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Noter fra 

Borgermøde om PROJEKT NATURLIG GRÆSNING på Kulsbjerg Øvelsesplads 

*** 

24. november 2016, 12.30-14.30. Stærgården, Kulsbjerg Øvelsesplads. 

*** 

Der var ca. 40 deltagere herunder de nedenfor nævnte oplægsholdere samt Jonny Sørensen, 

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (Driftsområde Slagelse) samt Carsten Horup Bille, Vordingborg 

Kommune. 

Henrik Olsen, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (Hjørring), indledte mødet med en orientering om 

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, herunder organisationen og styrelsens arbejde med 15-årig drifts- 

og plejeplanlægning på Forsvarsministeriets ca. 45 større terræner. Han skitserede den netop vedtagne 

drifts- og plejeplan for Kulsbjerg Øvelsesplads, der netop nu er i trykken og som vil blive tilgængelig på 

internettet inden for kort tid. Planen indeholder visioner om at bevare Kulsbjerg Øvelsesplads som et åbent 

landskab med optimale varierede kulisser for de militære uddannelser, der er det primære mål for 

områdets drift, men samtidig støtte den lysåbne natur og sikre gode rekreative rammer. Et værktøj til at 

sikre det åbne landskab og den lysåbne natur er at etablere afgræsning med kreaturer og heste, og denne 

driftsmodel er principielt besluttet gennemført gennem drifts- og plejeplanprocessen.   

Niels Kanstrup, Dansk Jagtakademi (privat rådgiver), skitserede forløbet fra drifts- og plejeplanen til den 

mere konkrete beskrivelse af græsningsprojektet. Der foreligger nu en udførlig projektbeskrivelse, som vil 

danne grundlag for myndighedsbehandlingen. Han gennemgik målsætningen for projektet, herunder både 

målene for den militære brug, for natur og biodiversitet og for publikumsinteresser. Han beskrev 

græsningsdyrenes funktionalitet, herunder såvel selve græsningen, dyrenes slitage, værdien af kokasser og 

hestepærer for insektfaunaen og dyrenes frøspredning. Niels Kanstrup gennemgik summarisk den militære 

brug af øvelsespladsen, hvor der er betydelige interesser på hele terrænet, men hvor ikke mindst 

skydebanen er et betydeligt aktiv. Brugerne er Hjemmeværnet og militære enheder, der er garnisoneret på 

Sjælland. Der er et tæt samarbejde med Antvorskov og Næstved øvelsespladser.  Ligeledes gennemgik han 

naturindholdet, der er præget af lysåbne sletter og overdrevsområder i mosaik med de mange 

moseområder og søer, der er fordelt på hele terrænet. Der er ikke kortlagt Natura 2000-værdier på 

Kulsbjerg Øvelsesplads, men en række arter beskyttet efter Habitatdirektivets Bilag IV, herunder især 

paddearter forekommer i tilknytning til terrænets mange vådområder. Ligeledes er store arealer beskyttet 

efter Naturbeskyttelseslovens § 3. Ikke mindst er overdrevene med store bestande af orkideer af stor 

værdi. Slutteligt gennemgik Niels Kanstrup nogle af de analysepunkter, der indgår i projektet, dvs. de 

temaer, der forventeligt vil skabe udfordringer, herunder både i forhold til den militære brug, til 

naturbeskyttelsen og til den rekreative anvendelse. Disse temaer drøftedes senere på mødet, se nedenfor. 

Steffen Rytter Bengtsson, Faunaforst (privat rådgiver) gennemgik det konkrete projekt med udgangspunkt i 

hegnstypen, der planlægges som et tretrådet elhegn med øverste tråd i 120 cm højde, og selve hegnslinjen, 

der i princippet følger terrænets ydergrænse med en samlet længde på ca. 10 km omkransende ca. 450 ha. 

Ligeledes orienterede Steffen Rytter Bengtsson om græsningsdyrene, der vil være en blanding af kreaturer 

(fx Galloway) og heste (fx Exmoor). Der vil være tale om helårsgræsning foranstaltet af en privat dyreholder 

efter en nærmere aftale med Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. Steffen Rytter Bengtsson gennemgik i 

detaljer hegnslinjen (se konklusioner nedenfor) og beskrev her især faciliteter til at sikre uhindret adgang til 
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området for såvel militære brugere og publikum.  Ved passage af større veje etableres færiste i 

kombination med omfarts- og ganglåger. Ved stier for gående trafik vil der blive etableret ganglåger. I nogle 

tilfælde vil der blive suppleret med arbejdslåger, hvor der er behov for passage med maskiner, men 

intensiteten ikke nødvendiggør en færist. Ganglåger vil være klaplåger, der lukker automatisk. Omfarts- og 

arbejdslåger vil være aflåste og vil kun kunne bruges af autoriseret personel.    

*** 

Under gennemgangen af projektet diskuteredes følgende temaer med tilhørende konklusioner: 

Hegnslinje: Der var generelt opbakning til den skitserede hegnslinje. Der var ingen indsigelser mod at 

inkludere det nordøstlige hjørne ved motocrossbanen og det sydøstlige hjørne ved Stensved i hegnet 

(hegnslinjen placeres dog nord for det nuværende stiforløb langs byområdet). Det skitserede antal og 

placeringen af låger ved Stensved fandtes ligeledes acceptabelt. Der var heller ikke indsigelser vedrørende 

inddragelse af antenneområdet mod syd i indhegningen skulle det blive aktuelt. 

Ridning: Der forudses udfordringer skabt af de ønskede halvvilde heste (særligt hingste) i forhold til ryttere 

og rideheste, der færdes i hegnet. Erfaringer fra tilsvarende projekter viser, at græsningshestene kan 

opsøge rideheste og skabe farlige og usikre situationer for heste og ryttere. Derfor overvejes det at forbyde 

ridning i græsningshegnet. Flere tilstedeværende var bekymrede for dette, da området bruges af mange 

(måske op til 100) uorganiserede ”naturryttere”, der påskønner at kunne ride i terrænet. Der fremkom 

gode forslag til løsning af problemet fx ved intensiv information, skiltning, periodevis lukning (fx i 

brunstperioder), ridning på ”eget ansvar” etc. Modeller til enten helt at udelukke heste subsidiært hingste 

som græsningsdyr blev udelukket, da der netop ønskes samgræsning mellem flere arter og ligeledes ønskes 

en selvreproducerende bestand. Indretning af delområder til ridning fandtes heller ikke brugbare. 

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse noterede sig de fremkomne ideer, og vil på dette grundlag beslutte 

en model – evt. i en forsøgsperiode. Fx skal validiteten af tilladelse til ridning på ”eget ansvar” vurderes 

juridisk, før princippet kan tages i anvendelse. 

Parkering: Der er fra andre græsningsprojekter eksempler på, at græsningsdyr kan gøre skade på parkerede 

biler, og det planlægges på dette grundlag, at P-pladsen mod vest (umiddelbart øst for motorvejsbroen) 

lukkes for civil brug, og at der alternativt udvides med en større P-plads ved indkørslen til terrænet fra syd 

ved Kulsbjergvej. Ligeledes er der fortsat mulighed for at benytte en P-plads udenfor terrænet vest for 

motorvejen ved Vallebovej. Der var ikke indsigelser mod denne ændring. 

Hundetræningsområde: Det anvendte hundetræningsområde inde på terrænet ved Kulsbjergvej (mod øst) 

planlægges frahegnet for at beskytte areal og bygninger mod færdsel og skader fra græsningsdyr. Imidlertid 

foregår parkering i forbindelse med hundetræning (og prøver) i rabatten syd for området, hvor det er svært 

at foretage frahegning. Temaet drøftes nærmere mellem Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og de 

pågældende hundeklubber.  

Løse hunde: Det blev fra flere sider nævnt, at der ofte er løse hunde i området, og at dette evt. kan være en 

særlig udfordring i forbindelse med de græssende dyr og evt. deres afkom. Forsvarsministeriets 

Ejendomsstyrelse indskærpede, at hunde skal holdes i snor, uanset græsningsprojektet. 

Skiltning: De fremmødte appellerede til bedre og mere synlig skiltning. Dette vil blive efterkommet i 

forbindelse med græsningsprojektet, hvor der ved hovedindgangene vil blive opsat tydelig skiltning og 

information om græsningsprojektet, ordensreglement etc. Det blev i samme forbindelse oplyst, at 

information om militærets skyde- og brugstider fremover kun er at finde på internettet. Dette gælder alle 

militære terræner i Danmark. Se nærmere på: http://www2.forsvaret.dk/TEMAER/STOEJ-
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PORTAL/Pages/portalforside.aspx (Google: ”Støjportal”). Her kan man bestille abonnement med 

regelmæssig tilsendelse af e-mails med oplysninger om brug af de enkelte terræner. 

Økonomi: Anlæg af græsningshegnet vurderes at koste ca. 1 mil. kr. Dette finansieres af en årlig besparelse 

på pleje form af slåning samt tilskud til naturpleje i form af græsning. Samlet set er projektet ”en god 

forretning”. 

Vanding og evt. tilskudsfodring: Dyrenes skal have adgang til vand, hvilket i frostperioder kan være en 

udfordring. Ligeledes kan der i vinterhalvåret være behov for tilskudsfodring. Begge dele er beskrevet i 

projektet og skal aftales nærmere med dyreholder. Med hensyn til tilskudsfodring skal dette for at mindske 

næringstilførsel holdes på et minimum.  

Mountainbiking: En lokal gruppe af mountainbikere har udtrykt bekymring for, om græsningsprojektet kan 

forhindre denne aktivitet. Dette er analyseret i projektet, og der ses ikke umiddelbart konflikter, da 

hegningen og græsningsdyrene ikke begrænser fortsat brug af veje og stier til mountainbiking.  

Følgegruppe: Vordingborg Kommune oplyste, at man fra kommunens side støtter projektet og finder det 

godt og hensigtsmæssigt. Kommunen vil bidrage til den lokale forankring og nævnte etablering af en 

følgegruppe, der løbende skal rådgive om græsningsprojektet og dets udvikling. 

Publikumsfaciliteter: Der blev forespurgt om mulighederne for etablering af primitive overnatningssteder 

(shelters) og ”madpakkehuse”, hvortil Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse svarede, at dette ikke er 

planen, da det er svært foreneligt med den militære brug, der har første prioritet.  

Overvågningsprogram: På et spørgsmål om, hvordan man vil sikre særligt områdets mange orkideer blev 

det oplyst, at der iværksættes et overvågningsprogram, der skal være ”fingeren på pulsen” i forhold 

effekten på naturen og evt. gener i forhold til både militær og publikums brug. Ved overgræsning i 

bestemte områder eller ved for hård erosion på vandhullerne, kan iværksættes frahegning, ligesom 

belægningen af dyr vil justeres op eller ned afhængig af græsningens effekt. Overvågningsprogrammet skal 

også følge dyrenes trivsel på arealerne. 

Handicappede: Der blev appelleret til, at der ved passager af hegn vises hensyn til handicappede, fx ved at 

lægge planker på færist til brug for kørestole etc. Dette noteredes. 

Skydebanen: En lokalkendt deltager gjorde opmærksom på sikring af adgang for tankvogne til tømning af 

tanke ved skydebanen. Dette noteredes. 

Tidspunkt: Der foreligger i første omgang en proces med myndighedsbehandling og tilladelser. Det 

forventes, at selve hegningen vil kunne igangsættes i 2017. 
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