultiveret skovareal

\1
15,8

5,7

28,6

5

J,J
a1

0,9

0,2

1,3

69,2
* Arealerne er omfattet og beslEttet af Naturbeslryttelseslovens $ 3
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Krat (KRT)
Krat udgor i alt 55,6 ha, hvilket svarer til 10,2 oh af avelsespladsens samlede areal. Krat defi-
neres som trr- og buskbevoksninger, der ikke danner hojstammede bevoksninger. Arealerne
vil typisk vrere selvsflede og af naturlig oprindelse. De mest udbredte kratomrider er tjorne-
krat i Ulerne i afd. ll2 og 113, men ogs6 i afd. 110 og 102. Desuden ses udbrudt pilekrat
omkring v6domrider og i de gamle skydebaner.

Uhiltiveret s kovomrdde (UKU)
Pi ovelsespladsen findes et mindre omride ved Ellebaklund, som blev gentilplantet efter
stormfaldet i 2005. I sommeren 2006 var stort set hele kulturen imidlertid giet ud pga. muse-
gnav, og arealet fremstir drefor pt plantidspunktet som ukultiveret. Derudover blev en be-
voksning renafdrevet i Frimrerkeskoven i 2006 - arealet er pA plantidspunktet ikke gentilplan-
tet. Omr6derne udgor 1,3 ha, svarende til0,2 %o af svelsespl adsen. Det kan forventes at der
pi ukultiverede skovomrider i lobet af en kortere 6rrrekke vil indfinde sig sluttet skov af hoj-
stammede treer. Det er tilladt at anvende plantning s6vel som naturlig foryngelse til at etable-
re hojstammet skov, blot omridet i lobet af en l0-6rig periode igen er bevokset pi en mide,
der sikrer, at der dannes sluttet, hojstammet skov.

Anden anvendelse

Anden anvendelse (AAN)
Anden anvendelse omfatter arealer, som ikke falder ind under andre kategorier, f.eks. op-
marchomrider, byggetomter m.v.. I alt l5 ha.

Veje

Irei (EJ)
Veje defineres som bilfaste og befastede veje, der som minimum kan brere almindelige kore-
tojer hret rundt. Spor (vf. signatur pt grundkortet, kortbilag l) er i modsetning til vej ikke
befrestet, og kan sadvanligvis ikke barekoretajer i vinterhalv6ret. Spor er ikke arealbrerende
og fremg6r derfor ikke af bevoksningslisten.

ford- og stendiger
Jord- og Stendiger er beskrevet i kapitel 6.7 om kulturhistorie. Sten- og jorddiger er angivet
med hver sin signatur pi kortet.
Jord- og stendiger er beskyttet i medfsr af museumsloven, siledes at der ikke mi foretages
andringer af deres tilstand.

Levende hegn
Der findes flere levende hegn p6 ovelsespladsen. Hegnene bestir typisk af lavtrner og buske
og findes i forbindelse med sten- og jorddiger eller pA grirnsen til naboarealer. De mest al-
mindelige tre- og buskarter er Hvidtjorn og Poppel.
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Militere anl@g

Kaserne, Lejr og Garage (KLG)
Anvendelseskoden KLG indeholder kaserne, varksted og andre omr6der, som ikke kan place-
res i anden sammenhang. I dette tilfrelde er storstedelen af omriderne i umiddelbar narhed til
Hovelte Kaserne, Sandholmg6rd, Garageomride, Hoveltegird, Gl. Motorg6rd og Ny Motor-
gird udpeget som KLG og udgor 29,9 ha, svarende til 5,5 o/o af avelsespladsens samlede areal.

Idretsanleg (FUT)
Kategorien dekker den internationale forhindringsbane ved Hsvelte Kaserne og udgor i alt
1,1 ha. Derudover findes der endvidere en idretsplads inde pA selve Hovelte Kaserne, der er

registreret som KLG.
Arealkategorien FUT (fusisk uddannelsestraning) er et udgiet begrebiforkortelse militrer
sammenhreng, men anvendes af praktiske grunde fortsat som kortkode pA grundkortet og i be-

voksninglisten til denne plan.

B cel tekor e t oj s s por (B,IE L)
B,EL er egentlige, permanente spor til brltekoretojer. Beltesporene er strerkt opkorte omr6-

der, hvor vegetationen er helt eller delvist bortslidt. BBL tdgar 17 ,4 ha, svarende tll 3,2 oh af
ovelsespladsen.

SlEdebane (SKB)
Anvendelseskoden omfatter pistol-skydebanen ved Hsvelte Kaseme, den afsperringsfrie "Ny
Skydebane" og den civile flugtskydebane, der ligger umiddelbart ost for denne.
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6.6 Flora og fanua pfl Hovelte-Sandholm-Sjrelsmark Ovelsesplads

Nedenstiende 2 kapitler er baseret pi den biologiske registrering, der blev foretaget i juli
1997 i forbindelse med drifts- og plejeplanen 1998-2013. Der er i forbindelse med revisionen
ikke foretaget en milrettet, ny biologisk registrering, men eventuelle supplerende fund i peri-
oden 1998-2006 er samlet sidst i afsnittene.

Flora
Floraen pi Hovelte-Sandholm-Sjrelsmark Ovelsesplads er omtalt i Palle Gravesens " Oversigt
over botaniske lokaliteter. L Sjrelland", udgivet af Fredningsstyrelsen i 1979. Omridets bota-
niske betydning er ikke klassificeret, men der gives folgende botaniske beskrivelse: " Den
storste del af terrrnet optages af 6bent, endnu ikke stabilt grresland. P6 torrere bakker domi-
nerer Hundegrces, iblandet Eng-Rottehale, Drap-Havre, Alm. Rollike, Host-Borst og Prikbla-
det perikum, og enkelte steder ses islret af Flojlsgres, Rod-Klover, Rundbladet Klokke, Hare-
klover og Blodstillende Bibernelle. Ph lavereliggende jorder dominerer I lm. Kvik, Stor Nelde,
Lddden Dueurt, Kdl-, Ager- og Kertidsel, Hjortetrost og Vild Karvel. Hist og her er der op-
vakst af Stilkeg, Hvidtjorn, Slden, Hunderose og andre hjemmehorende, almindelige rosenar-
ter, Hyld, Birk og Pil.

I og ved vandlob og vandhuller vokser Grenet Pindsvineknop, Bittersod NatslEgge, Top-,

Neb-, Knippe- ogAlm. Star, Bredbladet Dunhammer, Hoj Sodgres, Gul lris, Gul Frostjerne,
Vandmynte, Vandskreppe og Glanskapslet Siv. I et vandhul er fundet Roset-Vandstjerne, en

Vandaks-art og Kildemos (Fonttnalis antipyretica).

I Hsvelte Fredskov findes der i de torre dele Bog og Skov-Elm med Skovsyre, Bolget Bunke og

Lundrapgres, og i de fugtigere partier Bogmed Elm, Ask og Hassel og en bundflora af Bin-
gelurt, Korsknap og Salomons Segl ".

Om Ulerne og Carinasoen ved Kajerod hedder det, at "det er et so- og moseomride med gam-

le torvegrave. Tilgroet med pilekrat. Ifolge en reldre angivelse vokser kransn6lalgerne Chara
hispida og Chara globularis i torvegravene i lJlerne."

I 1991 fremlagde Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite for Allerod Kommune
en planteliste for ovelsespladsen for perioden 1970-1990, sammenstillet af lister fra biolog
Ulla Pinborg, biolog Peter Vestergaard samt fra Hovedstadsrfidet. Listen indg6r som bilag
til et fredningsforslag for Hovelte-Sandholm-Sjelsmark. Listen omfatter 401 arter, opli-
stet efter plantefamilier, og indgAr som bilag nr. 5 til narverende drifts- og plejeplan.

I forbindelse med det landsdrkkende "Atlas Flora Danica" projekt har Mikael Landt i 6rene

I 993 og 1994 undersogt floraen pA de militrere arealer. Han konstaterer i et notat af 26. sep-

tember 1995 herom, at jordbunden p& terrenet ovewejende er ler og torv. Typiske sandjords-

planter er derfor generelt sparsomt reprresenteret.

Endelig har Skov- og Naturstyrelsen foretaget botanisk registrering i forbindelse med sin bio-
logiske feltgennemgang af terrenet i juli 1997.
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I det folgende beskrives floraen mere indgiende, baseret pi naturtyper, og med en gennem-

gang af de enkelte lokaliteters flora.

Overdrevenes Jlora
Overdrevsfloraen er artsrig og berer prreg af ikke at have varet godet over en hngere irrrek-
ke. Den lerholdige jord betyder, at man ikke finder overdrevsarter som er typiske for tor og

sandet jordbund. Fsrst og fremmest er de mange forskellige grresarter fremherskende: Drap-
havre, Alm. Hvene, Eng-Rottehale, Alm. Hundegres, Flojlsgras, Alm. Kvik, Vellugtende Gul-

aks, Alm. Rajgras og Blod Hejre. Navnlig Draphavre er dominerende, og danner mange ste-

der en sammenhengende "dyne" af grcsvegetation.

En rakke blomsterplanter danner bestande salnmen med grasvegetationen. Fremherskende

arter er: Prikbtadet Perikon, Alm. KnopttrL Stor Knopurt, Gtil Snerre, Hvid Snerre, Ble-
resmelde, Bldhat, Engbrandbeger, Vild Kart,el, Hvid Okseoje, Legeoksehmge, Eng-

Gedeskrng, Radkne, Alm. Syre, Dusksyre, Alm. Hvidtjorn, Slden, Stilkeg, Glat Hunderose,

Httmlesneglebretg, Rejnfan, Bugtet Klover, Agerttdsel, Grdbynke, Tveskegget Erenpris, Alm.

Kellingetand, Gttl Stenklsver, Hvid Stenklover, Musevikke, Stor Fladstierne, Alm. Rollike,

Hvid Klover, Rodklover, Agergdseurt, Stor Skjaller, Alm. Torskemund, Harestar, Lancetbla-

det Vejbred, Bldklokke, Hamp-Hanekro, Gdsepotentil, Agerpadderokke, Alm. Kongepen, Glat

Btrre, Pastinak, Dagpragtstjerne, Aftenpragtstjerne, Alm. Brunelle, Slangehoved, Cikorie,

Rundbalg, Mork Kongelys, Horsetidsel og Neldeklokke.

Ved overdrevsarealer omkring Sparekasseegen i Ulerne s6s mindre bestande af overdrevsin-

dikatorarten M ark- Kr a gekl o.

Der blev i lggT ikke konstateret rodlistearter pt terrrenet, men i perioden 1970-90 blev der pi
et overdrevsareal sst for Hoveltegird fundet rodlistearten Blodstillende Bibernelle. Af sikald-
te A og B-arterr fra overdrev er der i 1993 og 1994 fundet Stivhdret Kalkkarse (pi overdrevs-

arealerne sydost for Hovelte Fredskov). I perioden 1970-90 er der fundet Nikkende Limurt.

Typiske overdrevsarter (indikatorarter) fra 1997 er Alm. Hvene, Bld-Klokke, Gul Snerre, og

Mark-Krageklo. Stor Skjatter er en indikatorart fra enge, men den kan ogsi forekomme pi
fugtige partier i overdrev. Desuden blev der i 1993194 fundet indikatorarten Vild Hor, pb

overdrev umiddelbart sst for p-pladsen pi Kongevejen. I perioden 1970-90 er der herudover

fundet folgende typiske overdrevsarter: Knold-Rarumkel, Alm. Pimpinelle, Mark-Bynke, Alm.

Gyldenris, Smalbladet Hogeurt, Hulkravet Kodriver, Hundeviol, Bolget Bunke, Eng-Havre,

Hjertegres, Knold-Rottehale, Fdresvingel og Mark-Frytle. De bedste overdrevspartier findes

nord for Sjrelsmarksvej og i Uleme. Det er giet tilbage for en rrekke overdrevsindikatorer pi
terrrenet siden 1970'erne. F.eks. er den rodlistede Blodstillende Bibernelle ikke fundet siden

1979, Nikkende Limurt kun i perioden 1970-1990 og Stivhdret Kalkkarse er ikke meldt ud si-

den 1994.

Floraen pd engarealer ogfugtige lavninger
Der findes to storre engarealer pA terranet. Begge er beliggende ud mod Sjrelso. Det drejer sig

om Engene nord for .kyd"burr*, og Sletterne ost for Hovelteg6rd ud til Kajerod A. Begge

arealer er imidlertid sterkt preget af godskning eller meget nreringsholdig jord. Der sAs derfor

t A-arter er fredede arter og andre sjaldne arter. B-arter er arter, som er sjeldne i storsteparten aflandet, men lo-

kalt almindelige
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ikke typiske engplanter pi disse to store arealer. Hertil kommer, at engarealerne tidligere hen-
16 som hojstaudeeng, uden 6rlig sl6ning. Dette er nu rendret inden for de seneste 6r, dvs. i pe-
rioden 2003-2006. Andre steder, f.eks. omkring Drabrek Mose og i Ulerne, er der smi engare-
aler og fugtige lavninger, med mere typisk engflora.

Pi engarealerne Sletterne og Engene ses et treppe af Draphavre og Stor Nalde. Desuden Sror
Fladstjerne, Torskemund, Hjortetrost, Agertidsel, Pastinak, Grdbynke, Kdltidsel, Flojlsgres,
Mjodurt, Glat Dueurt, I/ild Gulerod, Hundegres, Engrottehale, Aftenpragtstjerne, Dagpragt-
stjerne, Tagror, Skvalder, Lddden Dueurt, Alm. Kvik, Alm. Syre, Engforglemmigej, Gdsepo-
tentil, pilebuske og Rorgrres.

Pi engarealer omkring Drabrek Mose og nord for Hsvelte Fredskov ses fugtigbundsarter som
Hjortetrost, Kdltidsel, Skjolddrager, Bittersod Natslgtgge, Sumpsnerre, Grdpil, Femhannet
Pil, Seljepil, Sideskerm, Butbladet Skrreppe, Rorgres, Stor Nelde, Agertidsel, Tagror, Vild
Ksrtel, Alm. Bjorneklo, Krybende Potentil, Krempebjorneklo, Gronblomstret Bjorneklo, Mo-
sebunke, Tagror, Alm. Fredlos,

I Ulerne omkring Carinasoen ses smi engpartier med bl.a. Sabeurt, Kdltidsel, Mosebtrnke,

Ta gro r o g Kemp e bj ornekl o.

Floraen i sser, moser og vandlob
I den nordligste af soerne i afdeling 110 vest for Hovelte Kaserne findes Bredbladet Dun-
hammer, Karmysse og Rodel. I den sydligste af soerne i afdeling 1 10 ses Rodel, pilekrat,
Kermys s e, Bredbl adet Dunhammer, Mj adurt, Sverteveld o g Kors andemad.

I Drabrek Mose ses Tagror, pil, Skjolddrager, Bittersod Natslrygge, Sumpsnerre, Topstar,

Vandmynte, Sverteveld og Sokogleaks. I mosen i nordenden af afdeling ll2 er der Grdpil,
Rargres, Mosebunke, Kdltidsel, Sumpsnerre, Vandmynte, Kergaltetand, Engrorhvene, Eng-
viol, Hjortetrost, Bittersod NatslEgge, Knoldet Bnmrod og Star,ry. I Carinassen ses Sa-

kogleaks, Borstesiv, Sumpforglemmigej, Vandmynte, Lddden Dueurt, Vandskreppe, Tagror,
Bredbladet Dunhammer og Hyldebladet Baldrian. Langs Degnebrkken er der Tykbladet
,lErenpris, Engkabbeleje, Hoj Sodgres og Alm. Star.

Sandholmsoerne har vandplanter som Vandpileurt, Bredbladet Dunhammer, Rorgres og Tag-

ror.
En lille so i vestenden af afdeling 103 har Vejbredskeblad, Knebojet Revehale, Borstesiv og
Lysesiv.I Degnebekken ses Marke, Vandmynte, Sumpforglemmigej, Hjortetrost, Vandkarse

og Gul lris.

Skov og ovrige bevoksede arealer
I skove og krat ses bl.a. folgende planter: Skov-Storkeneb, Hindber, Stor Nelde, Bidende
Ranunkel.I skoven i Drabek Mose ses bundflora af Bingelurt, Skovstilkal<s, Vortebirk og

Hyld.
Krattet i den nordlige del af afdeling 103 har bundflora af Smdblomstret Balsamin, Stor Nel-
de og Febernellikerod. Birkeskoven i sydenden af afdeling 110 er sumpet, og har bevoksning
af Kermysse, Femfingerurt, Kerdueurt, Bredbladet Dunhammer, Blerestar, Lddden Dueurt
og Bitters od Natsl<ygge.
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I Hovelte Fredskov ses Hyld, Slden, Fuglekirseber, Mirabel, Hvidtjorn, Hunderose. Selve
skoven er langt overvejende hojstammet, gammel bog med enkelte ege. Desudenses Fugle-
kirsebar, Ask, Elm, Poppel, kcempestore Birk og Rodel, enkelte Et Seljepil og Spidslon. El-
mene har elmesyge. I sydenden er der et sumpet parti med gamle aske og dode elme. Bundflo-
raen i skoven bestir af Skovstilkaks, Lundrapgres, et trzppe af Bingelurt, Liljekonval, Smd-
blomstret Balsamin, Skovmcerke og Storkonval. Skoven rummer flere steder en tret bundflora
med gul anemone, hvilket er usedvanligt i denne del af Nordsjrelland. Endelig findes en stor
bestand af skelrod.

I Kajerod Birkeskov (afdeling 108 d) er skoven naturskovsagtig og sumpet, med gamle birke-,
elle- og asketrreer. Der er mange veltede trreer, dodt ved m.v. Der ses en meget stor bestand

af orkideen Skov-Hullebe.

Birkeskoven ved de gamle skydebaner er sumpskov, som stir i vand i vide perioder. Rsdder-

ne stir som stylter pi alle traerne. En del trreer er valtede. Floraen best&r bl.a. af Smdblom-

stret Balsamin, Vild Korvel, Miliegres, Hundegres, Rod Hanekro, Hyld, Grdpil, Birk, Skov-

burre, Mosebunke, Fuglemad, Hindber, Skvalderkdl, Vandmynte, Alm. Star og Sumpfor-
glemmigej.

Supp I er end e, ny e /l or a-ft md
Ovelsesterranet blev genbesogt af Skov- og Naturstyrelsen i sommeren 2006, narmere be-

tegnet den 30. juni, 3. juli og 29. august.

Pi terranets overdrevsarealer blev de fleste plantearter genfundet men udviklingen viser, at

det er g6et tilbage for overdrevsarterne, som mange steder fortrrenges af kulturarter som Kvik,

Draphavre, Vild Korvel og Agertidsel samt den invasive art Kanadisk Gyldenris, der har ind-

fundet sig. Manglende pleje i form af slflning er formentligt medvirkende til denne udvikling.
Kempe-Bjorneklo er takket viere en milrettet indsats pi retur.

Som noget nyt fandtes i august 2006 prne bestande af overdrevsartetHost-Rodtop pA de fle-
ste overdrevsarealer. Det er en sent blomstrende art, som miske ikke har vreret fremme under

den fsrste registrering.
Af andre nye fund skal nrevnes Spids Ajentrost, Storblomstret Honsetarm, Kattehale, Sabe-

urt, Skov-Log, Lage-,lErenpris, samt svampearten Bnmstokket Rarhat. . Et genfund var

overdrevsindikatorarterne Smalbladet Hogeurt og Hulkravet Kodriver, sidstnevnte vokser

langs sporet i sektor III c lige nord for Kongevejen.
Torbundsarten Mark-Kragekloblev udover over Ulerne ogsi registreret pi de andre over-

drevsarealer pi terrenet.
Et areal som var dyrket mark i 1997 er siden blevet braklagt, men bliver fortsat sl6et. Her har

der i perioden udviklet sig en spandende overdrevsflora. Det drejer sig om de tidligere marker

phtor bund mellem Hoveltegird og Kajerod Birkene.

Fauna
Der er ikke fundet sarlige oplysninger i litteraturen om pattedyrfaunaen pi Hovelte-

Sandholm-Sjrelsmark Ovelsesplads. Under Skov- og Naturstyrelsens feltregistrering i 1997

blev der konstateret Rddyr og Rev som almindeligt forekommende, samt enkelte Harer.lfal-
ge GarnisonskommandantskabeVv. jagtofficer B.W. Thomas er der en stor bestand af rivildt,
som er ansliet til ca. 80 individer. De ferdes overalt i omridet, dog primrert omkring Carina-

soen og i Drabek Mose. Rivildtet beveger sig hovedsageligt langs vandlobene. Bestanden af



rzeve er nogenlunde konstant, og anslis af kommandantskabet til ca. 30-40 stk., p6 trods af et

hirdt jagttryk. Ravene har tilpasset sig militeromridets trette beliggenhed til byomrider og

soger ofte mad i haverne i Blovstrod og Birkerod. Harer er som navnt sparsomt forekom-
mende og har i de senere 6r ikke haft si gode vilkir pt grund af tilgroningen, som reducerer

fodermangden, da foderplanterne bortskygges. De 6bne kampvognsspor og gres langs disse

er til gavn for harebestanden. Det oplyses endvidere, at der irligt ses enkelte Grnvling pA ter-
rrcnet, specielt i sensommeren. Egern findes i Ulerne og ved Sandholmsserne. Undslupne
Mink ses af og til i Drabrek Mose. Bestanden af sm6gnavere pA terrenet er hoj, bl.a. findes der

mange Mosegrise i de fugtige omrider omkring vandhuller, soer og vandlob.
Skov- og Naturstyrelsen har ikke kunnet finde oplysninger omJlagermus pA terrenet, men

dette bsr undersoges nzefinere.

Der foretages hvert ir en opgorelse over nedlagt vildt og salget heraf. Pengene fra salget 96r
til vildtpleje i form af foderkorn, sining af vildtagre, opstilling af foderskrenne, m.m. Vildtet
har gode vilkir i omr6det. Der er mulighed for faunapassage gennem tunnelerne under Kon-
gevejen, over Sjrelsmarksvej, ved Ellebrekken og ved Drabrekken ved Blovstrod.

Der foregAr ikke systematisk bekempelse af mink i Drabak Mose m.v., men dette bor overve-
jes.

Ved den fornyede registrering i juni-juli-august 2006 sis af pattedyr kun enkelte R6dyr.

Fugle
Fuglelivet pi Hovelte-Sandholm-Sjelsmark Ovelsesplads er velundersogt. Dansk Ornitolo-
gisk Forening har siden 1976 fulgt fuglelivet i omridet naje, og der er offentliggjort resultater

herom i foreningens landsdrekkende registrering af fuglelokaliteter fra begyndelsen af
1980'erne, drekkende perioden 1976-81. En artikel fralggl beskriver fuglelivet i ovelsester-

rrnet for perioden 1986-91. I 1993 blev fuglelivet atter noje undersagt af foreningen i forbin-

delse med gentagelsen af den store, landsdekkende fuglelokalitetsregistrering i 6rene 1993-95

som en del af "Projekt Fuglenes Danmark", ftnansieret af Aage V. Jensens Fonde. I 1997 blev

ovelsespladsens fugleliv undersogt af Skov- og Naturstyrelsen i forbindelse med den samlede,

biologiske registrering i omridet.

Siden 1976 er der i alt registreret 156 forskellige fuglearter, hvoraf 75 arter har ynglet i omri-
det. Omridet vurderes som verende af stor regional betydning pA grund af de mange ynglen-

de og rastende fuglearter. Visse 6r er omridet af national (international) betydning pi grund af
ynglende Engsnarre, der har ynglet i 1995 og muligvis i 1996. Parret opholdt sig forst i eng-

arealet Sletteme, senere syd for Kongevejen pi overdrevsarealet i afdeling 112. Den danske

bestand af Engsnarre er normalt pi under 5 par, og det er den eneste danske ynglefugl, der er

opfortsom globalt udryddelsestruet. Engsnarre er optaget pA EF-fuglebeskyttelsesdirektivets

Bilag l-liste over serligt beskyttelseskravende arter i EU.

Blandt de mere usredvanlige ynglefugle kan i ovrigt fremhaves Karmindompap, der sandsyn-

ligvis har ynglet i 1991 og 1993 ved de gamle skydebaner nrer Kajerod A's udlsb i Sjrelso.

Desuden har Huldue ynglet i 1993 i Hovelte Fredskov og Pungmejse i 1992 ved sserne i nor-

denden af Drabek Mose. Uden for ynglesresonen er svelsesomridet et meget fint rasteomride

for en lang rekke rovfuglearter samt Stor Tornskade, der hvert 6r overvintrer i omr6det.

Beskivelse af Hovelte-Sandholm-Sjalsmark Ovelsesplads 3l
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Ovelsesterrrnet er af det tidligere Hovedstadsrid registreret som et af regionens storste, sam-
lede overdrevsomrider. Pi trods heraf huser omridet sA fE ynglende eng- og overdrevsfugle-
arter, at omridet end ikke kan klassificeres som en eng-/overdrevslokalitet af lokal, ornitolo-
gisk betydning. Dette misforhold skyldes, at bide overdrev, eng og moser er i kraftig tilgro-
ning, hvilket betyder, at det 6bne lands fuglearter er svagt reprresenteret i omr6det. Trods ple-
jeindsats var dette stadig tilfreldet i2007. Ksrsel med belteksretaler pi overdrevsarealer er
gavnligt for fuglene, da det er med til at holde omridet Abent og kan danne nye smisoer.

Folgende navngivne lokaliteter i terrrenet bsr fremhaves: Engarealet Sletteme ved Kajerod A,
Drabek Moses nordlige del, Hsvelte Fredskov, Carinasoen samt moseomridet Ulerne. Disse
lokaliteter er sarnmen med mosepartieme ved Sjrelso's vestende omridets vigtigste ornitolo-
giske interesseomr6der.

Fuglelivet pd overdrevs- og engarealerne
Overdrevene og engarealerne er som nrevnt de fleste steder preget af hoj grres-, urtevegeta-

tion med spredt krat, visse steder med udbredt krat. Som karakterfugl i dette landskab ses

Tornsanger, som i 1997 under Skov- og Naturstyrelsens gennemgang blev fundet med ikke
mindre end 65 par. Af andre typiske arter i denne naturtype blev fundet Gulspttrv med 25 par
og i mere fugtige strag Bynkefugl med I I par og Kersanger med 12 par. Sanglcerke er knyttet
til helt ibent, tartland, og blev derfor kun fundet med i alt 14 par, heraf 9 par nord for Sjels-
markvej, 2 par omkring Sobakke og2 par pi de flbne arealer i Ulerne ud mod Kongevejen.
Tornirisk, som ogs6 er en ibentlandsfugl, blev registreret med et enkelt par. Fuglearter som

er knyttet til helt lav, 6ben vegetation, si som Agerhone, Engpiber, Gul Vipstjert og Vibe,
blev slet ikke registreret.

I krat og levende hegn i det 6bne land blev registreret almindeligt forekommende ynglefugle
somFasan, Ringdue, Jernspurv, Solsort, Havesanger, Munk, Gransanger, Lovsanger, Bld'
mejse, Musvit, Husskade, Skovskade, Grdkrage, Bogfinke, Gronirisk, Skovspurv og 6-7 par af
den fEtallige Stilltts, samt 1 par af den sjreldne ynglefugl Gronsisken. Sidstnrvnte i birkesko-
ven ud mod Kajerod A syd for Sletterne.

Ovelsesterrrenet har stor betydning som fodesogningsomride for rovfugle, bide ynglende,
trrekkende og overvintrende. De grreskledte overdrevsarealer har en stor bestand af mus, som

danner fodegrundlag for arter som Musvdge, Fjeldvdge, Bld Kerhog og Tdrnfalk i trrek- og

vintersresonen. Ogsi en ffitallig art som Stor Tornskade traffes regelmassigt som vintergrst.
I yngletiden benytter de 2-3lokale ynglepar af Tdrnfalk det 6bne terren som fodesognings-
omride. Et af parrene ynglede i 1997 pi nrerkampshuset ved Hsveltegird, det andet par ved
Sjelsmark Kaserne, og muligvis et tredje omkring Sandholmlejren. Omridets ynglende Mus-
vdger benytter det 6bne terren pi tilsvarende mide, og det samme grelder flokke af r6ger, al-
liker og stare. I }uli 1997 sis en rastende Hvepsevdge pi de 6bne arealer i Ulerne, muligvis en

ynglefugl. Den lever af larver i hvepseboer, som den finder p6 6bne grasarealer og skovlys-
ninger. Det er en ret sjrelden ynglefugl i Danmark. Duehog har tidligere ynglet i afdeling 113

(Ulerne), og er set fouragere over hele omridet. Nahrgle hsres ofte i Drabak Mose, isar i de

store gamle birke- og pilebevoksninger syd for brekken.

Fugle livet i vddomrdderne
Der yngler ikke mindre end 3 lappedykkerarter p6 terranet: Lille Lappedykker blev i 1998

fundet med I par i soen ved rensningsanhgget nord for Sjrelsmarksvej. Toppet Lappedykker
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yngledeiCarinassenmedlparil99Tog2pari1998,samtlparidenstoreSandholmsoi
1998. Grdstrubet Lappedykker ynglede med 2 par i de to Sandholmsoer, b6de i 1997 og 1998
Garnisonskommandantskabet oplyser, at der om for6ret ses Grdges i Sandholmsoerne. Mu-
ligvis yngler de, hvorefter de flytter med grslingerne til Sjalso. Der sis 4 overflyvende Gr6-
ges i omridet i juli 1997.

3 andearter blev registreret som ynglefugle pi terranet: Grdand blev fundet med 4 kuld i Ca-
rinasoen, 2 kuld i store Sandholmso, og I kuld i soen ved rensningsanlregget, i alt 7 kuld.
Troldands6smedlparisvommesoeniUlerne, lpariCarinasoen, lparistoreSandholmss
og ikke mindre end 3 par i soen ved rensningsanlegget, i alt 6 par. I juni 1998 s6s en hun med
6 rellinger af den ret sjreldne ynglefugl Taffeland i ssen ved rensningsanlaegget.

Fiskehejre yngler ikke pi terrrenet, men der ses hyppigt enkelte hejrer raste i soerne i Drabrek
Mose, ved Carinasoen, Svommesoen og pi oversvommede sjaparealer om for6ret pi Engene
ud mod Sjrelso. Rastende Skarver fra Sjalso flyver af og til ind til Sandholmsserne og fisker.
Blishsne blev i 1997 registreret med et ynglepar i hvert af de fleste vandhuller og smisoer af
en vis minimumstsrrelse. I alt fandtes 11 ynglepar. Det er dermed den mest almindeligt fore-
kommende vandfugl pA terrenet. Gronbenet Rorhsne er svzerere at registrere. Der blev fundet
I par med unger i soen i sydenden af Drabek Mose ud mod Kongevejen samt I par i den sto-
re Sandholmso, men den findes formentlig flere steder. Som nevnt ovenfor ynglede et par af
den sjreldne Engsnarre i 1995 og 1996 i engarealet Sletterne op mod Kongevejen. Svaleklire
er flere gange iagttaget i Drabrek Mose midt i 706rne.

Gog er almindeligt forekommende overalt pi terrrenet, hvor der er fugtige krat og moser. I
1997 hartes l0 syngende fugle pA terrenet. Af smAfugle knyttet til v6domrider skal srrligt
fremhrves drosselfuglen Sjagger, som er en nyindvandret ynglefugl i Danmark. Den yngler i
smikolonier navnlig i elle- og birkesumpe, og soger fode p6 6bne arealer. Der blev i 1997

fundet 2 kolonier i sumpskoven ved de gamle skydebaner og I ved Carinasoen. Desuden 3 par
i afdeling I 10 nordvest for Hovelte Kaserne, 2 par ved Ellebeklund, I par i en lille birkeskov
ost for Kettingevej, I par ved ssen ved rensningsanlregget, 1 par i haven ved pumpehuset pi
Ellebrekvej samt 1 par i afdeling 114 vest for den ny motorgird. I alt sksnnes der at yngle ca.

25 par pi hele terrenet. Nattergal er knyttet til trtte, fugtige krat i moser og omkring vidom-
rider. Den er udbredt pi terrenet, da denne naturtype er almindeligt forekommende. I 1993

blev der siledes registreret ikke mindre end23 syngende Nattergale pi terrenet, et hojt tal.
Rorsanger yngler i rorsump langs kanten afsser. I 1997 blev der registreret 2 syngende ved
Carinasoen, 2 ved Sandholmsoerne, I ved ssen i sydlige del af Drabak Mose og I ved soen
ved rensningsanlregget, i alt 5. Den ret sjreldne Greshoppesanger blev fundet med 5 syngen-

de fugle i fugtig, hoj urtevegetation i Engene neden for Ssbakke, og i det adskilte, fugtige
engstykke ud mod Sjrelso. Randarealerne langs Sjrelso benyttes ivrigt som fodesogningsom-
rider for svaler, som ynglerpA bygninger i nerheden. Ijuli 1997 s6s 20-30 Bysvaler og 10-20
Landsvaler omkring enonne sv&rrne af dansemyg ved skydebanen ud mod Sjalso. Som
ovenfor navnt ynglede den sjaldne Pungmejse i 1992 i Drabrek Mose, og den sjnldne Kar-
mindompap i 1 991 og 1993 i det fugtige krat ved de gamle skydebaner . Rorspurv findes i rsr-
skov i vidomrider. Den blev i 1997 kun registreret langs Sjrelso, med 4 par i Engene og I par
ved de gamle skydebaner.
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Fuglelivet i krat og skov
I skovbevoksningerne og krattene blev der registreret en rakke almindelige skovfuglearter sA

som Fasan, Ringdue, Gcerdesmutte, Jernspurv, Rodhals, Solsort, Havesanger, Munk, Gran-
sanger, Lovsanger, Musvit, Bldmejse, Skovskade, Husskade, Grdkrage, Bogfinke og Gron-
irlsk. Herudover blev der fundet flere frtallige ynglefuglearter, som hovedsageligt er knyttet
til gammel eller fugtig lovskov, eller sumpskov. Spurvehogblev fundet ynglende i Hovelte
Fredskov med et enkelt par. Musvdge blev fundet med i alt 6 par pA folgende lokaliteter: Dra-
brek Mose, Hsvelte Fredskov, egeskoven i Ulerne, i birkeskoven syd for Sletterne, Ellebek-
lund samt i birkeskoven i afdeling 114 vest for den ny motorgird. Herudover yngler et par i
kanten af Tokkeksb Hegn, umiddelbart ud til det militrere terran i afdeling 103. Stor Flag-
sprette blev registreret i Drabek Mose, i Ulerne ved Carinasoen og i sumpskoven ved de gam-

le skydebaner. Sangdrossel er knyttet til fugtig skov, hvor den lever af snegle. Den blev fun-
det i Hsvelte Fredskov, Ulerne og birkeskoven ved de gamle skydebaner. I et fugtigt parti af
Hsvelte Fredskov med gamle aske og dsde elme sis gammelskovsindikatorerne Spetmeise,

Trulober og Sumpmejse. Spetmejse sis flere andre steder pi gamle egetrreer, f.eks. i Ulerne
og nord for Hoveltegird. Sumpskovsarterne Halemejse og Sumpmejse fandtes en del steder,

bl.a. Drabrek Mose, Ulerne og Carinaso en. Stillits blev registreret syngende en del steder,

bl.a. i lysningen i Ellebaklund og i Drabek Mose. Nileskovsarten Sortmejse blev fundet i et

lille nileskovsparti i sydenden af Hovelte Fredskov.

F u gl e live t v ed mi I i t a rby gnin ger
Af fuglearter knyttet til bygninger fandtes Mursejler p6 Hovelte Kaserne, Bysvaler ynglende

pA Gl. Motorgird, Sjalsmark Kaseme og Sandholmgird, Hvid Vipstjert ph Gl. Motorgird og

Hoveltegird, Skovspurv ved Hovelteghrd, Grdspurv pb Hsvelte Kaserne og Allike pA skyde-

banehuset. I haven ved Hoveltegird ynglede som det eneste sted pi terrenet i 1997 et par

Rodstjert.I de dode elmetrreer ved Hovelte Kaserne er der en koloni af Rdger.

Supp I ere nd e, ny e fu gl efund
I forbindelse med nervarende revision blev terranet besogt tre gange i2006, henholdsvis 30.

juni, 3. juli og 29. august 2006. De fleste ynglefuglearter blev genfundet. Et interessant, nyt
fund var dog en Hvinand hun med en dunalling i soen ved rensningsanlagget. Hvinand er

indvandret fra Sverige til Nordsjrelland inden for de seneste 10-15 ir. Denne, for landet, nye

ynglefugl er ikke tidligere registeret pi Hovelte-Sandholm-Sjrelsmark terrrcnet.

Desuden blev som noget nyt fundet ynglende Rodrygget Tornskade ved Ellebeklund, en art

som er i sterk tilbagegang, og er knyttet til ugodede overdrevsarealer med mange insekter.

Den 30. juni 2006 s6s endvidere en Rod Glente raste i nordterranet nord for Sjelsmarkvej,
men der var neppe tale om en ynglefugl.
Den ffitallige ynglefugl Huldue blev genfundet som ynglende i Hsvelte Fredskov, si det tyder
p6 at det er en fast ynglefugl pi.lokaliteten.
Granbenet Rorhone ynglede i ssen i vestenden af sektor I a, et nyt sted i forhold til tidligere
registreringer. Grdstrubet lappedykker yngler fortsat med to par i Sandholmsoerne, og her sis
ogsi to par af den fEtallige Taffeland samt 1 par Krikand Desuden sis som noget nyt den f6-

tallige Kernebider i Ellebeklund.
Flere fuglebestande er giet tilbage siden registreringen i 1997 . Serligt skal fremheves Sang-

lerken.l 1997 blev der registreret 9 ynglepar nord for Sjelsmarksvej. I 2006 var her kun et

enkelt par i dette omride. Dette tilskrives manglende pleje i form af sl6ning. Sanglerken tri-
ves ikke pi arealer med hojt, gammelt gr&s, men skal have kort, 6ben vegetation. Lrerken er
iovigt forsvundet pi de fleste arealer. Der er endnu nogle fi par pi de 6bne grassletter om-
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kring Sobakke, som karakteristisk nok netop er nogle af de fh arealer der regelmressigt bliver
drevet med hsslet.

Padder og Krybdyr

Det har ikke vreret muligt at finde tilgrngelige oplysninger om krybdyr- og paddefaunaen pi
terrenet. Under Skov- og Naturstyrelsens feltregistrering i 1997 blev der fundet Butsrutdet
Fra i sumpskoven ved de gamle skydebaner. I juni 1998 blev der hsrt kvrkkende Gronne
Froer i ssen ved rensningsanlagget nord for Sjrelsmarksvej. Af krybdyr blev der registreret
forekomst af Snog i 1997 ved Ellebakken.
I august 2006 sis der Gronne Froer mange steder pi terrrenet i vandffldte breltespor og vid-
omrider.

Insekter

Entomologisk Fredningsudvalg har i 1996 bidraget med oplysninger om insektlivet pi Hovel-
te-Sandholm-Sjrelsmark ovelsesplads. Materialet omfatter: 1) En liste af sommerfugle ind-
samlet med lysfrelde og ved diverse besog i 1977 , sammenskrevet af Svend Krarup og kom-
menteret i 1996 af Per Stadel Nielsen, 2) en kommenteret liste over alle billearter fundet ved
lejtighedsvise undersogelser i perioden 1975-90 af Kristian Arevad, og 3) en mere uddybende

liste over arter af vandbiller fundet ved besog i 1963-1980, af Mogens Holmen.

Sommerfugle

I sommeren 1977 blev der foretaget undersogelser af sommerfuglefaunaen pi det militrre
omride beliggende mellem Kongevejen og Sandholmgirdsvej. Undersogelserne blev dels fo-
retaget ved indsamlingsture efter dag- og smisommerfugle om dagen og dels med en lysfrlde
opstillet i sydkanten af Hsvelte Fredskov. Ud over disse lidt sporadiske undersogelser er der
ikke indsamlet eller registreret sommerfugle pi omrfldet.

Der blev i alt registreret322 arter storsommerfugle (ud af 950 mulige) og ca. 206 arter sm6-

sommerfugle (ud af ca. 1600 mulige). De registrerede arter er karakteristiske ved, at hsre dels

til skov og dels til overdrev pi mere nreringsrig jordbund. Begge naturtyper er udbredt i det

danske landskab. Sammenfattende konkluderes det, at der blandt de konstaterede arter ikke er

fundet fastboende populationer af meget sjreldne eller truede arter, der krever srerlige hensyn.

Folgende er de mest interessante af de registrerede arter:

Skovlokaliteter
Iris (Apatura iris): Et af Danmarks stsrste dagsommerfugle. Lever pi seljepil bide i skov-
bryn og i moser og findes i avigt i mange skove i Ostdanmark. Gamle seljepil pi terrrenet bor
skines mod hugst i forbindelse med eventuel pleje, af hensyn til bide denne art og til de utal-
lige andre insekter der lever af og pi pil.
Kejserkdbe (Argltnnis paphia): Er i de senere 6r giet sterkt tilbage i antal. Den kendes siledes
kun fra et fatal lokaliteter pi Sjelland, men er mere udbredt pa Fahter, Lolland og Bornholm.
Om arten stadig findes pA ovelsesterrrenet er nok tvivlsomt ogbar undersoges. Arten stiller
store krav til levestedet for at kunne trives: Der skal vare rldre/gamle trreer med lav og 6ben

vegetation med violer omkring. Hunnen lagger sine rg i sprakker i barken af trreerne og lar-
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ven kravler herfra ned om foriret for at finde violplanterne som den lever af. Hvis disse ting
ikke passer safllmen, forsvinder arten.
Xanthia occelaris (natsvrermerart): Lever pi gamle popler. Gamle popler bor derfor fA lov at

blive st6ende, da de generelt er ved at vere en sjeldenhed herhjemme, og da der er mange

sommerfugle og insektarter tilknyttet. Occelaris er rodlistet som sjelden.
Hvid Tandvinge (Leucodonta biocoloria): Arten lever pi birk, mest i rldre birkeskov. Den
kendes nrermest fra f.eks. Asserbo Plantage, men findes lokalt iszer i skove pi Falster og

Bornholm. Arten er i 1977 kun fundet i et enkelt eksemplar, men da den normalt er meget

stedbunden, er der grund til at tro, at arten lever fast i omr6det.

Overdrevs- og englokaliteter
Nellikettgle (Hadena filigramma): Lever som larve af frokapslerne af forskellige planter i nel-

likefamilien, f.eks. Tjrerenellike, limurt og pragtstjerne. Arten er meget lokalt forekommende

i Danmark, f.eks. pi strandoverdrev. Ud over denne art er der pi terrrenet fundet 5 andre arter

med tilsvarende biologi, men som er betydeligt mere udbredte i Danmark. Nellikeuglen er i
den kommende rodliste placeret i kategori "sirbar" (V).
Ringspinder (Malacosoma castrensis): Artens larve lever om foriret i kolonier pi forskellige
urteagtige planter. Arten er lokalt forekommende i det meste af landet, naermeste andre kendte

forekomster er ved Vrerlose og Melby Overdrev.
IsblAfugl (Plebicula amanda): Findes i mange moser og enge i Danmark, men arten er blevet

betydeligt sjreldnere, da dens levesteder er blevet drrenet og dermed vokser til med krat. Ar-
tens larve lever pfl musevikke.

Udover Iris, Kejserk8be og Isbl6fugl registreredes folgende dagsommerfuglearter ved under-

sogelsen i 1977: Stor, Lille og Grondret Kdlsommedugl, Aurora, Citronsommerfugl, Admiral,
Dagpdfiryleoje, Nuldens Takvinge, Engrandoje, Gresrandoje, Okkergtl Randoje, Det hvide

W, Bldhate, Stregbredpande og Stor Bredpande. Yed Skov- og Naturstyrelsens biologiske re-

gistrering af terrenet i 1997 konstateredes herudover folgende dagsommerfuglearter: Violet-

randet Ildfttgl (arten er rodlistet som sdrbar), Skovrandoje, Alm. Bldfttgl og Dvergbldfugl.
Ved feltgennemgangen i2006 kunne Lille lldfitgl tilfojes pfl listen.Dette bringer det samlede

antal registrerede dagsommerfuglearter p5 ovelsespladsen op ph23.

Biller
Billefaunaen pi de militare arealer ved Sandholm-Hovelte er beskrevet af Kristian Arevad i
en publikation fra Entomologisk Fredningsudvalg fra 1990. Rapporten bygger pA spredte iagt-

tagelser i 6rene 1975-1990. Iagttagelserne er gjort piudvalgte lokaliteter, derreprresenterer

nogle for omridet karakteristiske naturtyper, og omfatter isrer billegrupper, som lader sig ind-

samle ved simple metoder. Hovedvegten er lagt pi lobebillerne (Carabidae), der let registre-

res i faldgrubefaelder, og pi de planteedende biller, hovedsageligt bladbiller (Chrysomelidae)

og snudebiller (Attelabidae, Apionidae og Curculionidae), der kan tages ved ketsjning i vege-

tationen. Andre billegrupper er observeret mindre systematisk. De undersogte naturtyper var
tsrt Sbent grresland, lavere gresland, baltespor i grresland, hojstaude-eng, terrestrisk rorsump,

star-eng, pilekrat, birkebevoksning, soer og vandhuller, tarvegrave, ssbred med opskyl, vand-

lob, skov og markhegn.

Sammenfattende blev der registreret i alt 373 billearter pi det militere terrren. Heraf blev der

fundet 92 lobebillearter, hvilket svarer til nesten en tredjedel af alle danske lsbebillerarter.



Undersogelsen viste, at terranets billefauna er ganske typisk for et afuekslende stykke af
Nordsjelland. Det er en artsrig fauna, og nir usredvanlige elementer er f6, kan det henge
sammen med, at netop Nordsjelland er den bedst kendte del af landet, hvad billernes udbre-
delse angir.

Faunaen i det 6bne grresland synes overvejende at ligne den, der lever i det dyrkede land med

dets vejkanter, hegn og krat, hvor bunden bestflr af morrneler. Forandringen fra agerland til
avelsesterrrn har tilsyneladende ikke medfsrt vasentlige endringer, i hvert fald ikke for la-
bebillernes vedkommende. Breltesporene bidrager utvivlsomt til faunaens diversitet ved at

vedligeholde livsbetingelserne for det serlige faunaelement, der er knyttet til "ukrudtsflora-
ent'.

Mange af de arter, der fandtes pA fugtig bund, kan kun klare sig sA lrenge disse levesteder be-

varer deres 6bne karakter og ikke gror til med pilekrat eller ellesump, hvilket de antageligt vil
gore, hvis de overlades helt til sig selv. Da denne udvikling er ved at ske mange tilsvarende

steder i Nordsjrlland, mi vidomrider med lav vegetation tillegges storre faunistisk interesse

end de tilgroede. Specielt ved Degnebrekken og ved nogle af vandhullerne fandtes arter, der er

afhengige af en betydelig soleksponering, og som formentlig vil forsvinde, hvis disse fugtige
bredder bliver beskyggede. Flere afarealernes vandhuller og blandt vandlobene - i hvert fald
Degnebrekken - er endnu gode levesteder for vandbiller.

Skovbryn og de overlevende markhegn omgivet af grasland er meget vrerdifulde for opret-

holdelsen af insektlivets mangfoldighed.

Der blev registreret en rodlistet billeart, lobebillenl mara ingenua. Arten, der er opfort som

akut truet pi Rodliste L997,blev fundet i breltespor. Desuden blev lobebillen Chalaenius
nigricornis fundet i rorsump og omkring tarvegrave og lobebillen Lebia chorocephala fundet

i tort, 6bent grasland. Disse to lobebiller er opfort som opmerksomhedskrrevende pi Gulliste
1997.

Vandbiller

Vandbillefaunaen blev beskrevet af Mogens Holmen i 6rene 1963-1980. Kun en begrrenset

del af terrrenets vidomrider blev undersogt, nemlig vandhullerne syd for Tokkekob Hegn,

Kulsmose, gadekeret ved Hsvelte Kaserne, Drabek Mose, Degnebrekken, Drabrek og Elle-
bek. Faunaen, i det mindste hvad vandkalvene (Dytiscidae) angtr pA disse lokaliteter, er dog

nok ret reprasentativ hvad angir omr6dets permanente sm6sser. Dette skyldes ikke mindst
variationen i Drabak Moses vande.

Hovedvagten ved indsamlingen er lagt pi de Adephage grupper (vandtradere (Haliplidae),
gravende vandbiller (Noteridae), vandkalve (Dytiscidae) og hvirvlere (Gyrinidae)). Der er un-

dersogt folgende biotoper: Pytter i hjulspor, temporare mosepytter, smi tsrvehuller, storre

torvehuller, lergrave og gadekrer samt vandlob.

Sammenfattende rummer de undersogte vidomriders fauna af Adephage vandbiller de almin-
delige arter, man ville forvente i en nordsjrellandsk neringsrig mose, men heller ikke ret me-
get mere. De ret starkt eutrofierede vande, der udgor stsrstedelen af de undersogte v6domri-
der, er jo heller ikke nogen sjeldenhed i Nordsjelland, og da netop mange usredvanlige arter
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er knyttet til sure eller helt rene vande er det klart, at der kun blev fundet fi s6danne i de un-
dersogte vande i Hovelte-Sandholm-Sjeelsmark. De fE sjaldnere arter er da ogs6 fundet i de

ret rene torvehuller i sydvestkanten af Drabak Mose: Colymbetes striatus (arten er rodlistet
som sdrbar) i et par sm6 vegetationsfattige huller, Agabus neglectus sammesteds samt i den

forurenede Drabrek, og Graptodytes picttts i et storre klarvandet torveskrer. Det mi v&re en

forudsatning for bevarelsen og genopbygningen af det undersogte omrides fauna, at udled-
ningen af spildevand begrrenses kraftigt.

Siden 1980 er dele af omr6det kortvarigt besigtiget af Mogens Holmen gennem 1990'eme.
Vandbillefaunaen er dog ikke undersogt, men Mogens Holmen oplyser, at det er tydeligt, at

der findes et storre spektrum af levemuligheder for vandbillearter, end det umiddelbart frem-
gAr af ovenstiende.

Der findes siledes flere ret rentvandede permanente sivel som sommerudtorrende v6domr6-

der. Desuden er et vandlob syd for Tokkeksb Hegn forholdsvist rent. Der er siledes mulighed

for en del flere arter af vandbiller i omridet, ikke mindst blandt sjreldnere arter.

6.7 Fortidsminder og kulturhistoriske spor

Pi grund af den landbrugsmassige udnyttelse af arealerne, der fandt sted for militreret overtog

arealerne, er de fleste fortidsminder forsvundet fra omrfldet som falge af plajning og samling

af sten. Skov- og Naturstyrelsens Kulturhistoriske kontor har i forbindelse med udarbejdelsen

af nrrvrerende plan gennemgiet terrrenets fortidsminder.

Af kulturhistorisk interesse pi ovelsespladsen har der tidligere veret registreret fem gravhoje.

Fire af hojene omtales allerede for over 100 6r siden som {ernede eller strerk beskadigede og

er nu helt vek under veje og byggerier i omridet. Om den sidste gravhoj stir der i National-
museets arkiv.' Sb. l7 Blovstrod sogn, haj med stenkammer. Antagelig tilintetgiort eller fier-
net (l884). Hojen kan imidlertid erkendes som en forhojning i terrenet ca. 1 I m i diameter og

ca. 0,5 m hoj i den vestlige side af afdeling 1 12 mod Hsveltevej. Hojen er ikke fredet, men er

registreret i det kulturhistoriske centralregister, og omfattet af bestemmelserne i Museumslo-

vens kapitel 8 $ 27 om eventuelle arkreologiske undersogelser af fortidsminder.

Pi svelsesterrenet findes enkelte jorddiger markeret med fed optrukket sort streg pA kortet
(kortbilag l), samt enkelte stendiger pi kortet markeret med stendigesignatur (se signaturfor-

klaring p6 kortet). Et stort sammenhangende stendige danner grirnse mellem ovelsespladsen

og Tokkekob Hegn. Diget stammer fra ca. 1780. Pe det tidspunkt (1771) blev Hsrsholm god-

sets skove overdraget statsskowresnet, og diget blev sat for at adskille statsskoven fra over-

drevet omkring Bloustrsd og Kettinge. Diget ligger pi naboarealet som en del af Tokkeksb

hegn, men er pi grund af beliggenheden udsat for pivirkninger af ovelsesaktiviteterne.

Flere steder pi terrrnet findes endvidere smi brudstykker af gamle stendiger. Disse diger

starnmer formodentlig fra omridets tidligere opdeling i agre. I omrAdets sydostlige hjome (af-

deling I 12 og 1 I 3) lober flere markante jorddiger, der kan erkendes pfl matrikelkort og amts-

stuekort fra 1808 og 1822. De indgir bl.a. i de to kommunegrrcnser mellem de tre kommuner,

ovelsespladsen ligger i. De fleste jord- og stendiger pfl terrrenet er bevoksede med bl.a. tjorn,
sl6en og eg. Beskytelsesforhold vedrorende jord- og stendiger er beskrevet i afsnit 10.9.
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Endelig findes en rrckke ikke-fredede spor i landskabet af kulturhistorisk verdi. Herunder kan
n&vnes omridets mange tarve- og lergrave . Tarvegravningen har fundet sted nresten over alt
pi terrrnet i mose- og engomr6derne. Udnyttelsen startede formentlig fsrst i 1700 tallet og
accelererede i lobet af 1800 tallet i takt med Ksbenhavns stigende befolkning, for at aftage i
perioden lige efter 2. Verdenskrig. Lergravningen stammer dels fra lerklining i forbindelse
med opforelse af udflyttergflrdene ved udskiftningen, dels fra mergling, samt fra lergravning i
forbindelse med teglbranding. Der har siledes indtil midten af 1800-tallet eksisteret et lille
teglvrerk pA sydsiden af Hsvelte bakke. I det nordvestlige hjorne af Hsvelte Fredskov, der
sandsynligvis ligger pi et areal, som aldrig har veret opdyrket, findes spor af gamle hulveje.
Sporene forer ned mod en gammel passage over Ellebrekken.

6.8 Sammenfatning af de natur- og kulturhistoriske vrerdier pfl ovelsespladsen

Sammenfattende kan det konkluderes, at Hovelte-Sandholm-Sjrelsmark Ovelsesplads udgor et

vrerdifuldt naturomride af regional betydning.

Ovelsespladsens beliggenhed midt i et intensivt benyttet landskab og umiddelbart op til trct
bebyggelse bevirker, at omridet rummer store lokale landskabsmessige sivel som rekreative
vrrdier. Samtidig har arealerne betydning som spredningskerne for dyr og planter til den om-
kringliggende natur. Da arealerne er taget ud af landbrugsdrift fsr man gik over til de mere in-
tensive dyrkningsformer, indeholder de stadig en lang rekke elementer af kulturhistorisk inte-
resse. Her kan navnes omridets mange flotte sten- og jorddiger. Desverre er der kun fh
egentlige fortidsminder tilbage pi terrrenet. En del er g6et tabt under anlreg af kaserner og ve-
je.

Ovelsesterrrenet byder pi en meget rig og varieret flora og fauna.
Floramassi gtbar det isrer fremheves, at ovelsespladsen rummer et af hovedstadsregionens
storste, sammenhrngende overdrevsarealer, som er registreret som en beskyttet naturtype i
henhold til naturbeskyttelsesloven. Tidligere fandtes sjreldenheder som Blodstillende Biber-
nelle, Stivhdret Kalkkarse og Nikkende Limurt, men disse menes nu forsvundet. I 2006 findes
typiske overdrevsarter (indikatorarter) somAlm. Hvene, Bld-Klokke, Gul Snerre, Hast-
Rodtop, Mark-Krageklo, Vild Hor, Knold-Ranunkel, Alm. Pimpinelle, Mark-Bynke, Alm. Gyl-
denris, Smalbladet Hogeurt, Hulkravet Kodriver, Hundeviol, Bolget Bunke, Eng-Havre, Hjer-
tegras, Knold-Rottehale, Fdresvingel og Mark-Frytle. Stor Skjaller forekommer ogsi. Det er
en indikatorart fra enge, men den kan ogsi forekomme pA fugtige partier i overdrev.
De bedste overdrevspartier findes nord for Sjrelsmarksvej og i Ulerne. Desverre er overdrevs-
floraen under tilbagegang pi grund af manglende pleje i en 6rrekke, men dette kan der nu ret-
tes op p6.

Faunameessigt har terrzenet ogs6 en rrekke kvaliteter. Her er en rig bestand af Rdvildt og Rev,
og her forekommer ogsi Egern og Grevling.
Der yngler ikke mindre en 75-80 forskellige fuglearter pi terrenet, og der er i alt registreret
over 156 arter. Rsdlistearterne Engsnarre, Pungmejse, Karmindompap og Hvinandyngler
fast eller af og til pi terrrenet. Navnlig Engsnarre bsr fremhreves. Det er en akut truet yngle-
fugl i Danmark, som i visse somre kan hores spille p5 Sletterne ud mod Sjeelso. Andre speci-
elle ynglefuglearter er Greshoppesanger, Huldue, Hvepsevdge, Grdstrubet Lappedykker, Nat-
tergal, Spetmejse, Keernebider, Rodstjert og en stor bestand af Nattergal. P6 trods af det store
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overdrevs- og engareal forekommer kun meget fE egentlige engfugle, hvilket skyldes at omri-
det ikke bliver sl6et regelmassigt og holdt lavt og lysibent.
Af padder og krybdyr bsr fremheves en stor bestand af Gron Fro, samt mange Snoge.

Insektmessigt er omridet meget interessant. Her findes sjreldne sommerfugle som Iris, Kej-
serkdbe, Isbldfugl, Dvargbldfitgl, Violetrandet lldfugl, Hvid Tandvinge, Nellikeugle, Ring-
spinder og natsvermeren Xanthia occelaris. Der er en meget varieret billefauna. Ikke mindre
end 373 billearter er registreret, bl.a. 3 sjeldne vandbiller i Drabrek Mose samt den rsdlistede
lobebille Amara ingenua, som regnes som akut truet.

Der bor foretages en opdateret insektundersogelse af svelsesterrenet. Da ovenstiende insekt-

data er fra perioden 1963-1996, og dermed er ved at v&re forreldede. Specielt bor undersogel-

sen opdateres, fordi der tidligere har vrret registreret mange spandende arter og fordi der er

et EU-Habitatomr6de tet ved, med bl.a. insekter som udpegningsgrundlag.

6.9 Offentlighedens adgang

Offentligheden har pi plantidspunktet ikke fri adgang til ovelsespladsen. Der gives dog i en

vis udstrrekning adgang for offentligheden, efter folgende retningslinjer:

Privatpersoner, fortrinsvist lokale, kan anmode om et irskort til at spadsere i et narmere angi-

vet omride i terranet. Der er pi denne mide 6bnet op for to omrider pi ovelsesterrrnet, hen-

holdsvis i terrrenet rundt om Drabrk Mose og Gamle Skydebaner samt stisystemet rundt om

Carinasoen. Frrdslen foregir efter retningslinjer udstukket af Garnisonskommandantskabet.

Hsrsholm Omegns Jagtforening har en miljogodkendt flugtskydebane med 4 dobbelte kaste-

maskiner i tilslutning til Sjalso Skydebane.

I fast tildeling (efter 6rlig ansogning) har 5 politihunde- og jagtforeninger mindre omrider til-
delt til hundetrrening. Birkerod Ungdomsskole har pi samme vilk6r fhet tildelt et mindre om-

ride til knallertbane.

Derudover har et stort antal institutioner og foreninger fEet tilladelse til enkeltarrangementer
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7 NuvrerendeanvendelseafHovelte-Sandholm-Sjrelsmark
Ovelsesplads

Hovelte-Sandholm-Sjelsmark Ovelsesplads forvaltes af Lokal Stotte ElemenVHsvelte Kaser-
ne og anvendes til kamp-, funktions- og enhedsuddannelse til og med Bataljonsniveau.

Ovelsespladsen anvendes primart af Den Kongelige Livgardes l. og2. Bataljon, men ogsi
lejlighedsvis af enheder fra Hrerens Officerskole og Hjemmevrernet ligesom politiet (politi-
skolen, frerdselspolitiet, udrykningsstyrken m.v.) jevnligt anvender ovelsespladsen.

Den Kongelige Livgarde

Den Kongelige Livgarde bestir i dag af et antal operative enheder tilhorende | . og 2. bataljon-
samt en ststte struktur.

1 . P ans erinfanteribatalj on/D en Kongelige Livgarde ( I /LG|
(r.BDE)
Bataljonen er Livgardens professionelle enhed med godt 600
fuldtids-professionelle officerer, stregbefalingsmrend samt
konstabler, der kan lsse alle opgaver inden for konfliktspektret -
fra humanitirre opgaver til egentlig krigsmassig indsattelse.

a

2. Uddannels es batalj on/D en Kongelige Livgarde ( 2 /LG) ( 2. BD E)
Uddannelsesbataljonen uddanner alt vernepligtigt personel og
bestAr afs6vel vrernepligtige som fastansat personel.

Det er uddannelsesbataljonen, der forestir uddannelserne Harens
Basisuddannelse (HBU) og Harens Reaktionsstyrkeuddannelse
(HRU).

Haerens Basis Uddannelse (HBU) er den nye vernepligtsuddannelse. Formilet med uddannel-
sen er at uddanne de vrrnepligtige siledes at de i hold af ca. l5 mand kan overleve i "uvant
miljo" samt gennemfore begrrensede kampopgaver som bevogtning, posttjeneste, patruljetje-
neste og adgangskontrol. Uddannelsen skal samtidig give den varnepligtige en introduktion
til militere opgaver i fredsststtende operationer.
Srerligt for vrernepligtige i Den Kongelige Livgarde er at uddannelsen endvidere skal skabe
grundlag for at soldaten kan indg6 i losning af opgaver i relation til vagttjenesten om de kon-
gelige slotte og palaer.

For varnepligtige ved Den Kongelige Livgarde er uddannelsen otte mineder mod normalt 4
m6neder. De forste fire mineder gennemfores pfl Hsvelte Kaseme, og de sidste fire mineder
gennemfores i Vagtkompagniet pi Livgardens Kaserne i Ksbenhavn.
Efter endt tjeneste i Vagtkompagniet hjemsendes den varnepligtige sifremt han/hun ikke on-
sker videre ansrettelse og dermed at tegne kontrakt med Forsvaret om indledningsvist at gen-
nemfsre Herens Reaktionsstyrkeuddannelse.
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Hrerens Reaktionsstvrkeuddannelse (HRU).
S6fremt den varnepligtige har gennemfsrt et tilfredsstillende HBU-forlob kan hanhun tegne
kontrakt med Forsvaret med henblik pi at gennemfore Harens Reaktionsstyrkeuddannelse
med efterfolgende udsendelse i en international mission.

Uddannelsen har en varighed pA ca. otte
mineder, hvor soldaten uddannes p6 for-
skellige viben og larer at samarbejde i
rammen af grupper, delinger og kompagni.
Efter gennemfsrelse af HRU udsendes sol-
dateni ca.27 uger.

InfanterigrupD e s ikrer e pen enheds fremryknins

Anve n de I s e af ovel s e sp I ads e n

Ovelsespladsen benyttes intensivt nresten hver dag hele 6ret igennem, ofte ogsi i aften- og
nattetimerne. P6 travle ovelsesdage kan der opholde sig op til 1000 soldater samtidig pA ter-
ranet. I minederne juli, december og januar er der mindre intensiv svelsesaktivitet.

Militare enheder tildeles afsnit af svelsespladsen (sektorer). Dette sker ved henvendelse til
det Lokale Stotte Element (LSE) pi Hovelte Kaserne. Ledige sektorer tildeles derudover tele-
fonisk med kort varsel.

Tildeling af sektorer pi ovelsespladsen gives ud fra folgende prioritering:
L prioritet: Lokale enheder
2. prioritet: Anden uddannelse ved lokalt garnisonerede enheder
3. prioritet: Uddannelse ved enheder af andre varn
4. prioritet: I det omfang de enkelte afsnit af ovelsespladsen ikke er optaget af militere aktivi-
teter kan omr6derne efter forudgiende ansogning benyttes til civile arrangementer.

7.1 Greldende bestemmelser og restriktioner
Tilhorsforhold
Ovelsespladsen horer under det Lokale Ststtecenter (LSC) under Forsvarets Bygnings- og
Etablissementstjeneste (FBE), hvorfor alle konstaterede uregelmressigheder, uorden, uved-
kommende frerdsel m.v. indberettes hertil.

2. Ud s tr e lot in g/afrn e rht i n g af ov e I s e s p I ad s e n
Sort/gule synligt placerede pale og skilte markerer ovelsespladsens afgransning mod nabo-
arealer.
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3. Administrativ inddeling
Ovelsespladsen er administrativt inddelt i 16 sektorer. Inddelingen fremgfir af terrrenkortet
(kortbilag 2).

4. Bestemmelserfor bntg af ovelsespladsen
a. Gravning
Der er udlagt 7 graveomrider i terrrenet. Deres n&rnere placering fremgir af terrrenkortet (bi-
lag 2). I disse omrider kan der foregi gravning af feltbefrestningsanlag. Dette arbejde foregir
typisk med gravemaskiner. Gravning af dekningsgrav (med spade) for liggende skytte samt
et- og tomandsskyttehul mi foreg6 pA hele ovelsespladsen undtaget i Hsvelte Fredskov og in-
de i Ellebaklund. Ved slojfning skal terrrenet planeres, og det oprindelige grestorv legges
sverst. Hvis der i forbindelse med den almindelige uddannelse graves enkelte skyttehuller,
skal disse slojfes straks efter brugen. Det er forbudt at grave skytehuller niernere end 3 meter
fra traer og 5 meter fra vej. Ved gravearbejde m6 rodder fra traer ikke beskadiges. Gravning
m6 endvidere ikke finde sted pA skydebaneomr6derne, phkareghrdens arealer og i en afstand
af 25 m fra de linjer i terrrnet der er markeret med 100 cm hoje, tofarvede prle.

b. Bes temmelser for skovarealerne
Srerlige bestemmelser for anvendelse af skoven til uddannelse:
Hovelte Fredskov friholdes for ksrsel og ovelsesaktiviteter. Patruljering og passage dog til-
ladt. Den sydlige del mellem Gammel Motorgird og hojskoven er udlagt som BSO. Der m6
ikke graves skyttehuller i Ellebeklund. I ovrigt er det forbudt at
o beskadige treer ved skering i bark, islagning af ssm og lignende,
o afskere /afhugge grene af traer og buske
. ophugge, opgrave eller oprykke tr&er og buske.
Har enhederne behov for sloringsmaterialer vil dette kunne blive anvist af det Lokale Stotte-
element, stottesektionen (LSE/STOTSEK). Ved korsel i skov skal der udvises storst muligt
hensyn overfor beplantningen for at undgi barkafskrab og beskadigelse afrodder.

c. Ovelser i terrenkorsel
Ovelser i terrenksrsel kan gennemfores i Grusgraven vest for Hsveltegird, samt pi kamp-
vognsspor efter tilladelse fra LSE/STOTSEK.

d. Korsel pd ovelsespladsen
Ksrsel med beltekoretajer pi ovelsespladsen er tilladt samt pi asfalterede veje - dog med
undtagelse afksrsel pA Skydebanevej. Ved ksrsel i terrren skal der udvises stor hensyntagen
til, at der ikke sker skade pi troer, buske og vidomrider. Korsel med belteksretajer er for-
budt i Hsvelte Fredskov, Ellebeklund, Drabekmose,Gamle Skydebaner, samt i sektor Vc
"IJlerne".

e. Sprangninger pd ovelsespladsen
Pi ovelsespladsen mi der kun gennemfores sprengninger inden for det anviste omride i
sektor Ia. Der mA ikke anvendes sprengningslegemer stsrre end 100 gram og ladningen skal
anbringes i et hul pA 70-80 cm dybde. Efter sprengning skal alle huller tildekkes. Sprengning
mi kun gennemfores p5 hverdage inden for daglig tjenestetid med max. 5 ladninger med l0
sekunders mellemrum.
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f. Arealer friholdt for svelse
Ulerne og Drabak Mose sages friholdt for ovelse i m6nederne maj, juni og juli, da omriderne
i denne periode fungerer som fristed for dyr og fugle i yngletiden.

g. Hjemmevernets brug af ovelsespladsen
Enheder af Hjemmevrernet kan normalt anvende Hovelte-Sandholm-Sjrelsmark Ovelsesplads i
perioder, hvor anden militrer aktivitet ikke foreg6r, og efter forudg6ende ansogning via
Hjemmevernets Uddannelsescenter, der er koordinator.

7.2 Beskrivelse af uddannelses- og svelsesfaciliteter

Hovelte-Sandholm-Sjalsmark Ovelsesplads rummer en rrekke uddannelses- og ovelsesfacili-
teter. De enkelte faciliteter beskrives her med henvisning til terrrenkortet (bilag 2):

a. Skydebaner
Sjrelso Skydebane er beliggende i sektor IIIa. Adgang til skydebanen foregir fra Ellebeekvej
ad indksrslen overfor Hovelte Fredskov. Anlegget bestir af tre langdistancebaner (Ll,L2 og
L3) med 200, 100 og 50 meter standpladslinjer for gevier, maskingevar og instruktionsgevrer.
Endvidere bestir anlegget af to kortdistancebaner med skydning pi afstande fra 10 - 50 meter
for gevar, maskingevar, maskinpistol, pistol og instruktionsgevrcr.

b. Hdndgranatbaner
Der er placeret en svelseshindgranatbane pi ovelsesterrcnet i sektor IVb. Der er ikke mulig-
hed for skarpkastning med hindgranat pi ovelsesterrrenet.

c. Sprengningsterren
Et narmere afgrrenset omride i sektor IA.

d. Pistolskydebane
P6 Hsvelte Kaserne ligger en pistolskydebane.

e. Demon stration splads for brandstiftende midler
Faciliteter findes i tilknytning til Hovelte Kaserne, sektor IV b

f. G r av e t e ru e n til a n I e g g e I s e af fe I tb efe s tn in g s an I e g
Gravning af drekningsgrav for liggende skytte og tomandsskyttehul kan gennemfores pi hele
ovelsespladsen undtagen i Hovelte Fredskov og inde i Ellebreklund.

g. Handlebaner
Der eksisterer ingen faste baneanlreg. Der mi opstilles handlebane med bl6 patron 7,62 mmi
"Gamle Skydebaner" (sektor IIIb)

h. Bivuakomrdder
Bivuakomr6der m6 etableres i anviste omr6der

i. Anleg til grundleggende skydeuddannelse
Faciliteterne findes i tilknytning til Hsvelte Kaserne. Der mfl skydes med 7 ,62 mm bl6 patron.

j. Nerkamphus
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Nerkamphuse er beliggende i det sydostlige hjorne af sektor III b og Gl. Motorgird

k. F e ltbefrestningsanleg
Anleg findes i sektor I a og III a.

l. O b s e rvatio n sp u n kt/c h e ckp o int (O P/C P)
Anlag er opfort i sektor II a, III d og V a sydvestlige hjorne og benrevnes OP/CP Bravo.

m. Grusgrav
Terrenbaneanlreg til uddannelse/omskoling af korere findes i sektor III d. Anlagget kaldes til
daglig Gntsgraven.

n. Vadeso
Ss til svelsesksrsel med pansrede koretojer findes i sektor V b.

o. Bj ergningsuddannelse
I sektor IIId er placeret en kampvogn til anvendelse i forbindelse med uddannelse i bjrrg-
ning/flotbringning.

p. Lobebaner
Der findes hhv. 800 meter og 2500 meter lobebaner i tilknytning til Hovelte Kaserne i sektor
IVc og IVb.

q. Hundetruningspladser
Pi ovelsespladsen ligger der et anlag i tilknytning til Hovelte Kaserne i sektor IV b. Facilite-
terne anvendes af hjemmevsemet.

r. Idretsfaciliteter
I tilknytning til Hovelte Kaserne ligger en international forhindringsbane, en feltforhindrings-
bane samt en idrretsplads.
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Forsvarets nuv&rende drifts- og plejeopgaver pA ovelses-
pladsen

Pr. 1. januar 2007 blev det Det Lokale Stotte Center (LSC) ansvarlig for drifts- og plejepla-
nens gennemfsrelse og det Lokale Stotte Element (LSE) udfsrer det praktiske arbejde. LSC
for Hovelte-Sandholm-Sjalsmark Ovelsesplads er placeret pi Hovelte Kaserne, og varetager
udover Hovelte-Sandholm-Sjelsmark Ovelsesplads ogsi Jrgerspris Skyde- og Ovelsesterr&n.

Driftsdivisionen i Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste vil foresti den overordnede
sagsbehandling og Fortaltningsdivisionen i Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste

vil vare ansvarlig for overholdelse af EU-direktiver og national miljolovgivning i relation til
drifts- og plejeplanens indhold ffvf. kapitel 3 for organisationsdiagram).

8.1 Drift og pleje af arealerne

Pleje af dbne arealer

Der foretages rydning af tjam og sl6en pi storre arealer, nir der er midler til ridighed.

Pleje af vandhuller

Vandhullerne plejes efter forskrifterne i den eksisterende drifts- og plejeplan.

Bekempelse af invasive arter

Der har siden drifts- og plejeplanens start veret foretaget en systematisk bekampelse af
Kempe-Bjomeklo. Indsatsen fortsattes til planterne er helt vek. De storste forekomster fin-
des ved de gamle skydebaner i sektor IIIc, Ulerne samt omkring Carinasoen.

Vedligeholdelse uf veje, spor og grofter

Oprensning af grofter og drenror ved overksrsler og i terrrnet

Vedligeholdelse af ovelsesfaciliteter

Oprydning efter ovelse, tildrekning af skyttehuller mv

8.2 Skovdrift
Driften af de fredskovspligtige arealer varetages af Forsvarets Bygnings- og Etablissements-
tjeneste. Bevoksningsvedligeholdelse gennemfores efter natumare principper.

8.3 Jagt og vildtpleje
Jagtretten pi Hovelte-Sandholm-Sjalsmark Ovelsesplads udoves af Chefen for Livgarden
som udpeger en jagtofficer med et antal hjalpere. Jagten dener bl.a. et reprasentativt og kon-
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taktskabende form6l i forhold til lokalsamfund og tjenestestedets naturlige samarbejdspartne-
re, herunder j agtforeninger, lokale statsskovdistrikter m.v.
Det Lokale Stotte Element (LSE) pA Hovelte Kaseme foretager vildtpleje i overensstemmelse
med forsvarets jagtmassige bestemmelser fif. kapitel 10.14).
Den udpegede jagtofficer har blandt andet til opgave at planlregge og gennemfore vildtpleje
pA Hovelte-Sandholm-Sjrelsmark Ovelsesplads sarnmen med LSE Hovelte og udpegede hjrl-
pere (frivillige).
Ja gto ffic erens op gaver omfatter blandt andet :

. Tilsyn med vildtbestanden og ivrerksrettelse af foranstaltninger, som tjener til at vedligehol-
de og ophjrelpe en sund vildtbestand.
. Tilsyn med at der ogsi for den avrige del af faunaen, herunder isrer sjreldne arter, skabes
bedst mulige vilk6r.
. Tilsyn med at jagtloven og ovige bestemmelser vedrorende vildtpleje, jagt, regulering mv.
pi terranet overholdes.
. Ansvarlig for planlagning og gennemforelse afjagter som Garnisonskommandantens nrer-
meste hjrelper.
. Forvaltning af midler, der stilles til ridighed for vildtplejen, samt bortsalg af vildt.
. Koordination af vildtpleje og evt. regulering.

P6 ovelsespladsen er der anlagt l7 vildtagre (nye i afd. 103+105) tilsaet med vildtblandinger
(kom, havre, byg, hvede, majs, fodermarvkil, honningurt og solsikke). Der er opsat et antal
foderautomater pi ovelsespladsen (hovedsagligt i bevoksede arealer) og fuglevildtet tilskuds-
fodres fra august til april.
Af hensyn til vandkvaliteten fodres der ikke i og ved soer og vandhuller. Midler til fodring til-
deles af Forsvarsministeriets Jagtbestyrer efter ansognlng.

Der afholdes irligt et antal officielle jagtarrangementer, hvori naboer, forretningsforbindelse,
medlemmer af omegnens jagtforeninger og andre med tilknyhung til ovelsespladsen deltager
saflrmen med ansatte.
Med baggrund i Forsvarsministeriets beslutning om, at der i samarbejde med Danmarks Ja-
gerforbund, skal soges gennemfort publikumsjagter eller jagt for nyjagere pi Forsvarsmini-
steriets arealer gennemfores irligt 6n jagt for nyjagere. Denne jagt gennemfores i samarbejde
med de lokale jagtforeninger og Skov- og Naturstyrelsen. Med storre mellerlrum arrangeres
en publikumsjagt.

Aftrangig af bestandens beredygtighed aflroldes der 3-5 irlige garnisonsjagter og kontaktar-
rangementer, hvor der skydes jagtbart vildt - dog ikke rf,vildt. Afskydningtallene ligger gen-
nemsnitligt pi 20 stykker vildt pr. jagt, fortrinsvist fasan, and, due, rrev, hare og enkelte snep-
per. Rivildtjagt foretages udelukkende med riffel (selektiv afskydning) af personerudpeget af
Garnisonskommandanten i samrid med LSE med en 6rlig afskydningph ca.30 - 35 stk. Der
aftroldes irligt et antal rrevejagter (gravjagter) med 6rlig afskydning af ca. 10 rreve.

8.4 Ressourcer og materiel
Kaserneelementet rider p.t. bl.a. over folgende materieltyper:

o Traktor
o Plov
o Harve
o Simaskine
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o Grsnthsster
o Slagleklipper
o Gravemaskine
o Rendegraver

Der er tilknyftet i alt fire mand til vedligeholdelse af skydebane og terrren.

Miljouddannelse

For at sikre at de medarbejdere, der til dagligt beskaftiger sig med naturforvaltning pi ovel-
sespladserne har den fornsdne viden om miljo og drift og pleje af naturarealer, har forsvaret -

blandt andet i samarbejde med Skovskolen og Skov- og Naturstyrelsen - sammensat et natur-
plejekursus for alle der arbejder med naturpleje p6 forsvarets arealer. Pi kurserne gennemg6s
driftsplaninstrumenternes virkem6de, og der uddannes i realisering af planens forskrifter.
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9 Drifts- og plejetiltag i perioden 1999 -2006

9.1 Indledning
Drifts- og plejeplanen 1998-2013 blev underskrevet i 1999, og indeholder i planafsnittet (ka-
pitel l3) en overordnet mdlscetning for den fremtidige benyttelse, retningslinjer for pleje og
naturgenopretning af arealerne i perioden samt en prioriteret handlingsplan, der giver et over-
blik over plejetiltagene.

Med udgangspunkt i planafsnittet indeholder denne del af drifts- og plejeplanen:
. en beskrivelse af status for gennemfsrelse af handlingsplanen og de beskrevne ret-

ningslinjer
. en biologisk evaluering af de plejetiltag, der er gennemfort i planperioden 1999-2006
. en generel beskrivelse afplejetilstandenpi ovelsespladsen i 2006.

Evalueringen er et led i Forsvarsministeriets Miljostrategi fra 2003, og skal dokumentere den
biologiske effekt af de plejetiltag, der er gennemfort i planperiode og medvirke til at sikre, at
der pi Forsvarsministeriets arealer fortsat opretholdes en naturtilstand, der skaber de bedste
betingelser for bevarelsen af den naturlige flora og fauna - og hermed medvirke til at opfflde
regeringens og EU's milsretning om at standse forringelsen af biodiversiteten inden 2010.

9.2 Status for opfyldelse af handlingsplan og generelle retningslinjer

Status for opfyldelse af handlingsplanen

Drifts- og plejeplanen 1998-2013 indeholder i kapitel l3.l I en handlingsplan. Handlingspla-
nen er delt op i tre perioder og indeholder en prioritering af de pleje- og naturgenopretningstil-
tag, der er indeholdt i planen. Flere steder i teksten henvises til ovelseskortet s6vel som drifts-
og plejekortet fra den gamle plan, og kortene er derfor indsat som bilag 8.

l.prioritet (gennemfores inden for de fsrste 3 flr af planperioden, dvs. i perioden 1999-
2001)

Opsetning af markeringer i terrrenet visende de faste brltespor.
Status: Beltesporene blev markeret i terrenet, men da skiltningen dels ikke blev over-
holdt, dels blev kort ned, blev skiltene fiernet igen. Der er pd plantidspunktet dedor ikke

faste baltespor i terrenet.

a

a Rydning og slining af de overdrevsarealer, engarealer og moseomrider, der pA drifts- og
plejekortet er markeret med gult (vf. bilag 8), gennemfores i afdelingerne 105, 106, 108,

ll2 og I13. Omrideme plejes herefter ved slining hvert 3. ir. Engarealerne ned mod
Sjelso (afd. 105, 106, 108) plejes dog efterfolgende ved slSning hvert 6r.

Status: Vesentlige dele af afd. l05er blevet sldet i 2004, 2005 og 2006.
Kun den ostlige del af afd. 106 ud mod Sjelso har veret sldet som decideret hoslet, hvor
hoet efterfolgende er blevet kort bort.
Afd. 108 (Sletterne)er blevet drevet med hoslet 6n gang drligt efter sommederien i 2004,

2005 og 2006. Derudover er der blevetforetaget eftersldning uden opsamling i eftersom-
meren.
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I Afd. 112 og I l3 (Ulerne) er der maruteltfiernet ca. 80% af det lcrat af tjorn og pil som
skulle fiernes, jf. drifts- og plejekortet. Stammerne er brugt til brende. Toppene er skra-
bet sammen og brendt af. Efterfolgende er der sldet gres.

Pleje- og naturgenopretningsaktiviteter for vidomrider nr. 1-5, jf. afsnit 13.4:

6. Bakkegirdsmosen i afdeling 103:Der etableres et stryg, hvor stikgroften lsber ud i
Degnebakken (vf. drifts- og plejekortet, bilag 8). Der skal ikke ryddes i mosen,

ligesom de store popler i kanten af arealet bevares. Stahts: Stryget blev etableret,

men da arealet blev oversvommet for meget, blev det reduceret, sd det i dag kun er
dele af mosen, der er oversvommet. Krattet er i dag helt oversvommet.

7. Mose med store popler i centrale del af afdeling 103: Den rorlagte del af brekken

lukkes, se drifts- og plejekortet, bilag 8. Bakken ledes ind i mosen ad sit gamle
lob, siledes at mosen srettes under vand igen. Pilekrattet i mosen ryddes. Status: Er
gennemfort. Krattet er dog ikke ryddet. Det har givet vand pd nordsiden af mosen.

8. Vandhul i sydenden af afdeling 107 ud mod Kongevejen. Der ryddes pilebuske
langs sydkanten. Status: Delvist gennemfort. Pilebuske erfiernet i nord langs

oestsiden med en gravemaskine, der har tnkket rsdderne op. Det er sket i vinte-
ren 2005/2006. Der er dog ikke ryddet langs sydkanten. Denrdover er der ikke fo-
retaget pleje i Drabuk mose i denforlobne planperiode.

9. Mose ud mod Kongevejen i nordlige del af afd. 112: Arealet ryddes for pil, dog ef-
terlades en pileholm i mosens sstende (vf. drifts- og plejekortet, bilag 8). Eventu-
elle stikgrofter lukkes. Det tilstrrebes at der i pileholmen efterlades treer af han-

kon, da hanrakleme er vrerdifulde nektarkilder for insekter. Status: Projektet er
gennemfort og mosen er oprenset ved at en gravemasbine har tntkket pil op og der
er etableret en o. Soen kan imtdlertid ikke holde vand i sommerhalvdret og torrer
ud. Det planlegges at flytte et drcenror, sd der ledes vand ind i soen i hdb om at
vandstanden sikres hele dret.

10. Vidomr6der i Hsvelte Fredskov (afd. 107): Stikgrofter lukkes i de 2 smi vidom-
r6der (vf. drifts- og plejekortet, bilag 8). Status: Projektet blev gennemfort, men

da vejen blev helt oyersvammet, mdtte grofterne dbnes igen, sdledes at vddomrd-
derne i dag er bevaret, men ikke oget.

Landbrugsdriften ophorer i de omr6der, der er vist pi drifts- og plejekortet fivf. bilag 8)

Status: Er gennemfort umiddelbart efter drifts- og plejeplanens vedtagelse i 1999.

Bekempelse af Kempebjorneklo gennemfores pi hele ovelsespladsen.

Status: En systematisk bekempelse har veret foretaget af entreprensr hvert dr i maj-juli
siden planens vedtagelse i 1999 med et megetfint resultat.

Hovelte Fredskov udlegges som ursrt skov.
Status; skoven har siden planens vedtagelse veretfriholdtforforstlig drtft og har kun vu-
ret anvendt til ovelser til fods. Status som urort skov er ikke tinglyst pd ejendommen.

a

a

a

a
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2. prioritet (gennemfores inden for de forste 6 hr af planperioden, dvs. i perioden 2001-
2005):

Rydning og slining af de overdrevsarealer, engarealer og moseomrider der pA drifts- og
plejekortet (jvf. bilag 8) er markeret med gult, gennemfsres i afdelingeme 102, 103, 104,

107, 110 og 114. Omr6deme plejes herefter ved slAning hvert 3. ir.
Status: Afd. 102 og l0j er ikke blevet ryddet eller sldet. Dog er det "sadvanlige" SLE-
markareal i 103 ud til Sjelsmarksvej blevet sldet (hoslet) afforpagteren, ligesom der i afd.

102 blev taget hoslet pd slettearealerne i sydosthjornet op mod Sjelsmark Kaserne.
I afd. 104 blev de dbne overdrevs- og slettearealer med pile- og tjorneopvekst sldet med
en grenkrutser i 2004 og 2005. En tjorneholm i sydosthjornet er dog bibeholdt.
Arealerne syd for Sandholmlejren pd skrdningen er blevet sldet i 2004. I afd. 107 blev
stort set alt sldet i 2004, 2005 og i 2006.
I cfd. 110 blev de dbne arealer sldet med grenlmuser mod tjarn i 2004 og 2005, men i
2006 er arealerne allerede under tilgroning i ron og birk - tjornen er dog reduceret va-
sentligt.
I cfd. 114 bliver der taget hoslet pd slettearealet.

o

a

a

a
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Pleje- og naturgenopretningsaktiviteter for vidomrider nr. 6-7, if. afsnit 13.4.

6. Carinassen (afd. 113): Der ryddes en bramme pi 30-40 meter langs kanten.

Status: Med undtagelse af en tynd bremme, der er efterladt af hensyn til afskerm-
ning af soldater, er bremmen ryddet og arealet plejes ved sldning. Der er derved
skabt et dbent omrdder, der sdledes ogsd holdesfrifor bjorneklo.

7. Ssen vest for rensningsanlagget (afd. 102): Der ryddes elmesyge trreer langs syd-

siden og al pilevegetationud til sskanten. Status: Dode elmetrreer erfiernet, men

der er kunfiernet ca. enfierdedel af pilekrattet. Pilen slryder aggressivt igen.

Niletrabevoksninger i afdeling 102 I og 105 m (Frimerkeskoven og Ellebreklund) afdri-
ves og gentilplantes med eg og buske.
Status: Ndletresbevoksninger i Frimerkeskoven er ikke ddrevet, men tyndet i 2006, med

henblik pd opvekst af lov. Store dele af ndlebevoksningen i Ellebeklund veltede i 2005 -
resten blev feldet motormanuelt. Arealet blev gentilplantet med lov i 2005.

3. prioritet (gennemfores inden for de fsrste 9 flr af planperioden, dvs. perioden 2006-
2009):

Pleje- og naturgenopretningsaktiviteter for vidomrflder nr. 8-10, jf. afsnit 13.4.

8. So i nordkanten af afdeling 103: Skyggende pil som rager ud over kanten ryd-
des. Der lysstilles mod syd.
Status: Treerne er trukket op, men slgtder igen.

9. Sandholmsseme (afdeling 104): Der ryddes pilebuske langs sydsiden af de to
soer.
Status: Buskene har veret skdret ned med motorsav i 2000 og 2001, men er
kommet igen.

10. Soen vest for Hovelte Kaserne (afdeling 110): Pilekrat, der haenger ud over
sokanten, ryddes. Elletraer i sydosthjornet beholdes.
Status : Ikke gennemfort.
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Askebevoksningen i afdeling 105 e underplantes. PA de gamle skydebanevolde etableres
der mindre lavtr ab eplantninger.
Status: Underplantning af askeskoven i Ellebeklund er ikke gennemfort. Pd slqdebane-
voldene er derforetaget tynding, men ikke etableret nye beplantninger.

Placering affaste stillingsomrdder. Der blev i forbindelse med drifts- og plejeplanen
1998-2013 udlagt 16 faste stillingsomrider - primert placeret i forbindelse med eksiste-
rende gravomrider og indtegnet pA ovelseskortet (yvf. bilag 8).
K-orsel mellem disse skulle ske ad de faste, etablerede beltespor.
Status: Blev etableret, men nedlagt igen, da artilleriet forsvandt fra terr@net.

Placering affaste beredskabs- og bivuakeringsomrdder (BSO) Der blev i planen udpeget
5 faste BSO-omrider for at mindske sliddet pi den avige del af svelsespladsen (vf. bilag
8).

Status: Omrdderne blev udpeget og er efterfolgende blevet suppleret med et par stykker.

Kulisseby til lejlighedsvis opsetning. I forbindelse med drifts- og plejeplanen 1998-2013
blev der udlagt et omride til opstilling af kulisseby (lejlighedsvis opsatning) i afd. 122.

Status: Kulissebyen er opstillet og benyttes. Der er onske om yderligere udvidelse.

Terrrpnbane til trcening af korere pd pansrede karetojer. Umiddelbart i tilknytning til
nrerkamphuset og kulissebyen var der planer om at etablere et ksreanlreg for pansrede ko-
retaler
Status: Anlegget blev etableret i 2001 ved Gl. Motorgdrd og graveomrddet.

Anlreggelse af bro ved nerkamphuset.
Status: Broen er ikke anlagt, menforttentes lavet,

Omrdder, der friholdes for ovelsesaktivitet. PA ovelseskortet blev der indtegnet en rrekke
omrider, der skulle friholdes for al ovelsesaktivitet i perioden 1. maj - 31. juli - undtagen
dog fardsel til fods (1vf. bilag 8).

Status for opfyldelse af generelle retningslinjer
Foruden handlingsplanen indeholder drifts- og plejeplanen 1998-2013 en rekke generelle ret-
ningslinjer.

Re tnings linj er for ove ls es aktivite ter
o Ksrsel med breltespor. Af den gamle drifts- og plejeplan fremgir, at ferdsel med brelteko-

retajer primrert skal foreg6 ad faste, etablerede breltespor - tvangsspor. Tvangssporene er
vist p6 det gamle ovelseskort, der er indsat som bilag 8.

Status: Som beskrevet iforegdende afsnit blev sporene markeret, men da skiltningen ikke
blev overholdt blev det opgivet igen.

Gravning. Stsrre gravearbejder (f.eks. feltbefastningsanlag) mfl i henhold til den gamle
drifts- og plejeplan kun foreg6 i de pi svelseskortet udpegede graveomr6der fivf. bilag 8).

Mindre gravearbejder med spade - dvs. 1 og 2 mands skyttehul - mi fortsat ske i den sv-
rige del af ovelsespladsen.
S tatus : Re tnings linj erne for gravearbej de er bleve t ful gt

a

a

a

a

a

a

a
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Status : Retningslinj erne bliver overholdt.

Re tn in gs linj er for s kovdriften
Af drifts- og plejeplanen 1998-2013 fremgir at skovarealerne pa ovelsespladsen generelt be-
stir af sm6, varierede lovskove med et hojt naturmessigt indhold og uden vesentlig produkti-
onsmressig betydning. Naturvrerdierne i skovene onskes fastholdt og udbygget ved fortsat eks-
tensivering og konsekvent anvendelse af lsvtrre ved foryngelser. Skovomrideme skal pA lang
sigt udvikle sig til mindre lunde af hjemmehorende lavtrearter, der drives i plukhugst eller
henligger som urort skov.
Hsvelte Fredskov skal i medfor af planen udlregges som urort skov og undtages fra enhver
forstlig drift.
Granarealet i Ellebaklund fernes og erstattes med eg og buske. Den store bevoksning af rel-
dre ask og hendoende elm underplantes med lsvtra.
Pi de gamle skydebanevolde etableres mindre nyplantninger af lsvtra i grupper.

I Frimarkeskoven tilplantes 102 I med eg og buske.
Status: Skovene er i store trak ikke blevet tyndet i planperioden. I sommeren 2006 blev birke-
skoven nord for Drabek mose og langs de gamle slEdebanevolde dog tyndet temmelig kraf-
tigt. I Frimarkeskoven blev Aspe-bevoksningen renafdrevet og sdvel aske/er-bevoksningen
som rodgranbevoksningen blev tyndet.
Den gamle ndlebevoksning nord for Ellebaklund veltede stort set i stormen 2005 og arealet
blev gentilplantet fordret 2005. I sommeren 2006 var alle de nye planter dog gdet ud pd
grund af musegnav (pd grund af manglende kulturvedligehold).

Re tn in gs linj er for I andbrugs drift
I forbindelse med ophor af landbrugsdriften pi i alt 54 ha, blev der udpeget tre arealer, der
skal tilgodese forsvarets behov for gresarealer, der til stadighed kan omlagges. Arealerne
skal fungere som minimorterbane, opmarch-omride og omr6de for samlet stillingsindrykning.
Status: Arealerne holdes kortklippede, men er ikke blevet omlagt i perioden.

Re tnin gs linj e r for vildtp lej e

Af drifts- og plejeplanen 1998-2013 fremg6r at den davrrende jagtintensitet, som beskrevet i
kapitel 6 kan opretholdes i planperioden. De eksisterende vildtagre kan bibeholdes (pf, plan-
tidspunktet 17, der alle var tilsiet med korn o.lign) og fodring kan fortsrettes. Fodring mi ikke
ske i og ved vandhuller og der m6 ikke ske udsatnmg.
Statr,ts: Retningslinjerne er i planperioden blevetfulgt. Enkelte vildtagre har veret plojet men

ikke tilsdet i 2006.

Re tnings I inj e r for kul turhi s t o ri s ke int e r e s s e r
Af den gamle drifts- og plejeplan fremgir det at de fleste fortidsminder p6 grund af deq land-
brugsmressige udnyttelse er forsvundet fra ovelsespladsen for forsvaret overtog arealerne. En
enkelt fredet gravhaj er dog stadig at finde i terrrnet som en forhojning i landskabet umiddel-
bart ost for Hovelte Kaserne. Hojen blev markeret p6 kortbilagene og skulle friholdes for
ovelsesaktivitet.
En lang rrekke jord- og stendiger blev indtegnet pA kortbilagene og det fremgir af den gamle
plan, at de skulle beskyttes s6 de ikke beskadiges af korsel, gravning eller anden svelsesakti-
vitet.
Slutteligt fremgir det af planen at den gamle hulvej i det nordostlige hjome af Hovelte Fred-
skov skulle bevares.
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Status: Den fredede gravhaj ligger fortsat ubeskadiget i teruanet, og fuilvejen har veret fri-
holdtfor korsel i planperioden. Jord- og stendiger har vrpretfriholdtfor ovelsesaktivitet som

beskrevet.

Offen tli gh ed ens ad gan g ti I ov e I s e s p I ad s en

Af drifts- og plejeplanen fremgir at den rekreative udnyttelses af omridet skal fremmes,

blandt andet ved at give mulighed for etablering af en offentlig sti gennem terrrenet. Stien
skulle etableres af Frederiksborg Amt og/eller friluftsorganisationer, der ligeledes skulle af-
holde alle vedligeholdelses udgifter.

Muligheden for at give foreninger adgang og rundvisninger til terrrenet skulle opretholdes, li-
gesom der ogsi i fremtiden skulle reserveres to dage om 6ret, hvor alle interesserede kunne 96
i terrrenet.

Den eksisterende ordning, hvor borgere i Blovstrsd, Kajerod m.v. kunne tildeles adgangskort

skulle fortsatte og udvides siledes at alle interesserede kunne erhverve et kort. Antallet af ad-
gangskort skulle hreves til 100 stk.
Status: Der blev ffioldt mode med amtet vedrsrende den offentlige sti, men da der ikke var
enighed om placeringen blev projektfurslaget droppet igen.
Der har veret aJholdt ca. 3-5 guidede ture for foreninger (primurt Danmarks Naturfred-
ningsforening). De to dage om dret, der tidligere var reserveret tilfri adgang til terranet har
ikke veret praktiseret de sidste par dr, da de tidligere ld i sammenhang medforeldre-
arrangementet, der ikke lengere aJholdes.

Antallet af adgangskort blev udvidet, men det har ikke betydet en tilsvarende stigende efter-
sporgsel og der er maksimctlt blevet udleveret 50 om dret.

U dl rc gn ing af by ggefe I te r
Forud for den gamle drifts- og plejeplan, blev der i samarbejde med Danmarks Naturfred-
ningsforening udlagt tre byggefelter pi ovelsespladsen til brug for eventuel udvidelse af ka-
sernearealerne. Af drifts- og plejeplanen fremgir siledes at det ikke er tilladt at opfore storre

bygningskomplekser uden for disse tre byggefelter. Byggefelterne mi kun benyttes til militre-
re anlag og retten bortfalder sifremt forsvaret ikke langere ejere eller benytter ovelsespladsen

fivf. nrrvrerende plans kapital l0 om fredning af omridet)
Status: Byggefelterne er ikke blevet udnyttet i den hidtidige planperiode.

9.3 Sammenfatning af status for opfyldelse af handlingsplan og generelle retningslin-
jer

PA baggrund af ovenst6ende, kan det overordnet set konkluderes, at en vresentlig del af de

planlagte drifts- og plejetiltag er gennemfort inden for de fsrste 6 6r af den i alt 15-6rige

driftsperiode. Det kan dog samtidig konkluderes, at en rrekke plejetiltag stadig mangler at bli-
ve gennemfort - dels tiltag, der ifolge handlingsplanen skulle have varet gennemfort i planpe-
rioden 1999-2006, dels tiltag, der ifolge planen fsrst skal gennemfores efter 2006.

SHning af de 6bne arealer er p8begyndt, men en rekke arealer mangler stadig regelmessig
pleje - primrert p6 grund af terranets beskaffenhed og okonomi. I hovedtrak kan det konklu-
deres at de tidligere landbrugsarealer plejes efter planen, mens en rekke af de eksisterende
overdrev stadig mangler sl6ning. Siledes barer f.eks. arealerne nord for Sjelsmarksvej stadig
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preg af manglende pleje, ligesom de 6bne arealer vest for Hovelte Kaserne endnu ikke er ble-
vet sl6et tilstrrekkeligt.
I de omr6der, hvor slining er pibegyndt, er derme ikke gennemfort tilstrrekkelig hyppigt til at
modvirke den hastige gentilgroning. Dette er navnlig tilfreldet i Ulerne og pi dele af Sletterne.

Forud for slining skulle en rekke kratarealer efter planen ryddes. Det store kratrydningspro-
jekt i Ulerne er godt i gang, men mangler stadig en del af de mere ufremkommelige arealer.

De ni v&domrideprojekter er delvist gennemfort. To projekter er gennemfort med fint resultat,
mens fem projekter er pibegyndt og mangler fardiggarelse. For sivel de ferdige som de p6-
begyndte projekter gelder, at de skal holdes ved lige, for at hindre at de gror til igen. Dette er
allerede problem flere steder, og der ligger derfor en vigtig opgave i at fi fulgt op pi plejen og
frrdiggjort genopretningen af de syv vidomrider, indenfor de forstkommende 6r. To projek-
ter mitte opgives helt, da der opstod utilsigtede oversvommelser af naboarealerne.

Bekrempelse af Kempe-Bjorneklo er gennemfort meget tilfredsstillende i den forlobne plan-
periode gennem en systematisk, 6rlig indsats. Selv om planten endnu ikke er vak fra ovelses-
pladsen er den nu under kontrol.

Rynket Rose udgor ikke noget problem pi ovelsespladsen, men en anden invasiv art som Ka-
nadisk Gyldenris bar der holdes opsyn med.

Pi skovsiden er udlagningen af Hovelte Fredskov til urort skov som driftforskrift geruremfort.
Gradvis udskiftning af nilebevoksninger til lsv er under gennemforelse.

De svelsesmassige forskrifter og faciliteter er gennemfartmed undtagelse af markering af fa-
ste breltespor.

9.4 Plejetilstand 2006 og biologisk evaluering

I forbindelse med nervrerende planrevision blev der i juni-juli 2006 foretaget en biologisk
r,'trrdering af de gennemfarte plejetiltag og ovelsespladsens generelle plejetilstand.

Abne arealer

Landskabsbilledet p6 Hovelte-Sandholm-Sjelsmark Ovelsesplads domineres af en mosaik af
overdrevsarealer, grassletter, moser og enge. Disse 6bne naturtyper tdgor fortsat mellem
halvdelen og to tredjedel af det samlede areal pi 544,5 ha. Ovelsespladsen er preget af den
frodige og nreringsrige jordbund, og treer og buske spreder sig villigt i terranet. Hvis storre
omrider skal holdes som ibne naturarealer, krreves der derfor generelt en stor og lobende ple-
jeindsats. Det vurderes, at der p6 terrrenet i perioden 1999-2006 ikke har veret tilstrrekkelige
ressourcer til at opretholde en optimal tilstand, og sivel overdrevene som de fugtige eng- og
moseomrider er mange steder fortsat pr@get af tilgroning. Tilgroningen bevirker, at arealemes
specielle og vrerdifulde overdrevs-, mose og engflora skygges bort af hojstaudevegetation.

Pi arealerne nord for Sjalsmarkvej er dette sarligt tydeligt. Pi grund af manglende slining er
overdrevsfloraen nu mindre varieret og den er hastigt ved at blive erstattet af en hoj urte- og
grresvegetation af Alm. Kvik, Rejnfan, Agertidsel, Vild Korttel og Draphavre. Disse kultur-
pregede arter skonnes siledes atludgare ca. 90 Yo affloradnkket i terrrenet nord for



56 Drifts- og plejetiltag i perioden 1999-2006

Sjalsmarksvej, som derfor inden for de nrermeste 5r vil miste sin status som biologisk over-
drev, hvis der ikke snart sattes ind.
En anden biologisk indikator for lysibne gresarealer i god stand er bestanden af Sanglarker. I
2006 blev der kun registreret et enkelt par Sanglerker. | 1997 var der i samme omride ikke
mindre end ni par. Denne tilbagegang tilskrives manglende pleje i form af sl6ning. Sanglar-
ken trives ikke pi arealer med hojt, gammelt gr&s, men skal have kort, 6ben vegetation. Lar-
ken er i ovigt forslundet fra de fleste steder p6 ovelsesterrrenet. Der er endnu nogle fi par pi
de 6bne grassletter omkring Sobakke, som karakteristisk nok netop er nogle af de fE arealer

der regelmassigt bliver drevet med hsslet.
ljornekrat er ogs6 p6 fremmarch nord for Sjalsmarksvej. De vestlige og centrale dele er fort-
sat 6bne, men i den ostlige del op mod Rensningsanlregget og Frimerkeskoven er tilgroningen
i fuld gang. I de fugtige lavninger breder pilekrattene sig. Dette ses navnlig i Bakkegirdsmo-
sen og i den lille mose nord for Frimrrkeskoven.
Vest for Sandholmlejren er de tidligere agerarealer nu udlagt til vedvarende gres. Naturligt
nok er floraen her ikke srerlig interessant de forste 6r, men det kan den blive pi sigt. Det er

imidlertid vigtigt, at der sker nreringsstoff ernelse i form af hsslet.
Pi overdrevsarealerne syd for Sandholmlejren ned mod Sandholmsoerne, samt omkringHo-
veltegird mod ost, nord og vest er floraen stadig intakt og varieret, med mange gode over-
drevsindikatorer. Derimod er overdrevs-arealerne mellem Ellebrekvej og den nye skydebane i
dirlig biologisk tilstand, som folge af manglende sl6ning. Her ses samme udvikling som nord
for Sjrelsmarksvej.

Terrrenets bedste overdrevsarealer ud fra en biologisk betragtning finder man i Ulerne syd for
Kongevejen samt vest for Hovelte Kaserne, hvilket passer sammen med at der her er foretaget
lobende pleje i form af slining og rydning.

Engarealerne ud mod Sjrelso bliver sl6et 6rligt, men det er tydeligvis ikke nok til at sikre en

varieret engflora. Det er dog nok til at holde buske vrek. Jordbunden er tarlagt og neringsrig
humusjord, som favoriserer hojstaudeplanter som Draphavre, Agertidsel, Hjortetrost, Stor
Nalde og Kdltidsel. Planter, der skygger den typiske engflora vrek.

Konklusionen af den ovenstiende evaluering er, at man i den hidtidige indsats endnu ikke har

opnAet det man ville med plejeindsatsen, for sivel at sikre et optimalt svelsesterran som at

fremme omridets natur mest muligt. Plejemetoderne har vreret rigtige, men omfanget og hyp-
pigheden har ikke veret tilstrckkelig.

Vddomrdder

Terrenets ca. 25 vandhuller samt ca. 6 moseomrider er generelt i en dirlig biologisk plejetil-
stand. Falles for dem alle er, at de er truet i mere eller mindre grad af tilgroning og overskyg-
ning i hovedsageligt pilekrat. Som nrevnt ovenfor, er der foretaget pleje som foreskrevet for 7
af de 9 udvalgte vandhuller, men hurtig gentilgroning betyder, at den biologiske gevinst ikke
f6r den tilsigtede virkning. Enkelte af vidomriderne er dog fortsat i god plejetilstand.

Biologisk set har forringelsen af vidomr6derne pi terranet betydet en mindre tilbagegang af
vandfugle sA som grdgczs, ender, lappedykkere, blishons, rorhons, rorsanger, rorspuru mv.
Toppet lappedykker er siledes forsvundet fra bide Sandholmsserne og Carinasoen, og grd-
gessene er forsr,rrndet fra Sandholmsserne. Navnlig grdgds er en god indikatorart for lys6bne
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vidomr6der. De skal kunne griESSe langs bredderne, og have et godt udsyn mod fiender som
reve og lign. De sky gres forsvinder defor, nir vidomriderne gror til i pilekrat.

Andre arter som Nattergal, Lovsanger, Havesanger og Gog trives fortsat p6 terrenet, idet de
er knyttet til fugtig pilekrat, men vil forsvinde hvis v6domrfiderne torrer helt ud.

Konklusionen af den ovenst6ende evaluering er, at man i den hidtidige indsats endnu ikke har
opniet det man ville med plejeindsatsen for at sikre en st god naturtilstand som muligt i ter-
rrenets v6domrider. Plejemetoderne har vreret rigtige, men omfanget og hyppigheden har ikke
vreret tilstrekkelig.

Skovarealer

Skovarealerne p6 ovelsespladsen best6r stadig af sm6, varierende lsvskovsarealer med et hojt
naturindhold. De fleste arealer er ikke blevet tyndet i planperioden og har stadig et urskovsag-
trgt preg.

Ulerne
PA overdrevsarealet Ulerne findes et kompleks af hojstammet lovskov blandet med storre
kratarealer. Jordbunden preges af varierende fugtighedsgrad, og mange af arealerne er svert
fremkommelige. Dels fordi lsvtreerne generelt set har dirlig formudvikling med meget lav
kronesatning, dels fordi tjornekrattene breder sig ind under de oprindelige bevoksninger.
Arealerne ned mod Carinasoen anvendes kun i ringe grad til svelsesmessig brug og da de har
vreret friholdt fra forstlig udnyttelse fremstir de stort set ufremkommelige og urskovsagtige.
Skov- og kratarealerne i nrerheden af PMW-soen anvendes tydeligvis til BSO og skovbunden
fremstir her bar uden vresentlig vegetationsdrekke.

Kajerod Birkene og Birke Mose
De to birkebevoksninger syd for skydebanen vokser pi fugtig mosebund og en bundflora be-
stiende af blandt andet tagror, topstar og skjolddrager tyder pi permanent vandspejl om vin-
teren.
Skovene er relativt 6bne og har ligge urarte i en 6rrakke. En del r&dne og udgiede trzeer med
sprettehuller vidner om et hojt naturindhold og en musvige har bygget rede i et gammelt bir-
ketrre i Birke Mose.
I Kajerod Birkene er der en del 6bne partier i skoven, hvor der foregir bekempelse af Kampe
Bjorneklo. Orkideen Skovhullebe findes hist og her, og i den sydlige del findes nelder og bur-
resnerre i bunden og en del underskov afhyld.

Elleskoven os t for nerkamphuset
Elleskoven ost for nerkamphuset er en gammel, meget 6ben birkeskov, der anvendes intensivt
som BSO.
I den sydlige halvdel af skoven er der flotte, hojstammede elletrreer og ask.

Skoven pd de gamle skydebaner
Langs den nordlige vold af de gamle skydebaner berer den gamle birke-boge-ahorn skov
preg af bivuakskov, og bevoksningen er ret slidt i bunden. Bevoksningen blev tyndet i2006,
og treeme st6r nu meget spredt.
Syd for volden, i det gamle skydebanefelt, findes et stort kratomride af pilebuske. Omridet er
spandende naturmessigt med en tat bestand af sangfugle,bl.a. Nattergal.
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Ude for enden af stien er urtevegetationen sl6et pA det sidste stykke ud til endevolden. Her ses

et fint, 6bent grresstykke. Sydlige gren af de to parallelle stier der bliver forbundet findes ikke
mere.

Hovelte Fredskov
Den gamle, hojstammede bogeskov var i den gamle plan udlagt som ursrt skov og ligner sig

selv. Den hulerugende, sjreldne Huldue, der er knyttet til gammel lovskov, ynglede i2006
fortsat i de gamle bage og vidner om at skoven fortsat er i god biologisk tilstand.
Nilebevoksningerne mod syd er blevet tyndet i 2006 som led i en gradvis konverterin g til lov
Skovbunden er dsd og bar og er ikke interessant ud fra et biologisk synspunkt.

Drabek mose og birkeskoven nordfor Sandholmsserne
Birkemosen i Drabrek mose best6r af en urort, gammel torvemose, der er tret tilgroet af en

sumpskov af gammel birk og rsdel. Skoven er stort set ufremkommelig og er fortsat i fin na-

turtilstand.
Birkeskoven nord for Sandholmsoerne var tidligere urskovsagtig med et stort indslag af gam-

mel rodgran. Efter tyndingen i foriret 2006 fremst6r bevoksningen 6ben og hist og her ses

6bent vandspejl i skovbunden.

Ellebekhtnd
Ellebreklund er en flot, gammel, 6ben askeskov med store, hojstammede, fuldkronede aske-

trreer. Den veludviklede bundflora sikrer sammen med de dsende og dode trrcer et hojt natur-
indhold.
I nordost-hjsmet vreltede en gammel rodgranbevoksning i stormen 2005. Arealet blev gentil-
plantet i2006 med bog, men alle nye planter er giet ud pi grund af manglende kulturvedlige-
holdelse og grres og urter har i dag helt lukket arealet.

Frimerkeskoven
I sommeren 2006 blev en yngre aspebevoksning i Frimrerkeskoven renafdrevet. Ud fra et bio-
logisk synspunkt er renafdriften uheldig, da bevoksningens mikroklima derved nulstilles, lige-
som der vil ske en frigivelse og dermed udvaskning af neringsstoffer til undergrunden. I ef-
teriret 2006 var arealet domineret af en massiv opvrekst af rodskud.

Den tilstodende rodgranbevoksning blev ligeledes tyndet i sommeren. Bevoksningen anven-

des i en vis udstrakning til BSO og skovbunden fremst6r bar og uden vresentligt naturindhold.
Bevoksningen umiddelbart syd for rodgranbevoksningen er en mellemaldrende bevoksning,
der i 1999 bestod af halv ask og halv er. I forbindelse med tynding i2006 blev der primrert

skovet ask, si billedet i dag domineres af rr. En holm af rsdel blev fiernet.
Br er ud fra en naturmressig synsvinkel ikke si interessant som ask, da den ikke danner My-
korrhiza med svampe, og derfor ikke indgir i omsretningen. Traet har som "ny-indfbrt" art
kun fi insekter knyttet til sig som vartsplante, og den har derfor ikke srerlig betydning for in-
sektrdende fugle og andre dyr. Endelig optreder ar meget invasivt og dominerende i be-

voksninger.

Konklusionen af ovenstiende evaluering er generelt, at de gennemfsrte driftstiltag pi skovom-
ridet ud fra en naturmressig betragtning ikke har varet optimale. Hvor arealeme har vreret fri-
holdt driftstiltag fremst6r de fortsat med et hojt naturindhold og et urskovslignende prreg.
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Vildtpleje

Den meget varierende vekselvirkning mellem 6bne arealer, krat, skov og vidomrider giver
gode fode- og dekningsmuligheder for bide fugle og rivildt, og de jagtvare vildtarter trives
generelt godt pfl terrenet.
Rdvildtbestanden er de senere 6r steget for nu at have niet et niveau p6 ca. 200 sunde indivi-
der.

Da bestanden de sidste 2 hr har vreret konstant og best6r af sunde individer, vurderes det
at bestanden er i balance med, hvad terrenet kan brere. Den Arlige tilvrekst reguleres ved se-

lektiv
afskydning pi ovelsespladsen sdvel som af de omkringliggende lodsejere. Den Arlige afskyd-
ning
p6 ovelsespladsen er ca. 30-35 individer, fordelt med 50% bukke, 20% voksne hundyr
og 30% lam.
Bestanden af fasaner har ligeledes fundet et naturligt leje, og der ses sAledes jevnligt fasaner i
alle dele af terrrenet. I yngletiden ses en del kuld. I efter6rs- og vinterperioden sker der ofte en

udvandring til de omkringliggende marker og rorskovsomrider ved Sjrelsso, Carinasoen og
omkring Sjrelsmark, da disse omrider tilsyneladende er mere attraktive med hensyn til dak-
ning og fode pfl denne 6rstid.
Revebestanden er de sidste par 6r blevet vresentligt mindre pA grund af raveskab, og en del
sygdomsramte rreve er blevet aflivet. Fra 2006 er der imidlertid atter set en del raske rreve.

Harerne trives pi terranet og nyder godt af de store arealer, hvor der tages hsslet og plejes i
overensstemmelse med drifts- og plejeplanen, mens agerhonsene stadig ikke ses stabilt pi ter-
rrenet.

For at hjalpe vildtet gennem vinteren, hvor fsdemrengden er mindre og miske utilgrngelig
p6 grund af sne og frost, er der fortsat 17 vildtagre pi terrrnet ligesom fuglevildtet fodres ved
foderskrerme. Vildtagrene sies til med f.eks. hvede, byg, fodermarvkil, raps og solsikke.
Derudover oger mange af drifts- og plejeplanens tiltag fodemulighederne pi terrrenet.
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10 Lovmressige brugsbegrrensninger eller bindinger

10.1 Generel lovpraksis for forsvarets arealer
De greldende regler for benyttelsen af offentligt ejede arealer er som hovedregel ligeledes
greldende for benyttelsen af forsvarets arealer. Der grelder dog tillige for anvendelsen af for-
svarets arealer, at det skal vere muligt for forsvaret at gennemfsre den nodvendige uddannel-
se afdanske soldater. I det omfang forsvarets benyttelse afarealerne til uddannelses- og ovel-
sesvirksomhed kan gennemfores, og sikkerhedsmrssige hensyn ikke taler imod, skal offent-
lighedens adgangsmuligheder til forsvarets arealer soges tilgodeset under hensyntagen til den
nodvendige beskyttelse af naturen.

Afvejningen i nrervrerende drifts- og plejeplan mellem den militrre benyttelse og naturbe-
skyttelseshensynene pi terrenet forventes derfor at foregi i et samarbejde mellem de statslige
myndigheder (Forsvaret og Skov- og Naturstyrelsen) og de administrerende myndigheder ved
stat og kommuner, siledes at administrationen af relevant lovgivning sker ud fra en samlet
vurdering.
I det folgende er gennemgiet de lovgivningsmressige brugsbegrrensninger eller bindinger,
som har serlig relevans for Hsvelte-Sandholm-Sjrelsmark Ovelsesplads. Udover de nevnte,
findes der et antal love og bekendtgorelser, som regulerer forhold i det 6bne land, f.eks. be-
kendtgorelsen vedrorende anvendelse af slam, spildevand og kompost til jordbrugsformil.

Udarbejdelse af nervrerende drifts- og plejeplan finder sted blot et 6r efter at en ny kommu-
nalreform er tridt i kraft. Derfor er der forud for de lovgivningsmessige brugsbegrrensninger
og bindinger indsat et afsnit, Kommunalreform og det nye plansystem, der i hovedtrak gen-
nemgir hvilken betydning strukturreformen har haft for den ffsiske arealplanlegning.

10.2 Kommunalreformen og det nye plansystem
Kommunalreformen, der tridte i kraft den 1. januar 2007,betyder nye vilkir for den frsiske
planlegning i Danmark. Med kommunalreformen afskaffes amterne og den sammenfattende
planlregning p6 regionalt niveau erstattes af en styrket landsplanlregning med nye verktojer
og en starkere kommuneplanhgning.

Den nye kommunale Danmarks kort kommer til at besti af 98 kommuner fordelt pi 5 regio-
ner. Hvor det fremover bliver staten, der skal afstikke de overordnede retningslinjer for plan-
lregningen - dvs. have ansvaret for planlregningen af stsrre tekniske anleg af national og re-
gional betydning, bliver det kommunerne, der skal implementere disse retningslinjer og visib-
ner i den faktiske og fysiske planlregning. Samtidig skal de 5 nye regioner udvikle en ny plan-
t),pe - de regionale handlingsplaner, der skal fokusere pi den overordnede og mere strategi-
ske udvikling af regionens byer, landdistrikter og udkantsomrider.



Lovmressige brugsbegrrensninger eller bindinger 6t

t

{._

a

o

I

De fem nye regioner i Danmark. Kilde. Skov- og Naturstyrelsen

10.2.1 Landsplanredegorelse og landsplandirektiver

Der udarbejdes som s&dan ikke en egentlig samlet landsplan, men miljoministeren skal efter
hvert nyvalg til Folketinget fremlregge en landsplanredegorelse til brug for kommuner og de

nye regioner. Landsplanredegorelsen erregeringens overordnede interesser og visioner for
den fremtidige udvikling af landet og omhandler blandt andet hvordan planlregningen kan bi-
drage til at skabe et konkurrencedygtigt Danmark.
Nir staten med kommunalreformen overtager ansvaret for den overordnede planhgning, ud-
arbejdes der en rrekke landsplandirektiver.I landsplandirektiverne planlagges stsrre tekniske
anlreg af national og regional betydning - f.eks. store vindmsller, infrastrukturanleg m.v. - li-
gesom de omfatter konkrete planlregningsprincipper som for eksempel at sikre sammenhreng
mellem infrastruktur og byudvikling.
Miljoministeren fiir med den endrede planlov pligt til at gare indsigelser mod en kommune-
plan, hvis den strider mod nationale og regionale interesser.

10.2.2 Den regionale udviklingsplan

De regionale udviklingsplaner skal udtrykke hvad regionsridet anser for vigtigt for den frem-
tidige udvikling af regionens byer, landdistrikter og udkantsomrider. Den regionale udvik-
lingsplan skal siledes fokusere pi de overordnede og mere strategiske visioner for den fremti-
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dige udvikling af regionen - iser med vegt pi at skabe sammenhrng internt i regionen pi
tvers af kommunegr&nser.

Den regionale udviklingsplan skal siledes i modsetning til de tidligere regionplaner ikke sty-
re i detaljen og vil ikke have til opgave at foretage prrecise udpegninger over hvor hvad skal
lokaliseres. Det er fremover kommunernes opgave at gare dette i kommuneplaneme. Regions-
r6det kan dog stille forslag til kommune- og lokalplanlregningen med henblik p6 at realisere
den regionale udviklingsplan, men kommunalbestyrelsen er ikke forpligtet til at folge forsla-
get.

10.2.3 Kommuneplan

Kommuneplanerne bliver fremover den brerende og helt afgorende plan, hvor borgere og

virksomheder kan orientere sig om m6l og regler for arealanvendelse i deres kommune og lo-
kalomr6de. Med strukturreformen overtager kommunerne en rrkke natur-, miljo- og vejopga-
ver fra amterne, og kommuneplanen skal fremover, udover de traditionelle kommuneplanem-
ner, ogsi fastsette mil og retningslinjer for de ernner, som hidtil har veret planlagt i region-
planerne. Kommunerne fhr siledes fremover kompetence til at planlregge deres egen udvik-
ling - bide i byerne og i det ibne land.

Indholdet i de 12 eksisterende regionplaner skal i lsbet af de neste 6r indarbejdes i de 98 nye

kommuner og de mange hensyn regionplanlregningen varetager, skal fremover sikres gennem

en styrket landsplanlagning og kommuneplanlregning. I overgangsperioden, indtil der er ved-
taget retningslinjer i kommuneplanen, er det siledes de eksisterende regionplaner, der grelder.

10.3 Planloven
Bekendtgorelse af lov om planlagning (LBKnr. 883 af 18/8 2004) har til form6l at sikre en

overordnet planlegning og hensigtsmessig udvikling i hele landet og i de enkelte regioner og

kommuner. Loven skal samtidig sikre, at planlagningen forener de samfundsmressige interes-
ser og medvirker til at vrerne om landets natur og mllja. Se lovbekendtgorelsen pA

Hvor den overordnede landsplanlregning varetages af landsplandirektiver,udstikkes retnings-
linjer for den enkelte region af Den regionale udviklingsplan. Udviklingsplanen mt ikke stride
imod landsplanmressige interesser (landsplandirektiver) og fokuserer pi de overordnede visi-
oner for regionen.
For den enkelte kommune skal der foreligge enkommuneplan. Kommuneplanen fastlregger en

hovedstruktur for hele kommunen og angiver de overordnede mil for udvikling og arealan-

vendelse i kommunen. Kommuneplanen udpeger bl.a. omrider med sarlig naturbeslqrttelses-

interesse, beliggenhed af skovrejsningsomrider, kvaliteten af vandlob og soer samt omrider
med drikkevandsinteresse. Det er den enkelte kommune, der er planlegningsmyndighed for
kommuneplanerne. Planerne mi ikke stride imod regionplanen.
Kommunalbestyrelsen kan endvidere udarbejde lokalplaner. Hvor kommuneplaneme gelder
for hele kommunen, grelder lokalplanerne for et enkelt omride og fastlregger mere detaljeret,
hvordan omridet skal se ud. Lokalplaner skal altid udarbejdes for der gennemfsres stsrre
bygge- og anlegsarbejder, herunder nedrivning af bebyggelse. Afgorelsen af om der forelig-
ger lokalplanpligt i den konkrete situation trrffes af kommunalbestyrelsen ud fra en samlet
lurdering. Opforelse af stationrere kulisse-anleg pa et militrert terren i landzone er et eksem-
pel pi et anlreg, som normalt vil krave udarbejdelse af en lokalplan.



Lovmessige brugsbegrensninger eller bindinger 63

Kommunen er planlegningsmyndighed for sivel kommuneplaner som lokalplaner.

Zoneinddeling

I Planlovens kap. 7 opdeles landet i byzoner, sommerhusomrider og landzoner, og begrrens-
ninger for anvendelse i de enkelte zoneomrider defineres.
Hovelte-Sandholm-Sjelsmark Ovelsesplads er beliggende i landzone.I henhold til Planlovens

$ 35 m6 der i landzone ikke uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen foretages udstykning,
opfores ny bebyggelse eller ske eendring i anvendelsen afbestiende bebyggelse og ubebygge-
de arealer.
Afgorelsen af, om zonetilladelse er pikravet, trreffes af kommunalbestyrelsen. P6 forsvarets
arealer vil etablering eller flytning af permanente, militere anlag og opstilling af faste ter-
rrnpunkter normalt krave zonelovstilladelse.
Anlreg m.v., som etableres midlertidigt, men som ikke er {ernet inden 6 uger fra etablering,
regnes som permanente.

10.4 Status i Regionplan 2005

Regionplan 2005 er den sidste samlede regionplan for Nordjyllands Amt. Efter at strukturre-
formen tridte i kraft 1. januar 2007 er amterne og HUR nedlagt og store dele af ansvaret for
den fusiske planlegning er overgiet til kommunerne. Fortsat er det dog retningslinjerne i re-
gionplan 2005, der umiddelbart gelder. Regionplanen kan lreses pi

url

Regionplan 2005 har for de 6bne landomrider en rakke overordnede mil:
o At sikre landomridet som et attraktivt og ibent landskab, der bide beskyttes og benyt-

tes og rurnmer b6de jordbrugsproduktion, landskabs-, natur- og kulturvrerdier og fri-
luftsliv.

o At de 6bne landomrider bevares og styrkes som verdifulde landskabelige og rekreati-
ve ressourcer i storbyregionen.

o At byen og den gronne struktur udvikles parallelt og at den klare grrense mellem by og
land fortsat opretholdes.

o At landomridet bevares som et overvejende dyrket landbrugslandskab som ogsi er af
stor rekreativ oplevelsesvrerdi.

Landskabs-, natur- og kulturverdier i det dbne land
I Regionplan 2005 er de forskellige interesseudpegninger for det 6bne land sl6et sammen med
det formil at beskytte landskabs-, natur- og kulturvardierne i regionen. Nedenstiende gen-

nemgis de beskyttelsesomrider, der er udpeget i omrflder omkring Hovelte-Sandholm-
Sjrelsmark Ovelsesplads. I beslgrttelsesomriderne mi der ikke ske indgreb, som striderimod
de sarlige verdier, som det er formilet at beskytte med udpegningen. Ved planlagte andrin-
ger skal det siledes vurderes om det er forenelig med de serlige vrerdier, eller om den pigrel-
dende bebyggelse, anlagget o.a. kan gennemfores, hvis der tages serlige hensyn ved place-
ring og udformning.

I Regionplan 2005 fremgir det siledes, at Hsvelte-Sandholm-Sjrelsmark Ovelsesplads er be-
liggende i et omr6de med landskabelig vardi. Omr6der med landskabelige interesser er s&r-
ligt sirbare over for indgreb, som afgorende endrer landskabsbilledet og store andringer kan
medfsre at forskellene mellem de karakteristiske landskabstyper udviskes. Inden for de udpe-
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gede landskabelige beskyttelsesomr6der mA der derfor som hovedregel kun opfores bygninger
og nye anlag, der er erhvervsmessige nodvendige for driften af landbrug, skovbrug og fiske-
ri, eller bygninger, dog anlreg, som ikke slsrer eller forringer de srerlige landskabsvrerdier.

Ovelsespladsen er endvidere beliggende i et omrAde med biologisk verdi, da det er et stsrre
sammenhangende naturomride, der rummer et rigt udbud af fade og levesteder, som giver
mulighed for stabile og sammensatte plante- og dyresamfund. Vilde dyr og planter er forst og
fremmest sirbare overfor at deres levesteder forsvinder eller rendres si livsvilkirene forrin-
ges. For mange naluromrider bestir risikoen - srerligt i Ostdanmark - i at de gror til og mister
deres naturmressige vrerdi med mindre der foretages egentlig naturpleje.
Af Regionplan 2005 fremgir det pA den baggrund at der inden for de udpegede biologiske be-
skyttelsesomrider ikke mA gennemfores byudvikling, rekreative eller tekniske anlreg hvis det
forringer eksisterende naturomr6der og levesteder, eller muligheden for at foretage naturgen-
opretning eller etablere nye levesteder i omridet som er egnede hertil og som mangler natur-
indhold. I forbindelse med indgreb i biologiske beskyttelsesomrider forudsattes det, at der
med udgangspunkt i regionplanens retningslinjer og de lovgivningsmassige krav vedr. natur-
beskyttelse og landzoneadministration foretages en konkret r,urdering af, hvilke naturtyper der

berores, om nodvendigt ogsi afderes tilstand og konsekvenserne for de berorte arter og natur-
typer.

Omr6derne omkring Gl. Skydebaner, Drabek mose og delvist i Kajerod Birkene er udpeget

som lavbundsarealer. Lavbundsarealer er lavtliggende omr6der, tidligere enge og moser, af-
vandede soer og tarlagte kyststrrekninger og tidligere {ordarme, som nu i vidt omfang er op-
dyrket landbrugsmessigt. Lavbundsarealer er udpegede pi grundlag af aldre kort, oplysnin-
ger fra Landbrugsministeriets Arealdatakontor samt Danmarks Jordbrugsforskning. En del af
lavbundsarealerne er desuden udpeget som potentielt egnede som vidomrflder i forbindelse
med statslige vandmiljoplaner.
Hensigten med udpegningen af lavbundsarealerne er generelt at sikre muligheden for at beva-
re og for gennem naturgenopretningsprojekter at genskabe nogle af de naturtyper (enge, mo-
ser og lawandede soer) som isrer er giet tilbage pi grund af intensivt drening og dyrkning.
Naturmessigt hojest prioriteret er de lavbundsarealer, der ligger inden for regionplanens bio-
logiske kerneomrAder og spredningskorridorer.
Alle lavbundsarealer skal s6 vidt muligt friholdes for byggeri og anleg, som ikke er er-

hvervsmessigt nodvendigt for jordbrugsdrift og som forhindrer senere genopretning til v6d-
omr6der eller andre naturomr6der. Der kan ikke gives tilladelse til konkrete bygge- og an-

lregsarbejder, der forhindrer genskabelse afet naturligt vandstandsniveau pi lavbundsarealer,

der er udpeget til at kunne oprettes til vidomrider.

Regi on al e o g I okal e friluft s o mr dde r
Regionplanen udpeger arealer til en ny gron ring og til forlrengelse af Fingerbyens gronne ki-
ler. Den nye gronne ring skal rurnme en gennemg6ende regional rekreativ sti, der bl.a. gir
igennem ovelsespladsens ostlige del og skal forbedre friluftslivets muligheder i regionen.

En kileforlengelse ved Ny Motorg6rd skal forbinde tidligere udpegede kiler og etablere en

sammenhangende gron struktur i regionen. Der vil efterfolgende blive foretaget en mere de-
taljeret rammeplanlegning af de gronne kiler og den nye ring siledes at der tilvejebringes et

egentligt administrationsgrundlag.
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Frihftsanlceg
Hele ovelsespladsen er beliggende i et sikaldt zone 2 omrhde, hvor naturskoler, fritidscentre
m.v. kan etableres eller indrettes i eksisterende bygninger under forudsrtning af at landskabs-
natur- og kulturvaerdier inden for beskyttelsesomriderne ikke forringes og der tages hensyn til
regionplanens ovrige retningslinjer.
Omrfldet omkring Sjalso er beliggende i en zone 1, hvor der ikke kan etableres nye golfbaner,
rideanlreg eller andre, storre landskabeligt indgribende areal- eller bygningskrrevende fritids-
anlag. Eksisterende anlreg kan ikke udvides.

Ovelsespladsen er endvidere placeret i en zone I indenfor hvilken stojende friluftsanlreg ikke
kan placeres eller udvides.

Landbrug og skov
Ovelsespladsens 6bne arealer er udpeget som Scerligt Folsomme Landbrugsomrdder (SFL).
SFl-omriderne er udpeget af hensyn til beskyttelse af grundvand, vandmiljo og naturinteres-
ser. I disse omrider soges landbrugsdriften ekstensiveret via frivillige aftaler og dertil hsrende
tilskudsordning til miljovenlige jordbrugsforanstaltninger, hvor der kan ydes tilskud til miljo-
venli grres- og naturarealer, ekstensive randzoner, etablering af efterafgrader, nedsat kvrelstof-
tilfsrsel samt etablering af v6domrider. .

Hsvelte-Sandholm-Sjrelsmark Ovelsesplads er beliggende i et omride hvor skovrejsning er
uonsket og hvor der ikke mi plantes skov fordi dette ikke er foreneligt med omridets landska-
belige og biologiske interesser.

Vand
Hovelte-Sandholm-Sjrelsmark Ovelsesplads er beliggende i et omride med serlige drikke-
vandsinteresser hvor man ved placering af aktiviteter eller anlreg skal sikre at der ikke sker
forurening af grundvandet.
Ved Sjrelso, Hovelte Fredskov og Ny Motorgird er der udpeget kildepladszoner. Kildeplads-
zoner er hojt prioriterede omrider med hensyn til beskyttelse af grundvandet, og der gzelder

derfor srerligt skarpede krav til arealanvendelsen i disse omrflder. Dette betyder blandt andet
at der som hovedregel ikke gives tilladelse til nye grundsvandstruende aktiviteter eller anlreg.
Omr6det ved Ny Motorgird er endvidere beliggende i et nttratfolsomt indvindingsomrdde,
hvor der ikke m6 placeres aktiviteter eller anlag, der kan medfsre vresentlige forogelser af
grundvandets indhold af nitrat.

Samtlige vandlob pi ovelsesterranet er milsat efter den lempede mdlsatning. Det indebrerer
en accept af, at den generelle milseefiring (sikring af gode livsbetingelser for et alsidigt og na-
turlig dyre- og planteliv) ikke kan forventes opffldt pi grund af menneskelig aktivitet.

Sjrelso er milsat med en skrerpet mdlscetning, der anvendes for de vandomrider, hvor speciel-
le forhold skal sikres, f.eks. ud fra naturvidenskabelige eller rekreative interesser.
I soer med areal pA 100 m2 og derudover skal der vrere et karakteristisk plante- og dyreliv for
den pigeldende sotype.

Stoj
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Der er i regionplanen udlagt en stojkonsekvenszone rundt om ovelsespladsen og skydebaner-
ne. Inden for denne zone mA der ikke udlregges arealer til stojfolsom anvendelse, fsr det ved
undersogelser er godtgjort, at der ikke er miljoproblemer forbundet hermed.

10.5 Fingerplan200T

Regionplan 2005 blev delvist erstattet afLandsplanredegorelse2006, som tr6dte i kraft den
29. jrni 2007 . I hovedstadsomridet benrevnes derure landsplanredegorelse Fingerplan 2007

Landsplandirektivet 2007 for hovedstadsomrAdets planlagning - Fingerplan200T

-udstedes efterregleriplanlovens $ 3 stk. 1. Planlovens $ 5 j stk.4bemyndiger
miljoministeren til efter $ 3, stk. I at fastlregge regler, der konkretiserer de i $ 5 i
og i stk. 1 og 3 nevnte overordnede principper for planlregningen i hovedstadsomridet.
Landsplandirektivets formil er at fremtidssikre fingerplanen ved at give et fremadrettet
falles grundlag for de 34 hovedstadskommuners planlregning. Fingerplan
2007 erstatter de overordnede retningslinjer for byudviklingen og de regionale friluftsomrAder
i HUR's Regionplan 2005. Regionplanen giver et opdateret, overordnet
grundlag for den kommunale planlregning frem til 2017 . Fingerylan 2007 justerer
retningslinjerne, siledes at de er i overensstemmelse med lovens principper, herunder
om kommunalt r6derum og kommunal udspilsret, og lovens bestemmelser,
herunder forskellige bestemmelser for 4 geografiske delomrider: 1) det indre storbyomride
(h6ndfladen),2) det ydre storbyomride (byfingrene), 3) de gronne kiler,
og 4) det avrige hovedstadsomride.
De ovrige retningslinjer i HUR's Regionplan 2005 tillegges retsvirkning, som var de

et landsplandirektiv. De opheves i takt med, at kommunerne har indarbejdet
retningslinjerne i kommuneplanerne i 2009.
Fingerplan 2007 vil blive revideret, nir der er behov. Dialogprojekter mellem kommuner
og statslige myndigheder kan lobende fore til fastlreggelse af nye regler, ligesom opstiede
kommunale behov kan fore til rendrede regler i landsplandirektivet.
Med HUR's Regionplan 2005 har kommuneme fEet et betydeligt riderum til at
planlregge de kommende 12 flrs byudvikling og byomdannelse.
Med Fingerplan2}}T f6r en rrekke kommuner i det ydre storbyomr6de ydermere
et riderum til selv at udlagge ny byzone. En principiel afgrrensning af det ydre
storbyomride giver kommunerne riderum til selv at vurdere byudviklingsinteresserne
i forhold til andre arealinteresser pi arealer, som samlet udgor af storrelsesorden
7.700 ha, hvoraf dog godt 2.000 ha sksnnes at v&re omfattet af prohibitiv beskyttelse
( fredninger, internationale naturbeskyttelsesomrider mv. ). Interesseafu ej ningen
skal ske i respekt for overordnede interesser, herunder regler i Fingerylan 2007.
Det indebrerer bl.a., at der i den kommunale planlegning skal fastlegges rekkefolge
pi ny byzone ud fra overordnede og kommunale hensyn.
OgsA kommunerne i det ovrige hovedstadsomride fhr et oget r6derum. Med Regionplan
2005 har kommunerne fEet et betydeligt riderum til planlregning af nye
boligomrider i det ovige hovedstadsomride i de kommende 12 6r. Planlagte
arealer til boligformdl vurderes samlet at dakke behov for boligudbygning af lokal
karakter, som rakker vesentligt ud over l2 6rs perioden. Med Landsplandirektivet
oges dette riderum yderligere. Fremtidige udlreg af ny byzone til byudvikling af
lokal karakter bliver en kommunal opgave. Det allerede tilvejebragte r6derum
indebarer imidlertid, at der neppe i de forstkommende ir er behov for at oge den
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samlede boligrummelighed i det ovrige hovedstadsomride. PA kort sigt vil det ny
riderum besti i, at kommuneme ffir mulighed for at selv at afueje, hvor de kommende
6rs boligudbud skal ske. Nyudlreg skal ske i respekt for overordnede interesser,
herunder regler i Fingerplan 2007 . Det indebrerer, at der for nludlreg skal
fastlregges rrekkefolgeangivelser, som skal sikre, at den samlede boligrummelighed
i det ovrige hovedstadsomride ikke oges inden for planperioden. Kommunerne
kan omdisponere rrekkefolgen for udbygning af arealerne.
Rrekkefolgeangivelser skal sikre, at byudvikling og byomdannelse af regional betydning
koordineres med udbygning af den trafikale infrastruktur, at der er et rigeligt
og varieret udbud af planlagte byggemuligheder, som dog ikke vasentligt
overstiger forventet nybyggeri i hovedstadsomridet i planperioden, at der kan
skabes en rimelig regional balance i hovedstadsomridets udvikling, at byudvikling
af regional betydning, f.eks. ved nye stationer, sikres en rimelig udbygningstakt og
volumen, og at der skabes sammenheng mellem nye og eksisterende byomrider
og klare grirnser mellem by og land.

Se FingerplanZ}}T pit

10.6 Kommuneplanlregning

Det samlede svelsesterrren har arealer i tre forskellige kommuner. Nedenfor ses et groft over-
sigtskort over tilhorsforholdet til de tre pAgreldende kommuner.

Horsholm Kommune
I Horsholm Kommunes Kommu-
neplan udgar Hovelte- Sandholm-
Sjelsmark Ovelsesplads en del af
omridet med betegnelsen'. omrdde
v e s t fo r He ls in gormo torv ej en.

Der galder folgende be-
stemmelser:
o Arealerne forbliver i landzone.
o Eksisterendenaturvrerdier

soges bevaret.
o Landbrugs- og

skovbrugsarealer opretholdes i
videst muligt omfang.

. Nye stianlreg soges placeret
langs vej- og markskel.

Endvidere bemrerkes det, at
ovelsespladsen ligger i en
stojkonsekvenszone.

Rudersdal Kommune
Eft er kommunalreformens ikraft-
trreden l. januar 2007 indg6r Bir-

Ovelsespladsen har arealer i tre forskellige kommuner.
Kommunegrense med rod streg, ovelsespladsens matrikel-
gr@nse med bld streg.

RUDERSOAL
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kerad og Sollerod i den nye Rudersdal Kommune

I Kommuneplan 2000, der sammen med Temarevision 2004 tilsammen udgor den grldende
kommuneplan for den tidligere Birkerod Kommune, st6r der: "Det er et overordnet mil for
Birkersd Kommune at bevare det 6bne land i sin nuverende udstrekning. Stort set hele det
6bne landomride inden for kommunen er fredet, udpeget som serligt vzerdifuldt eller lignen-
de".

Allerod Kommune
Hovedparten af svelsespladsen indgir i Allerod Kommunes Kommuneplan. Arealerne beteg-
nes her som meget vrerdifulde landskaber, som skal fi'iholdes for bebyggelse og bymassige
anlreg, samt som arealer med store fredningsmipssrge rnteresser.

Kommunen har desuden en konkret handlingsplan for militaromridet, der lyder:
o At omridet kun mA anvendes til militrere ovelser.
. At omridet skal udhgges og anvendes som naturomrade efter ophzr af militrer anvendel-

se.

o At ved overgang til naturomrf,de skal karakteren af overdrevsomride bevares.
Derudover bemrerkes det blot, at arealerne henligger til militer benyttelse, og at der er udlagt
en midlertidig stojzone.

10.7 Naturbeskyttelsesloven

I forlangelse af kommunalreformen og amternes nedlreggelse, er Naturbeskyttelsesloven ble-
vet endret. Seneste udgave er Bekendtgorelse af Lov om Naturbeskyttelse, Lovbekendtgorel-
se nr. 7 49 af 21. juni 2007. Se loven pA

NaturbeslEttelsesloven skal medvirke til at vzerne landets natur og miljo si samfundsudvik-
lingen kan ske pi et brredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkflr og for bevarel-
sen af dyre- og plantelivet. Naturbeskyttelseslovens generelle beskyttelsesbestemmelser om-
fatter bl.a. en rakke naturtyper, beskyttelseslinjer for nogle markante landskabselementer
samt offentlighedens adgang. Desuden indeholder loven bl.a. bestemmelser, der gennemforer
EU's direktiv om beskyttelse af vilde fugle (EF-fuglebeskyttelsesdirektivet) samt dele af EU's
Habitatdirektiv om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter.

10.7.1 Beskyttede naturtyper m.v.

Naturbeslgrttelsesloven (NBL) indeholder en rekke bestemmelser om beskyttelse af naturty-
per. Det drejer sig om:
o Soer, vandlob, heder, moser, strandenge, ferske enge og biologiske overdrev (NBL $ 3)
. Klitfredede arealer (NBL $$ 8-11)

I det folgende gives en kort beskrivelse af, hvilke restriktioner der grelder for de beskyttede
naturtyper, der forefindes pfl Hovelte-Sandholm-Sjelsmark Ovelsesplads. Der henvises i sv-
rigt til siderne 20-53 i Skov- og Naturstyrelsens "Vejledning om registrering af beskyttede na-
turtyper" fra 1993.
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10.7.2 Soer og vandlsb

Der m6 ikke foretages rndring i tilstanden af naturlige soer, hvis areal er pA over 100 m2, eller
af vandlsb eller dele af vandlob, som af miljoministeren efter indstilling fra amtsridet er ud-
peget som beskyttede efter loven. Dette gelder dog ikke for sadvanlige vedligeholdelses-
arbejder i vandlsb.
Sser mindre end 100 m2 er beskyttede, nir de ligger i en af de beskyttede naturtyper, hvis
samlede areal er p6 2500 m' og derover. Ssen vil her vere beskyttet som en integreret del af
omr6det. Derudover er soer under 100 m'? beskyttede, nir de indgir som en del af et beskyttet
vandlob eller ligger inden for fredskov.

10.7.3 Moser, overdrev og ferske enge

Der mi ikke foretages rendringer i tilstanden af moser, overdrev samt ferske enge, nir sidan-
ne naturtyper enkeltvis, tilsammen eller i forb ndelse med soer er stsrre end 2500 m' i sam-
menheengende areal. Det skal her bemrerkes, atfortsat brug af arealerne i form af ovelser,
samtfortsat pleje i form af sl6ning, gresning og lignende ikke strider imod denne bestemmel-
se.

Med rendringen af loven i 2004 sl6s det fast, at den beskyttede naturlype "overdrev" fremover
defineres som s6kaldte "biologiske overdrev", dvs. at det er omridets botaniske kvalitet, der
er afgorende for, om omridet kategoriseres som overdrev, og ikke dets kulturhistorie, dvs. tid-
ligere driftshistorie.
Smibiotoper mindre end 2500 m' er i avigt omfattet af beskyttelsesordningen, hvis de stsder
op til eller indgir i arealer med andre beskyttede naturtyper, og det samlede areal er 2500 m2

eller derover.
Skov- og Naturstyrelsen har udarbejdet nogle generelle retningslinjer for administrationen af
de generelle beskyttelsesbestemmelser i naturbeskytelseslovens $$ 3, set i forhold til forsva-
rets anvendelse af ovelsespladser og skyde- og ovelsesterrzener. Retningslinjerne vedlregges
som bilag 4, bagest i nervarende plan.

10.7.4 Beskyttelseslinjer

Udover ovennavnte naturtype-beskyttelse fastsatter naturbeskyttelsesloven beskyttelseslinjer
for en rakke markante landskabselementer:

o Soer og 6er (NBL $ 16)
o Skove (NBL g 17)
o Fortidsminder (NBL g 18)

Beskyttelseslinjeme administreres af kommuneme.

Soer og der
Inden for en afstand af 150 m fra sser med en vandflade pi mindst 3 ha og for vandlob, der er
registreret med en beskyttelseslinje i henhold til tidligere lovgivning, er der forbud mod at
placere bebyggelse (bygninger, skure, campingvogne, master m.v.), foretage andringer i ter-
r@net, beplantning og lign. Midlertidige terranrendringer som nedgravning af ledninger kra-
ver ikke dispensation, sifremt terrenet straks retableres til det oprindelige udseende. Vandlsb
med beskyttelseslinjer er vandlob, der pr. 01/09 1983 var klassificeret som offentlige, og som
havde en bundbredde pi mindst 2 m.
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Skov
Indenfor en afstand af 300 m fra skove er der normalt forbud mod at placere bebyggelse.
Denne bestemmelse gelder dog ikke for nye anleg til egentlige forsvarsformil, der placeres
indenfor de naturlige rammer af bestiende forsvarsanlreg.

Fortidsminder
Der mi ikke foretages rendring i tilstanden af arealet inden for 100 m fra fortidsminder, der er
beskyttet efter bestemmelserne i Museumsloven $ 29 e. Ligeledes mi der ikke etableres hegn,
placeres campingvogne og lignende.
Forbudet grelder dog ikke for:

. landbrugsmressig drift bortset fra tilplantning,
o gentilplantning af skovarealer, der ligger i en afstand af mindst 2 m. fra fortidsmindet,
o beplanhring i eksisterende haver samt
. sredvanlig hegning pi jordbrugsejendomme

Sten- og jorddiger er beskyttet efter Museumsloven $ 29 a.

10.8 Offentlighedens adgang til forsvarets arealer

For forsvarets omrider reguleres offentlighedens frrdsel igennem Lov om ophold pd ogferd-
sel gennem forsvarets slrydeomrdder og andre militere omrdder (Lov nr. 336 af 6/6 199 1). Se

loven pi . Af loven fremgir, at

Forsvarsministeren bemyndiges til at fastsatte regler om forbud mod ophold pi og frerdsel
gennem forsvarets skydeomrider og andre militaere omrider.
Af den opfolgende bekendtgorelse (BEK. nr.64 af 30112002 Bekendtgorelse omforbud mod
ophold pd og fardsel gennem forsvarets sltydeomrdder og andre omrdder) fremg6r, at offent-
lighedens adgang skal tilgodeses, nir hensynet til sikkerhed samt uddannelses- og ovelses-
virksomhed tillader dette. Se bekendtgorelsen pi

Dette betyder, at nir der ikke foregir militrer aktivitet pA terrrenerne (typisk weekender og
lignende) vil ovelsespladsen normalt vrere 6ben for publikum efter de retningslinjer, der frem-
gir af drifts- og plejeplanen og ordensreglementet, der er placeret ved indfaldsveje til ovel-
sespladsen. Visse skydeomrider og tekniske installationer kan vrere permanent afsparret for
publikum af hensyn til sikkerhed i form af fare for udetoneret, sprengfarlig ammunition i om-
ridet

Retningslinjerne kan endvidere f,rndes beskrevet i forsvarets interne bestemmelse: FKOBST
610-4,pkt.8.

10.9 Plejepligt af beskyttede naturtyper og fortidsminder

Forsvaret har som en statslig arealforvaltende myndighed pligt til at pleje de af sine arealer,
som er registreret som beskyttet naturtype. Dette fremgir af udkast af 3. juli 2007 til "Vejled-
ning om naturbeslgrttelseslovens $ 3 beskyttede naturtyper". Udkastet har vreret i offentlig ho-
ring, og forventes udsendt i 2008. Se horingsudkastet pi
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bor-

I vejledningsudkastets kapitel 3.4 under naturpleje fremgir folgende

"Naturpleje
Plejeforanstaltninger, der klarT tjener til at opretholde omrddets hidtidige tilstand, vil kunne
ske uden dispensation. Dette gelder for eksempel fjernelse af se/vsdet opvakst af traer,
buske og invasive arter i begrenset omfang.
Foranstaltninger, der rakker ud over almindelig pleje af omrddets hidtidige tilstand, krever
dispensation, selv om de tager sigte pA at forbedre naturtilstanden, f .eks. hvis der er tale om
en genopretning af en tidligere tilstand ved at fjerne bevoksninger af invasive after. Det gal-
der dog ikke, hvis sddanne arbejder udfsres med hjemmel ien fredning, og det ifredningen
er bestemt, at forbudene i $ 3 ikke skal gelde for de p1geldende arbejder, jf. lovens $ 38,
stk. 5. Se endvidere afsnit 5.7 om rydningsbestemmelser efter lov om drift af landbrugsjorder
Opmerksomheden henledes i denne forbindelse pd undtagelsesreglen i $ 2 i bekendtgorel-
sen om beskyttede natuftyper, jf. ovenfor afsnit 3.2.

Pleje af beskyttede naturtyper ejet af kommuner
Baggrund for pleje
De lysAbne natuftyper er en speciel og meget vigtig del af den danske natur. Betegnelsen
dekker over en rekke forskellige naturtyper: klit, hede, overdrev, strandeng, fersk eng og
mose med hver deres specielle dyre- og planteliv. Balancen mellem de naturmessige vilkdr
og den kulturbetingede pdvirkning er vidt forskellig og spender fra stort set ingen pAvirkning
af klitter og klitheder til et behov for vedvarende ekstensiv drift af bl.a. enge og overdrev.
Sdfremt den jordbrugsmessige udnyttelse iform af gresning eller hsslet ophorer pA kultur-
pdvirkede naturarealer som strandeng, fersk eng, overdrev samf visse hede- og mosearea-
ler, vil de over varierende tidsrum skifte karakter. Den lysdbne vegetation vil gradvis forsvin-
de itakt med, at arealerne gdr over itagrar, hoje urter eller gror til med vedplanter. En sddan
udvikling vil pd sigt indebere, at en rakke af de efter lovens $ 3 beskyffede natuftyper for-
svinder, sd/edes at den biologiske diversitet formindskes, og landskabets karakter andres.

Plejepligt
Efter naturbeskyftelseslovens $ 52, sfk. 1 , har kommuner, som ejer ikke fredede arealer, der
omfattes af bestemmelserne om beskyttede naturlyper i lovens $ 3 p/tgf til at pleje drsse.
Denne pligt gelder dog ikke for vandlsb og soer. Efter naturbeskytfelses/ovens $ 52, stk. 2
skal kommunen pleje egne arealer indenfor de internationale naturbeskyffelsesomrdder i
overensstemmelse med Natura 2000-planen.
Plejepligten indeberer, at den pdgaldende myndighed har ansvaret for, at de pdgeldende
omrAder ikke varigt skifter karakter og for at forhindre at der sker irreversible skader. Dette
opnds f .eks. ved fra tid.til anden at tage slet, afgresning el. lign. eller ved at fjerne bl.a. selv-
sdede treer og buske for at undgd at arealerne varigt skifter karakter.
Ndr staten ikke udtrykkelig er n@vnt, skyldes det, at det forudsettes, at de sfafs/rge arealfor-
valtende myndigheder lgbende treffer de foranstaltninger, som er nodvendige for at holde
deres arealer i en rimelig stand. PA arealer, der ejes af Aliljaministeriet, varetager Skov- og
Naturstyrelsen pleje af de beskyttede naturtyper. Bestemmelsen omfatter ikke arealer, der
tilhgrer 28 kirker og presteembeder. Det bemerkes, at kommunerne iforbindelse med ud-
ovelse af tilsynet i medfar af lovens $ 73 kan gare statslige arealforualtende myndigheder
opmarksom pA eventuel manglende pleje.
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I modsetning til kommuner og staten har private ejere af $ 3 omrdder ikke pligt til aktivt at
bevare tilstanden af den beskyttede naturtype gennem pleje m.v. Private har sdledes ingen
handlepligt men kun en pligt til ikke at foretage noget, der endrer natuftilstanden. "

10.10 Museumsloven

Museumsloven varetager den arkreologiske kulturarv (Lovbekendtgorelse nr. 1505 af 14. de-
cember 2006. Med endringen af Naturbeskyttelsesloven er beskyttelsen af fortidsminder samt
sten- og jorddiger endvidere flyttet over i Museumsloven (Jf. ,lEndringslovens $4). Se loven
pFt

10.10.1 Den arkeologiske kulturarv
Den arkeologiske kulturarv omfatter spor af menneskelig virksomhed, der er efterladt fra tid-
ligere tider, dvs. strukturer, konstruktioner, bygningsgrupper, bopladser, grave og gravpladser,

flytbare genstande og monumenter og den sammenhang, hvori disse spor er anbragt.
Findes der under jordarbejder fortidsminder, eller en for den pigeldende lokalitet usrdvanlig
naturhistorisk genstand, skal arbejdet straks standses og fundet anmeldes til kulturministeriet
eller det nermeste statslige eller statsanerkendte kulturhistoriske museum. Denne beslutter
snarest, om arbejdet kan fortsrette, eller om det eventuelt skal indstilles, indtil der er foretaget
en arkaologisk undersogelse.

Alle kendte arkaologiske fund er registreret i Dokumentationskontoret i Kulturarvsstyrelsen
med et sognebeskrivelsesnummer ("Sb.nr."). Numrene er fortlobende indenfor de enkelte

sogne. Fredede fortidsminder er udover ovennavnte nummer tillige forsynet med et fred-
ningsnummer ("Fr.nr") og registreret i Kulturarvsstyrelsen (www.dkconline.dk).

1 0. 1 0.2 Besleyttelse af fortidsminder
Frem til 1. oktober 2004 har synlige fortidsminder veret beslqrttet efter naturbeskyttelseslo-
ven, men er derefter overfsrt til museumsloven, som siledes grelder for samtlige fortidsmin-
der. Beskyttelseslinjen i forhold til fortidsminder findes dog stadig i naturbeskyttelsesloven.

Beslcyttelsen af fortidsminder indebarer et forbud mod at andre tilstanden. Der mi endvidere
ikke foretages udstykning, matrikulering eller arealoverforsel, der fastlregger skel gennem for-
tidsminder.

Pi fortidsminder og inden for en afstand af 2 m fra dem mi der ikke foretages jordbehandling,
godes eller plantes, og der mA ikke anvendes metaldetektor.

10.10.3 Beskyttelse af sten- og jorddiger

Beslqrttelse afjord- og stendiger er pr. l. oktober 2004 overfart fra naturbeskyttelsesloven til
museumsloven $ 29 a.

Der m& ikke foretages rendringer i tilstanden af sten- og jorddiger og lignende. Ved sten- og
jorddiger forst6s menneskeskabte forhojninger af sten, jord, grastorv eller lignende materia-
ler, der fungerer eller har fungeret som hegn og har eller har haft til formil at markere admini-
strativ ejendoms- eller anvendelsesmessige skel i landskabet.
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Ved rendringer forstis ethvert jordarbejde i diget - f.eks. etablering af gennemkorsler, fiernel-
se af digestrekninger, fraplojning eller afskrelning af diget, {ernelse af radder og stod fra
bevoksning.
Bevoksningen pi diget er ikke beskyttet, men kan uden dispensation skrres ned - dog mi
rodder og stod ikke !ernes.

Fra l. august 2001 er den generelle beskyttelse afsten- ogjorddiger udvidet til at galde:
alle stendiger

o andre diger (orddiger), der er angivet pi det sidst reviderede kortvrerk fra Kort og Ma-
trikelstyrelsen l:25000 (4 cm kort) for 1. juli 1992 fra det pigreldende omride

o alle offentligt ejede diger
o alle diger pA og ved beskyttede naturtyper som enge, overdrev, heder og lignende -

uanset om de er vist pA de trykte kort eller ej.

Pi kortbilagene til denne plan er indtegnet de sten- og jorddiger, som Skov- og Naturstyrelsen
har konstateret ved markregistrering, eller som fremgir af 4-cm kort.

Sten- og jorddiger kan i enkelte tilfelde vrere beskyttede som/o rtidsminder. Diger tilhorer
den kategori af fortidsminder, som forst er fredet, nir ejeren har modtaget meddelelse om di-
gets tilstedevarelse pi ejendommen. Et sten- eller jorddige, der er beskyttet som fortidsminde,
er alene omfattet af regleme om fortidsminder.

10.11 Vandlobsloven

I forlengelse af kommunalreformen og amternes nedlreggelse, er Vandlsbsloven rendret. Den
p.t. greldende lovbekendtgorelse er LBK nr. 789 af 21. juni 2007. Se lovbekendtgorelsen pi

Med vandlabsloventilstrebes det at sikre, at vandlob kan benyttes til afledning af vand under
hensyntagen til de natur- og miljomressige krav til vandlobskvaliteten, som er fastsat i hen-
hold til anden lovgivning.

Vandlobsloven omfatter alle vandlsb, grafter, kanaler, rorledninger og dran samt soer, dam-
me og andre lignende indvande, som har betydningfor mere end en enkelt ejendom.
Loven regulerer en rrekke forhold vedrorende vandlob, heriblandt vandlsbenes almindelige
benyttelse, vedligeholdelse, restaurering og regulering samt anhg af nye vandlsb og etable-
ring af udpumpningsanleeg, broer, opstemningsanlreg m.m.
Vandlsb inddeles administrativt i offentlige og private vandlob, som ikke vedrsrer ejerforhol-
det. Kommunen er vandlsbsmyndighed for sivel offentlige som private vandlsb.
For offentlige vandlob udarbejder vandlobsmyndigheden et regulativ, som indeholder be-
stemmelser om vandlobets skikkelse eller vandforingsevne, vedligeholdelse og restaurerings-
foranstaltninger s amt andre relevante forho ld.
For private vandlob kan der af vandlsbsmyndigheden fastsrettes bestemmelser om vandlobets
vedligeholdelse.
Langs naturlige eller i regionplanentajt m6lsatte vandlob (s6vel offentlige som private) og
soer er der i medfsr af vandlobslovens $ 69 udlagt beskyttelsesbremmer i 2 m's bredde. I
brremmen er der forbud mod dyrkning, jordbehandling m.v. NAr vandplaner efter miljo-
milsloven trader i kraft i et vanddistrikt, vil der ikke lengere vare tale om vandlob og soer,
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der er hojt malsat i regionplanen, men vandlsb og soer, der i vandplanen har miljomilet god
tilstand eller godt okologisk potentiale.
Herudover grelder en rakke generelle bestemmelser for alle vandlob, uanset om de er offent-
lige eller private. Udover bestemmelser vedrorende vedligeholdelse, sejlads m.v. grelder sile-
des bl.a. at vandlsbsmyndigheden skal godkende folgende: Regulering af vandlobets skikkel-
se, herunder forlob, bredde, bundkote og skr6ningsanleg; senkning af vandstanden i eller tor-
lregning af soer; anleg af nye vandlob; anlreg af broer, overksrsler eller lignende; anlreg eller
andring af opstemningsanleg eller andre anhg, der kan hindre vandets frie lob eller i ovrigt
kan vere til skade for vandlsbet.
Vandlobsloven angiver en godkendelsesprocedure for ovennrevnte endringer.

10.12 Skovloven

Lovbekendtgorelse om Skovloven (LBKnr. 793 af 2l.juni 2007) skal medvirke til at vrcrne
og bevare de danske skove, foroge skovarealet og sikre breredygtig skovdrift. Breredygtig
drift betyder inddragelse af sivel skonomiske som okologiske og sociale verdier. Se lovbe-
kendtgorelsen pi
I skovlovens formilskapitel er fremhavet, at der i offentligt ejede skove skal lagges serlig
vregt pi at bevare og oge skovens biologiske mangfoldighed, og sikre, at hensynet til land-
skab, naturhistorie, kulturhistorie, miljobeskyttelse og friluftsliv kan tilgodeses.

Det enkelte fredskovspligtige areal skal administreres ud fra en helhedsbetragtning, og der
skal legges serlig vagt pA de landskabelige, naturhistoriske, kulturhistoriske og miljobeskyt-
tende hensyn, samt hensyn til friluftslivet.

Skovloven administreres af
Miljoministeriet, Skov- og
Naturstyrelsen ved den decentrale
enhed Kronborg S tatsskovdistrikt
(pr. 1/1-2008 benrevnt "Skov- og
Nafurstyrelsen - Oresund") for de
arealer der ligger i Hsrsholm
Kommune, den decentrale enhed
K-obenhavns Statsskovdistrikt (pr.
lll-2008 benrevnt Skov- og Natur-
styrelsen - Ostsjzelland") for skov-
omriderne i Allerod Kommune,
samt den decentrale enhed Jregers-
borg Statsskovdistrikt (pr. l/1-2008
benavnt Skov- og Naturstyrelsen -
Hovedstaden) for skovomrider i
Rudersdal Kommune.
Skovomriderne administreres under
hensyntagen til, at de anvendes til
militare form6l.

il,

Figuren vise skovlovskredsene med rod streg og ovel-
sespladsens matrikelskel med bld streg.

r
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Skovloven omfatter fredskovspligtige arealer som er:

l) Arealer, som miljoministeren har besluttet skal vere fredskovspligtige
2) Arealer, der i matriklen eller tingbogen er noteret som majoratsskov
3) Arealer med skov, der ejes eller erhverves af stat, kommuner eller folkekirke, arealer, der
ejes af disse, og hvor skov etableres eller indfinder sig, samt tilhsrende arealer uden treebe-
voksning.

For skovbevoksede, fredskovspligtige arealer i de internationale naturbeskyttelsesomr6der
skal der efter skovloven udarbejdes Natura 2O00-skovplaner for at sikre naturfyper og leve-
steder for arter p6 udpegningsgrundlaget for Natura 20O0-omriderne.

10.13 Fredskovspligt

Siden skovforordningen af 27 . september 1805 har der i Danmark eksisteret fredskovspligt.
Skove, der tilhorer staten er jf. skovlovens $ 3, stk.l fredskovspligtige. Hvorvidt et bevokset
areal er at betragte som skov i lovens forstand beror p6 et konkret fagligt skon. Af bemark-
ningerne til loven fremgir det dog, at man ved administration af loven som hovedregel vil ka-
rakterisere arealer som skov, hvis de er bevoksede med traer, som danner eller inden for et
rimeligt tidsrum vil danne sluttet skov af hojstammede tr&er, og hvis de som hovedregel er
storre end 0,5 ha og mere end 20 meter brede.

P6 Hovelte-Sandholm-Sjalsmark Ovelsesplads er i alt 21,6 ha omfattet af fredskovspligt pi
plantidspunktet, se bilag 2.

Fredskovspligt er en perrnanent reservation afarealer til beredygtig skovdrift og fredskov-
pligtige arealer skal siledes som hovedregel holdes bevoksede med trcer, der danner, eller in-
den for et rimeligt tidsrum vil danne sluttet skov af hojstammede trreer. Der er dog mulighed
for at anvende op til l0 pct. af det enkelte fredskovspligtige areal (den enkelte skov) til skov-
grresning eller strevningsdrift. Andre 10 pct. kan legges ud til juletraer og pyntegront i kort
omdrift og endelig kan 10 pct. lregges ud som 6bne naturarealer.

PA fredskovspligtige arealer mA der ikke opfores bygninger, etableres anlag, gennemfores ter-
renendringer eller anbringes affald. Der mi dog opfores byggeri, etableres anhg eller gen-
nemfsres terrenendringer, som er nsdvendigt for driften, herunder arbejdsskure p6 op til l0
kvadratmeter i skove p6 over 20 ha, hvor der ikke er andet driftsbyggeri. Der m6 endvidere
opfores spejderhytter, skovbornehaver og lignende byggeri, der srerligt tilgodeser borns og
unges friluftsliv. Der kan gives dispensation til andre former for byggeri mv., men praksis er
meget restriktiv.

Sammenhengende fredskovspligtige arealer mi ikke udstykkes hvis delene er under en vis
storrelse, dvs. 50 ha pi godejorder stigende til 200 - 300 ha pi ringerejorder.

Af Skovloven fremgir det endvidere at ydre skovbryn af lovtraer og buske skal bevares, og at
soer, vandlob, moser, heder, strandenge eller strandsumpe, ferske enge og overdrev, der hsrer
til fredskov (og som ikke er omfattet af Naturbeskyttelseslovens bestemmelser fordi de er
mindre end de deri fastsatte storrelsesgranser), ikke mi dyrkes, afuandes, tilplantes eller p6
anden mide endres.
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10.14 Fredning af arealer pfl Hovelte-Sandholm-Sjrelsmark Ovelsesplads

Hovelte-Sjrelsmark-Sandholm ovelsesplads er fredet af Fredningsnrevnet for Frederiksborg
Amt i medfor af Naturbeskyttelseslovens kapitel 6 ved kendelse af 17. november 2000.
Form6let med fredningen er at sikre:

o At omridet ikke gores til genstand for fremtidig byudvikling
o At de landskabelige og naturmressige kvaliteter bevares og forbedres
o At de kulturhistoriske vrerdier bevares
o At omridets fremtidige rekreative anvendelse bevares og forbedres
o At omridet friholdes for bebyggelse, veje og andre permanente anleg.

Folgende arealer er undtaget fra fredningen:
o Hsvelte Kaserne, Hsvelte Landsby og feltbane
o Hoveltegird
. Sandholmlejren
o Sjelsmark Kaseme

Fredningen skal ikke hindre, at den militare anvendelse kan fortsatte som hidtil, og sd lenge

forsvaret ejer og/eller anvender arealet, reguleres arealerne drft og pleje, vejanleg og min-
dre bygningsarbejder, af den til enhver tid gceldende drifts- og plejeplanfor Hovelte-
Sandholm-Sjdsmark ovelsesplads, udarbejdet i samarbejde mellem Forsvaret og Skov- og
Naturstyrelsen.

I forbindelse med eventuelle fremtidige udvidelser af de eksisterende kasernearealer er der
udpeget tre byggefelter 1,2 og 3 (vf. drifts- og plejekortet, bilag 3). Det er ikke tilladt at op-
fare stsne bygningskomplekser uden for disse tre byggefelter. Byggefelterne mi kun benyttes
til forsvarets formil.
Byggefelterne reguleres ikke af fredningen, nir udnyttelsen er til forsvarets form6l. SAfremt
forsvaret ikke hngere ejer og/eller anvender arealet, er byggefelterne omfattet af frednings-
bestemmelserne. Byggefelterne udgir helt eller delvist af fredningen i det omfang de bliver
bebygget med dertil knyttede friarealer.

Det bsr bemarkes, at der i 2007 er rejst fredningsforslag for Stavnsholtkilen, der berorer en

mindre del af ovelsespladsen syd for jernbanen (eksklusiv Ny Motorgird).

10.15 Retningslinjer for anvendelse af sprojtegifte (pesticider) og godsk-
ning

Med udgangspunkt i forsvarets Pesticidhandlingsplan af 16. marts 2000 er det med udgangen
er 2002 forbudt at bruge pesticider pi forsvarets arealer, medmindre der er sikkerhedsmassig
eller andre serlige 6rsager, der gar sig geldende (f.eks. i forbindelse med bekempelse af
Kampebjomeklo).

Forsvaret har besluttet, at godskning begranses - i overensstemmelse med Skov- og Natursty-
relsens politik for landbrugsarealer- til maksimaltS0 % af normal kvrelstofnorm fastsat af Di-
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rektoratet for FodevareErhverv for de p6gzeldende afgrader. Der anvendes kun godskning i
begrrenset omfang pA vildtagre, og kun sifremt det skonnes nodvendigt. Desuden pi bortfor-
pagtede landbrugsarealer til dyrkning. Ikke pA vedvarende grreasarealer, hvad enten de er

bortforpagtede eller ej.

P6 Hovelte-Sandholm-Sjrelsmark er godskning siledes begrenset til vildtagre.

10.16 Vildtpleje
Jagt og regulering af vildt indgir som et element i forsvarets naturforvaltning og skal bidrage
til at sikre sunde og breredygtige bestande af vildt samt at skabe rum for en naturlig udvikling
afden ovige fauna pi forsvarets arealer. Det tilsigtes derfor, at der p6 forsvarets arealer dri-
ves jagt og regulering samt foretages vildtpleje pi en sidan m6de, at der opretholdes sunde,

afbalancerede og righoldige bestande af de jagtbare vildtarter uden udseetning. Der kan isrer

for hjortevildt vrere tale om en afbalancering af lokale bestande med henblik pi at tilpasse

kons- og aldersfordeling og eventuelt bestandens storrelse. Denne afbalancering kan ske gen-

nem srerlige naturplej eforanstaltninger og eventuelt beskydning.
Endvidere kan forsvarets arealer gennem udvandring virke som vildtreservoir for de omkring-
liggende arealer.
I den udstrekning den militere brug gor det muligt, skal arealerne til enhver tid fremtrrede

som fristeder for den danske fauna.
Jagtofficeren planlagger Arligt beskydningen af de forskellige vildtarter og tilrettelagger jag-

terne i overensstemmelse hermed. Beskydningen holdes normalt pi et niveau, der ligger under
den naturlige tilvakst. For skadevoldende vildt (mink, krage og skade) udnyttes dog alle mu-
ligheder for regulering.

Generelt gelder falgende vedrorende jagt og regulering:
o Eventuelle vildtagres placering fastlregges i drifts- og plejeplanerne.
o Gsdskning begrrenses i overensstemmelse med Skov- og Naturstyrelsens politik for

landbrugsarealer til maksimalt 80 % af normal kvrelstofnorm fastsat af Direktoratet for
FodevareErhverv for de pAgaldende afgroder.

o Freldefangst mi foregi i henhold til de herfor greldende regler, jf. BEK nr. 868 af
04107 12007 Bekendtgorelse om vildtskader.

Der mi ikke:
o gerrlorrfores opdrret og udsetning til afskydning,
o foregi fodring af andefugle i og ved vandhuller og vidomrider,
. skydes fuglevildt pi pladser, hvor der fodres i jagtsresonen,

o drives jagtphvandfugle (gas, render, vadefugle (minus skovsneppe), blishone og m6-
ger) p6 soer og i vidomrider med 6ben vandflade pi over 2 ha, da disse omrflder reg-

nes for vigtige rastepladser for andefugle, og derfor skal sikres fred, og
. drives jagt i udpegede Ramsar-, EF-fuglebeskyttelses- og habitatomr6der pA arter, som

omrAderne er udpegede med henblik p6 at beskytte.
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11 FREMTIDIGE BEHOV OG ONSKER
De to bataljoner ved den Kongelige Livgarde har i forbindelse med udarbejdelsen af nrervee-

rende drifts- og plejeplan beskrevet de fremtidige onsker for anvendelsen af Hsvelte-
Sandholm-Sjaelsmark ovelsesplads frem til2020. De to bataljoners fremtidige onsker er i ho-
vedtrrek enslydende og er derfor sammenskrevet i nedenstiende.

o Behov for nye anlreg og ovelsesfaciliteter

Den Kongelige Livgardes 2. bataljon (IVLG) er ansvarlig for planlagning, tilrettelaggelse og
gennemforelse af den del af Herens basis- og reaktionsstyrkeuddannelse (HBU og HRU), der
er placeret pi Hovelte Kaserne. Den Kongelige Livgardes L bataljon best6r af to kompagnier
udstyret med infanterikampkoretaj (CY 90135), et kompagni med Piranha III samt et stabs-
kompagni korende primrert i hjulkoretojer.

Infanterikampkoretoj CV 9035 til l. og 2. kompagni

Det har stor betydning for
den uddannelse, der skal
gennemfores i en moderne
enhed, at hjul- og
brltekoretojer har mulighed
for at bevrege sig rundt i
terr@net med nogenlunde
samme hastighed og at
uddannel s esmulighederne
ikke begrrenses pi grund af

nedslidning eller bonitet. Derudover er der behov for at der etableres skovstykker som
supplement ogleller erstatning for den eksisterende, og at skovstykkerne gores anvendelige
som "udgangsomrider", "beredskabsomrider" og for "kamp i uoverskueligt terren" (skov).

IILG anfsrer, at frelles for de to uddannelser (HBU og HRU) er et behov for et terran med
plads til mindst fire underafdelinger - heraf to panserinfanteriunderafdelinger - og at det pe-
geldende terren er farbart for sivel personer til fods som for lette hjulkoretajer. Derudover
bor dele af omridet vrere tilplantet med skov og der bor gives mulighed for midlertidigt at op-
stille en eller flere kulissebyer

Ringvej

Hovelte-Sandholm-Sjrelsmark Ovelsesplads fremstir for nuverende meget nedslidt med dybe
beltespor, der en stor del af 6ret kun er passable for balteks retajer . Der er s6ledes store om-
rdder, hvor hjulkoretojer slet ikke kan frerdes - og da slet ikke pi en m6de, der kan anvendes

I



Forsvarets fremtidige behov og onsker 79

under ovelse. Det er s6ledes umuligt at surre gods i en forsyningsdeling og forskyde ud i ovel-
sesterranet uden at gods, koretoj og personel lider skade. Derved mistes mulighed for at sve
stabsunderafdeling og dennes samvirke med ovrige enheder i bataljonen i ovelsesterrrenet.

Det er et stort onske fra sivel I/LG og IIILG at der igennem svelsesterrenet etableres en fast
funderet ringvej til hjulkoretojer. Dette vil skabe mulighed for en bedre udnyttelse af ovelses-
terr&net, da brugerne vil have mulighed for at komme ud i omrider, der i dag ligger uanvendt
fordi adgangsvejen for nuvrerende ofte kun er passabel ibaltekoretajer. En etableret ringvej
vil optimere uddannelsen, idet det vil give faglarere og instruktorer mulighed for at ni ud til
det terren, der passer til hver lektion og dermed anvende det bedst egnede terran til lektio-
nerne. Samtidig m6 der forventes en mere ligelig nedslidning af terrrenet, da det ikke kun vil
vrre de omrider, der ligger i passende gi-afstand eller som der kan kores til i hjulkoretoj, der
anvendes.

Parallelt med ringvejen snskes der anlagt et fast breltespor sAledes at man f6r mulighed for
transport frem og tilbage af op til to marchveje. Samtidig vil to parallelle vejforlob give mu-
lighed for at gennemfwe ovelser med en bedre sammenhreng mellem kampunderafdelinger og

stabsunderafdelinger, da disse vil have mulighed for at folge efter de pansrede enheder ved
anvendelse af ringvej en.

Etablering af skovarealer

De f6 uddannelsesanvendelige skove, der findes pi ovelsesterrrenet er slidt ned og har ingen
sammenligning med almindelig dansk skov. S6ledes er jorden gennemgravet i forbindelse
med beredskabs- og bivuaksvelser, og da der kun er de samme skove at bruge, er disse efter-
hinden hirdt slidte. Samtidig er det de sarnme skove, der skal anvendes til ovelser i skov-
kamp selvom de pA grund af fsrnrevnte aktiviteter har mistet skovpreget sivel som genkende-

ligheden og reelt er en rrekke "pale med gron top". Den Kongelige Livgarde har onske om
etablering af folgende skovarealer (nummer refererer til illustration, bilag 7):

Skov nummer l, Gammel SlEdebane
Omridet omkring Gl. Skydebane ses som et nogleterren i uddannelse i afsiddet infanteri i
uoverskueligt terraen (skovkamp) og skal ses i sammenhang med kulissebyen, der er placeret
i koreg6rden ved Gl. Motorgird.
De eksisterende skove i omridet snskes tyndet og de eksisterende krat-arealer onskes erstattet
med ny hojstammet skov, der kan skabe sammenhreng mellem de eksisterende birkelunde.
For at tilvejebringe et tilpas stort skovomride snskes det, at den nye skov drekker hele den

vestlige halvdel af sektor III b - dog siledes at der friholdes et areal pi ca 50-75 meter rundt
om det gamle nerkamphus.
Ved eventuel hegning afdet nye skovomr6de onskes det, at der tages hojde for et gennemgA-

ende spor i forbindelse med den onskede ringvej si der kan gennemfsres uddannelse gennem

skoven ad flere fremrykkeveje.
Udover anvendelse til skovkamp snskes skoven anvendt som beredskabsomr6de som supple-
ment til skovomrfldet umiddelbart mellem Hsvelte Fredskov og Gl. Motorgird.
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Skov nummer 2, vestfor Ulerne
I omridet vest for Ulerne onskes etableret ny skov med et gennemgiende "tvangsspor" for
bnltekaretajer gaende fra hul i hegnet ved "OP/CP" (sydlige del af sektor V a) og stik syd til
den nye ringvej. Under etablering vil der ikke vaere behov for veje gennem omridet.
Omridet ligger op til jernbanen og en ny skov vil skabe et skovbryn op mod den eksisterende

bevoksning, der nu fremstir med hoje trreer, der ikke giver en camouflerende effekt mod de

aktiviteter, der sker pi jorden.

Skoven onskes anlagt med henblik pi anvendelse som "udgangsomrfide" under svelsesaktivi-
teter og som beredskabsomride. Som beredskabsomr6de ses den som et supplement til det ek-

sisterende krat omkring "PMW-soen" og sektor V c.

Skov nummer 3, ostfor Frimerkeskoven
I den ostlige del af Sjrelsmark ovelsesplads umiddelbart greensende op til Frimrerkeskoven,
onskes etableret en ny skov. I omridet eksisterer en nedslidt niletrresbevoksning, der foreslis
udtyndet og bevaret indtil ny skov kan anvendes. En ny skov vil give sammenhrng mellem
eksisterende bevoksninger s6ledes at omr6det fhr et harmonisk helhedsindtryk. Den nye skov
onskes anlagt s6ledes at den kan anvendes til beredskabsomride og uddannelse i skovkamp
samtidig med at den kunne give drekke for udgangsomr6de. Som beredskabsomride ses det

som et supplement til den eksisterende skov Frimerkeskoven.
Under etablering vil der ikke vrere behov for veje gennem omridet. Efter etablering vil der
vrere behov for to til tre gennemg6ende spor gennem skoven.

Skov nummer 4, vestlig del Sjelsmark
I den vestlige del Sjalsmark svelsesomr6de snskes etableret ny skov umiddelbart op ad Tok-
keksb Hegn. En ny skov onskes anlagt som et skovbryn op mod den eksisterende, der frem-
stir som hojskov bestiende overvejende afbagetraer.
For at give drekke for udgangsomr6de eller beredskabsomride ville etablering af et nyt skov-
omride her give den fornsdne camouflerende effekt og kunne derved danne udgangsomride i
en pitrenkt handlebane for IKK (InfanteriKampKoretoj).
Under etablering vil der ikke vere behov for veje gennem omr6det.

Omrdde nttmmer 5, vestfor Hsvelte Kaserne
Omridet er groet til i tjorn og har derfor en begranset uddannelsesmressig anvendelse da det

er uigennemtrrengeligt for personel ogkaretajer. I omridet er der nogle gode omrider til etab-

lering af handlebane og det er Livgardens onske at der i omridets midterakse ryddes for krat
for derved at give luft til en bredere anvendelse af arealet. Det omrtde der for nuvrerende er

udpeget til BSO, sflvel som det skovstykke, der gir parallelt med hegnet til Hsvelte Kaserne

snskes bevaret.

Generelt
Med ovennavnte forslag til forbedringer og andringer til ovelsespladsen er det Livgardens
onske at opn6 en bredere - og dermed ogsi bedre - udnyttelse af terrrenet til den uddannelse

man i dag er pilagt at gennemfore.
Som terrenet er i dag er det store dele af 6ret ufremkommeligt for andre koretojer end belte-
karetojer ligesom ferdsel for personel til fods er vanskelig. Af de fremsatte snskede forbed-
ringer og rendringer, er det s6ledes en fast banet ringvej, der prioriteres forud for etablering af
skovrejsning, der ligeledes er i prioriteret rrkkefolge.
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Etab I e r ing af ny e ovels e sfaci litete r
I medfor af det nuvrerende forsvarsforlig, er forsvaret pilagt at uddanne vernepligtige til to-
talforsvaret med fokus p6 brand-, redning- og miljo, bevogtning og intemationale operationer.
I forbindelse med gennemforelse af Herens Basis Uddannelse (HBU) og Heerens Reaktions-
Uddannelse (HRU) og til brug for uddannelse af Stiende Reaktionsstyrke (SRS) samt interna-
tionale operationer (INTOPS), har Den Kongelige Livgarde behov for at der etableres en rrek-
ke nye uddannelsesfaciliteter bestiende af nrrkampfaciliteter, brand-, rednings- og miljofaci-
liteter samt to observationspost/checkpoint (OP/CP) med delingslejr.

Faciliteter til bykamp. Nrerkampfaciliteten skal give soldaten mulighed for at ove ind-
trangen i hus, rydning af hus herunder mulighed for at bevrege sig mellem flere eta-
ger. Soldaten skal tillige kunne indrette kampstilling i bebyggelse ligesom han skal
kunne ransage bygning i forbindelse med INTOPS.

a

a

a

a

Brand-, redntngs- og miljofaciliteter. Faciliteten skal give soldaten fysiske rammer for
uddannelse i hjelp til samfundet. Soldaten skal pi pladsen deltage i branduddannelse
og i redningsuddannelsen, hvorforpladsen skal have et omride, hvor slukningsarbejde
foreg6r, et omride til murgennembrydning, et omride hvorfra sirede personer kan
evakueres ved nedfiring, et omride hvor stormskader kan repareres og slutteligt et om-
ride, hvor der arbejdes med opbygning af demninger i sandsrekke. Faciliteten skal
omfatte et bylignende milja, hvor soldaten kan ove de forskellige ting.

OP/CP med delingslejr. OPICP skal give soldaten mulighed for at ove opgaver til IN-
TOPS samt i bevogtning af lejr, indgi i nerforsvar samt at kunne undersoge karetojer
og gennemfore observationsdeneste. Delingslejren skal have kapacitet til at under-
bringe op til30 soldater.

Lette haller til gennemforelse af enhedsuddannelse.I tilknytning til nerkampfaciliteter
og i brand-, miljo-, og redningsfaciliteten onskes opfort lette, lukkede standardhaller
ph ca. 4OO m2 til instruktion af soldater, beredskabsomr6de, faglig installation, kom-
mandostation og afsogning af installationer.

Alle nyuddannede korere i forsvaret skal efter erhvervelse/udvidelse af korekort, gennemg6
en supplerende uddannelse benrevnt "uddannelse i foring m.v. af ksretojet" (omskoling). I
forbindelse med lukning af Sjrelsmark Kaserne er det nsdvendigt at etablere en styre- og
bremseovelsesbane ved Hsvelte Kaserne til brug for bl.a. den nyoprettede Panserinfanteriba-
taljon (PNINFBTN) og Uddannelsesbataljonen (UDDBTN).
Omskolingen til brugskoretajet har til formil at bibringe eleven de fornsdne frerdigheder i -
under almindelige korselsbetingelser - at fremfsre og betjerte detkaretaj den pigaldende skal
fore under sin videre tjeneste, samt at foretage de eftersyn og den vedligeholdes af koretojer,
der skal udfsres ved brugerens foranstaltning.
Under uddannelsen i foring m.v. af brugskoretojet skal koreren bl.a. gennemfore styre- og
bremseovelser.
Der er ikke pi eller i nerheden af de Nordsjallandske garnisoner egnede omrider til at gen-
nemfore disse svelser.
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o Drift og pleje af skovomriderne

Som beskrevet under pkt. 8.2 "Skovdrift" er det Forsvarets Bygnigns- og Etablissementstje-
neste, der er ansvarlig for den overordnede drift og pleje afde fredskovspligtige skovarealer
pi Hovelte-Sandholm-Sjelsmark Ovelsesplads. FBE har fremsendt nedenstflende onsker og

forslag til den fremtidige drift og pleje af skovomr6deme.

Etablering af nyt BSO-omride

Bevoksningen tyndes

2007

107m 2008

2009,2014

Skovudviklingstyperfor skovene pd Hsvelte-Sandholm-Sjelsmark Ovelsesplads

Sammenholder med skovenes nuvrerende artssammensatning med lokaliteten finder man
umiddelbart frem til tre skovudviklingstyper pi ovelsespladsen.
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P6 de lavest liggende lokaliteter og i de garnle tsrvemoser er skovene domineret af birk. Ek-
sempler er afdeling 106c, 106d, 107f, 107g,108d, l08f og I l3e. Skovene minder meget om
skovudviklingstype 41 - birk med skovfrr og gran - hvor birken er dominerende og der er
enkelte grupper af iser gran.
Terrenets tre skove - Hovelte Fredskov, Ellebeklund og Frimerkeskoven er domineret af
bog, ask og rer. Bogen i Hovelte Fredskov er fra l86l og er i vital og i god vekst. Granskove-
ne onskes pA sigt konverteret til en bogedomineret lovskov og derfor vil skovene plejes i ret-
ning af skovudviklingstype 12, der erbag med ask og Er.

Endelig findes der en egedomineret skov i den sydlige del af terrrenet omkring PMW-soen.
Skoven minder om skoludviklingstype 22 - eg med lind og bog - hvor der er et stort islat af
tjami kanteme af skoven.

Pleje af dbne gresarealer
Et vasentligt element i al uddannelse af soldater er den enkeltes uddannelse som enkeltkrem-
per og i grupper, hvor afgivelse af sigtet ild med hindviben, bevregelse i terrrenet, alene og i
grupper er helt nodvendige for at f& soldaten til at forst6 sin egen rolle i enheden i kamp.
Blandt andet skal soldaten under beskydning falde ned og umiddelbart kunne optage ildkam-
pen. Det kan kun ske hvis vegetationen er meget lav.
Af hensyn til den militare uddannelse er det derfor nodvendigt, at der forekommer egnede
ovelsesomrf,der pi terrenet der sl6s si hyppigt, at grcsvegetationen aldrig bliver over 30-40
cm hoj.
Omrider, der af denne grund udsrettes for hyppigere slining kan variere fra 6r til 6r og mA

fastlagges i et samarbejde med LSE Hsvelte og den allerede nedsatte brugergruppe med re-
presentanter fra de uddannende enheder. Denne langt hyppigere slining pA udvalgte partier
vil i ovrigt modvirke dannelsen af hojstaudearealer, som pi sigt er skadelige for overdrevsflo-
raen. Ved at sl6 langt hyppigere som her pipeget, undgir man tillige i vid udstrrekning, at yn-
gel odehgges.
Sl6ningen kan tilrettelegges som en mosaikslining, si der efterlades partier med ursrt vegeta-
tion indtil det folgende forir, til gavn for insekter, frosretning af planter, dakning for dyrene
m.v.
Tilsvarende betragtninger gar sig greldende under uddannelsen i patruljetjeneste. Ogsi her er
det nsdvendigt med et antal "patruljestier", si denne vigtige disciplin kan indoves under lette-
re forhold end ved at udfore patruljetjeneste i hoj vegetation. Et antal stier/spor mi derfor hol-
des kortklippede sommeren igennem.
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12 Skov- og Naturstyrelsens forslag til beskyttelse og forbedring
af naturvrerdier og offentlighedens adgang

Skov- og Naturstyrelsen har i forbindelse med nrrverende revision udarbejdet nedenstiende
forslag til beskyttelse og forbedring af terrenets naturvrerdier. Forslagene tager udgangspunkt
i den gamle drifts- og plejeplan, men er justeret sA der tages hojde for de tiltag, der allerede er

udfort.

1.2.l Forslag til en overordnet mfllsretning for omrfldets fremtidige naturtilstand

Det er Skov- og Naturstyrelsens snske at bevare Hsvelt-Sandholm-Sjrelsmark Ovelsesplads

som et vrerdifuldt landskab, hvor balancen imellem naturtyperne sikrer bedst mulige forhold
for at varieret dyre- og planteliv. Hensynet til naturvrerdierne skal ske med respekt for forsva-
rets anvendelse af omr6det som militrer ovelsesplads. Af sivel naturmessige- som svelses-

mressig hensyn bor det sikres, at der ikke sker yderligere tilgroning af omr6det, idet ogsi den

militrere brugsvrerdi er strerkt afhengig af omridets naturmressige karakter.

Ovelsespladsen bsr fastholdes som et overvejende 6bent, afirekslende overdrevslandskab med

spredte skovbevoksninger, krat og vidomrider. Det afuekslende terrren sikrer optimale ovel-
sesmuligheder og en stor biologisk mangfoldighed. Kulturcrdier i form afjord- og stendiger,

hulveje og torvegrave skal bevares.

Plejetiltag skal udfores uden brug af godning og de lovgivningsmressige forpligtigelser, som

beskrevet i kapitel 10, efterleves. Sprojtemidler anvendes udelukkende i forbindelse med be-

krempelse af Krempe-Bj srneklo.

Skov- og Naturstyrelsen skal foresli folgende konkrete tiltag

12.2 Forbedringer i plejen af gresarealer

Ove rdrevs- o g slette are al e r
Overdrevs- og slettearealerne pi Hovelte-Sandholm-Sjrelsmark Ovelsesplads er - med fE und-

tagelser - karakteriseret af en grres-urtevegetation, der langsomt er ved at udvikle sig til en

mere artsfattig hojstaudevegetation. Dette skylder, at store dele af arealerne fortsat er under

hastig tilgroning fordi de ikke er blevet plejet gennem slaning som anvist i den gamle drifts-
og plejeplan, og kun de overdrevsarealer, der har vreret plejet mest intensivt i perioden har

fortsat en udpreget overdrevsvegetation.

For at bibeholde og styrke omridernes karakter som 6bne, beskyttede overdrevsarealer fore-

sl6r Skov- og Naturstyrelsen at der ivrerksattes en omfattende plejeindsats i den fremtidige
planperiode. Foruden at tilgodese en mere artsrig plantesammensetning vil en mfllrettet pleje

forbedre vilkirene for en rakke sjeldne insekter, der er aftrangige af den karakteristiske
overdrevsflora, ligesom arealernes vardi som ovelsesomrflde vil forbedres og sikres. Samtidig
vil Staten hermed opfflde sin forpligtelse til at vedligeholde naturarealer i en god plejetil-
stand.
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S6vel slette- som overdrevsarealerne bor plejes ved sl6ning. Sliningen bsr ikke foretages for
den 15. juli for at sikre, at blomsterfrsene er smidt pi arealerne og at sommerfuglelarver og

insektpupper er fuldt udviklede. Klippehojden bsr vrere si lav som muligt. Arealerne sl6s op-
timalt hvert 6r, men som minimum hvert 3. 6r.

Srerligt de tidligere landbrugsarealer er domineret af kulturgrasser, der vidner om at jorden
her stadig er pivirket af nreringsstofophobning pi grund af den irelange godskning. Overgan-
gen til en mere artsrig plantesammensetning vil derfor forst ske over en irrrekke i takt med at
jorden udpines, og de mere nreringskrrevende kulturgresser efterhinden mi vige pladsen for
de mindre nreringskrrevende arter. Denne udvikling forudsretter dog, at det afslAede materiale

fiernes fra arealet for at undgi at de nreringsstoffer, der findes i materialet frigives tilbage til
arealet. Slining af de tidligere landbrugsarealer er til gengeld lettere end de fleste ovrige 6bne

arealer, da den mangeirige landbrugsmressige drift med hyppige omlagninger har betydet at

arealerne er plane, uden store udfordringer for sliningsmaskinellet.

Dele af overdrevsarealeme kan med fordel sl6s i mosaikker, der efterlader vegetationen i flere
hojder - gerne med omrflder, der kun sl6s hver anden gang. Pi den m6de opstir der forskellige
udviklingsstadier af grcsser og urter til gavn for en storre biologisk mangfoldighed. Overgan-
gen mellem hoj og lav vegetation giver desuden krybdyr, som firben og snog gode muligheder
for at kunne sole sig i den lave vegetation og hurtigt soge i dakning i den hojere vegetation.

Hvor vegetationen bliver lrengere imellem hver slining,bbr manvrere serlig opmrerksom pi
at storre fugle og pattedyr vil trykke sig til jorden under sliningen. For at undg6 overkorsler,
anbefales det at ptmontere traktoren en vildtalarm, der kan advare fbreren,ligesom der bsr
slAs fra arealets centrum mod kanten, si vildtet ikke fanges pi midten. Arealet kan alternativt
drives igennem afuddannede hunde- og hundeforere, der kan rekvireres igermem et lands-

drekkende vildtredderkorps.

En rrekke arealer er stadig prreget af tilgroning, og slining barher kombineres med nedskre-

ring af busk- og traopvrekst som forstegangsindgreb. Serligt omridet nord for Sjelsmarkvej
og vest for Hovelte Kaserne er under hastig tilgroning, og nedskaring forud for slflning vil her
krreve en sarlig indsats. Til gengeld vil nedskaring og efterfolgende slining age den avel-
sesmassige anvendelsesmulighed af omriderne betragteligt.
Grenaffaldet kan med fordel samles i bunker og udlagges som smi kompostdynger i skovkan-
ter og i nrerheden afvandhuller. S6danne dynger er yndede ynglepladser for blandt andet sno-
ge ogfirben.

Flere steder i terrrenet er der pA overdrevsarealerne efterladt store bunker med hugstmateriale,
der stammer fra skovningeme forflret 2006. Disse bunker bor fiernes snarest muligt, da de er.

placeret pA eksisterende overdrev.
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Elrsempler pd hugstmateriale, der er placeret pd overdrevsarealer flere steder i terrenet.

12.3 Forslag til pleje og genopretning af vfldomrflder

Ovelsespladsen indeholder en mosaik af forskellige vidomrider, og har derfor store potentia-

ler for at tilgodese en rrkke specielle dyre- og plantearters sarlige krav til yngle- og levested.

Pi trods af den hidtidige planperiodes pleje og genopretningsforsog, er vidomriderne dog
stadig generelt i dirlig plejetilstand. Moseomriderne er fortsat truet af tilgroning, og hvor pi-
len i planperioden er forsogt trukket op/skiret ned, skyder den aggressivt igen. Engarealerne

er blevet sl6et, men er fortsat domineret af en ensartet, artsfattig hojstaudevegetation.

Med undtagelse af de to projekter, der blev opgivet pA grund af utilsigtet oversvommelse af
naboarealerne, foreslir Skov- og Naturstyrelsen, at de pibegyndte genopretningsprojekter fsl-
ges op i den kommende planperiode dog s6ledes at plejeindsatsen justeres og tilpasses omr6-
dernes nuvrerende status.

Engarealer

Engarealerne i Engene, Sletterne og Drabak Mose er alle blevet sl6et de sidste par 6r, men er

fortsat domineret af en ensartet hojstaudevegetation, der vidner om at plejeintensiteten ikke
har vreret tilstrakkelig. Fortsat slAning med efterfslgende opsamling af det afklippede materi-
ale vil langsomt forbedre engenes biologiske kvalitet.
Omriderne har imidlertid pi grund af dirlig tilgengelighed og hoj fugtighedsgrad kun ringe

svelsesmessig vaerdi, og som alternativ til den relativt omkostningskrcvende plejemetode

med hoslet, foreslir Skov- og Naturstyrelsen derfor at engarealerne helt eller delvist i stedet

afgrasses af kreaturer eller ffir.
Grasning er ud fra s6vel skologiske som kulturhistoriske betragtninger den mest optimale
pleje for engarealer og man fhr desuden en mere jevn og - med rette gresningstryk - mere

skinsom pleje, idet der ikke sker pludselige store indgreb, hvor al vegetationen f emes pi 6n

gang. Forud en Sletterne og dele af Engene kunne man forestille sig at engarealet i den vestlige

del af Drabek Mose udvides til at omfatte det store centrale moseareal og det tilstsdende krat-
areal efter en eventuel nedskaring. Kreaturernes adgang til vandhullets bredder vil effektivt
forhindre den nedskirne pil i at skyde igen.
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Soer og vandhuller
De smi vidomrider, der findes spredt over terrrnet er pA trods af den tidligere indsats fortsat
under tilgroning af pil. Ud over at bortskygge den naturlige kantvegetationen medvirker krat-
tene til at sanke sivel vandstand som vandtemperatur. Enkelte af vandhullerne har stejle
bredder, og er derfor for nuvrerende ret uegnede som yngledamme for padder og vanddyr,
hvis ynglesucces erbetingede afen lavvandet, varm bredzone.
Ved at udjrevne de stejle bredder og {erne krattene kan vandtemperaturen haeves og vandhul-
lerne gores mere egnede som ynglelokaliteter.

Ved nedskrering af pil skal man - som erfaret pi ovelsespladsen - vrre opmarksom pi at de

skyder temmelig aggressivt, nflr den beskeres. Et plejeindgreb vil siledes krave kontinuerlig
nedskering i den efterfolgende irrekke. Ved nedskrering i vrksts&sonen, nir bladene er un-
der udvikling, hremmes genvaksten dog, ligesom hoje stodskud erfaringsmassigt giver lavere
stsdfrekvens, Alternativt kan det blive nsdvendigt at trakke pilen op med rod - et indgreb,
der dog stadig skal folges op af efterfolgende nedskering. En del af grenmaterialet kan efter-
lades i nrerheden i bunker - evt. sammen med smA stendynger - 5-10 meter fra vandhullet.
S6danne bunker er gode overvintringssteder for blandt andet snoge og firben.

Der mA under ingen omstrndigheder udsrettes fisk, krebs, gees eller render i vandhullerne, li-
gesom der ikke mi fodres i/ved dem, da dette dels er i strid med forsvarets vildtbestemmelser,
dels forskyder vandhullets naturlige balance. Endvidere m6 der jf. Naturbeskyttelsesloven ik-
ke ske endringer i soer og vandhuller, herunder f.eks. etablering af oer i soerne.

Skov- og Naturstyrelsen foreslAr, at folgende vandhuller fortsat plejes:

Bakkegdrdsmosen (afdeling 103): Det oprindelige projekt med at heve vandstanden i mosen
blev gennemfort, men i reduceret omfang da der i forste omgang kom for meget vand i mosen.

Det foreslis dog at stryget justeres en smule, si der kommer mere vand i mosen igen for at

opn6 den rette fugtighedsgrad af omrfldet.

Mose med store popler i den centrale del af afdeling 103: Projektet med at lede bekken ind i
mosen igen ad sit gamle lob og dermed srette mosen under vand, blev gennemfort, men pile-
krattet blev ikke f ernet i samme omgang. For at sikre et frit vandspejl og forhindre en hastig
tilgroning, foreslis det at krattet fiernes.

Vandhul i sydenden af afdeling 107 ud mod Kongevejen: Vandhullet skygges fortsat af pilebu-
ske i sydsiden og da tilgang af sollys, isrer fra sydsiden, er afgorende for blandt andet padders
ynglesucces, forslis pilekrattet fiernet. Vandhullet har stejle kanter, og det foreslis at der etab-

leres svagt skrinende bredder for at skabe en lawandet varm bredzone.
De efterladte kvasdynger pi ostsiden bor !ernes.

Mose ud mod Kongevejen i nordlige del af ffieling 112: Den nygravede so kan ikke holde
vand og torrer ud om sommeren. Det foreslAs derfor at dranroret nordost for mosen flyttes si
der ledes vand ind i den nygravede so. De kvasbunker, der er efterladt i forbindelse med pro-
jektet bor f ernes for at forhindre tilfsrsel af nreringsstoffer nir materialet nedbrydes.

Carinasoen (afd. I l3): Stsrstedelen af det massive krat langs soens vestlige side blev lernet
med undtagelse af en tynd bremme, der blev efterladt af hensyn til afskermning af naboarea-
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ler. Skov- og Naturstyrelsen foreslAr dog at den sidste rakke pil ud mod vandet {ernes, for at

sikre, at bl.a. gas fEr mulighed for at gi pi land.

Soen vest for rensningsanlcegget afdeling 102: De dode elmetrreer blev !ernet sammen med
ca. en fierdel af pilekrattet. Pilen skyder aggressivt igen og Skov- og Naturstyrelsen foreslir at

al pilekrat rykkes op med rod. Lokaliteten rummer s6vel ynglende hvinand som gronfro og

det er derfor vigtigt at sikre en 6ben vandflade i fremtiden.

So i nordkanten af afdeling 103: Krattet blev trukket op, men skyder igen og Skov- og Natur-
styrelsen foreslir derfor at der sattes ind med en opfolgende 6rlig plejeindsats for at undgi
tilgroning.

Sandholmsoerne afdeling 104: Buskene langs sydsiden har vreret sk6ret ned, men skyder igen.

Det foreslis at indgrebet folges op af gentagne nedskeringer - evt. at buskene rykkes op og

fiemes helt.

Soen vestfor Hovelte Kaserne: Der er ikke foretaget pleje af vandhullet i perioden. Skov- og

Naturstyrelsen foreslir, at pilekrattet, der hanger ud over sokanten, lernes si vandhullet fri-
lregges. Elletrreeme i det sydostlige hjorne bevares.

Moseomrdder i den centrale del af afdeling 102: Centralt i afdeling 102 ligger to moseomri-
der, der forbindes af et groft. Skov- og Naturstyrelsen foreslAr at groften stemmes op s6ledes

at moseomriderne oversvommes og der dannes en lawandet so med 6ben vandflade. Forud
for opstemning fiernes krattet.

12.4 Forslag til forbedringer af skovdriften

Den centrale milsatning med skovarealerne pi ovelsespladsen er at sikre en reekke arealer,

der kan opfylde behovene for varierende uddannelsesaktiviteter - herunder mulighed for slo-
ring af koretajer og installationer samt biruakering. Trreproduktion bor siledes efter Skov- og

naturstyrelsens opfattelse ikke indg6 som en del af formilet med skovbevoksningerne phHa-
velte- Sandholm-Sj elsmark Ovelsesplads.

De skovbevoksede arealer udgor i alt 67 ,9 ha af ovelsespladsen. En rakke af skovarealerne

ligger imidlertid p6 meget fugtige/vandberigede lokaliteter og har kun ringe ovelsesmessig
vrerdi - og da kun for svelser til fods. Ovelsespresset er derfor, ikke overraskende, ret stort p6

de ovrige skovarealer, der i hoj grad brerer prreg af den meget intensive anvendelse. Bevoks-
ningerne fremstir 6bne uden bundvegetation, forbhste og yder efterh6nden kun dirlige slo-
ringsmuligheder. Foruden atfremtidssikre uddannelsesmulighederne, er der derfor ogs6 et

akutbehov for at skabe ordentlige skovbevoksede ovelsesfaciliteter pi ovelsespladsen.

For at s*te de fremtidige uddannelsesmuligheder bsr de eksisterende skovarealer forynges i
den kommende planperiode. Da dette samtidig er ensbetydende med at arealerne vil vrere

uegnede til ovelsesbrug i l0-20 6r, foreslir Skov- og Naturstyrelsen, at det akutte behov for
arealer til sloring og bivuakering opfrldes ved at tynde og sanere en rrekke af de arealer, der i
dag fremstir som krat og kratlignende skov - serligt i Ulerne og i omridet vest for Hovelte
Kaserne.
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Omrddet i Ulerne bestir af lavkronede egetreer med en helt eller delvist uigennemtrangelige
underbeplantning af tjorne buske. Ved at tynde mere eller mindre kraftigt i buskene og opridse
egene, kan man skabe gode varierede svelsesmuligheder. Omrider med trt underskov kan s6-

ledes efterlades til brug for f.eks. svelser i "kamp i lukkede ter&ner", mens stsrre lysninger
kan bruges som faste biluakeringsomr6der i en periode.

Omrddet vest for Hovelte Kaserne rurnmer stsrre omrider der er helt eller delvist tilgroet i
krat. Som i Ulerne vil en mere eller mindre kraftig tynding af buskene kurure skabe nye varie-
rende svelsesomrider. I den nordlige del bsr der ryddes en akse sA omridet kan bruges til
fremrykningssvelser. I den sydlige del vil de to birkebevoksninger (afd. 110 0 med let tyn-
ding give mulighed for mindre sloringsovelser.

Kajerod Birkene
Omridet er fugtigt og ikke egnet til store ovelser med koretojer. Til gengald vil omridet kun-
ne egne sig fint til opstilling af bl.a. handlebane.

Gamle Sl<ydebaner

Omridet imellem voldende pi den gamle skydebane er overvejende bestiende af uigennem-
trrengelig opvekst. En milrettet sanering af omridet vil oge de svelsesmressige anvendelses-
muligheder - ogs6 i en periode hvor de tidligere deciderede bevoksninger hegnes og forynges.

Da egnede skovbevoksede svelsesfaciliteter er en stor mangelvare pi ovelsespladsen, foreslir
Skov- og Naturstyrelsen at allehlgstindgreb koordineres i tat samarbejde med den uddannel-
sesansvarlige, for at sikre, at entreprenoren tager de rette ovelsesmessige hensyn.

For at skine den s6rbare bund bor al skovning og udkorsel pi srerligt de fugtige lokaliteter ske

uden brug af tunge entreprenormaskiner som f.eks. skovningsmaskine.

Ursrt skov

En rekke af de skovbevoksede arealer er beliggende i meget fugtige omr6der og anvendes
kun i ringe udstrrekning til ovelse. Da skovene samtidig ud fra en biologisk betragtning er

meget bevaringsverdige, foreslir Skov- og Naturstyrelsen, at arealerne fremover udtages af
den forstlige drift. Konkret drejer det sig om folgende arealer:

o Birkearealer nord og vest for Sandholmsoerne, afd. 104 a

o Birkearealet i Drabak mose, afd. 107 f
o Birkemose, afd. 106 d
. Birke-/lsvsskovsbevoksning, afd. 102 n

Alle dode og doende trreer (i varierende dimension) efterlades til naturligt forfald af hensyn til
en lang rekke hulrugende fuglearter, flagermus, insekter og svampe, der er tilknynede sidan-
ne svaekkede og dode trreer. Eventuelle vrltede trreer og nedfaldne, store grene kan naturlig-
vis flytes hvis de udgor en sikkerhedsmrssig fare, men materialet bsr efterlades pi arealet.

Fredskovspligtige arealer
Af Hovelte-Sandholm-Sjelsmark Ovelsesplad s 67 ,9 ha skov er folgende 2l ,6 ha tinglyst fred-
skovspligt pA plantidspunktet:
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o Ellebreklund (afd. 105 e)

o Nordlig parcel langs volden ved de gamle skydebaner (del af afd. 106 c)
o Birkeskoven (afd. 106 d)
o Ellebevoksningen sydvest for Birkeskoven (afd 108 f og del af 106 c)
o Hovelte Fredskov (107 a og n)
o Birkebevoksningen nord for

Sandholmsserne (del af afd. 104 a) \-'-
I

Skov- og Naturstyrelsen foreslAr, at de

fredskovspligtige arealer opdateres i
forbindelse med drifts- og plejeplanen.
Konkret bor folgende arealer tinglyses
fredskovspligtige:

r

a

a

a

a

a

a

Frimrerkeskoven (afd. 102h, k, j og

s)
Areal langs nordlige skel (afd. 102

n)

Skovbevoksede arealer i Drabak
Mose (afd. 107 f, h,l og m)
Vestlige dellitra ved
Sandholmsserne (afd. 104 a)

@vrige skovbevoksede arealer ved
Gl. Skydebaner (afd. 106 c)

Skovarealer vest for Birkersd
Salonskydebane (afd. 113 g, d, k og
sydlige lod af f)
Skovarealer vest for Ny Motorgird
(afd. I 14 c og dellitra f)

a

12.5 Bekempelse af Krempe Bjorneklo

Kaempe-Bjorneklo (Heracleum mantegazzianum) stammer oprindeligt fra Kaukasus og kom
til Danmark omkring 1870. Planten er som regel to-6rig og bliver allerede det andet br 2-4 me-
terhaj, nogle gange hojere.
Planet er yderst aggressiv og si konkurrencedygtig, at den kan fortraenge den naturlige danske

vegetation. Froene fra Krempe-Bjorneklo er flade, lette og kan blrese langt vrek, ligesom de

flyder fint i vand. Nir dertil kommer, at en enkelt plante kan satte ca. 50.000 fro,kanblot en

lille bestand afplanten hurtigt sprede sig til endog store arealer. Frsen kan bevare spireevnen i
jorden i mindst 7-8 tr. Planten visner helt ned om vinteren og efterlader jorden bar, hvorved
der srerligt langs vandlsb kan ske en udvaskning afjorden samt en odelaggelse af breddeme.

Skov- og Naturstyrelsen finder det vesentligt, at forsvaret fortsatter sin iherdige indsats i be-

krempelsen af Krempe-Bjorneklo pi ovelsespladsen i den kommende 15-6rige periode. Om
end den iveerksatte bekempelse har vist sig effektiv, trives planten dog stadig enkelte steder.

Som beskrevet i kap. 8.1 og 9.2har forsvaret via en civil entreprenor hidtil bekampet planten
ved hjelp af sprojtning med Round-Up. Skov- og Naturstyrelsen finder det vrsentligt at fast-
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holde den oprindelige plan om med tiden at bekrempe planten uden brug af sprojtemidler. I og
ved v6domr6der foreslflr Skov- og Naturstyrelsen dog at planten altid bekampes ved slfrning,
rodstikning eller grresning, da Round-Up er yderst ukontrollabelt i vandmiljoet.

Det er meget vigtigt, at planterne sl6s fsrste gang om foriret, inden der udvikles blomster-
skrerme (uudviklede blomsterskrerme kan i nogle tilfalde fardigudvikles og afmodne selv ef-
rer sl6ning). Ved senere behandling fiemes blomsterskrermen fra arealet og destrueres (bran-
des). PA nogle arealer vil gentagen behandling i lobet af vakstsresonen vzere nodvendig.

Mindre, nyspirede planter kan med fordel rodstikkes i 5-10 cm dybde. Rodstikning er den

mest sikre sprojtefrie metode, og om end det umiddelbart virker tidskrrevende, skal man, i
modsetning til sl6ning, ikke gentage behandlingen af den enkelte plante. Rodstikning er kun
mulig ved nyetablerede planter - og ogs6 her er det meget vigtigt, at det sker, inden der udvik-
les blomsterskerme.

Skov- og Naturstyrelsen foreslir, at der indgis et samarbejde med de relevante nabo-

lodsejere, si bekampelsen koordineres.

12.6 Offentlighedens adgang

Pi plantidspunktet i 2007 har lokale borgere, foreninger mv. mulighed for at fi et adgangskort

til terrrenet, ligesom der er mulighed for at fE en rundvisning i omr6det. Skov- og Naturstyrel-
sen mener, at mulighederne for offentlighedens adgang skal endres, og at offentligheden der-

for - i trSd med Forsvarsministeriet bekendtgorelse vedrsrende ferdsel pi militrere omrider -

gives fri adgang til ovelsespladsen (inkl. omrider, der i perioder er lukket for ovelser), n6r der

ikke foreg6r svelsesaktivitet. Ved naturlige indfaldsveje opstilles skiltestandere, der via et or-
densreglement og en aktivitetsoversigt orienterer om retningslinjerne for offentlighedens ad-
gang og om hvornf,r terrenet er 6bent. Der kunne med fordel udarbejdes en vandretursfolder,
der udover ordensreglementet indeholder interessante oplysninger om terranet.

Oplysninger om offentlighedens adgang sivel som drifts- og plejeplanen bsr vare tilgrengelig
p6 den allerede etablerede hjemmeside p6Internettet.

Skov- og Naturstyrelsen foreslAr folgende udkast til ordensreglement:
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til

o

o

a

o

a

a

ma men skal t hensyn

eller

Forsvaret
indeberer at ved

Storstedelen af skiltningen langs ovelsespladsens ydergr&nser er opdateret efter forsvarets
greldende skilteprogram (Tilleg til FKOBST 610-4,"Afmerlcning pdforsvarets arealer og
etablissementer"). Hist og her findes dog stadig gamle skilte og disse bsr udskiftes til gel-
dende tavler med undertavler.

Hovelte-Sandhol m-Sj relsmark Ovelsesplads

Det Lokale Stotte Element, Hevelte Kaserne byder velkommen til Hovelte Ovelsesplads

uddannelse og ovelse for bide
belte- og hjulkoretojer samt enheder til fods. Det samlede areal udgor 565 ha

Vis hensyn til omrddets dyre- ogfugleliv

et.
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12.7 Ksrsel med breltekrretsier
Ovelseskorsel med bnltekaretajer har sat sine spor over store dele af terrrenet. Nir sporene -
srerligt i vinterhalviret - er blevet si opkorte og dybe, at passage er umulig pga. vand og

mudder, finder baltekaretojsforeren altemative ruter, hvorved der skabes flere spor i terrrenet.

Foruden at umuliggore almindelig korsel i terrrenet, betyder de dybe spor at slining i visse

omrider er meget vanskelig. Skov- og Naturstyrelsen foreslir derfor, at der jevnligt gares en

indsats for at udjrevne kanterne og fulde hullerne op si det bliver muligt at bruge sporene til
almindelig transport.

Skov- og Naturstyrelsen foreslir at der fortsat er korselsforbud i s6rbare omrider (i og ved

vidomrider) og at dette markeres pi terrankortet (bilag 2).

12.8 Vildtpleje
Hsvelte-Sandholm-Sjrlsmark Ovelsesplads ligger i en landsdel med en naturlig hoj vildtbe-
stand. Ovelsespladsens tilbud af smibiotoper, gresarealer og tilgengeligt ferskvand tilveje-
bringer derudover et godt, naturligt fodegrundlag for de jagtbare arter, og da fodegrundlaget
samtidig vurderes at stige yderligere i takt med en mere intensiv pleje af de 6bne grresarealer,

foreslflr Skov- og Naturstyrelsen at de eksisterende, vildtagre nedlagges med tiden.
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AFVEJNING

13 Afvejning af benyttelse og beskyttelse
Som sidste led i planprocessen har forsvaret og Skov- og Naturstyrelsen i frellesskab droftet
og foretaget en afuejning af de forskellige onsker og forslag til den fremtidige benyttelse og

beskytelse, som er beskrevet i de to foregiende kapitler.
Afvejningen blev foretaget pi et afuejningsmodeph Hsvelte Kaserne den 20. februar 2007

med deltagelse af Forsvarets Bygnings og Etablissementstjeneste, Det Lokale Stotte Center

(LSC), Det Lokale Ststte Element (LSE), Den Kongelige Livgarde og Skov- og Naturstyrel-

sen.

f3.l Vurdering af onsker og forslag fra forsvaret

Ringvej

Forsvaret prasenterede snsket om at etablere en ny ringvej i terrrenet, der dels skal oge de

svelsesmeessige anvendelsesmuligheder af terrenet, dels skal fordele sliddet pA terranet.

Ovelsespladsen er i dag ikke fremkommelig for hjulkoretojer og selv br.ltekaretajer har van-

skeligt ved at komme rundt. Veje og spor er voldsomt opkorte, og visse steder har ksrslen
for6rsaget dybe huller der fyldes med vand og gar passage umuligt. Forholdene betyder, at

ovelsespladsen ikke udnyttes optimalt, da det simpelthen ikke er muligt at transportere solda-

terne ud i visse dele af terranet. Ringvejen skal besti af en kombination af en hjulvej og et pa-

rallelt transportspor for baltekoretajer. Den vil betyde at terranet generelt set skines idet der

vil forekomme meget mindre spredt korsel med brelteksretojer i terrenet. Sflledes vil alminde-

lig transport imellem to punkter vil foregi via vejen. At der samtidig kan komme hjulkoreto-
jer rundt salnmen med brelteksretojerne betyder, at terrrenet bliver bedre vesentligt bedre som

svelsesterrren.
Linjeforingen blev droftet i relation til beskyttede naturtyper, men da forlsbet nesten alle ste-

der udnytter allerede eksisterende baltespor og veje, kunne Skov- og Naturstyrelsen imode-

komme snsket.
Der var enighed om at det i nogle omrf,der bliver nodvendigt at anlegge afuandingsgrofter og

rar-wderfsringer langs det nye spor for at undgi oversvommelse af vejen. For at slippe for
problemer med knuste og defekte ror frilegges dren (ogsi eksisterende) som 6bne graftet

hvor det er muligt i forhold til uddannelsen i omridet.

Forbedring af ovelsesmuligheder i skov

Den Kongelige Livgarde havde i forbindelse med snsket om at forbedre svelsesmulighedeme

i skov, nogle konkrete snsker om tilplantning. Skov- og Naturstyrelsen gjorde opmarksom pA

at etablering af skovomr6der pA ovelsespladsen er problematisk, da en betydelig del af area-

lerne er udpegede som beskyttede naturtyper i henhold til Naturbeskyttelsesloven, ligesom

ovelsespladsen er beliggende i et omr6de, hvor skovrejsning i medfsr af Regionplan 2005 ik-
ke er tilladt. I lyset af dette, og den rammefredning, der er lagt pi arealet, vil forsvarets snske

blive vanskelige at opni myndighedstilladelse til. Samtidig loser nytilplantning ikke forsva-

rets behov for skovdekkede svelsesomrider fbr om tidligst 10-15 6r.
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PA baggrund af dette blev Skov- og Naturstyrelsens alternative losningsforslag droftet. For-
slaget tager udgangspunkt i at udnytte eksisterende krat og bevoksede arealer og respekterer
de beskyttede naturtyper og regionplanen. Samtidig soger forslaget at lose sivel de akutte be-
hov og at sikre de fremtidige behov.

Forsvaret kunne imodekomme styrelsens alternative forslag hvad angir ovelsespladsens syd-
lige. del og frafaldt onsket om at tilplante et areal overfor Hovelte Kaserne (forslag 2,bilag7)
Onsket om at tilplante omridet mellem Nrerkamphuset og Birke Mose (forslag l, bilag 7)

blev reduceret, siledes at de to Elle-bevoksninger umiddelbart sst for Nrerkamphuset forbin-
des med Gl. Skydebaner.
I den nordlige del af ovelsespladsen kunne Skov- og Naturstyrelsens alternative forslag imid-
lertid ikke opfflde forsvaret behov om ovelsesmuligheder i skov. Og netop mangel pi skov-
drkke er begrundelse for at omridet kun anvendes i meget begranset omfang af forsvaret og
omridet er for nuverende ikke srerlig anvendeligt som ovelsesterr&n.

Hensigten med drifts- og plejeplanerne er netop at finde lssninger, der er brugbare for forsva-
ret samtidig med at de tager videst mulige hensyn til naturvrerdierne. Set i lyset heraf, blev
forsvaret og Skov- og Naturstyrelsen i frellesskab enige om at anbefale en losning, der inde-
berer en forbedring af ovelsesmulighederne i form af to mindre skovomrider i henholdsvis
nordostlige og nordvestlige hjome af Sjrelsmarkomridet (Forslag 3 og 4) samt en udvidelse af
skovarealet ved Gl. Skydebane si skoven bindes sammen med ellebevoksningen ost for Nar-
kamphuset. Forslagene er ikke i overensstemmelse med Naturbeskynelseslovens bestemmel-
ser om beskyttede naturtyper og Regionplan 2005, men Skov- og Naturstyrelsen vrelger dog
at bakke op om forslaget pi baggrund af folgende forhold:

o Forsvarets onske om mere skov i denne del af ovelsespladsen er meget fungvejende og
ville betyde en vresentlig bedre ovelsesmressig udnyttelse af terrenet og dermed tage
en del af presset af de i dag meget intensivt benyttede arealer i den sydlige del.

o Den vestlige del af afdeling 103 er botanisk set temmelig uinteressant, idet det regi-
strerede overdrev i denne del ikke lrengere indeholder overdrevsarter, men er domine-
ret af trivielle arter som Agertidsel, Draphavre, Alm. Kvik og Vild Ksrvel. Der vil s6-

ledes ikke gi botaniske vardier tabt ved en eventuel tilplantning. Samtidig vil skoven
her landskabeligt set v&re en udvidelse (arrondering) af Tokkekob Hegn, og ikke en

"fritstiende" skov i omridet.
. Forsvarets oprindelige projektskitse for ny skov ost for Frimrerkeskoven begrrenses,

siledes at overdrevsarealerne udgir og der kun etableres skov pi slettearealerne i til-
knytning til den eksisterende Frimarkeskov. Herved friholdes beslcyttede naturlyper.

o Forsvaret vil som kompensation for tilplantningen foretage en omfattende pleje, ryd-
ning og naturgenopretning af hele Sjelsmarkomride og dermed - efter Skov- og Na-
turstyrelsens vurdering - generelt set oge den naturmessige vardi af omridet.

o For sfl vidt angir udvidelse af skoven ved Gl. Skydebaner i sydlig retning er der tale

om at sammenbinde to eksisterende skovkomplekser. Arealet er for nuverende under
hastig tilgroning og vil i lsbet af en irrakke af naturlig vej lukke helt til.

o Som vilkir for en eventuel zonetilladelse er forsvaret indforst6et med, at der indfojes
en eventuel betingelse om at den tilplantede skov fiernes igen for forsvarets regning,
sifremt forsvaret forlader omridet.
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Skov- og Naturstyrelsen gjorde det klart overfor Forsvaret, at Skov- og Naturstyrelsens alene
kan anbefale projekteme, men at det er op til relevante myndigheder at tage stilling til
sporgsmilet.

Etablering af nye ovelsesfaciliteter

Forsvaret har til brug for gennemforelse af Herens Basis Uddannelse, Harens Reaktionsstyr-
ker og den Stiende Reaktionsstyrke formuleret en rrekke snsker til nye svelsesfaciliteter.
Den nuvrerende kulisseby onskes udbygget og skal anvendes til brand og redning. Pi den an-

den side af Ellebekvej onskes der anlagt en rekke nye faciliteter inden for hegnet omkring
Gamle Motorgird: De eksisterende, gamle bygninger rives ned og der etableres et nyt ner-
kamphus, der ogsi kan anvendes i forbindelse med ovelser fra det omgivende terran og i til-
knytning til den udvidede kulisseby.
Flere steder i terreenet onskes etableret observationspost (OP) og kontrolpost (CP). Dels i for-
bindelse med de allerede eksisterende anlag sst for Sandholmsoerne og ost for Hovelte Ka-

serne (eksisterende UN-post). Dels et nyt anlag i hjornet af Hoveltegird siledes at kulisse-
byen og anlregget ved Gamle Motorgird kan overv6ges.
I byggefeltet syd for Hsvelte Kaseme snskes anlagt en delingslejr og en styre- og bremseba-

ne.

I den gamle drifts- og plejeplan var der taget hojde for kulissebyen til lejlighedsvis opsretning

og placering af OP/CP anlreg, og da de avige onskede faciliteter er i tilknytning til eksiste-

rende, eller indenfor allerede bebyggede omrider eller reserverede byggefelter, var der enig-
hed om at de onskede ovelsesfaciliteter ikke burde give problemer i relation til naturvrerdier
eller landskab.

Rekreativ sti

Horsholm Kommune har under driftsplanprocessen henvendt sig til Det Lokale Stotte Center
(LSC) med snske om at anlregge en offentlig sti langs nordkanten af terranet sst for Kettin-
gevej. Projektet blev droftet pi afrejningsmodet, og der var enighed om, at den pigreldende
mindre sti virker overflodig nir der pitenkes anlagt en ca. l8 km. lang ringvej igennem hele

ovelsespladsen. En ringvej, der er oplagt for publikum at benytte som rekreativ sti udenfor
svelsestid. Der var enighed om at LSC tager kontakt til kommunen med henblik pil at gore

dem opmrerksom pi denne fremtidige mulighed for adgang til terrrnet.
Efterfolgende, den 22. februar 2007 fikHsrsholm Kommune tilladelse af FBE til anlaggelse
af stien.
Horsholm Kommune blev dog senere bekendt med ringvejen, og er derfor enig i at det er

overflodigt, at der anhgges en offentlig sti langs nordkanten af omrfldet.

Pleje af gresarealer
Se nedenstAende afsnit.
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13,2 Skov- og Naturstyrelsens onsker til forbedringer af naturomreder

Forbedringer i plejen af gresarealer

Der var generelt enighed om at forstaerke plejeindsatsen pi de 6bne overdrevs- og slettearealer
vresentligt og at alle overdrevs- og slettearealer fremover plejes ved 6rlig hsslet. Terrrenet er
meget ujrevnt p6 grund af ksrsel med brelteksretojer, og alternative plejemetoder - herunder
afbranding - blev draftet. Skov- og Naturstyrelsen foreslog, at breltesporene udjavnes uden at

vende jorden - eksempelvis med en harve eller lignende. Nir sporene s6ledes er udjavnede
kan man komme til med maskinerne og foretage den nodvendige slining og grenknusning af
arealerne. NAr jorden ikke tilfsres godning og kun forstyrres let, var det Skov- og Naturstyrel-
sens l,urdering at det ikke vil skade den eksisterende overdrevsflora og at udjavningen m6ske

endda kan favorisere de mere pioneragtige overdrevsarter. Forsvaret var imsdekommende
overfor forslaget, og der var enighed om, at alternativet pi flere militrere overdrevsarealer er,

at de slet ikke bliver plejet hvilket mAske er endnu mere skadeligt for floraen. Styrelsen anfsr-
te dog, at den navnte plejemetode bsr undersoges nojere, da der ikke er megen erfaring og
viden om hvorvidt det er acceptabelt i forhold til Naturbeskyttelseslovens bestemmelser om
bevarelse af beskyttede naturtyper. Der var derfor enighed om at invitere en medarbejder fra
kommunen pi en terrrenbesigtigelse for at drsfte plejeproblemerne pA svelsesterrrenet og
ovennrevnte plej emetode.

PA et msde den 13. marts 2007 mellem Allerod Kommune, forsvaret og Skov- og Naturstyrel-
sen blev ovennrevnte problemstilling droftet. Kommunen var enig i at en udjrevning af brelte-
sporene forud for slining er nsdvendig og at det samtidig er acceptabelt i forhold til Naturbe-
skyttelseslovens bestemmelser om beskyttede naturtyper. Samtidig var der droftelser om, at
der bor holdes tret kontakt med kommunen om den praktiske udmontning af drifts- og pleje-
planens forskrifter. Sifremt der opstir snsker om at rendre plejemetode/-hyppighed er det dog
vigtigt at det sker i dialog (evt. via planendring) med Skov- og Naturstyrelsen henset den ek-
sisterende fredning af omr6det og bestemmelserne om at driften af arealerne reguleres af den

til enhver tid greldende drifts- og plejeplan.

Der er ogs6 enighed mellem Forsvaret og Skov- og Naturstyrelsen om at imsdekomme for-
svarets onsker, sflledes at udvalgte graasarealer pi terraenet som benyttes til den grundleg-
gende militrere uddannelse af enkeltmand og mindre enheder kan sl6s flere gange i veekstsre-

sonen, s6ledes at vegetationen aldrig n6r en hojde pi over 30-40 cm. Der udfsres s6kaldt mo-
saikdrift pi disse partier, siledes at der efterlades partier med hojere vegetation (i balter og

brremmer), som slfls i det folgende forir.

Forslag til pleje og genopretning af vddomrdder

Engarealer
Skov- og Naturstyrelsens forslag om at afgresse dele af engarealerne kunne ikke imodekom-
mes af forsvaret da det ikke kan forenes med de svelsesmessige hensyn. Forsvaret foreslog i
stedet at arealerne drives med hoslet, og der var enighed om at arealerne skal plejes mere in-
tensivt i den kommende planperiode. Der bsr siledes ske et irligt hoslet af alle engarealer

Soer og vandhuller
Forsvaret kunne imsdekomme Skov- og Naturstyrelsens forslag om at fortsatte plejeindsatsen
af omridets soer og vandhuller. Der er hovedsageligt tale om opfolgning pi projekter fra den
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tidligere drifts- og plejeplan, men forsvaret kunne endvidere tilslutte sig forslaget om at heve
vandstanden i moseomrdderne i den centrale del af afdeling 102 (i Sjelsmarksomr6det). Sty-
relsens forslag om at fierne den sidste brremme af krat pA den vestlige side af Carinasoen blev
drsftet. Forsvaret gjorde opmerksom pi at bremmen er efterladt for at hindre indsyn til ter-
renet og imsdese eventuelle unodige klager fra nabolodsejere, og der var derfor enighed om
at lade den sti indtil videre.
Forsvaret gjorde opmrerksom pi at der er planer om - i samarbejde med kommunen - at lave
et felles f6regrresningsprojekt ved Carinassen for at bekrempe Kempe-Bjorneklo. Arealet
omkring soen hegnes ind indtil 6en, der danner skel. Indenfor hegnet ryddes krattet ud til ss-
kanten - dog efterlades den vestlige bremme som beskrevet ovenstiende.

F o rbe dr ing er af s kovdriften

Urort skov
Forsvaret kunne imodekomme Skov- og Naturstyrelsens forslag om at udpege skovarealer,

der udlregges til urort skov. Det drejer sig om skov uden vresentlige produktionsmressig sivel
som svelsesmessig vardi pi meget fugtig bund: Drabek Mose, Birkemose og birkesumpskov
nord for Sandholmsserne. Skovene kan fortsat anvendes i svelsesmressige sammenhrnge -
fortrinsvis til fods pi grund af deres dirlige passabilitetsforhold, men fritages siledes frem-

over fra forstlig drift.
Hsvelte fredskovs status som ursrt skov uden ovelsesaktiviteter fortsrettes.

Fredskovspligtige arealer
Der var enighed om, at de fredskovspligtige arealer opdateres i overensstemmelse med Skov-
og Naturstyrelsens forslag.

Bekempelse af Kempe-Bjorneklo og Kanadisk Gyldenris

Der var enighed om at indsatsen mod Kampe-Bjorneklo fortsrettes. Forsvaret indleder et

samarbejde med relevante kommuner om falles indsats siledes det sikres at indsatsen pi for-
svarets arealer ikke er forgreves fordi planten trives pi naboarealer.

Der bor ogsi foretages bekrempelse af andre invasive plantearter, f.eks. Kanadisk Gyldenris,
gennem den planlagte sl6ning, si de ikke spredes yderligere pA terrrenet.

Olfe ntl igh e den s adg an g
Forsvaret kunne i hovedtrrek imsdekomme Skov- og Naturstyrelsens udkast til et ordensreg-

lement. Forsvaret bemaerkede dog, at opsretning af 14 dages aktivitetsoversigter ved indgan-
gen var problematisk idet ovelsesbehovene pludselig kan endres og dermed muligheden for
offentlighedens adgang til terrrnet. Andringerne lregges pi Internettet, men forsvaret kan ik-
ke p6tage sig at endre de trykte aktivitetsoversigter i terrenet. Der var derfor enighed om at

det skal fremgi af Ordensreglementet, at der kan forekomme endringer, og at manbar tjekke
Internettet inden man bevreger sig ud i terrrenet. Samtidig tilfojes, at man - sifremt man i ter-
rrenet m-oder ovelsesmassige aktiviteter - ojeblikkeligt skal forlade terranet igen.
Med udgangspunkt i samme problematik omkring pludseligt opstAede svelsesbehov, blev mu-
ligheden for adgang til hest draftet. Forsvaret var som udgangspunkt 6ben for at ryttere kan
ride langs udpegede stier og veje (f.eks. beltesporet parallelt med den planlagte ringvej), men
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var samtidig bekymrede for, at hestene kan blive nervose hvis der pludselig igangsettes ovel-
ser, der ikke er skrevet pfl aktivitetsoversigten. Forsvaret besluttede, at man ville drsftet
sporgsmilet internt efter modet og vende tilbage med en afklaring. Forsvaret er efterfolgende
blevet enige om at imodekomme Skov- og Naturstyrelsens snske om at give ryftere adgang til
at ride langs veje og spor udenfor ovelsestid.

Ksrsel med beltespor

Der var udbredt enighed om at baltespor jevnligt skal udjrevnes og vedligeholdes for at und-
gfl at omrider bliver ufremkommelige.

Vildtpleje

Skov- og Naturstyrelsens forslag om at udfase de eksisterende vildtagre i det 6bne terrren pi
grund af omridets naturlige meget hoje bereevne, kunne ikke imodekommes af forsvaret, da

man mener, at vildtagrene foruden de jagtbare arter ogsi gavner smifugle og traekfugle. Efter
en kort droftelse blev konklusionen, at de eksisterende vildtagre kan fastholdes.
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PLAN
Denne del af drifts- og plejeplanen indeholder en anvisning af hvorledes den ovenfor gen-

nemgiede afvejning kan realiseres i praksis, herunder hvordan den skal udmontes i retnings-
linjer for terrrenets fremtidige benyttelse, pleje og forbedring.
Sidst i kapitlet, afsnit 14.14 er der opstillet en handlingsplan (endvidere indsat som bilag I l).
Handlingsplanen skal - foruden at give et overblik over de plejemessige tiltag - sprede pleje-
aktiviteterne og derved ressourceanvendelsen over hele planperioden.
Planforskrifteme er illustreret pi drifts- og plejekortet, indsat som kortbilag 3.

t4 Retningslinjer for den fremtidige anvendelse af Hsvelte-
S andholm-Sj relsmark Ovelsesplads

Retningslinjerne for den fremtidige anvendelse af svelsespladsen skal tilgodese folgende for-
hold:

. At terraenet er udlagt som svelsesplads, og derfor fortsat skal kunne opfulde forsvarets
behov for uddannelsesaktiviteter.

o At den militere benyttelse sker under hensyntagen til landskabelige og biologiske var-
dier, som i drifts- og plejeplanperioden soges fastholdt og udbygget.

o At den rekreative benyttelse sker i det omfang, det er sikkerhedsmessigt forsvarligt og
ikke forstyrrer den militare brug, samt er foreneligt med hensynet til de natur- og kul-
turmassige vrerdier.

Drifts- og plejeplanens fremtidige milsretning er at forbedre ovelsespladsens militare verdi
som uddannelsesomride, at oge den biologiske mangfoldighed og at fastholde terrrenet som et

varieret og vrerdifuldt 6bent overdrevsomride med spredte krat og v6domrider. Igennem en

mere milrettet pleje skabes en storre artsrigdom i de enkelte naturtyper og udgangspunktet for
den fremtidige ovelsesmessige anvendelse af terranet er, at den militrere benyttelse sker un-
der hensyntagen til omridets landskabelige, nahrrmressige og kulturhistoriske verdier, siledes
at der ikke sker en nedslidning eller forringelse af disse. Dette skyldes et selvstrendigt onske

om at bevare disse vardier, men ogsi at den fremtidige militare brugsvrerdi er starkt afttan-
gig af omridets bareevne.

l4.l Retningslinjer for pleje af overdrevs- og slettearealer

Den hidtidige plejeindsats pi de 6bne ovedrevs- og slettearealer forstarkes vasentligt. Mel-
satningen er at fastholde terrrenets status som hovedstadsregionens storste, sammenhengende
overdrevsomride. Denne m6lsretning opffldes ved at styrke en mere lys6ben grES- og urteve-
getation og dermed skabe en mere artsrig og karakteristisk plantesammensetning, der tilgode-
ser en rckke sjreldne planter og insekter. P6 drifts- og plejekortet, bilag 3 er angivet hvilke
omr6der, der igennem rydning og regelmressig slining skal forbedres og plejes som over-
drev/overdrevslignende karakter.
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De tidligere landbrugsarealer (fremg6r af grundkortet med anvendelseskoden "SLE") drives
pA plantidspunktet med slining og efterfolgende fiernelse af det afklippede materiale (dvs.

hoslet). Denne praksis fortsrttes som minimum p6 disse arealer.
Metoden kan dog med fordel overfsres til de ovrige 6bne gresarealer, sifremt der lader sig
gare at finde/udvikle en maskine, der kan sl6 og fierne materialet i en arbejdsgang pA de

ujrevne arealer. Pi den mide undgir man at de neringsstoffer, der findes i det afklippede ma-
teriale frigives tilbage pi arealet og udviklingen mod en mere artsrig og karakteristisk over-
drevsflora fremskyndes betydeligt. Fjernelse af det afklippede materiale er serligt interessant
pi de botanisk mest verdifulde arealer, f.eks.: arealerne syd for Sobakke, Ulerne, vest for Gl.
Motorgird og ost for Hoveltegird.

Som alternativ plejemetode kan anvendes afbranding, i det omfang det er muligt og foreneligt
med sikkerhedsbestemmelser og hensyn til tilgrrensende bygninger, bevoksninger, mv.

En rekke af de markerede omrider er under kraftig tilgroning og forud for en regelmessig
slfining er nedskering af trre- og buskopvekst her nodvendig. Dette er serligt tilfreldet i
Sjrelsmark-omridet og vest for Hsvelte Kaseme. Enkelte vedplanter, der er tilknyttet overdrev
som tjorn, rosenarter, skovable, sl6en, fuglekirseber og eg efterlades spredt over omridet, si
arealet f6r karakter af et 6bent overdrevslandskab med spredt trrevegetation. Materialet flises
og kores bort. En del af det afsk6rede materiale kan med fordel udlagges som smfl grendyn-
ger hist og her, si de kan fungere som skjul for krybdyr og smi pattedyr.

I Ulerne mangler der stadig frerdiggorelse af den nedskering af krat, der var planlagt i den tid-
ligere drifts- og plejeplan - dels pA de 6bne overdrevsarealer nord for Ulerne, men ogsi i om-
ridet omkring Sparekasse-egen og de Visne Ege.

En rrekke af overdrevsarealerne er si ujrevne som falge af karsel med baltekoretojer, at ud-
jevning afjordoverfladen er nodvendig for at kunne sl6 arealerne som beskrevet nedenst6en-
de. Udjrevning af de opkorte strrekninger kan for eksempel ske ved hjalp af en tallerkenharve
i forirsminedeme inden jorden tsrrer helt ud og dermed bliver umulig at arbejde med. Stsrre
huller kan udjrevnes ved hjrelp afrendegraver.

Som alternativ plejemetode pi disse opkorte arealer kan overvejes afbrrending (se ovenfor)

En rakke breltespor er desuden prreget af vandstuvning pi grund af traktose opstiet i forbin-
delse med korsel med de meget tunge breltekaretajer. Nogle steder stir der op til lYz meter
vand i sporene. For at lede vandet vak igen fra hullerne er det derfor nodvendigt at disse gru-
bes forud for udjrvning for at skere hul i det vandstandsende.jordlag.

Efter et eventuelt forstegangsindgreb med nedskaring, plejes de angivne arealer med sl6ning
eft er folgende retningslinj er:

o Arealerne sl6s med s6 lav klippehojde som muligt
. Arealerne slis irligt og ikke tidligere end den 15. juli for at sikre udviklingen af in-

sekpupper og plantefroenes modning
o Arealer, der benyttes til den grundlreggende militrere uddannelse af enkeltmand og

mindre enheder, s16s n6r vegetationen nir en hojde pA 30-40 cm (max). Der efterlades
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partier med hojere vegetation (i brelter og br@mmer), som sl6s inden det folgende for-
hr.

. Si vidt muligt lernes det afklippede materiale fra arealerne for dels at undgi tilfsrsel
af naringsstoffer til arealet, dels at oge sandsynligheden for spiring og etablering af
smi langsomtvoksende ovedrevsarter . Dette er primart relevant pi de tidligere land-
brugsarealer da disse fortsat har en vrerdi som hsslets-arealer, samt de seerligt vardi-
fulde overdrev som nevnt ovenfor

o Der kan med fordel tages l-2 efterslet sidst pA sensommeren - dog kun sifremt det af-
klippede materiale lernes fra arealet

o Dele af arealerne kan med fordel slis i mosaikker, der efterlader vegetationen i flere
hojder - gerne med omrider, der kun slAs hver anden gang og omr6der, der kun plejes

i form af nedskering af generende trre- og buskopvrekst. Pi den mide opstir forskel-
tige udviklingsstadier af grresser og urter til gavn for en stsrre biologisk mangfoldig-
hed. Overgangen imellem haj og lav vegetation giver desuden krybdyr, som firben og

snog gode muligheder for at kunne sole sig i den lave vegetation og hurtigt soge dek-
ning i den hojere vegetation.

o Arealerne sl6s fra centrum ud mod kanterne, si vildtet ikke fanges pfl midten. Trakto-
ren kan med fordel p6monteres en vildtalarm, der advarer foreren. Alternativt kan are-

alerne drives igennem med uddannede hunde og hundeforere (kan rekvireres igennem

et landsdrekkende vildtredderkorps)
o Arealerne mi ikke godskes, sprojtes eller jordbearbejdes - bortset fra nsdvendig ud-

javning af opkorte strakninger

14.2 Retningslinjer for pleje, genopretninB, og beskyttelse af vfldomrflder

Engarealer

De eksisterende engarealer - hovedsageligt bestiende af Engene og Sletterne ud mod Sjalso -

er trods pleje fortsat artsfattige og dominerede af hoje, fleririge gresser. For at forbedre kon-
kurrenceforholdene for den mere artsrige engvegetation, sl6s arealerne irligt i den fremtidige
planperiode. Arealerne sl6s ikke tidligere end 15. juli og det afklippede materiale bjerges.

Fjernelse af det afklippede materiale er srrligt vigtigt p6 disse engarealer. Arealerne mi ikke
jordbearbejdes, godskes eller sprojtes.

Soer og vandhuller

Den hidtidige plejeindsats for omridets soer og vandhuller fortsettes og de allerede gennem-

forte genopretninger folges op med en kontinuerlig pleje. De generelle retningslinjer er be-

skrevet i kapitel 12.3 - kort opsummeret nedenstiende:

o For at hreve vandtemperaturen og gavne mosefloraen f ernes omkransende krat. Pile-

buske trrekkes om muligt op med rod.
o Som generel milsetning holdes alle soer fri for buskads pfl sydsiden af ssen.

o Stejle brinker udjrevnes, og der etableres en lar,'vandet bredzone, som solen hurtigt kan

varne op. Optimal hrldning pi bredderne er et fald pi I meter over 5 meter.
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. Oprensning af vandhuller sker gerne ad 2 omgange. Det dybeste sted skal helst vrere

minimum 1,5-2 meter
o Det opgravede jord og bundslam mi ikke danne unaturlige volde og trekkes jevnt ud

over det tilstodende areal
o Efter oprensning udlzegges med fordel smi stenbunker pA bunden af vandhullet
o Overvintringsplads (stendynger) for vandhulsdyr etableres i narheden af vandhullet
o Der oprettes en min. 5 meter "No-Go-Zone" for allekaretajer. Denne bredzone holdes

som lav urtevegetation ved lobende at fierne buskopvrkst.. Stauder som brendenelde
og Dueurt skreres ned hvis de dominerer - dog forst efter 20. juli, af hensyn til som-

merfugle som Dagpdfugleoje, Neldens Takvinge, Admiral m.fl,, der er aftrrengige af
Nelde i larvernes udklakningsperiode.

o Der mi ikke udsrttes fisk eller krebs i vandhullerne, ligesom der ikke mi fodres i/ved
dem

. Al gravning og oprensning skal foregi i vinterhalviret - dvs. fra oktober til marts.

o Efter en irrakke bor plejetiltagene evalueres.

Nedenstiende figur viser udformning af et vandhul (kilde: Skov- og Naturstyrelsen). Bemrrk
grusdyngen i midten af vandhullet, stendyngen nord for vandhullet (i skitsen set fra oven) og

de svagt skrflnende bredder (pA profrlskitsen nederst).

Konkret ivrerksattes nedenstfl ende ple-
jeforanstaltninger i og ved vandhuller
og mosearealer (nummer henviser til
drifts- og plejekortet, kortbilag 3 ).

Vandhul nr. I
Bakkegdrdsmosen (afdeling I 0 3) : Det
etablerede stryg justeres, sA der kommer
mere vand i mosen igen for at opni den
rette fugtighedsgrad af omridet.

Vandhul nr. 2
Mose med store popler i den centrale
del af afdeling 103: For at sikre et frit
vandspejl og forhindre en hastig tilgro-
ning af det genetablerede vidomr6de,

fiernes krattet. Plejeindgrebet folges op
med kcintinuerlig nedskrering i den ef-
terfolgende 6rrakke.

t
N

{(

Vandhul nr. 3
Vandhul i sydenden af afdeling 107 ud
mod Kongevej en : Vandhullet skygges
fortsat af pilebuske i sydsiden og da til-
gang af sollys, isar fra sydsiden, er af-
gorende for blandt andet padders ynglesucces, lemes pilekrattet. Plejeindgrebet folges op

med kontinuerlig nedskrering i den efterfolgende irrrekke.
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Vandhullet har stejle kanter, og der etableres derfor svagt skranende bredder for at skabe en

lawandet, solopvarmet bredzone.
De efterladte kvasdynger pi ostsiden !ernes.

Vandhul nr. 4
Mose ud mod Kongevejen i nordlige del af afdeling I l2: For at forhindre at den nygravede so

torrer ud om sommeren til skade for ynglende vandfugle, flyttes drrenroret nordsst for soen,

si vandet ledes ind i soen. Sm6, temporzere soer er attraktive for padder, men denne so er stor,

og derfor mere udpraget en "fugleso" frem for en yngledam for padder. Derfor bsr den ikke
kunne tsrre ud.
De efterladte kvasbunker fiernes for at forhindre tilfsrsel af naringsstoffer nir materialet ned-

brydes.

Vandhul nr. 5
Soen vestfor rensningsanlegget afdeling 102: De dsde elmetreeer blev !ernet sammen med

ca. en fierdedel af pilekrattet. Da pilen skyder aggressivt igen rykkes det resterende pilekrat

op med rod for at sikre en fremtidig 6ben vandflade. Plejeindgrebet folges op med kontinuer-
lig nedskering i den efterfolgende irrrkke.

Vandhul nr. 6
Ss i nordkanten af afdeling 103: Pilekattet blev trukket op, men skyder igen. Plejeindgrebet

folges derfor op med kontinuerlig nedskrering i den efterfslgende irrrekke for at undgi tilgro-
rung.

Vandhul nr. 7

Sandholmsoerne afdeling 104; Buskene langs sydsiden har veret sk6ret ned, men skyder igen.

Plejeindgrebet folges derfor ogsi her op med kontinuerlig nedskering i den efterfslgende 6r-

rrekke for at undgi tilgroning. Alternativt kan krattet rykkes op med rod for at begrrnse rod-

vaksten.

Vandhul nr. 8
Soen vest for Hovelte Kaserne: Det massive pilekrat, der hrnger ud over sokanten, fiernes for
at sikre lystilgang. Elletrreerne i det sydostlige hjorne bevares.

Vandhul nr. 9
Moseomrdder i den centrale del af afdeling 102: Centralt i afdeling 102 ligger to moseomri-
der, der forbindes af en groft. For at skabe en lawandet so med 6ben vandflade, oversvommes

moseomriderne ved at stemme groften op. Forud for opstemning fiernes krattet for at undgi
at omridet hastigt gror til.

14.3 Retningslinjer for pleje af skovarealer

Forbedring af ovelsesmuligheder i skov

Den centrale milsatning med skovarealerne pi ovelsespladsen er at sikre en rrekke arealer,

der kan opfylde behovene for varierende uddannelsesaktiviteter - herunder mulighed for sls-

ring af koretajer og installationer samt bivuakenng.
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For de skovbevoksede arealer, der ikke anvendes i ovelsesmressige sammenhrnge, er mil-
setningen at skabe et naturnrert skovdriftssystem, der bygger pA et varigt, stabilt skovdrekke
med et stort selvforyngelsespotentiale. Ved nybeplantninger anvendes alt overvejende hjem-
mehsrende og egnskarakteristiske arter. Alle nybeplantninger - incl. underplantning af eksi-
sterende skovarealer - hegnes for at forhindre soldateme i art benytte dem, far de er slidstrer-
ke. Renafdrifter undlades helt i fremtiden for at undgi udvaskning af nrringsstoffer til under-
grunden og nulstilling af arealernes mikroklima.
Det er siledes de ovelsesmassige og naturmressige hensyn der skal varetages i den fremtidige
skovpleje. Produktionsmessige hensyn indgir siledes ikke i milsretning for skovarealerne pA

terraenet.

Nedenstiende beskrivelse af driftstiltagene i skovbevoksede arealer er endvidere skitseret i
nedenstiende tabel og illustreret pi drifts- og plejekortet, bilag 3.

Sikrin g af akut t e ud dann e I s e s mul i gh e d er
For at sikre det akutte behov for skovbevoksede arealer til sloring og bivuakering, tyndes og
saneres en rrekke af de arealer, der i dag fremstir som krat og kratlignende skov.

Omrddet i Ulerne. Det store, sammenhangende areal bestir af en mosaik af krat, over-
drev og kratlignende skov bestiende af lavkronede egetrreer med en mere eller mindre
uigennemtrangelig underskov af tjornebuske. Krat og underskov tyndes i storre eller
mindre grad for at skabe gode, varierede ovelsesmuligheder. Omrider med tet under-
skov kan efterlades til brug for f.eks. svelser i "kamp i lukkede terr&ner", mens storre
lysninger kan bruges som faste bivuakeringsomrider i en periode. Omridet omkring
Sparekasseegen skal fortsat v&re en 6ben skovlysning med vrerdifuld flora.
Omrddet vest for Hovelte Kaserne. I den nordlige del umiddelbart vest for Kasernen

ryddes en akse si omridet kan bruges som fremrykningsovelser imod det eksisterende
BSO-omride mod nord. Krattet i det vestligste hjome tyndes for at skabe et nyt varie-
ret ovelsesomr6de. I den sydlige del Smdes de to birkebevoksninger (afd. 110 f) for at
give mulighed for mindre sloringsovelser.
Kajerod Birkene.Det fugtige omride er kun egnet til svelser til fods og eventuel op-
stilling af handlebane. Bevoksningen tyndes jf. nedenstflende skema.

Gamle Slcydebaner. De uigennemtrengelige kratomrider imellem voldene tyndes og
saneres mSlrettet for at age omridets generelle ovelsesmassige anvendelsesmulighe-
der. De eksisterende bevoksninger forynges som beskrevet i nedenstiende skema.

a

a

a

a

Da egnede ovelsesfaciliteter i form af skovarealer er en stor mangelvare pi ovelsespladsen,
koordineres alle hugstindgreb i taet samarbejde med den uddannelsesansvarlige for at sikre, at
entreprenoren udforer plejen s6 den er optimal i forhold til de svelsesmressige krav.

S ikring af fremtidige uddannel s e smuli gheder
For at sikre at ovelsespladsen ogsi i fremtiden byder pi muligheder skovbevoksede arealer til
sloring og bivuakering, forynges de eksisterende skovarealer i den kommende planperiode, li-
gesom svelsesmulighederne forbedres ved etablering af yderligere skovdekkede arealer til
brug for bivuakering - dels i nordostlige og nordvestlige hjorner af sjalsmark omridet, dels i
form af en mindre udvidelse af den sydlige bevoksning i Gl. Skydebane, si denne forbindes
med elleskoven ost for Nrerkamphuset.
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Fjerne popler. Gentilplantning med eg. Arealet heg- 2008
nes

Fjeme popler. Gentilplantning med eg og lind. Area-
let hegnes

2008

2008Fjerne popler. Poplerne {ernes til fordel for de bli-
vende trcer som eg, kirseber og skovfyr.

Bevoksningen tyndes

Urort skov

En del af de mest biologisk interessante skovarealer udlregges til urort skov. Siledes friholdes
folgende skovarealer for enhver form for forstlig drift:

o Birkearealer nord og vest for Sandholmsoerne, afd. 104 a
o Birkearealet i Drabrek mose, afd. 107 f

2007

106c

l07l
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o Birkemose, afd. 106 d
o Birke-/lovsskovsbevoksning, afd. 102 n
o Hsvelte Fredskov, afd. 107, a og n

Alle dode og doende traer (i varierende dimension) efterlades til naturligt forfald af hensyn til
en lang reekke hulerugende fuglearter, flagermus, insekter og svampe, der er tilknyttede s6-

danne svrekkede og dode trreer. Eventuelle veltede traer og nedfaldne, store grene kan natur-
ligvis flyttes, hvis de udgor en sikkerhedsmressig fare. Materialet skal dog efterlades pi area-
let for at tilgodese insekter og svampe.

Opdatering af fredskovspligtige arealer

De fredskovspligtige arealer opdateres og folgende arealer tinglyses fredskovspligtige efter
Skovloven af den lokale enhed under Skov- og Naturstyrelsen:

Skov- og Naturstyrelsen - Ostsjalland
. Skovbevoksede arealer i Drabek Mose (afd. 107 f, h, I og m)
o Vestlige dellitra ved Sandholmsoerne (afd. 104 a)
o @vrige skovbevoksede arealer ved Gl. Skydebaner (afd. 106 c)
o Skovarealer vest for Ny Motorgird (afd. 114 c og dellitra f)

Skov- og Nahtrstyrelsen - Oresund
. Frimarkeskoven (afd. 102 h, k, j og g)
o Areal langs nordlige skel (afd. 102 n)

Skov- og Nahtrstyrelsen - Hovedstaden
o Arealer vest for Birkerod Salonskydebane (afd. 113 g, d, k og sydlige lod af f)

Fredskovspligtige arealer fremgir af kortbilag 3 med tresignatur

14.4 Retningslinjer for offentlighedens adgang til Hovelte.Sandholm-Sjelsmark
Ovelsesplads

I medfor af Forsvarsministeriets "Bekendtgorelse om forbud mod ophold pi og frerdsel gen-
nem forsvarets skydeomr6der og andre militare omrider" vil der fremover generelt vrere ad-
gang for offentligheden pi Hovelte-Sandholm-Sjelsmark Ovelsesplads, nir der ikke er avel-
sesaktiviteter pi terrrenet.

Oplysninger om hvorn6r og eventuelt hvilke dele af terranet, der er lukket pi grund af svel-
sesaktivitet vil som udgangspunkt fremgi af opstillede informationsposter. Informationspo-
sterne opstilles ved indfaldsveje til ovelsespladsen og indeholder - foruden oplysninger om
aktiviteternes karakter og varighed - oplysninger om reglerne for offentlighedens frerdsel
(Ordensreglement, indsat som bilag 9) samt et oversigtskort over terrenet. Opmrerksomheden
henledes dog pi at pludseligt opstiede ovelsesbehov - og dermed andringer i adgangsmulig-
hederne - ikke vil fremgi af aktivitetsoversigten og forsvaret anbefaler derfor, at publikum a/-
tid oienterer sig pi Internettet. Skulle publikum alligevel stode p6 militare ovelser i terrrenet,
vil de blive bedt om at forlade terrenet ojeblikkeligt.
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Skiltningen pa terrenet opdateres i henhold til forsvarets interne bestemmelser herom.

14.5 Retningslinjer for bekrempelse af invasive plantearter

Den eksisterende indsats mod Kempe-Bjorneklo overalt pi ovelsespladsen fortsrettes planpe-
rioden ud - eller sA lrenge det i ovrigt er nodvendigt.

Forsvaret indleder samarbejde med relevante kommuner og falles indsats siledes det sikres,
at indsatsen pfl forsvarets arealer ikke er forgreves alene fordi planten fortsat breder sig fra na-
boarealer. Konkret bliver der i lobet af 2007 ivaerksat en koordineret indsats omkring Carina-
ssen i samarbejde med Allerod kommune. Indsatsen indebarer et frelles flregrresningsprojekt
og arealet omkring soen indhegnes indtil 6en, der danner skel. Indenfor hegnet ryddes krattet
ud til sokanten.

Herudover er der forekomst af tre andre invasive plantearter. Det drejer sig om Kanadisk Gyl-
denris, Pastinak og Japansk Pileurt. Kanadisk Gyldenris er allerede nu udbredt i den nordlige
del af terrrenet omkring Sandholmgirdsvej.

Ogsi disse arter skal bekrmpes fremover, s6 de ikke for alvor fir fat i terrrenet.

Bekrempelsen omfatter alle de plantearter, der er opfort pi Skov- og Naturstyrelsens officielle
fortegnelse over invasive plantearter, ogbar vare i overensstemmelse med Skov- og Natur-
styrelsens anvisninger.

14.6 Retningslinjer for brug af godning og sprojtemidler

Fra 1. januar 2003 er sprojtning med kemiske bekrempelsesmidler ikke tilladt pi forsvarets
arealer. Der kan dog, jf. forsvarets inteme retningslinjer, indhentes dispensation til at punkt-
sprojte med Glyphosat (RoundUp) i forbindelse med bekampelse af Kempe-Bjorneklo.Det
er vigtigt, at der kun forgir punktsprojtning af de enkelte planter, siledes at sprojtningen ikke
gir ud over den owige flora.

Brug af godning og andre jordforbedrende midler (f.eks. kalk og slam) pi Hsvelte-Sandholm-
Sjelsmark Ovelsesplads er ikke tilladt, bortset fra vildtagre.

14.7 Retningslinjerforvildtpleje
Den nuvrerende jagtintensitet kan opretholdes. De eksisterende 17 vildtagre kan opretholdes;
Fodring ud fra jagtinteresser kan ligeledes fortsrette, men af hensyn til vandkvaliteten mi der
ikke fodres i og ved soer og vandhuller, jf. Forsvarets overordnede retningslinjer herom.

14.8 Kulturhistoriske interesser

P6 grund af den landbrugsmassige udnyttelse af arealeme, der fandt sted for forsvaret overtog
arealerne, er de fleste fortidsminder forsvundet fra omridet. Der findes dog stadig en enkelt
gravhaj pi ovelsespladsen, der kan erkendes som en forhojning i terenet ca. l1 meter i dia-
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meter og ca. 0,5 meter hoj i den vestlige side af afdeling I l2 mod Hoveltevej. Hojen skal fri-
holdes for ovelsesaktiviteter og mA ikke beskadiges.

P6 ovelsespladsen findes en del jorddiger samt enkelte stendiger. Digerne er markeret p6

kortbilagene. Digerne er beskyttet efter Museumsloven og mi ikke beskadiges ved korsel,
gravning eller anden ovelsesaktivitet (vf. i ovrigt kapitel 10.9 om Museumsloven).

Den gamle hulvej i det nordvestlige hjorne af Hovelte Fredskov skal bevares. Dette sikres
blandt andet ved at udlegge skoven til ursrt skov og ovelsesfrit omr6de.

14.9 Retningslinjer for nye anlreg og ovelsesfaciliteter

I planens afsnit 7.1 er geldende bestemmelser og restriktioner for ovelsespladsens militrere
anvendelse beskrevet. Nedenfor redegores desuden for de bestemmelser og restriktioner som
er greldende i medfsr af denne drifts- og plejeplan ligesom planlagte nye anhg beskrives.
Ovelsesfaciliteterne og restriktioner for den militrere anvendelse er illustreret p6 terrrenkortet,
bilag2.

Anleggelse af ringvej

For dels at age fremkommeligheden - og dermed de svelsesmressige anvendelsesmuligheder
afterranet - dels at fordele sliddet pi ovelsespladsen, anlegges der en ny ringvej gennem ter-
reenet. Ringvejen anlregges som en kombination af en hjulvej og et parallelt transportspor for
baltekaretajer. Placeringen er illustreret pi kortbilag 2 og 3.

Gravning

Storre gravearbejder som f.eks. feltbefrestningsanlreg m6 kun foregi i de fastlagte graveomrA-
der. De faste graveomrider kan ses af terrankorte\bilag2.

Gravearbejder, pigtridshegn m.v. pi s6vel graveomr6det som p6 den ovrige del af svelses-
pladsen, skal - sifremt srerlig tilladelse ikke foreligger - slojfes senest 3 dage efter endt brug.
Ved slojfning skal terrenet planeres igen, og grnstarv lagges overst. Hvis der i forbindelse
med den almindelige uddannelse graves enkelte skyttehuller, skal disse slojfes straks efter
brug. Da skyttegrave med stejle sider kan vrere faldfrelder for dyr som pindsvin, tudser, firben
m.v. skal der, nir skyttegraven forlades, anbringes en gren eller lign. i graven, sA dyrene har
mulighed for at kravle op. Inden opfuldning af skytegravene skal disse efterses for dyr.

P I ac e ring af faste stilling s o mr dder

Der er udlagt 16 faste stillingsomrider pi ovelsesterreenet. Stillingsomrideme har en radius pA

100 m og er primrert placeret i forbindelse med eksisterende graveomrider, siledes at sliddet
fra de tunge karetajer koncentreres til disse omr6der. Stillingsomriderne ses indtegnet pi ter-
rrenkortet, bilag2.
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Placering affaste beredskabs- og bivuakomrdder (BSO)

BSO-aktiviteterne har hidtil varet samlet omkring 5 faste omrider i terrrenet for at mindske
sliddet pi den ovrige del af ovelsesarealet. Da de 5 omrider pA plantidspunktet er mere eller
mindre nedslidte, er der udlagt tre ny omr6der - henholdsvis Ulerne (udvidelse af eksisteren-
de), et areal vest for Hovelte Kaserne og omridet mellem voldene ved Gl. Skydebaner - der
kan indrettes til BSO. Der mi fortsat ikke graves skyttehuller i BSO-omridet i Ellebeklund.
BSO-omriderne kan ses pi terrrnkortet, bilag 2. (Betyder det s6, at der bide er de 5 gamle og
de 3 nye, i alt 8, eller nedlregges de gamle?)

Kulisseby til lejlighedsvis opsetning
Den eksisterende kulisseby kan udvides og benyttes til brand og redning, som beskrevet i af-
snit 1 1.1.

Nyt nerkamphus ved Gamle Motorgdrd
De eksisterende gamle bygninger inden for hegnet rives ned, og der etableres et nyt ner-
kamphus, der ogs6 kan anvendes i forbindelse med svelser fra det omgivende terreen og i til-
knytning til den udvidede kulisseby. I tilknytning til nrrkampfaciliteterne opstilles lette, luk-
kede haller som beskrevet i kapitel 1 l. l.

Delingslejr stmt sftre- og bremsebane

I det reserverede byggefelt syd for Hsvelte Kaserne anlagges en delingslejr og en styre- og
bremsebane. Anlegges placering kan ses pi terrankortet,bllag2.

Anleggelse af bro ved nerkamphuset

Der er fortsat mulighed for at anlregge en bro ved det eksisterende narkamphus. Placering kan
ses pt terrrenkortet, bilag 2.

Etablering af observationspost (OP) og kontrolpost (CP)

De eksisterende OP/CP ost for Sandholmsserne og ost for llsvelte Kaserne udbygges sA de

opfylder kravene til uddannelsen. I det nordvestlige hjorne af Hoveltegird opstilles en ny
OP/CP. Anhggene er illustreret pi terrenkortet, kortbilag 2.

Omrdder som friholdes lor ovelsesaktivitet.

Drabak Mose er et vrerdifulde naturomr6der og friholdes som udgangspunkt for al svelsesak-
tivitet undtaget ferdsel til fods. Det eksisterende spor igennem den nordlige del af omrAdet
kan dog benyttes til begrrenset ksrsel med hjulkoretajer. Omridet er en vigtig ynglelokalitet
for dyr og fugle, og friholdes helt for svelser i tiden 1.maj-31juli.
Flovelte Fredskov mi kun benyttes til ovelser til fods.
Alle vidomrider skal, med en tilhsrende breemme pi 5 m., friholdes for al ovelsesaktivitet
undtaget frerdsel til fods. En undtagelse herfor er dog den s6kaldte PMW-sa i Ulerne der fort-
sat kan anvendes til ovelser for breltekoretajer.
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14.10 Udlregning af arealer til Anden Anvendelse

I forbindelse med den gamle drifts- og plejeplan blev en lang rekke landbrugsarealer taget ud
af landbrugsmessig drift. Disse arealer skulle fremover overgi til vedvarende grasarealer, og
drives med hsslet med henblik pA med tiden at udvikle overdrevslignende karakter.
For til stadighed at kunne opfrlde forsvarets ovelsesmessige behov for grresarealer, der kan
omlregges, blev tre arealer - der var i landbrugsmessig drift - udlagt til folgende formil:

r Et areal i afdeling 105 umiddelbart ost for Ellebrekvej, der fungerer som minimorter-
bane

o Et areal i afdeling 110 vest for Hsvelte Kaserne, der fungerer som opmarchomr6de
r Et areal i afdeling I 12 nord for jernbanen, der fungerer som omride for samlet stil-

lingsindrykning.

Disse arealer kan omlagges og tilsis med gr&s, men mi hverken sprojtes eller godes. De vil i
praksis blive drevet som vedvarende gresarealer, men kan altsi ommlregges hvis der sksnnes
behov herfor. Arealerne er vist pi grundkortet (kortbilag 1) med anvendelseskoden "Anden
anvendelse" (AAN).

l4.ll Udlzegning af byggefelter

I forbindelse med den davarende fredningssag for terrenet blev der droftet eventuelle fremti-
dige udvidelsesmuligheder af de eksisterende kasernearealer. Garnisonskommandantskabet
udpegede ved den lejlighed sarnmen med Danmarks Naturfredningsforening tre byggefelter.
Disse byggefelter er ikke omfattet af fredningen og mi kun benyttes til militare anleg.
Det er siledes ikke tilladt at opfore storre bygningskomplekser uden for disse tre byggefelter.

Hvis uddannelsesaktiviteterne herudover medforer behov for opforelse af mindre, enkeltstS-
ende bygninger eller anlag skal placeringen af disse fastlaegges i en andring af nrervrerende
driftsplan, jf. afsnit 2.3.

14.12 Nodvendige tilladelser til planens tiltag
Enkelte af planens tiltag krever tilladelse fra de myndigheder, specielt fra Allersd kommune,
der pi planlagningstidspunktet har dispensationskompetencen i forhold til Naturbeskyttelses-
loven vedrsrende stsrstedelen af projekterne. Det mi i hvert enkelt tilfrelde r',urderes, hvorvidt
en given foranstaltning krever dispensation eller ej. I bekraftende fald indhentes myndighe-
dernes godkendelse inden iverksrettelse - i wivlstilfelde bor sporgsmilet forelregges den p6-
greldende myndighed.

Der er i det folgende givet en mrdering af hvilken lovgivning, der kan vrere relevant i de en-

kelte tilfrelde. Listen skal dog ikke betragtes som komplet, og der bor, som nrevnt, i tvivlsfel-
de rettes henvendelse til den relevante myndighed. Yderligere beskrivelse af den relevante
lovgivning fremg6r af kap. 10.

Faste stillinger og anleg i relation til myndighedsgodkendelse

Flytning af eksisterende, permanente anlreg samt etablering af nye, permanente anlreg og op-
stilling af faste terranpunkter kan kreve tilladelse fra myndighederne. Afgorelsen om, hvor-
vidt der kreves zonetilladelse, treffes af den relevante kommune. Tilsvarende er det kommu-
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nalbestyrelsen, der ud fra en samlet vurdering trzeffes afgorelse om hvorvidt, der foreligger
lokalpligt.

Naturpleje
Naturlige soer over 100 m2 er omfattet af Naturbeskyttelseslovens $ 3, og andringer af til-
standen pi disse arealer krever derfor dispensation fra loven. Det er kommunen der er myn-
dighed. Konkret l,urderer Skov- og Naturstyrelsen, at der skal soges dispensation efter Natur-
beskyttelsesloven forud for de beskrevne plejetiltag vedrsrende oprensning af vandhuller og
rendring af dren og vandstand. Frilagning af rcrlagte grofter og rorunderforinger krrever lige-
ledes tilladelse fra kommunen i medfor af vandlsbsloven.

Skovdrift
I forbindelse med skovrejsning skal der indhentes tilladelse efter Naturbeskyttelsesloven for
rndring af en beskyttet naturtype, ligesom der skal soges dispensation efter Planloven for
zendringer i det 6bne land. Endelig skal der soges om tilladelse efter Planloven til endring af
Regionplanens bestemmelser om minusomride for skovrejsning. I ansogningen til kommunen
om tilladelse til skovrejsning bor forsvaret tilbyde, at skoven ternes igen og overdrevet gen-
skabes hvis forsvaret mitte forlade omridet. Endvidere skal tilbydes en ekstra styrkelse af
plejeindsatsen pA de ovige 6bne arealer nord for Sjelsmarksvej.
Drifts- og plejeplanens ovrige retningslinjer for skovdriften krever ikke dispensation efter
Skovloven.

Der gores opmerksom pi at opstilling af anlag, skure eller lignende pA skovbevoksede area-
ler, foruden en eventuel zonetilladelse som nrvnt ovenfor, krever en tilladelse fra det lokale
Statsskovdistrikt.

Kulturhistoriske minder

Der findes en fredet gravhaj pi ovelsespladsen. Derudover findes der en rekke sten- og jord-
diger, der er beslqrttet efter Museumsloven. Generelt skal der udvises agtpigivenhed ved
jordbearbejdning og eventuelle fund skal anmeldes til Rigsantikvaren. I avigt henvises til
kap. 10.9 om Museumsloven.

Ny e o v e I s e sfac i I it ete r
Etablering af nye ovelsesfaciliteter kraver tilladelse fra kommunen efter Naturbeslqrttelseslo-
ven sivel som Planloven - jvf. i ovrigt nedenst6ende afsnit.

14.13 Planrendringer
Det kan i planperioden v&re nodvendigt at foretage lobende endringer i drifts- og plejepla-
nen, Jf. kap.2.3. Planandringer indsattes bagest i planen.

Srerligt gores opm:Prksom p6:

Nye, faste stillinger/anleg krever planendringer i relation til nerverende drifts- og pleje-
plan.
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Etablering eller flytning af permanente anleg og opstilling af faste terrrenpunkter, som ikke
fremg6r af grundkort og terrenkort, krrever planendring. Anlag mv. som etableres midlerti-
digt, men som ikke er fiernet inden I mflned fra etablering, regnes som permanente.
Ved midlertidige anleg og terrrenpunkter forstis anlag og terrenpunkter, der er fiernet inden
I mined fra etablering/opstilling. SSdanne kan frit placeres indenfor terrrenet, forudsat at

etablering ikke indebrerer en p6virkning af arealet eller de omgivende arealer, der er i strid
med de retningslinjer/restriktioner, der er givet for det p6galdende omrAde.
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14.14 Handlingsplan

2008 2009 2010 20tt 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

GR,4SAREALER

Slette- og overdrevsarealer
Nedskaring/knusning af buske i usliede arealer x x
Slfrning af eksisterende overdrevsarealer - si vidt muligt med efterfolgende
opsamling

x x x x x x x x x x x x x x x

Hoslet pA slettearealer (med efterfolgende opsamling) x x x x x x x x x x x x x x x

VAoorrrnAnrn
Engarealer
Hoslet pi engarealer x x x x x x x x x x x x x x x
V6domrflder
Pleje af vandhuller:

- Vandhulsnr. 1,4 og9 x x x x x
- Vandhulsnr. 2,3 og 5 x x x x x
- Vandhulsnr. 6,7 og 8 x x x x

SKoVDRIFT

Tynding og sanering af krat
- Omridet i Ulerne x
- Omridet vest for Hsvelte Kaserne x
- Gamle skydebaner x
Ursrt skov x
f,'oryngelse af eksisterende skovarealer jf. tabel i afsnit 14.3

OFFENTLIG ADGANG

Opsatning af ordensreglement x
Udskiftning af manglende skilte x
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BILAG

16 Oversigt over bilag
Bilag 1: Grundkort (i kortlomme bagest).

Bilag 2: Terrrenkort (i kortlomme bagest)

Bilag 3: Drifts- og plejekort (i kortlomme bagest)

Bilag 4: Bevoksningsliste

Bilag 5: Planteliste for perioden 1970-1990

Bilag 6: Generelle retningslinjer for forsvarets anvendelse af skyde- og ovel-
sesterrrener i relation til Naturbeskyttelseslovens $$ 3-4

Bilag 7: Den Kongelige Livgardes fremtidige behov og onsker

Bilag 8: Gamle svelseskort og drifts- og plejekort fra den tidligere drifts- og
plejeplan

Bilag 9: Ordensreglement for offentlighedens adgang til Hsvelte-Sandholm-
Sj relsmark Ovelsesplads

Bilag 10: Eksterne horingssvar og vurdering heraf

Bilag 11: Handlingsplan



Bilag 4
Bevoksningsliste for Hsvelte-Sandholm-Sjrelsmark Ovelsesplads

Bevoksningslisten (afdelingernes serlige beskrivelse) er statusopgorelsen litra for litra.

Til de enkelte kolonner gives folgende kommentarer:

Afd.
Lit.
Areal
B%

Argang

Alder
t%

Afdelingsnummer
Litra(delareal)
Litraareal i hektar
Bevoksningsprocent. For ikke fuldt sluttede bevoksninger angiver talleto/o
af normal slutning.
Aret for plantning (eller etableret selvforyngelse). Er sredvanligvis beregnet
ud fra alderen fra fra ved at antage en plantealder pil2 flr for lovtre og a (3)
6r for niletre .

Alder fra fra pi plantetidspunktet.
Indblandingsprocent. Den indre arealfordeling mellem trrearterne i en blan-
dingsbevoksning.
Boniteten for samtlige trreartsforekomster udtrykt som produktionsklasse
(gennemsnitlig 6rlig tilvakst pr. ha. i m3)
Taksationsmetode. E: enkelt-tramiling F: fuldtaksation, S: skon, T: telling

PK

T

H
D
Masse

Hajdei meter med 1 decimal.
Diameter i cm med I decimal.
Kubikmeterfastrnasse - dels for litraen og dels pr. ha.

Bevoksningslisten er en status og indeholder derfor ikke tilvakst- og hugstoplysninger samt
evt. afviklingstid for de enkelte bevoksninger.

Forkortelser
ASK
BIR
BAG
EG
POP
EL
,ER
RGR
ANA
KRT

VAG
MOS
ORE
SLE
so
ENG
VEJ
FUT
KIG

: Ask
: Birk
:Bsg
: Eg (stilkeg/vintereg)
: Poppel
: Rodel
:,iErlAhorn
: Rodgran
: Andet Nil
: Krat

: Vildtager
: Mose
: Overdrev
: Slette/lculturgras
:Sg
: Eng
: Bilfaste veje
: Idrretsanlag
: Kaserne, lejr, garageomride
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Afd. Litra B% Anvendelse Argang Areal lYo Hside Diameter Bemarkninger

021 a

b

c
d

e

f
s

h

ORE
sa
LUA
KRT
MOS
LU@

ER
ASK
EL
ASK
EG

RGR
UKU
ELM

ASK
ER
BIR
LAR
UER
LIN

Btr-L
SLE

ORE
ENG
MOS
SLE
KRT
VAG
so
ASK
POP
BEL

1 976
1 976
1992
1992
1992
1962
1 976
1 976
1984
1 984
1962
1962
1 970
1 970

28
0,4
0,3
3,3
1,6

0,7

0,8

0,8

0,1

0,2
1,6

4,8
48,4

17

18

2,5
1,5

1

14

10

9

7

15

16,5

14

10

18

17,5

16

10

8

20,5
26
22
19

25 30

Udsigtspunkt midt i litra

Hdndgranatbane

Overlsbsbassin

70

30

40
30

30

24
28

3
2

16j
k

I

m

n

o
p

q

r

103 a

b

b

c
d

e

f
s
h
j

1,2

0,8
0,3
1,1 60

40
2,4 70

30

104 a BIR
SGR
ORE
SLE
AAN
ENG
MOS
sa
BEL
ASK
RGR

2,1 80
20

42,5
0,3
5,1

2

1,8

0,3
0,2

0,1

0,2

3,6

56,1

1 984
1966

1 956
1 956

1976
1976

24
30

b

c

d
d

e
f
s
h

6,5
12

0,2
1

3,3
1,3
1,5

1 50
50

11,5
10,5

17

20
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Bevoksningsliste for Hsvelte-Sandholm-Sjrelsmark Ovelsesplads

Afd. Litra B% Anvendelse Arganq Areal lo/o Hoide Diameter Bemarkninqer
RGR
ER
ELM

KLG

KRT
VAG
ASK
ASP
ASP

ENG
ORE
AAN
BEL

70 ASK
KRT
VAG
POP
ANA
ASK
SLE
UKU

ENG
ORE
BIR
ASK
BIR
KRT
SKB
AAN
VAG
SLE
MOS
BEL
sa

1976
1 976
1 976

15

19

17

1 966
1952
1 980

1942

1 966
1 980
1 951

1944
1944
1 958

0,3 40
40
20

36,3

12,3
15,4

8,6

2,4
1,5

1,6

0,7
0,6
0,2

0,3
10,9

0,5
55

90

10

3,7

7,9

4,4
0,4
0,3
0,8
4,7

1,4

0,1

49,5

10,5

15

11,5

31

29,5
28,5

k

I

m

n

o

5,7

0,8

0,1

0,1

0,4 60
40
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f
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s
h
j

k
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061 1
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SLE
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1920
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5,7 60
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6,3
3,7

6,6
7,4
5,7
6,2

68 Hovelte Fredskov
55
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b

c
d

e
f
s

1 956 18 21
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Bevoksningsliste for Hsvelte-Sandholm-Sj relsmark Ovelsesplads

Afd. Litra B% Anvendelse Arsanq Areal a% Hoide Diameter Bemarkninqer
h

j
k
I

m

n

o
p

RGR
KLG
s@

UER

POP
ASK
ER
VAG
Btr-L

1945

1945

1 969
1 966

1 966

1982
1 956

1

0,8
0,6
0,8

50

50

05
07

0,2

0,3
46,5

21,5 22

23

22,5
17

17,5

23
26,5

Gl. Motorg6rd

23
Hegnet langs Gl. Motor-
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15

17

081 a

b

c
d

e

t

g

h

25,2
12,8

2,3 40
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20
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b
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0,1

3,5
2,6
1,3 60
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1,3

1,6
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109 a KLG
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SLE
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d

e

e

f
g

h
j
k
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o
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KRT
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KIR
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MOS
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AAN
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1 956
1 956
1 956
1 956

1 966

1 956

1954

21,5
16

20
17,5

44
37
37
28

0,8

0,3
0,1

1,7

0,5

1,1

0,9

0,1

0,2

0,1

0,4
1,7

48,2

13,7

3,6

1,1

0,3

a

b

c
d
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Forhindringsbane
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Bevoksningsliste for Hsvelte-Sandholm-Sj relsmark Ovelsesplads

Afd. Lifia BYo Anvendelse Argang Areat lo/o Hside Diameter Bemarkninqer
44
32
24
22

e

f
s
h
j
k

I

m

POP
LIN
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POP
HUS
ORE
KRT
MOS
SKB
HUS

ORE
KRT
EG
VAG
MOS
sa
POP
BEL
AAN

1954
1954
1954

1 968

0,5 60
20
20

0,5
1,6

0,3
1

0,7
0,1

0

23,4

29,7
8,4
6,8

0,1

1,4

0,4
0,4
3,5
2,7

53,4

11,8

10,2

0,2
3,2

2,7
b

0,5
3,2

0,2

0,5
0,6
0,4
4,8

44,3
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21,5
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17

12 15
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b

c
d

e

f
s
h
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a

b

c

d

e

f
s
h

j
j
k
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1 960
1 905

19,5
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15
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11 4a
b

c

1 945

1906

1 953

3

0,5
1,9 70

30
0,6
3,8
0,5
0,6

10,9

d

e

f
s

115 a

1 968

1,2

I 19
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Bevoksningsliste for Hsvelte-Sandholm-Sjrelsmark Ovelsesplads

Afd. Litra B% Anvendelse Argang Areal l% Hojde Diameter Bemerkninger
1,2

116 a HUS

11

11

HUS

0,5
0,5

0,4
0,4

117 a

120 a

122 a

124 a

8a
b

9a
b

HUS
HUS

0,2
0,2
0,4

HUS
HUS

0,1

0,1

0,2

231 a

b

HUS

HUS

HUS
SLE

VEJ

0,3
0,3

0,3
0,3

0,8
0,2

1

lalt

22,5
22,5

5t14,5
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Planteliste for svelsespladsen i perioden 1970-1990
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Planteliste for ovelsespladsen i perioden 1970-1990
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Bilag 6
Retningslinjer for forsvarets anvendelse af skyde- og ovelses-
terrrener i relation til Naturbeskyffelseslovens SS 3-4

Store dele af militrerets skyde- og ovelsesterr&ner er tidligere landbrugsarealer. Ved
overgangen til militrere ovelsesomrider ekstensiveres landbrugsdriften enten kraftigt el-
ler ophorer helt, hvilket ofte muliggor forskellige beskyttede naturtypers opst6en. Imid-
lertid hindrer dette ikke fortsat gennemforelse af de militere aktiviteter, som er omr6-
dernes hovedform6l.

Som efter de hidtil galdende regler er naturbeskyttelseslovens $$ 3-a nemlig ikke til
hinder for en fortsrettelse af de beskyttede arealers hidtidige benyttelse. Dette gelder
ogsi militrerets hidtidige benyttelse af arealer og anleg m.v.

Sifremt forsvaret eller hjemmevrernet ejer, erhverver eller lejer arealer, som ikke hidtil
har vreret anvendt til svelsesformil, vil en overgang til svelsesformil, der medfsrer ren-

dringer i tilstanden derimod kreve tilladelse.

En vresentlig intensivering af en hidtil militar benyttelse vil ligeledes kreve tilladelse

fra den pigaldende amtskommune, jfr. lovens $$ 3-4 og $ 65, stk. 3'

Militrere aktiviteter
I tilfelde hvor et stsrre areal anvendes til svelsesformil (f.eks. Oksbsl skydeterren) vil
forskellige dele af omridet kunne have forskellig benyttelsesintensitet. Vurderingen af
om en aktivitet kraver tilladelse efter lovens $$ 3-4 bor derfor ske pi grundlag af inten-

siteten af det pigreldende "delomrides" hidtidige anvendelse. Indenfor hvert "delomr6-

de" vil den hidtidige anvendelsesgrad kunne fortsrette.

F.eks. vil "delomrider", hvor ksrsel og lejlighedsvis bortslidning af vegetationen samt

dozning, gravning og indgreb i vandlob har fundet sted, fortsat kunne benyttes pi denne

mide. Dette omfatter ogsi flytning af de enkelte aktiviteter indenfor delomridet, f.eks.

flytning af spor efter baelteksretojer. Variationer i aktiviteten, f.eks. rendringer af kon-

centrationen af beltespor indenfor de mest benyttede arealer, mi anses som i overens-

stemmelse med hidtidig benyttelse, i hvert fald inden for ret vide rammer.

Derimod vil et sammenhengende areal, der f.eks. ikke hidtil har vreret anvendt til ksrsel

med beltekoretajer eller lejlighedsvise indgreb i vandlsb, ikke uden tilladelse kunne

anvendes pi denne mide.

Opforelse af permanente anlreg krrever som udgangspunkt tilladelse, f.eks. bygninger,

skydevolde og skydebaner. Mindre enkeltstiende indretninger (f.eks. "kulisser") af tta
eller tilsvarende materiale, som let kan {ernes, kan dog etableres uden tilladelse.

Foranstaltninger som bevirker, at et areal varigt glider ud af den pigreldende naturtype-

definition krever tilladelse. Dette galder f.eks. tilplantning af heder eller drrening af
vidomrider.



Bilag 6
Retningslinjer for forsvarets anvendelse af skyde- og ovelses-
terrrener i relation til Naturbeskyttelseslovens $$ 3-4

Ikke militrere aktiviteter
For ikke militrere aktiviteter pi ovelsesomrider grelder de samme regler som for civile
aktiviteter uden for ovelsesterranet. Dette indeberer bl.a. at anleg af vildtagre pA be-
skyttede naturtyper inden for ovelsesterrenet krever tilladelse efter naturbeskyttelseslo-
ven.

Tvivlstilfrelde
I tilfalde hvor militreret er i tvivl, om der kreves tilladelse til en aktivitet eller et anleg,
vil foresporgselsordningen i naturtypebekendtgorelsens $ 8 kunne anvendes. Det vil si-
ge, at militreret kan rette henvendelse til amtet, som inden 4 uger skal besvare fore-
sporgslen. Der henvises i denne forbindelse til s. 24 f i vejledningen om naturbeslqrttel-
sesloven.



Bilag 7
Den Kongelige Livgardes fremtidige behov og onsker
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Bilag 8
Ovelseskort og Drifts- og Plejekort fra den gamle drifts- og plejeplan
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Bilag 8
Ovelseskort og Drifts- og Plejekort fra den gamle drifts- og plejeplan
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Bilag 9
Ordensreglement for offentlighedens adgang til Hsvelte-sandholm-

Sirelsmark Ovelsesplads

Ordensreglement for offentlighedens adgang til
Hsvelte-Sandholm-Sj elsmark Ovelsesplads

Det Lokale Ststte Element, Hsvelte Kaserne byder velkommen til Hsvelte Ovelsesplads
Hsvelte-Sandholm-Sjrelsmark ovelsesplads er et militrert omr6de, der primrert anvendes til
uddannelse af soldater fra Den Kongelige Livgarde. Ovelsespladsen anvendes til uddannelse
og ovelse for bide brelte- og hjulkoretojer samt enheder til fods. Det samlede areal udgor 565
ha

Terrrenet er 6bent for publikum nir der ikke foreghr svelsesaktivitet p6 ovelsespladsen. Op-
lysninger om hvorn6r og hvilke dele af terrenet, der er lukket p6 grund af svelsesaktivitet vil
som udgangspunkt fremgi af informationsposterne, der er placeret ved indgangene til terrr-
net. Ved pludseligt opst6ede ovelsesbehov lukkes terrenet dog uden at de opsliede aktivitets-
oversigter opdateres, og det er derfor en god ide altid at tjekke Internettet p6 www.xx.dk, der
indeholder de nyeste oplysninger om adgangsmulighedeme. Nir terrrcnet er lukket pA grund
af militrer aktivitet, vil der vrere ophrengt skilte ved indgangene med teksten: "Militart omr6-
de - Al uvedkommende adgang forbudt".

Ved offentlig frerdsel grelder generelt:

o Ferdsel mdforegd til fods over hele terrenet.
. Ryttere og cyklister er velkomne til at benytte serlige stier, der er markeret pd kortet.
o Hunde md medtages, men skal holdes i snor. Deres efterladenskaber skalfiernes af hen-

syn til de soldater, der skal kravle i terrenet
o Beroring af ammunition eller ammunitionsdele erfarligt ogforbudt
o BntE af dben ild er ikke tilladt og tobaksrygning skal ske med omtanke.

o Camping og overnatning i terrenet er ikke tilladt.
o Henkastning af affald erforbudt.
o Skiltning skal respekteres og anvisninger fra militert personel skal efterkommes.

o Vis hensyn til omrddets dyre- ogfugleliv

Overtrredelse af ordensreglementet medforer politianmeldelse.

I samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen har Forsvaret udarbejdet en drifts- og plejeplan,
der skal soge at varetage hensynet til omridets natur. Planen indebrerer at Forsvaret ved en

aktiv indsats vil soge at fastholde og forbedre forholdene for omr6dets flora og fauna samt re-
kreative og kulturhistoriske vardier.

Yderligere information, samt tilladelser til sarlige arrangementer rettes til:
Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, Lokalt Stotte Center, Hovelte
Hovelte Kaserne
Hoveltevej I 17

3460 Birkersd
Tlf.: 45 99 40 33

Med venlig hilsen
Garnisonskommandanten
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Eksterne horings svar og vurdering heraf

Eksterne horingssvar og vurdering heraf

Den eksterne horingsperiode for udkast til revideret drifts- og plejeplan for Hovelte-

Sandholm-Sjrelsmark Ovelsesplads strakte sig fra 22. juni til 14. august 2007.

Skov- og Naturstyrelsen har modtaget horingssvar fra Allersd Kommune, Horsholm Kom-

mune og Danmarks Naturfredningsforening.

Horingssvarene fremgir af de folgende sider.

o Bemarkningeme fra Hsrsholm Kommune giver ikke anledning til rendringer

Kommentarer og rettelsesforslag fra Allerod kommune er si vidt muligt indarbejdet i
den endelige udgave afplanen.

Danmarks Naturfredningsforenings bemarkninger om invasive arter er tilfojet i pla-

nen.

Foreningen tager derudover afstand fra snskerne om etablering af ny skov pi arealerne

nord for Sjalsmarksvej. Efterfolgende har der vrret dialog mellem DN, Forsvaret og

SNS om dette sporgsmil, og der er opniet et kompromis, som omfatter en indskrrenk-

ning af den snskede skov. En sarlig bemarkning herom fra DN fremgir af det neden-

stiende. Herefter er det op til Allerod Kommune at vurdere en eventuel ansogning fra

forsvaret om skovrejsning ud fra den greldende lovgivning.

a



Bemrerkninger fra Hsrsholm Kommune til drifts- og
plej eplan for Hovelt-S andholm-Sj relsmark Ov els es-
plads

Dato: 27 .07.2007
Side l/122

Hermed ganske f6 bemrerkninger til drifts- og plejeplan for Hsvelte-Sandholm-Sjrelsmark
Ovelsesplads fra vores landskabsarkitekt Kirsten Hougaard

Punkt 13.1 - Vurdering af snsker og forslag fra forsvaret - Rekreativ sti (s. 92)

Enig i, at det er overflodigt, at Hsrsholm Kommune anlregger en offentlig sti langs omr6dets

nordkant.

Vi er ikke blevet kontaktet af Det Lokale Stottecenter (LSC), men har derimod den22. febru-

ar ffiet tilladelse af Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) til anlreggelsen af
stien.

Vedr. Bilag 9 - Ordensreglement for offentlighedens adgang til Hsvelte'Sandholm-
Sj alsmark Ovelsesplads

Enig i forslaget til offentlighedens adgang

Venlig hilsen

Lise Orberg
Plan og Byg, Teknik og Miljo
Horsholm Kommune
Adalsparkvej 2

2970 Hsrsholm

Lio@horsholm.dk

Miljoministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
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Natur- og Miljoteamet
Bjarkesvej 2, 3450 Allerod
tlf. 48 l0 0l 00
fax 48 l0 03 33
teknikogmi lj oe@al leroed.dk
www.al leroedkommune.dk

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53

2100 KobenhavnA
Att: Erling Krabbe
Driftsomridet

Abningstid
Mandag til onsdag
Torsdag
Fredag

Joumal nr
Sagsbeh.

01.05.11P17-501/07
Ole D. Sorensen

10-14
08-18
10-r2

Horingssvar fra Allersd Kommune vedrorende Drifts- og plejeplan for Hsvelte-
Sandholm-Sj alsmark Ovelsesarealer

Hermed fremsendes Allersd kommunes horingssvar pi den foresliede Drifts- og plejeplan for
Hsvelte-S andholm- Sj relsmark Ovelsesarealer.

Specifikke kommentarer til tekst

Side 19: Der skelnes mellem soer og vandhuller hvor klassificeringen er uklar. Kunne dette

beskrives bedre?

Side 23: Visse poppel arter er indfsrte. Kunne man ved udtynding og nyplantning af levende

hegn sorge for at undg6 indfsrte poppel arter?

Side 25: Der nrevnes rosen arter. Det kunne vere interessant at fE at vide om rynket rose er et

problem eller findes mange steder (hvilket jeg ikke gir ud fra). Om ikke andet sA for at fi be-

kraftet at det ikke er et problem pi skydeterrenet.

Side 28: Der tales ikke om en aktiv indsats mod Kanadisk Gyldenris der er omtalt her. Burde

det ikke fremhrves som et mil?

Side 29: lndgir der bekrempelse af mink som en del af plejen i Drabak Mose eller ses de for
sjreldent til at der klan gores noget aktivt?

Side 29-32: Kan der tilgodeses flere omrider med ynglende fugle, hvor aktiviteter ikke fore-
tages?

Side 33-34: Der burde laves en opdateret insekt undersogelse af omridet, da de foreliggende

data er fra 1963-1996, specielt fordi der tidligere har vreret registreret mange spendende arter

og fordi der er et habitatomride tat ved med bl.a. insekter som udpegningsgrundlag.

Side 36: Fortidsmindet er beslqrttet i henhold til museumsloven pga. af lovrendring og ikke
fordi det ikke lengere er "interessant".
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Side 4 I , 4. linie 5. Der bsr skrives "det oprindelige grastorv".

Side 42: Er der styr pfl de "brandstiftende midler" og om de ved slukning slukning skylles det

ud i vandmiljoet.

Side 42 overst: ikke bare vildtet men ogs6 ynglende fugle bor beskyttes i perioden, men det

gir miske under "vildt".

Side 42-43 og andre steder: m.h.t. svelsesaktiviteter og faciliteter. Indgir der N-holdigt mate-

riale o.l. og hvordan h6ndteres det i og med at karetojer m.m. kommer i kontakt med overfla-

devand (det gor de vel).
Side 45, midt p6 siden og side 102: Der bor fastlregges en minimum afstand til overfladevand

hvor fodring ikke foretages evt. i trid med kommunens "standard" praksis. der navnes forsva-

rets bestemmelser. hvilke er det?

Side 48 overst og andre steder: Hvorfor ikke prove arealafbrrending som en rydningsmetode.
jeg ved ikke om der er erfaring med overdrevsarealer, men pi heder bruges det i stor stil.

Side 48 midt: Hvorfor ikke have et generelt mil at holde alle sser fri for buskads pi sydsiden

af soen

Side 48 midt: Det beskrives som et problem at en so udtorrer. Hvorfor det. Padder nyder godt

afdenne slags soer.

Side 49 overst og andre steder: Er det god bekampelse af pil at knuser pilekvas frem for at

brrende det?

Side 49 nederst og side 98 nederst: Der bsr sti genplantes med hiemmehorende eg og buske

samt sti kun hjemmehsrende arter

Side 50 nederst: "Anleggelse af bro" over hvad??

Side 54: P6 de mest vrerdifulde overdrev bsr afslaet materiale fiernes.

Side 7 1 : Der er rej st fredningsforslag for Stavnsholtkilen, der bersrer en mindre del af svel-

sespladsen syd for jernbanen (ekskl. Ny motorgird). Bor n&vnes i forbindelse med den anden

fredning.

Side 102: Vildtagre, er de nodvendige? Og hvis de er, bor de ikke godskes.

Generelle kommentarer :

Flere steder ser det ud til at I gerne vil have mere skov. Kan det tankes at der kan handles me-

re rydning af g3 arealer mod tilladelse til skovplantning (skal hsre med kollega, find evt. pre-

cedens sager). Eller kan man ikke bare lade nogle omrflder gro til?
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Bjorneklo pi naboarealer: Kommunen regner med at lave en aktiv indsats mod/med private
lodsejere nreste 6r m.h.t. bjorneklo.

Kan de militere aktiviteter bruges aktivt til at slide kratopvrekst ned i bestemte omrider?

Der er flere steder omtalt kvasbunker enten negativt fordi de tilforer nreringsstoffer og de lig-
ger pi overdrev og dels positivt fordi de skaber skjul for snog m.v. kan der laves en klar sam-

let plejeplan for dette punkt (afbrrending, skjul, lernelse m.v.). Jeg kan ikke se det "pindet

klart ud" nogen steder.

Der er en del steder der vist skal soges om dispensation fra naturbeslqrttelsesloven ved op-

rensning, brinkendring m.v. som ikke fremgir af planen.

Offentlig adgang skal miske koordineres med kommuneplanen m.v. Vi er meget interesseret i
at drsfte mulighederne for placeringen af den 4. granne ring gennem terrenet og stotter me-

get, at omrtdet 6bnes yderligere op for offentlig frerdsel'

Er der ikke flagermus i omr6det (nrevnes ikke)?

SNS forslag om at variere afslAningen stottes

Et par sporgsmil og kommentarer lidt pfl kanten af plejeplanens rammer

I de kommende ir skal der ske en rekke tiltag til forbedring af overfladevand kvaliteten i for-

bindelse med miljomilsloven og idefasen er nu i gang indtil 22. december for at komme med

projekt ideer. Der er ikke mange relationer til overfladevandkvalitet i plejeplanen. Kan det

trenkes at der kunne etableres yderligere vidomrider, der kunne tage vand ved store nedbsrs-

mangder som nu her i primo juli og foretage en vidomride-rensning. Det er ofte ved de store

vandmengder at de store problemer med nreringsstoffer og overlob sker. Vil der vrere plads

til denne type projekter pi ovelsesarealet i fremtiden eller er det urealistisk. Bide for at be-

skytte lokale naturomrider (side 35 nederst), men ogsi for at beslgrtte Sjelso.
Dette skal ogsfl ses i relation til vandudpegningerne omtalt side 63.

Aktuelt er der en oplagt mulighed ved groften der lsber fra Hovelte Kasserne til Ellebrekken

under Kongevejen. Pi Nordostsiden af Vejen er der brud p6 vandlobsbrinken og der over-

svommes et meget stort omride, der tidligere ifolge nabo har v&ret anvendt til svelser og kor-

sel. Desuden er der en del bjorneklo som begynder at brede sig via groften ind til naboen.

Men som sagt kunne det vrere et oplagt sted at se n&rrnere pi m.h.t. at kombinere naturpleje,

vandmilj o o g vandlobsvedligehold.
Med venlig hilsen

Ole Dahlqvist Sorensen
Natursagsbehandler
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Danmarts
Natu rf redninqsforenins

Slov- og Notutstyrclscn
Haraldsgade S3
2100 Kob€nhEvn Ct

Att.: Erlrng Krobbc

Vcdr.! Udkift tll n YLl,on rf drlftl- og Pt.r.P!.n tor Hrvotte-5.ndholm-Sr-lsmark
€vrl{rphdr 2OO7'2O2f.
O?fcntllg hrring

Danmarts Naturfredninqslorenlnq (Dlf) har modtag€t ovennavnte materiale. tom Yi har ltgsl
med stor lntlrcast.

Det Skal straks bemartes, at vl finder, at d.n lrcmlrgte mPPofr, som lndglr-i udkastet, re-

OraGenterer en stor oO Eod beskrlvclEc - af hgj kvalltet - cver naturcn I omrldct.

Darrm,trks Naturfredntngsforening er al den oplettcls!, rt dcr rr ta]e om ct meget unikt areal

m€d storc landskrbcllgc o9 blologlskc kv.lltcter. Oer er tale om et gtort sontntenh*ngcnde
omrtda, der henllgger som lyrtbent overdrcv, hvor tbentlands arter kan vandre og sprrdr 319

inden for et stort omrtde.
Det er Hovedstadsregioncns stprute llmrlcnhang€nde overdrevsomr$de, og det er rncgct
vlgtlgt tor DN, at omrtdets karakter bevares.

Voreg bemeerkninger tager udqangsp,unkt I fOrmllet mcd frcdnlngen af ornrtdet, der bl'a. hur

til formil rt slkrc
- at de fondsknbelagle og naturnasslge kvrlltrt.r bcvarus og fottedrur,
- !t dG kulturtrlstoriske Yerdler bcvarcs,
- at omrldct3 framtldlgr rekrEative anvendct:ic bevares og forbedres

pt foreningem vegn€ lremscndca derfor folgende kommentarer oq bemarknlnqcr tll mrtcrl!'

Filtholdelmn oI oPtlmrringcn rl plcJc !l ovctdrevr o,g tltlta.rc.lcr er mcgct vlgtlg

Dfl notercr mcd stor tilfredshed. at der er lrgt op tll cn v*scnUlgt forttarket plejeindsats pt
de lbne ovcrdrcvsrngt og rlctteercoler. Det vil ogs8 vtere nodvendrgt for at fartholdc de bio-

logiske verdler p5 drssc a.ealer,

Som !n ccntrrl del I

hvert 5r og gerne i

gpres obhgatorlsk, e

titionstyper (ttpitel r4. 1).

DAt{H^nxf tatunFtrDilIraGSroREiltatc, Sfftrradllll ] t{OIDST/ELlrlitD
Fdrrufld: let.r Skit ]lEl3en, Ved Strmla{lmtnan 7, ?970 tl6|:lhorm
T.lelM- 45 t6 6l Jl. e.mitli 3l(.t.n&mall,lela.dk
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DN finder det acceptabelt, st der sker en udjEvning af de arealer, hvor det i dag rkke et prak-

tisl muligt at gennemfore opsamlino af afsltet materiale p5 grund af spor efter baltekdretoler
mm., slledes at det bliver praktisk muligt at opsamle afsltet materiale (se kapltleme 13.2 09

14. 1).

ON skal foreslS, at der ogsg udp€ges nogle omrSder, hvor omr8dets store treer sikres. Det er
n€mlig sjeldent, at der etableres ka:mp€trae. med fulde kroner fra iord til top, som det kan
ses iojellikket omkrinE Hovelte gtrd (ege yest for gerden) oO b69e 6|d for Kongeve)en, Der

kan desuden efterltdes cnkelte store ege 09 bog€ nord for Sandholmglrdsvej. De vil dels bi-
drage til det landskabelige billede, men ogst give fremragende poster fo. rowuqle og for rr-
stende fugle-

Etabla?lng at ,Iadc rkoyarrlhr rr grntrth ulnrkct
Oer er fra forsvarets slde rejst onske om at strblere en rakke skovor ttder' ON flnder ai
skovrelsnlng er lmodstrld med int€ntionerne ifrcdningen, hvilket underststtes al Reglonp-lan

zoos, som tke har udpeget omrtoet tll skovrejsning. Nyplantning af skov til svelsesformtt
betlnger desuden, at den tidsmEsgg€ planlagningshorisont for ovelsesaktivlteter er - eller
skal vare - versentligt lengere end den tid pg 10'20 tr. som det tager ior en skov at vol{se

op.

DN finder at omrtdet nord for sjselsmarkvel/Sandholmgtrdsvej skal frlholdes,or yderligere

skov. Specielt vil ny skov op tll Tokkekob Hegn spolere hele det store omt8des karakter af
gbent 09 opadstlgende land, som pleren af gras'og overdtevs.rerleme lo netop skal genska-

be.

B.krmpGlscn !l lnvttlyc phntllrtGr btr lldbygg6
Rapporten omttler tilstedevarelsen af 3 lnvaslve plantearter, Kanadisk gyldenris, KemPe
bjtmeklo og Pastlnak, derudover n€evnes at Er opt.eder meget invasivt og domlnerende I

bevoksnlnger,

Hovedomtalen ligger p3 fjernelse af Kampe-bj9rnekloen, som ogs3 er den eneste, der omtales
I plejebestemmals€rne (kapltel 14 5). Vl er enlge l, Kamp€ Bjorneklo fortsat skal holdes meget

startt r ave, da den lo meget hurtigt kommer Een ved blot mindre eftergivenhed'

DN finder dog, at plejepianens punkt t4-5 btr udvldes tll rt omfatte a//e de lnYaslve Phnterr'
ter, der er oDfsrt p5 Skov- og Naturstyrelsens fortegnelse over invasive Plantearter, og at be'
kpmpelsen i ovrigt skal vtre I overensstemmelse med Skov'og Nrturstyrels€ns anvlsnlnger.

Pt denne m8de slkres, at pl€jeplanen til stadlghed er tidssvarende uden store revislonserbeJ'

der- Det opnSs stledes, at - mangde
Kanadisk gyldenris, der ld Sandholm-
gtrdsvej, og dels at nye ln edes n*v'
nes. at der ogs3 er mlndre (f'eks. fle.e
steder |tngs KongeveJen). Oe bgr umlddelbart reglsBeres og fiemes. da de ellers vil bliYe sva-
re.e at styre end bJornekloen,

oAliMARrS NATUiFREONI,IGSFOiEIIMi I tlodslEll.rd
xsvclte-$ndlblm-SJalsrnarl Oval5e5pltd5. t dt st lil rlvitroi rf drinc' oq dajcpl..n ,o.2OO7'm21. Skle 2

Dcn oficntllec tdllne
DN finder, at det foreslSede ordensreglement itilstrakkellgt omfang tbner for offentlighedens
adgang til om.tdet-
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oANIiARXS ilATURFREOfl IHGSFORETUHG a NordsrEtla,#
lrdt dtE-sn4q"t-sralrrurL_orldrarplrd3, t dkrfi ul rcvisoa rf .rrifB- o0 0Ll€01tn l*2fi7.xt21. sde l

DN vll anbefale, at omr$det deles oB i delomrtder, stteOes at ovelsmktivitet i et eflkelt del"
omrEde lkke vll medfore, at hele omrldet lukkes for offentlig adgang,

DN har a principp€t lkke b€merkninger tll, et dGr etableres den foredlede ringvej til brug lor
hjulkgretojer, idet vi gtr ud fra, at den belEgnings- og tracemessigt vll bllve Indpasset. i land-
skabet under hensyn til dettes karakter og naturmGssige verdler, Det lagges derfor til grund,
at der vll Eke et n*rmere samrrbeJde i forblndelse rtled den endelige planlagningr/udforelse,

DN er enig i, at elablering af ringvejen ogst vit vEre et posltiyt ultag i forbindelse med offent-
llg 8d9an9. Vl foruenter ogsE, at der derudover vil kunne vise sig, at vare behov for et €ntal
kortere staer i omrldet.

Det b6r overvejes, orn det ytl v€re rnuligt at etablere en rGkke tlltag, der oger publikumsven'
tigheden, l.eks- et fugtettm ved SJeetsos vestende o9/eller en udslglsglads pt Ssbaklen med
en inforrnationstavle, der forklarcr hele landskabets dannelse omkrlng Sjelso.

Fortldrmlndor lort cner mGrc .Ptltcplrda
DN finder. at alle registrerede fortidsminder bor frerngt af et scrskilt bilag og a ovragt frem96
of kortbllagene, eventuelt m€d en serllg slgnatur for de beskyttede Fortidsminder. Hermed
skarpes agtptgtventreden tor eventuelt nye fund, ligesom fortidsminderne indglr $om ei be-
vidst element i de overveJelser, der gores forud for endret anvendelse af arealeme, fx ved
etableringen af ringv€Jen eller nye ruter for baltekoretoJer.

Dlrloe mcd brugrrnr
DN finder, at der lob€nde b6r vere en dialog rnellem forsvaret og offentligheden om status for
bevaringen af omrtdets naturvaerdier.

Vi vll foreslt, at der sftoldes et trltgt dlslogmode mellem forsvaret og reprasEntanter tor de

relevante organisationer. En stdan dlalog kon t Sakre en gensldlg
forstlelse for onsker o9 behov tll udnyttelsen kunne bruges til at
fS fastlagt omfang og udformning af sktltntng/ t'

Danrnarks Naturfrednlngsforening ser frem til en fortsot dlalog om hvordan natur' og land'
skabs vaerdierne bevarcs bedst muligt p5 ovelsesomrldet, ligesom vi geme stlr til rsdaghed

for uddybnlng ef d€t fremfbrte

Itled venlig hilsen

Skat Niels.en
formand
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DN, SamrAdet i Nordsjalland

Formand: Peter Skat Nielsen, Ved Stampedammen 7, 2970 Hgrsholm
Telefon: 45 86 62 31, e-mail: skat.n@mail.tele.dk Darma*s

tlrtrrfrednincsfoftnine

27. december2OOT
Fremsendes ku n elektronisk

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 Kgbenhavn @

Att.: Erling Krabbe

Vedr.: Udkast til revision af drifts- og plejeptan for HOvelte-Sandholm-
Sjalsmark Ovelsespla ds 2OO7 -2O2t.

Danmarks Naturfredningsforening (DN) fremsendte den 10. august 2007 bemarkninger
til det fremlagte udkast til revision af drifts- og plejeplan for Hgvelte-Sandholm-
Sjelsmark @velsesplad s 2007 -2021.
Som folge af udtalelsen anmodede Forsvaret om et mode med Skov- og Naturstyrelsen
og DN for at drafte de modst8ende synspunkter med hensyn til etablering af skov p5 en

del af ovelsesterrenets overdrevsarealer op mod Tokkekgb Hegn.

Baggrunden var, at forsvarets erfaringer fra missioner i udlandet havde vist, at der skal

lagges vagt pE at ove kamp i uoverskueligt terran, idet denne type kamp stiller speciel-

le krav til koordination mv. for at sikre at enhedernes bevegelser kan styres.
Der blev derfor afholdt en besigtigelse 27. september 2007 med reprasentanter for de

nevnte parter for narmere drgftelse af forsvarets Onske om nyplantning af ekstra skov

til uddannelsesbrug. Ved besigtigelsen var DN reprasenteret ved undertegnede formand
for DN's SamrSd i Nordsjalland.

Besigtigelsen og drOftelserne i forbindelse med denne forte frem til fOlgende kompromis,
som kunne accepteres af sagens parter:

"FSV har, med baggrund i drgftelser den 27 SEP 2007 med Danmarks Naturfred-
ni ngsforeni ng, accepteret fol gende endn nger:
- Reduktion af omiSdets storrelse i den E del af omrSdet (til pilekrattet) og etable-

ring af spor i omr8dets E kant.
- At der frihotdes en bramme p3 ca. 10 m der ikke skal beplantes mod NV mellem

skovbrynet og den nye bePlantning.
- At de nye skovbryn der etableres indeholder buske, der har stor betydning for

biodiversiteten eksempelvis sommerfu glei. "

p3 denne baggrund bekreftes hermed Danmarks Naturfredningsforenings tilslutning til
ovennevnte kompromislosni ng.

Med venlig hilsen

Peter Skat Nielsen
formand

a
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Handlingsplan

2008 2009 2010 20ll 20t2 2013 20r4 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

GR.4SAREALER

Slette- og overdrevsarealer
Nedskeering/knusning af buske i usliede arealer x x

af eksisterende overdrevsarealer - muligt med efterfolgende x x x x x x x x x x x x x x x

Hoslet pi slettearealer (med efterfolgende opsamling) x x x x x x x x x x x x x x x

VAnonanAorn

Engarealer
Hoslet pi engarealer x x x x x x x x x x x x x x x
VAdomrider
Pleje afvandhuller:
- Vandhulsnr. 1,4 og9 x x x x x
- Vandhulsnr.2,3 og5 x x x x x
- Vandhulsnr.6,T og8 x x x x

SKOVDRIFT

Tynding og sanering afkrat
- Omridet i Uleme x
- Omrfldet vest for Hovelte Kaserne x
- Gamle skydebaner x
Urort skov x
Foryngelse af eksisterende skovarealer jf. tabel i afsnit 14.3

OrFnxrlrc ADGANG

Opsretning af ordensreglement x
af manglende skilte x

SA

ttt
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l<ettlngs By, Blflst od

SjEl8mark By, Blovsnod

)
SjBlso El*lav Blowt od
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