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INDLEDNING 
Svanholm er et stort økologisk landbrug i Hornsherred, Frederiksborg Amt. Det har bestået 
som økologisk produktionskollektiv siden 1978. De sidste arealer blev omlagt til økologisk drift 
i 1991, hvorefter hele ejendommen var økologisk.  De økologiske driftsformer er kraftigt 
medvirkende til et stort naturindhold, som også styrkes af skovene, alle moserne og 
småsøerne. Terrænet er flere steder ret kuperet. En naturtype som stengærder er meget rigt 
repræsenteret på Svanholm. Foruden de typiske historiske stengærder findes der også 
overgange til jorddiger med spredte sten. Det skønnes, at der er mindst 10 km historiske 
stengærder på Svanholms område.  
Da landbruget er omdrejningsaksen for Svanholm, har naturplanen særlig interesse for dem, 
der arbejder med landbruget, skovbruget og naturen på Svanholm. Dernæst kan naturplanen 
for Svanholm være til inspiration for andre landmænd med interesse for økologisk og 
miljøvenlig drift. Ikke mindst kan naturplanen være et fornuftigt redskab for Svanholms dialog 
med samarbejdspartnere i faglige foreninger og med de offentlige myndigheder. 
Denne naturplan er udført af Amphi Consult, som et pilotprojekt for udarbejdelse af 
naturplaner på bedriftsniveau. En ordning, som administreres af Direktoratet for Fødevare-
Erhverv (DFFE). Ordningen er en del af Landdistriktsprogrammet, hvor det overordnede 
formål er at fremme en bæredygtig og sammenhængende udvikling i landdistrikterne. 
Formålet med at give tilskud til pilot- og demonstrationsprojekter om naturplaner er, at formidle 
og udbrede interessen for naturplaner. Projekterne skal desuden medvirke til at afprøve og 
informere om forskellige koncepter for naturplaner.  
Vores primære kontakt til Svanholm har været Bo Læssøe, som er produktionsleder og 
kontaktperson for Svanholms landbrug. Vi takker ham, og de øvrige svanholmere som har 
været til hjælp med udarbejdelsen af naturplanen, for et godt samarbejde. 
 
 

Amphi Consult 2005 

AMPHI Consult v/Martin Hesselsøe er et landsdækkende konsulentfirma med speciale i naturovervågning, naturbeskyttelse og naturgenopretning. 
Firmaet har siden 1992 beskæftiget 10-15 forskellige timelønnede eksperter (biologer, agronomer, forstkandidater, ingeniører, landskabsarkitekter, 
landinspektører m.fl.). Læs mere om vores arbejde på www.amphi-plan.dk 



 

Hvad er en naturplan 
Direktoratet for Fødevareerhverv har ønsket at få afprøvet naturplankonceptet for en bred vifte 
af bedrifter og bedriftstyper i det danske landbrug. En naturplan skal give landmanden et 
overblik over ejendommens naturindhold. Samtidig får han et redskab til at udvikle sin 
landbrugspraksis under hensyntagen til naturværdierne. Naturplanen beskriver udvalgte 
områder på ejendommen. Disse områder – naturelementerne - kan være et hegn, en sø eller 
en lund. 
Arbejdet med naturplanen tager udgangspunkt i landmandens ønsker og vurderinger. Flere 
besøg på ejendommen danner baggrund for en registrering af naturindholdet, som fortæller 
om planter og dyr på lokaliteten. Forekomsten af sjældne eller truede arter danner baggrund 
for en vurdering af den naturværdi, som knytter sig til det enkelte naturelement. Samtaler med 
landmanden bidrager til at udpege de naturværdier, han sætter højt, og en løbende dialog 
fører til formulering af naturplanmål, som fastsætter målene for udvikling af landbrug og natur 
på ejendommen. Afsluttende udarbejder landmand og konsulent en prioriteret liste over de 
tiltag, man vil realisere på ejendommen for at nå målene – både på kort og på længere sigt. 
Konsulenten udpeger forslag til finansiering, f.eks. via tilskud fra støtteordninger. 
Naturværdien vurderes efter: lav, middel, høj og meget høj 
Plejebehovet vurderes efter: lavt, middel, højt og meget højt 

Hvad er naturværdier og hvordan værdisættes de 
Der arbejdes ud fra et natursyn, som vægter mangfoldighed og harmoni, dvs. muligheden for 
at opleve en stor artsrigdom og muligheden for at få både smukke og kreative oplevelser ved 
at færdes på lokaliteten, - opleve dyr og planter, landskab og historie.  
Forekomsten af dyr og planter i det åbne land er i høj grad et udtryk for kultur. Ofte indgår 
kultur og natur i et samspil, som giver enestående oplevelser. En gravhøj har en række 
kvaliteter både i kraft af dens historiske dimension, og dens værdi som udsigtspunkt. Hertil 
kommer, at der måske findes en række dyr og planter, der er tilknyttet højen.  
Eksempelvis har også stengærder både kulturhistorisk værdi og ofte også værdi som 
levesteder for en række dyr og planter. Her kan nævnes firben, sommerfugle, humlebier, 
bregner, laver og mosser.  
Den æstetiske nydelse af at færdes i et smukt landskab er endnu sværere at sætte mål på. 
Her har dialogen med ejeren været afgørende. Registreringerne af de faktuelle forhold er 
forelagt for landmanden og med det som udgangspunkt er der arbejdet videre med 
fastsættelse af de mål, som landmanden ønsker at nå på sin ejendom.  

Hvordan prioriteres plejeindsats 
Midlet til at opnå de mål, som naturplanen indeholder, er ændringer i landbrugspraksis og en 
egentlig pleje af udvalgte naturelementer. Økonomi og praktiske forhold sætter grænser for, 
hvor meget man kan nå. Derfor må der prioriteres. Hvad er mest værdifuldt ? Hvordan får man 
størst effekt af indsatsen ? Hvad er vigtigt eller nemt at starte med i løbet af de første par år ? 
Hvilke opgaver skal udføres på lidt længere sigt ? 
”Brandmandens lov” har givet inspiration til at afklare en prioritering af indsatsen. Med relation 
til naturplaner lyder ”loven” som følger:  
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1. Bevar det endnu uskadte, (dvs. bevar den uspolerede natur, f.eks. ved ændret 
arealanvendelse)  

2. Reducer den skadelige påvirkning, (dvs. beskyt mod yderligere skade, f.eks. etablering 
af bufferzoner eller naturbrak) 

3. Genopret det delvis ødelagte, (dvs. genopret f.eks. ved aktiv naturpleje) 
4. Erstat med nyt (dvs. etabler ny natur i sammenhæng med eksisterende, f.eks. nye 

hegn eller vådområder) 

Hvad punkt 1 i brandmandens lov angår, er der masser af natur at bevare på Svanholm, og 
meget er allerede gjort med de økologiske driftsformer. Naturplanen leverer en række forslag 
til naturpleje, f.eks. omkring stengærderne. Den kommer også med nogle forslag til yderligere 
naturforbedringer i form af f.eks. etablering af småsøer og udlægning til naturskov.  

Punkt 2 i brandmandens lov kommer bl.a. til udtryk, hvor naturplanen foreslår udvidelse af 
græsning for at hindre yderligere tilgroning af engarealer m.v. Her gælder det, at den 
miljøvenlige drift (græsning, høslæt m.v.) skal udstrækkes til visse randarealer. 

Punkt 3 kommer ind i billedet f.eks., hvor naturplanen foreslår nænsom restaurering af 
stengærder.  

Punkt 4 motiverer til f.eks. etablering af nye søer og vådområder. Naturplanen foreslår bl.a. 
dette i Julianehøj Skov og Krogstrup Skov (Tranebakke). 

BEDRIFTSBESKRIVELSE 
Svanholm er en økologisk bedrift på 430 ha, hvor der drives landbrug og skovbrug (se bilag 
1). De 230 ha indgår i et sædskifte med græs, korn og majs til en malkekvægsbesætning, 
nogle rideheste og et mindre fårehold. Der er ca. 10 ha frugtplantager og en omfattende 
grøntsagsproduktion. 
Vådområder med enge, moser og søer udgør ca. 50 ha og der er ca. 110 ha med skove og 
plantager.  Heraf er Julianehøj Skov (ca. 51 ha, hvoraf knap 2 ha er fredskov), Krogstrup Skov 
(Tranebakke) ca. 30 ha (det hele fredskov) og Saltsø Skov (ca. 10 ha fredskov). Hertil 
kommer den lille Egebjerg (1-1,5 ha fredskov). Derudover er der en del 
nåleskovsbeplantninger (ca. 10 ha), som ikke er regnet med til skovarealet. 
På Svanholm finder man mange fortidsminder, især gravhøje med den største koncentration i 
Krogstrup Skov. 

Landskabet og geologien 
Svanholm ligger i Skibby Kommune i Hornsherred, Frederiksborg Amt. Terrænet er ret 
kuperet med mere jævne områder med søer og moser mod vest. Jordtypen er varierende. Der 
findes både udpræget lerjord og mere sandet jord. Den sandede jord findes især mod øst. 
Egentligt kalkpræg findes ikke eller kun antydningsvis i Venslev Mose.  Ca. 1/3 af den dyrkede 
jord er karakteriseret som god landbrugsjord og ca. 2/3 som middelgod landbrugsjord.   
Geologien i området er meget varieret og præget af den sidste istid. Alle skovene synes at 
ligge på eller i nær tilknytning til randmoræner, hvor der indimellem er aflejret 
smeltevandssand, silt og ler, og hvor der flere steder findes dødishuller. Saltsø Sø i Saltsø 
Skov er højst sandsynligt et dødishul, beliggende tæt på tunneldalen, som munder ud på hver 
sin side af Hornsherred i en omtrent lige linje syd for Skibby. 
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Historie 
Ældre histore 
Fra Den Store Danske Encyklopædi nævnes om Svanholm: ”Svanholm (år 1346 Suanæholm 
af svane og holm), hovedgård (sædegård) 4 km nord for Skibby i Horns Herred. Gården er 
nævnt 1346, da den tilhørte Niels Knudsen Manderup, senere bl.a. slægterne Bille og Bille-
Brahe.  
Den trefløjede hovedbygning, der på sit voldsted i hovedtræk fremstår som efter en 
gennemgribende ombygning i 1744, består af en østfløj med portgennemkørsel, højt 
mansardtag og frontonprydet midterrisalit, samt to mindre sidefløje. I den nordre fløj indgår 
rester af Esge Billes stenhus, der ved en stentavle dateres til 1549. Svanholm Gods blev 
delvis udstykket i 1930’erne. 

Nyere historie 
I 1978 overtog kommanditselskabet Jarnved Svanholm og omdannede det til et 
produktionskollektiv, som i år 2000 har 120 beboere, heraf 40 børn og 15-20 gæstebeboere. 
Godsets jorder er alle blevet omlagt til økologisk drift. Årligt distribueres 4000-5000 tons grønt 
og frugt af egen avl eller fra andre danske eller udenlandske avlere primært til danske 
supermarkeder. Svanholm sælger også økologisk mælk, ligesom kollektivet har et direkte salg 
af økologiske produkter. Til godset hører endvidere Svanholm Træemballagefabrik og 
Svanholm Træ og Økobyg. I 1999 havde kollektivet en omsætning på ca. 30 mio. kr. Alle 
indtægter fra produktionen på bedriften og lønarbejde uden for kollektivet går i en fælles 
kasse, som afholder alle udgifter, herunder lommepenge til beboerne. Kollektivets øverste 
besluttende myndighed er det ugentlige fællesmøde, hvor man diskuterer sig til enighed. 
I øvrigt henvises til Svanholms hjemmeside: http://www.svanholm.dk  

UDPEGNINGER OG MILJØAFTALER 
Følgende oplysninger stammer fra Frederiksborg Amts GIS og lodsejerinformation, og skal 
betragtes som vejledende ifølge angivelsen på Frederiksborg Amts hjemmeside. 

SFL (særligt følsomme landbrugsområder) 
SFL-områder er landbrugsområder udpeget af Amtet, hvor særlige forhold ved natur og miljø 
gør, at de er sårbare overfor normal landbrugspraksis. Det meste af Svanholms agerbrugsjord 
i omdrift er SFL-områder (se bilag 2). Indenfor disse områder er der mulighed for at søge 
forskellige tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger – de såkaldte MVJ-ordninger. MVJ-
ordningerne omfatter miljøvenlig drift af græs- og naturarealer, etablering af efterafgrøder, 
ekstensive randzoner, nedsættelse af kvælstoftilførslen og etablering af vådområder. Alt 
sammen ordninger, der skal medvirke til at sikre områdets miljømæssige status i fremtiden. 
MVJ-ordningerne administreres af Amtet. Drikkevandsinteresser findes øst for Julianehøj 
Skov og mod vest i området ved vindmøllerne.  

Skovrejsningsområde 
Der er ikke skovrejsningsområder på Svanholm. Stort set på hele Svanholms areal er 
skovrejsning uønsket (se bilag 3).  

www.amphi-plan.dk 6

http://www.svanholm.dk/


Naturbeskyttelseslovens §3 og stendiger 
Naturbeskyttelseslovens §3 omfatter naturtyper som f.eks. enge, overdrev, moser og 
vandhuller (over 100 m2). For disse arealer eller naturtyper gælder, at der ikke må foretages 
ændringer i deres nuværende tilstand. Driften af arealet eller naturtypen må dog fortsætte som 
hidtil. Amtet har foretaget en vejledende udpegning af de §3-beskyttede arealer. Denne 
udpegning er langt fra komplet. Nyetablerede naturområder som f.eks vandhuller vil blive 
omfattet af §3-beskyttelse så snart der indfinder sig et naturligt plante- og dyreliv.  
§3-beskyttede områder udgør ca. 50 ha på Svanholm (se bilag 4). En stor del heraf ligger på 
Svanholms vestlige del.  
De mange stendiger på Svanholm (se bilag 4) er også beskyttede mod ødelæggelse. De 
hører nu under Museumslovens §29a. 

Fortidsminder 
Der er et ret stort antal registrerede fortidsminder i form af gravhøje og enkeltfund. Den største 
koncentration af gravhøje findes i og ved Krogstrup Skov.  

EJERENS ØNSKER MED NATURPLANEN 
Ved de indledende samtaler med Svanholms landbrugere repræsenteret ved Bo Læssøe, blev 
det fremført, at Svanholm mener, at de allerede har en naturplan. Der var dog interesse for 
den biologiske indfaldsvinkel med registreringer af flora og fauna. Ejernes (Svanholms) behov 
og ønsker var at fortsætte den naturvenlige, økologiske drift. Denne naturplans formål er da at 
give Svanholm et endnu bedre grundlag for at vurdere deres tiltag for naturen på bedriften. 

REGISTRERINGER PÅ EJENDOMMEN 
Første del af en naturplan omfatter en kortlægning af alle naturelementer på ejendommen. Et 
naturelement er f.eks. et læhegn, et vandhul, en gravhøj eller lignende. Derefter gennemføres 
de biologiske registreringer ved hvert naturelement. Formålet med registreringerne er at få et 
overblik over, hvilken flora og fauna, der findes ved de forskellige naturelementer. 
Registreringerne kan især fokusere på indikatorgrupper som planter og padder, og disse 
registreringer anvendes efterfølgende til en prioritering af bevaring og naturplejetiltag.  

Registreringer i forbindelse med naturplanen 
Det praktiske arbejde med at registrere naturelementer og naturindhold på Svanholm Gods er 
foregået i 2004 i månederne januar-oktober, med særlig vægt på forårs- og 
sommermånederne april-august. Disse besøg dækker planternes blomstringstid, dyrenes 
yngletid og i et vist omfang svampenes højsæson om efteråret. Oplysninger og erfaringer fra 
svanholmere, der arbejder med landbrug, skovbrug og jagt i det daglige, har været til en stor 
hjælp her.  
Naturplanen er udarbejdet på grundlag af 13 besøg med registreringer og 4-5 samtaler med 
folk tilknyttet Svanholms agerbrugsgruppe og skovgruppe. 
Der blev defineret lidt over 60 naturelementer. Naturen på Svanholm er rig, og antallet af 
naturelementer kunne være blevet meget større, men så kunne overblikket også let være gået 
tabt. Selv med de forenklinger som er foretaget, er det blevet et meget omfattende projekt. De 
fleste naturelementer blev defineret ved besøg i januar-februar 2004. Det er langt lettere at 
overskue landskabet ved vintertide, hvor der ikke er blade på træerne, så man kan se 
igennem krat og hegn. 
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For denne naturplan, hvor registreringsarbejdet har været meget omfattende pga. det store 
areal kombineret med den store naturrigdom, blev der primært fokuseret på planter som 
indikatorgruppe. Bilag 8 indeholder den komplette artsliste for floraen på Svanholm. Øvrige 
arter af f.eks. fugle, padder eller insekter, der er observeret i forbindelse med registreringerne, 
er nævnt under beskrivelsen af de enkelte naturelementer. 

Almindelige, særlige og sjældne arter 
Mange af naturelementerne var domineret af helt almindelige plantearter, som man finder 
næsten alle steder i det åbne land, i hegn, i skove eller ved søer og moser. Det har ikke i sig 
selv haft nogen værdi at give en detaljeret beskrivelse af disse ofte ganske almindelige arter, 
som ikke desto mindre er det væsentlige element i, hvad de fleste opfatter som naturrigdom. 
På den anden side har enkelte naturelementer været en slags ”hotspots” med en ret stor 
koncentration af særlige eller enddog sjældne arter. Af bilag 8 fremgår alle fundne plantearter 
under registreringerne på Svanholm. Arter markeret med en stjerne (*) er vurderet som 
særlige forekomster, mens arter markeret med to stjerner (**) er vurderet som sjældne 
forekomster.  

NATURELEMENTER PÅ SVANHOLM 
Da Svanholm er en stor og alsidig bedrift på over 430 ha er beskrivelsen af de i alt 64 
naturelementer ikke nævnt i nummerisk rækkefølge, men struktureret efter den fysiske 
opdeling som Svanholm anvender i den daglige drift, dvs. i alt seks områder: Nordøst, 
Nordvest, Sydvest og Sydøst. Dertil kommer Skovene og selve Svanholm-komplekset med 
hovedbygning, park m.v.   

Nordøst 
Det nordøstlige område er delvis omkranset af skov og lindeallé. Terrænet er kuperet og 
falder lidt mod Julianehøj Skov og mere markant mod øst ned mod en sø (naturelement 18). 
Jorden er sandblandet ler. Naturelementerne i dette område er: 8, 12, 16, 17, 18, 19 og 20 (se 
bilag 5 og 6). 

Naturelement 8 (Sø) 
Se bilag 5. Foto mangler af naturelement 8. 
Type og størrelse 
Sø på ca. 2000 kvm, som er næsten helt tilgroet med piletræer. 
Nuværende tilstand  
Søen ligger på en mark med skov umiddelbart mod syd, hvilket betyder at der er skygge en 
stor del af året. Vegetationen i og omkring søen rummer kun helt almindelige arter. Nattergal 
er hørt. På amtets historiske kort fra 1894-1899 optræder en sø med den nuværende 
beliggenhed samt en lille bevoksning, der ikke findes mere. Søen er §3-beskyttet (se bilag 4). 
Naturværdi 
Lav. Se prioriteringsskema bilag 7.  
Naturplanmål 
At fastholde en udvikling mod en god nattergale-biotop: fugtig, tilgroet, næringsrig 
sø/pilemose. 
Tiltag 
På kort sigt: Ingen ændringer 
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På længere sigt: Man kan rydde pilesumpen eller dele af den for at skabe et større frit 
vandspejl eller lade den ligge og gro til, hvilket kan gøre den til en fremragende nattergale-
lokalitet.  

      
T.v. tilgroet sø naturelement 12, t.h. nygravet sø fra 2004. 

Naturelement 12 (Tilgroet sø samt en ny sø) 
Se bilag 5. 
Type og størrelse 
Stærkt tilgroet sø på ca. 600 kvm.  
Nuværende tilstand  
Søen er næsten uden frit vandspejl. Lige øst for naturelement 12 er der i 2004 gravet en lille, 
aflang sø, hvor der endnu ikke har indfundet sig vegetation af betydning. Denne nye sø er ikke 
behandlet som et særskilt naturelement, men den vil formodentlig være stærkt påvirket af 
nærheden til den tilgroede sø naturelement 12. På amtets historiske kort fra 1894-1899 
optræder en sø med den nuværende beliggenhed. Både naturelement 12 og den nye sø er 
beskyttet efter §3 (se bilag 4). 
Naturværdi 
Lav. Den tilgroede sø har ikke den store biologiske værdi. Se prioriteringsskema bilag 7. 
Naturplanmål 
Søen bør på længere sigt have øget frit vandspejl. 
Tiltag 
På kort sigt: Ingen ændringer.  
På længere sigt: Bør man oprense søen. 

Naturelement 16 (Levende hegn) 
Se bilag 5. Foto mangler af naturelement 16. 
Type og størrelse 
Levende hegn, nord-sydgående, ca. 200 m. 
Nuværende tilstand 
Hegnet er ca. 30-40 år gammelt. Det er plantet mellem Julianehøj Skov i syd og bilvejen i 
nord. Hegnet består af almindelige plantede buske. 
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Naturværdi 
Lav, men det levende hegn opfylder dog en vigtig funktion som spredningskorridor for padder, 
krybdyr og småpattedyr mellem Julianehøj Skov og Krogstrup Skov. Se prioriteringsskema 
bilag 7. 
Naturplanmål 
Hegnet bør fortsat være spredningskorridor. 
Tiltag 
Ingen på kort sigt, men hegnet bør vedligeholdes som hidtil. 

 

Naturelement 17 (Vejskråning, sydvendt) 
Se bilag 5. 
Type og størrelse 
En vejskråning på sydsiden af Krogstrup Skov på ca. 200 kvm. Den formodes at høre i alt fald 
delvis til Svanholms område. 
Nuværende tilstand 
Mod nord er der nåletræsplantage mod syd er bilvejen. Skråningen er græsdækket med 
forskellige urter. 
Naturværdi 
Lav, se prioriteringsskema bilag 7. 
Naturplanmål 
Ingen ændringer ud over periodevis slåning. 
Tiltag 
Skråningen holdes lysåben for at gavne forskellige urter ved periodevise slåninger. 
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Naturelement 18 (Sø, lavvandet)  
Se bilag 5. 
Type og størrelse 
Lavvandet sø. 
Nuværende tilstand 
Søen ligger på en ret tør eng, hvor der græsser heste. Hestene er med til at holde bredderne 
fri for tilgroning. Søen rummer den sjældne løgfrø, som er hørt kvække i søen, og måske 
yngler den også der. Af andre padder er der lille vandsalamander og brune frøer i søen. Der 
er også registreret et par særlige arter af planter såsom Billebo-Klaseskærm og Storblomstret 
Vandranunkel. Søen er §3 beskyttet.  
Ifølge Svanholmerne er søen af nyere dato. De mener, at den er opstået efter at lokale dræn 
er blevet tilstoppet eller på anden måde har mistet deres funktion. På den anden side må der 
ud fra terrænformerne at dømme have ligget en sø eller mose på stedet i ældre tid. På amtets 
historiske kort fra 1894-1899 optræder en sø omtrent, hvor den nuværende ligger. Men den 
kan meget vel have været drænet bort i mellemtiden for så at genopstå i nyere tid. 
Naturværdi 
Meget høj. Specielt værdifuld som levested for løgfrø. Se prioriteringsskema bilag 7. 
Naturplanmål 
Søen skal bevares som levested for den sjældne løgfrø. 
Tiltag 
Den nuværende drift med afgræsning ned til søen bør fastholdes. Det er vigtigt, at der ikke 
kommer fisk i søen, da dette sandsynligvis vil få løgfrøen til at forsvinde. Haletudser af frøer 
ædes gerne af fisk, og løgfrøens haletudser er særligt udsatte herfor. For at undgå fisk i søen 
bør man undgå tilledning af drænvand. Desuden bør man være opmærksom på, at der ikke 
sker udsætning af fisk.   
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Naturelement 19 (Skråning, nordvendt) 
Se bilag 5. 
Type og størrelse 
En ret markant nordvendt skråning, ca. 1000 kvm. Skråningen hælder op til 45o. 
Nuværende tilstand 
Skråningen er bevokset med spredte tjørne o.a. vedplanter. Mod øst er der 
nåletræsbevoksning og ellers er skråningen omkranset af dyrkede marker 
Naturværdi 
Middel. Skråningen er et værdifuldt landskabselement, men den har ingen særlig biologisk 
værdi.  Da skråningen er nordvendt og derfor mindre soleksponeret, er den næppe et optimalt 
levested for dyr og planter. Se prioriteringsskema bilag 7.  
Naturplanmål 
Skråningen ligger ikke op ad nogen græsning. Hvis den gjorde det, kunne man forestille sig 
græsningen udstrakt til skråningen. Måske kunne den inddrages i afgræsningen ved 
naturelement 18.  Det anbefales dog, at skråningen skal have lov til at passe sig selv, og evt. 
springe helt i skov. 
Tiltag 
Ingen 

Naturelement 20 (Lindeallé) 
Se bilag 5. Foto af naturelement 20 mangler. 
Type og størrelse 
Nordsyd-gående lindeallé på ca. 500 m. 
Nuværende tilstand 
Træerne formodes at være 125-150 år gamle. Lindealléns historie kendes ikke i detaljer, men 
den er anlagt i forbindelse med driften af godset Svanholm. Lindealléen passes af kommunen 
i samarbejde med Svanholm.  
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Naturværdi 
Alleen er historisk, landskabeligt og æstetisk værdifuld. Træerne er dog sandsynligvis ikke 
gamle nok endnu til at være meget værdifulde levesteder for insekter og hulrugende fugle 
m.v.. Som naturelement har den høj prioritet. Se prioriteringsskema bilag 7. 
Naturplanmål 
Fastholde alléens værdi som landskabs- og naturelement.  
Tiltag 
Afklipning af rodskud og ellers almindelig pleje. 

Nordvest 
Omfatter naturelementerne 13, 28, 40, 49, 50, 51, 53, 54, 62, 63 og 64.  Området mod 
nordvest er ret fladt. Landskabeligt fremtræder vindmøllerne (50 og 51) meget markant og 
med en ikke ringe æstetisk værdi.Terrænnet falder mod syd mod engene og vådområderne. 
Midt-nordligt ligger Ålemosen som et markant naturelement. Mod nord er betydelige arealer 
dyrkede marker, og dette område er Svanholms mest intensivt dyrkede. Mod syd går terrænet 
over i lavbundsarealer med enge og vådområder. Jorden er forholdsvis lerholdig og mod syd 
ved lavbundsarealerne lokalt ret tørveholdig. 

 

Naturelement 13 (Temporær sø på mark) 
Se bilag 5. 
Type og størrelse 
En lavning på marken, der er temporært oversvømmet ca. 100 kvm. 
Nuværende tilstand 
Naturelementet har været opdyrket, men var uopdyrket i 2004. Der stod vand omkring 1. juni. 
Svanholm formodes at ville opdyrke det igen. Lavningen er ikke §3-udpeget. 
Naturværdi 
Lav. Se prioriteringsskema bilag 7. 
Naturplanmål 
Ingen, da området formentlig vil blive opdyrket. Hvis Svanholm ønsker det, kan man etablere 
en lille dam på et par 100 m2 her. 
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Tiltag 
Ingen, opdyrkes formentlig igen. 

Naturelement 28 (Lille fyrreskov) 
Se bilag 5. Foto af naturelement 28 mangler. 
Type og størrelse 
Lille fyrreskov på ca. 400 m2.  
Nuværende tilstand 
Bundvegetationen består kun af nælder og markukrudtsplanter. Må efter træernes størrelse at 
dømme være plantet for ca. 30 år siden. 
Naturværdi 
Naturelementet har ikke den store biologiske værdi, da det er forholdsvis nyplantet og 
bundvegetationen er primært almindelige arter. Se prioriteringsskema bilag 7. 
Naturplanmål 
Ingen ændring af den nuværende tilstand ud over naturlig succession. Naturelementet skal 
have lov til at passe sig selv. 
Tiltag 
Ingen 

    
T.v. Den store tørvegrav i Ålemosen. T.h. Dunhammerrørskov mod nord. 

Naturelement 40 (Ålemosen) 
Se bilag 5. 
Type og størrelse 
En langstrakt mose, orienteret nord-syd med største bredde på 100 m, ca. 5,5 ha ialt. 
Nuværende tilstand 
Ålemosen omfatter rester af gamle tørvegrave foruden noget birkemose, ca. 70 pct. af mosen 
er vanddækket pilemose. Helt mod nord findes starsump og lidt vældaktivitet. Ålemosen er 
noget næringspåvirket, men ikke i en grad, så det er et stort problem. Vandkvaliteten er 
middel, dog bedst i den store sø. I søerne ruger bl.a. gråstrubet lappedykker. 
På amtets historiske kort fra 1894-1899 er der ikke angivet sø eller mose, hvor Ålemosen nu 
ligger, bortset fra i den allernordligste del. Formentlig har der her været en ret tør, tørveholdig 
eng, hvor man så har gravet tørv under 2. Verdenskrig. På et tidspunkt er vandstanden i 
området blevet hævet yderligere ved en opstemning helt mod syd, måske i forbindelse med 
en vej. Ålemosen er §3 beskyttet sø og mose. 
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Naturværdi 
Middel. Se prioriteringsskema bilag 7. Ålemosen er forholdsvis næringsrig og rummer kun 
almindelige vand- og sumpplanter. Den har værdi som ynglested for mange vandfugle og 
småfugle. Nattergal er hørt flere steder i Ålemosen. 
Naturplanmål 
Mosen kan gøres mere lysåben. 
Tiltag 
På kort sigt: Ingen. 
På længere sigt: Evt. rydning af ca. 1/3 af pilekrattet, så der skabes lysninger og åbne, 
lavvandede søer. Dette vil give bedre levemuligheder for dyr og planter i vandet. 

Naturelement 49 (Mose- og søkompleks) 
Se bilag 5. Foto mangler af naturelement 49. 
Type og størrelse 
Mose og sø på ca. 7000 m2. 
Nuværende tilstand 
Naturelementet består af rørsump med lavvandede, næringsrige søer og en del 
nældebevoksninger. Der er fisk i søerne. Moseområdet er formentlig gamle tørvegrave fra 2. 
Verdenskrig. Det kan dog ikke udelukkes, at noget af mosen rummer gamle rester af lergrav. 
Naboarealerne mod nordvest afgræsses af heste og får. Området er §3 beskyttet sø og mose. 
Naturværdi 
Middel. Se prioriteringsskema bilag 7. 
Naturplanmål 
Søernes omgivelser kan gøres mere lysåbne ved at udvide afgræsningen omkring 
naturelement 49. De planter og insekter der er tilpasset engene fremmes ved udvidelse af 
græsningsarealerne. 
Tiltag 
På kort sigt: Det bør undersøges om det er muligt at få afgræsset arealet, så de høje stauder 
af nælder kan blive græsset ned. 
På længere sigt: Bør man tynde ud i buskads, krat m.v. omkring søerne for at gøre dem mere 
soleksponerede. 
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Nordlige vindmølle – august 2004 

Naturelement 50 (Nordlige vindmølle med omgivelser)  
Se bilag 5. 
Type og størrelse 
Bygningsanlæg med omgivelser af stendynger og krat på ca. 500 m2. 
Nuværende tilstand 
Vindmøllens omgivelser rummer stendynger og krat, der kan være værdifulde opholdssteder 
for padder, krybdyr og andre mindre dyr i agerlandet. Der er dog ikke gjort biologiske 
iagttagelser ud over helt trivielle arter på naturelementet. Vindmøllen er opført af Svanholm. 
Naturværdi 
Lav. Se prioriteringsskema bilag 7. 
Naturplanmål 
Ingen ændring af tilstanden. 
Tiltag 
Ingen 

Naturelement 51 (Sydlige vindmølle med omgivelser) 
Se bilag 5. Foto af naturelement 51 mangler. 
Type og størrelse 
Bygningsanlæg med omgivelser af krat på ca. 1500 m2. 
Nuværende tilstand 
Vindmøllen er placeret på en lille høj omgivet af et plantet krat. Krattet kan tjene som 
tilflugtssted for vildt i agerlandet. Der er kun set trivialarter i forbindelse med registreringerne, 
men en af Svanholms medlemmer har dog ved en lejlighed set en snog ved naturelementet, 
som sikkert er kommet nede fra en af småmoserne ved naturelement 52. 
Naturværdi 
Lav. Se prioriteringsskema bilag 7. 
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Naturplanmål 
Ingen ændring af tilstanden. 
Tiltag 
Ingen 

Naturelement 53 (Levende hegn langs Svanholms vestgrænse) 
Se bilag 5. Foto mangler af naturelement 53. 
Type og størrelse 
Levende hegn på ca. 800 m. 
Nuværende tilstand 
Hegnet er formentlig plantet for ca. 50 år siden og består bl.a. af Slåen, Hvidtjørn, Syren og 
forskellige selvsåede vilde danske vedplanter som f.eks. Ask og Navr. Hegnet er i god stand 
og tjener sit formål som lægiver til afgrøderne på de omkringliggende marker. Der ligger en 
del sten i hegnet, men ikke nok til at man kan tale om et stengærde. Hegnet afgrænser 
Svanholms område mod nordvest.  
Naturværdi 
Middel. Se prioriteringsskema bilag 7. Hegnet er et godt levested for småfugle og insekter. På 
grund af sin alder huser det efterhånden en mere alsidig flora og fauna end et ungt hegn. 
Naturplanmål 
Hegnet bibeholdes  i sin nuværende form. 
Tiltag 
Kun almindelig nænsom vedligeholdelse. 

 

Naturelement 54 (Sø eller vandreservoir nær Svanholms nordgrænse) 
Se bilag 5. 
Type og størrelse 
Vandreservoir med stejle bredder på ca. 1000 m2 som formentlig er ret dybt (2-3 m). Selve 
vandreservoiret drives af kommunen, men omgivelserne ejes af Svanholm. 
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Nuværende tilstand 
Vandkvaliteten er middel eller lidt under middel. Reservoiret opsamler overfladevand fra vejen 
mod nord. Ikke § 3-beskyttet, når det er et anlagt bassin. I reservoiret findes bl.a. vandplanten 
Vandpest og der yngler skrubtudser i søen. Ellers er der ikke mange vanddyr i øvrigt. Der er 
sandsynligvis fisk. Det er vanskeligt at øge dammens biologiske værdi. Man kunne evt. på 
længere sigt prøve at udjævne de stejle bredder lidt for at skabe bedre muligheder for padder.  
Naturværdi 
Lav. Se prioriteringsskema bilag 7. 
Naturplanmål 
Nuværende tilstand eller en vis udjævning af bredderne. 
Tiltag 
Ingen 

 

Naturelement 62 (Stengærde mod nord) 
Se bilag 5. 
Type og størrelse 
Et ca. 1 km langt stengærde orienteret øst-vest. 
Nuværende tilstand 
Stengærdet, der afgrænser Svanholms område mod nordvest, er i bevaringsmæssig god 
stand. Der er biologisk værdifuldt ved at rumme en del mosser og laver og store bestande af 
den ret sjældne bregne Storbladet Engelsød (se foto på formidlingsarket for dette 
naturelement). Foruden Storbladet Engelsød findes en række andre vilde stauder så som 
f.eks. Uldbladet Kongelys på stengærdet. Desværre er denne sårbare vegetation truet af 
højtvoksende nældebevoksninger langs foden og på nordkanten af stengærdet. Foruden 
sjældne og særlige plantearter rummer stengærdet mange gode levesteder for insekter, 
edderkopper, padder, krybdyr og småpattedyr.  
Der er tale om et historisk stengærde, som muligvis på et tidspunkt er helt eller delvis 
restaureret. Stengærdet er beskyttet i henhold til Museumslovens §29a. 
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Naturværdi 
Samlet prioritet som naturelement: Meget høj pga. de store bevoksninger af Storbladet 
Engelsød og værdien som levested for insekter, edderkopper, padder, krybdyr og 
småpattedyr. Se prioriteringsskema bilag 7. 
Naturplanmål 
Stengærdet skal bevares i sin nuværende form, dog med pleje i form af rydning af nælder m.v. 
omkring stengærdet og udtynding af opvækst af vedplanter og nælder på stengærdet. 
Tiltag 
På kort sigt: Slåning af de kraftigste nældebevoksninger med kratrydder eller le. Man kan med 
fordel udpine disse nældebevoksninger ved at fjerne nældehøet efter slåningen, da det 
indeholder store mængder kvælstof.  
På længere sigt: Etablering af en dyrknings-, gødsknings- og sprøjtefri bræmme på nordsiden 
af stengærdet; men dette kræver forhandling med og samtykke af naboen.  

Naturelement 63 (Nord-sydgående læbælte nord for Svanholm) 
Se bilag 5. Foto mangler af naturelement 63. 
Type og størrelse 
Nyplantet læbælte på ca. 550 m. 
Nuværende tilstand 
Pga. at læbæltet er så nyplantet er den biologiske værdi begrænset.   
Naturværdi 
Lav. Ad åre kan læbæltet få en værdifuld funktion som spredningskorridor og tilflugtssted for 
vildtet. Se prioriteringsskema bilag 7. 
Naturplanmål 
Bevaring i sin nuværende form. 
Tiltag 
Ingen 

Naturelement 64 (Nyplantet læbælte) 
Se bilag 5. Foto mangler af naturelement 64. 
Type og størrelse 
Nyplantet læbælte fra 2004 vest for Ålemosen fra nord og sydpå mod vindmøllerne. 
Ikke omtalt yderligere, se i øvrigt naturelement 63. 

Sydvest 
Terrænet her er forholds fladt. Det rummer store sø-, mose- og engdrag. Sydvest-området 
omfatter naturelementerne 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 38, 47, 48, 52 og 57. Egebjerg 
(naturelement 30) har fredskovstatus og behandles sammen med skovene andetsteds (se i 
øvrigt kort - bilag 1 og 5). 
På gamle kort over området har vandarealerne haft en væsentlig større udstrækning. På et 
historisk kort fra ca. 1894-1899 kan man se, at den nuværende Venslev Mose (naturelement 
47) har været en stor, fladvandet sø på noget over 3 ha. To andre søer i området 
(naturelement 38 og 48) har også haft et væsentlig større vandareal tidligere. Alle søerne var 
og er dog ganske lavvandede, og en del af ændringerne skyldes sikkert overgang til mere 
eller mindre tør rørsump som følge af den naturlige succession (tilgroning). Det ser dog ud 
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som om, at der er sket en vis sænkning af grundvandstanden i området. Årsagen kendes ikke, 
men Svanholm er opmærksom på udviklingen. Måske kan det hænge sammen med, at der 
kort før Svanholms overgang til kollektiv etableredes et nærmest U-formet vandingssystem i 
forbindelse med afdræninger. Systemet  ligger der stadig, dog stedvis noget beskadiget  med 
ret store brud.  
Folk på Svanholm oplyser, at de tidligere ejere af godset gennemførte store dræninger af sø- 
og moseområdet vest for hovedbygningen og Svanholm Parkskov i 1930erne. Det skete ved 
jordarbejder mod vest, hvor man regulerede afstrømningsforholdene ved Skarndalsrenden.  
Der kan endnu findes ret betydelige rester af et gammelt pumpeanlæg, der pumpede vand 
over i Skarndalsrenden. Pumpeanlægget er for længst gået ud af funktion, men 
terrænændringerne medførte, at søerne (naturelement 38, 47 og 48) ikke genopstod i deres 
gamle omfang. 

      

Naturelement 22 og 23 (Stengærder)  
Se bilag 5.  
Type og størrelse 
Stengærder på ca. 1,1 kms længde langs Svanholm Allé. Deres nøjagtige alder er ukendt, 
men der er tale om historiske stengærder, som kan gå helt tilbage til udskiftningen. 
Stengærderne er ret lave. 
Nuværende tilstand 
Stengærderne er noget forfaldne, og flere steder med en del udskredne sten. De er lokalt 
noget tilgroede af buske. Hen på sommeren bliver stengærderne næsten skjult pga. opvækst 
af høje brændenælder. Der forekommer i øvrigt kun almindelige arter af blomsterplanter, 
mosser og laver på og ved disse stengærder. Stengærderne er beskyttet i henhold til 
Museumslovens §29a. 
Naturværdi 
Høj. Se prioriteringsskema bilag 7. Stengærdene omkranser vejen fra syd mod Svanholm 
Hovedgård, og er af stor æstetisk og visuel betydning. 
Naturplanmål 
Bevaring som historiske stengærder med delvis restaurering. 
Tiltag 
På kort sigt: Slåning af nælder etc. langs vejsiden et par gange i løbet af sommeren for at 
gøre stengærdet mere synligt. Nældehøet fjernes efter slåningen, da det er meget 
næringsrigt. 
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På længere sigt: En nænsom restaurering ved at opsætte udskredne sten og fjerne opvækst 
af buske og træer langs stengærderne. Generelt gælder dog, at stengærderne ikke bør blive 
for ”friserede” ved en eventuel restaurering. 

 

Naturelement 24 (Levende hegn syd for Svanholm-komplekset) 
Type og størrelse 
Nord-sydgående hegn på ca. 300-400 meters længde. Formentlig 35-40 år gammelt. 
Nuværende tilstand 
Hegnet består mest af plantede arter af forskellige løvfældende buske. 
Naturværdi 
Lav til middel. Se prioriteringsskema bilag 7. Hegnet fungerer som lægiver og er også et ret 
godt opholds- og ynglested for småfugle og insekter. 
Naturplanmål 
Bevaring i sin nuværende form. 
Tiltag 
Ingen 
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Naturelement 25 (Fugtigt, græsset engdrag sydvest for Svanholm) 
Se bilag 5. 
Type og størrelse 
Et engområde på ca. 15 ha. Engområdet har formentlig aldrig været opdyrket, men det vides 
ikke med sikkerhed. 
Nuværende tilstand 
Engområdet er en del domineret af planten Lyse-Siv. Lyse-Siv er en planteart, som kan brede 
sig aggressivt på bekostning af andre plantearter på fugtige, afgræssede områder. Kvæget 
æder den ikke, men får afgræsser den, hvis der ikke er megen anden føde. På nuværende 
tidspunkt rummer vegetationen dog mest almindelige arter. Det botanisk mest usædvanlige er 
en lille forekomst på en tue af Vår-Star, som ikke er set andre steder på Svanholms område. 
Der er dog udsigt til, at vegetationen ved fortsat økologisk græsningsdrift vil blive mere artsrig 
og varieret. Det er også et godt fourageringsområde for gæs og rovfugle. Engområdet er §3 
beskyttet eng (se bilag 4). 
Naturværdi 
Middel til høj (for nuværende). 
Naturplanmål 
Engområdet bevares med vedvarende afgræsning.    
Tiltag 
Den nuværende græsningsdrift bør fortsætte, evt. suppleret med periodevis fåregræsning for 
at få begrænset mængden af Lyse-Siv. 

Naturelement 26 (Mose eller temporær oversvømmelse) 
Se bilag 5. Foto af naturelement 26 mangler. 
Type og størrelse 
En lille mose eller temporær oversvømmelse på ca. 200 kvm. 
Nuværende tilstand 
Markoversvømmelse som i 2004 tørrede ud før St. Hans. Oversvømmelsen må være opstået 
pga et brud på det vandingssystem, der tidligere blev etableret på Svanholms vestlige jorder.  
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Naturværdi 
Lav. Der er ingen biologiske observationer af betydning. Se prioriteringsskema bilag 7. 
Naturplanmål 
På kort sigt foreslåes ingen ændringer. På længere sigt kan man overveje at etablere en lille 
sø eller dam. Dette har dog lav prioritet. 
Tiltag 
Ingen 

Naturelement 27 (Sø og pilemose i vestenden af Svanholms område) 
Se bilag 5. Foto af naturelement 27 mangler. 
Type og størrelse 
En lavvandet sø under tilgroning på ca. 3000 m2 
Nuværende tilstand 
Det meste af søen er meget skygget af pilekrat. Der er registreret æg og yngel af butsnudet 
frø. Vegetationen består kun af almindelige arter af sumpplanter som f.eks. Bredbladet 
Dunhammer. 
Naturelementets historie er ukendt, men det er formentlig en del af et ældre moseområde, der 
for 30-40 år siden delvis blev tilplantet med Rød-Gran. Naturelementet er §3 beskyttet. 
Naturværdi 
Lav. Se prioriteringsskema bilag 7. 
Naturplanmål 
Søen bør gøres mere lysåben for at skabe bedre levemuligheder for vandlevende planter og 
dyr. 
Tiltag 
På kort sigt: Udtynding af pilen i randen af søen for at øge soleksponeringen. 
På længere sigt: Fjerne opvæksten af pilekrat, især mod syd. 

Naturelement 29 (Stendynge) 
Se bilag 5. Foto af naturelement 29 mangler. 
Type og størrelse 
Lille stendynge på engen (naturelement 25). 
Nuværende tilstand 
Soleksponeret stendynge. 
Naturværdi 
Lav. Se prioriteringsskema bilag 7. Et lille, men godt overvintringssted for padder og krybdyr 
og levested for småpattedyr og insekter. 
Naturplanmål 
Bevaring af stendyngen, samt evt. afgræsning af arealet, så stendyngen ikke gror til. 
Stendyngens værdi for smådyr er højest, hvis den ikke bliver for tilgroet.  
Tiltag 
Evt. kan hegnet flyttes, så stendyngen kommer til at ligge i afgræsningsområdet. 

Naturelement 31 (Levende hegn langs Svanholms sydgrænse) 
Se bilag 5. Foto af naturelement 31 mangler. 
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Type og størrelse 
Et levende hegn på ca. 600 meters længde. Ret nyplantet ca. 15-20 år gammelt. 
Nuværende tilstand 
Hegnet består af plantede arter af forskellige løvtræer bl.a. Grå-El m.v. 
Naturværdi 
Lav. Se prioriteringsskema bilag 7. Hegnet rummer endnu ikke den store biologiske værdi, 
men opfylder det tiltrængte formål at skabe læ og mindre vindeksponering. 
Naturplanmål 
Bevaring i sin nuværende form. 
Tiltag 
Ingen 

Naturelement 38 (Sø-og moseområde) 
Se bilag 5. Foto af naturelement 38 mangler. 
Type og størrelse 
Sø eller moseområde på ca. 3000 kvm muligvis opstået efter lergravning eller lignende. 

Nuværende tilstand 
Et grovmasket system af stier eller ”bænke” ud i søen leder tanken hen på gammel tørvemose 
eller måske ”flad” lergrav. Søens/mosens egentlige oprindelse kendes dog ikke.  
Søen er helt omgivet af den stærkt skyggende granplantage (naturelement 57), men på grund 
af størrelsen og strukturen er der flere soleksponerede partier. Mosen er næsten helt tilgroet 
af især Bredbladet og Smalbladet Dunhammer. Der yngler både but- og spidssnudet frø og 
der er næppe fisk i søen. Mosen er §3 beskyttet. 
Naturværdi 
Middel. Se prioriteringsskema bilag 7. 
Naturplanmål 
Øget lyseksponering og øget fri vandflade.  
Tiltag 
På kort sigt: En afdrivning af dele af den omliggende granskov vil gøre området mere 
lysåbent, hvilket efter alt at dømme vil være med til at forøge den biologiske værdi væsentligt. 
Det har højest prioritet at rydde skoven på øst- og nordsiden af søen, da dette vil skabe 
forbindelse til lavbundsarealer mod nord. 
På længere sigt: Det vil være oplagt til skabe åbne vandflader en 3-4 steder ved en nænsom 
oprensning af rørsumpen, så man opnår et frit vandareal på 30-40 pct. af det samlede sø- og 
moseområde. 
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Storblomstret Vandranunkel i Venslev Mose 

Naturelement 47 (Venslev Mose) 
Se bilag 5.  
Type og størrelse 
Mose- og engområde samlet ca. 4-4,5 ha. Et gammelt mose- og engområde, der aldrig har 
været opdyrket. 
Nuværende tilstand 
Mosen omfatter delvis afgræssede overdrevsagtige arealer og rigkær, samt et par lavvandede 
søer. Overdrevet er lokalt pænt udviklet med plantearter som Knold-Ranunkel, Hunde-Hvene, 
Kantet Perikon o.a., men uden sjældnere arter. Dele af rigkæret afgræsses periodevis, andre 
dele ikke. Rigkæret rummer enkelte usædvanlige arter som Tvebo Baldrian og Stivtoppet 
Rørhvene samt en smule Gul Rævehale få steder. Søerne har middel vandkvalitet og rummer 
bl.a. arter som Storblomstret Vandranunkel, Svømmende Vandaks og lidt Tornfrøet Hornblad; 
men uden sjældne og usædvanlige arter. Rørsumpen er præget af Bredbladet og især 
Smalbladet Dunhammer, men der er også betydelige arealer med Tagrør. På ældre kort ser 
vandarealerne væsentlig større ud end de er nu, hvad enten udviklingen så skyldes tilgroning 
eller grundvandssænkning. På det historiske kort er gengivet en sø på ca. 3 ha. Venslev Mose 
er §3 beskyttet. 
Naturværdi 
Meget høj. Se prioriteringsskema bilag 7. 
Naturplanmål 
Øget afgræsning af eng- og overdrevsarealerne for at fremme den specielle flora her. Man bør 
overveje at hæve vandstanden, så den gamle sø helt eller delvis genskabes.  
Tiltag 
På kort sigt: Udvidelse af græsningen til større dele af kærområderne. Lidt mere intensiv 
græsning.  
På længere sigt: Man kan undersøge om det er muligt at hæve vandstanden i området for at 
genskabe den store sø.  
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Afløbet mod Skarndalsrenden ved naturelement 48. Man ser resterne af det gamle 
pumpeanlæg fra 1930erne.  

Naturelement 48 (Sø og moseområde lige vest for Svanholm-komplekset) 
Se bilag 5.  
Type og størrelse 
Sø og mose på ca. 3,5 ha. 
Nuværende tilstand 
Vandstanden i mosen svinger meget med årstiderne. Der findes stadig en del åbent vand, 
men det meste af den tidligere sø synes overgået til rørsump af Tagrør og Dunhammer. 
Mosen er en værdifuld fuglelokalitet med mange ande- og vadefugle. Der ses ofte 
fouragerende Rørhøg, og den yngler formentlig i rørskoven uden at det dog vides med 
sikkerhed. Enkeltbekkasin er registreret. Området er §3 beskyttet. 
Naturværdi 
Høj. Se prioriteringsskema bilag 7. 
Naturplanmål 
Den økologiske græsningsdrift af randarealerne er den optimale driftsform og skal fortsætte. 
En hævning af vandstanden, så søarealet øges bør overvejes, men det bør tænkes i 
sammenhæng med mulighederne for afgræsning. 
Tiltag 
På kort sigt: Rykke græsningen lidt nærmere søen, så dele af den tørre rørsump kan overgå til 
fugtig eng. 
På længere sigt: Man kunne foretage rørskær i dele af området om vinteren for dermed også 
at fjerne næringsstoffer fra vådområdet. Hævning af vandstanden. 

Naturelement 52 (Nåleskov langs grøft mellem naturelement 48 og 
Skarndalhus) 
Se bilag 5. Foto af naturelement 52 mangler. 
Type og størrelse 
Overvejende nåletræsplantage med et par små moser regnet med i arealet. Ialt ca. 7 ha. 
Plantet for ca. 40 år siden. 
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Nuværende tilstand 
Beplantningen rummer flere lavninger med småmoser, som til dels er vandfyldte om foråret, 
men ret hurtigt tørrer ud. Nåleskoven har så vidt vides ikke været underkastet forstmæssig 
drift i nyere tid, og er ret præget af væltede og skæve træer, hvilket giver den en vis 
oplevelsesværdi. Svanholm har langsigtede planer om at skove på stedet 
Naturværdi 
Lav. Se prioriteringsskema bilag 7. 
Naturplanmål 
Afhænger af om der bliver skovet eller ej. 
Tiltag 
På kort sigt: Ingen 
På længere sigt: Hvis der skoves, bør man efterfølgende plante løvtræer, og frilægge 
småmoserne i og i kanten af den nuværende beplantning. 

 
Naturelement 57 omgiver naturelement 38. 

Naturelement 57 (Granskov syd for Svanholm-komplekset) 
Se bilag 5. 
Type og størrelse 
Granskov på ca. 1 ha. Plantet for ca. 30 år siden. 
Nuværende tilstand 
Det ser ud til, at granskoven stort set ikke har været underkastet forstmæssig drift, hvilket har 
medført, at der ligger mange væltede og døde træer inde i skoven. Dette giver i nogen 
udstrækning mulighed for levesteder for fugle og insekter og overvintringssteder for padder og 
krybdyr. Der er stort set ingen bundvegetation pga. plantningens tæthed. 
Naturværdi 
Lav. Se prioriteringsskema bilag 7. 
Naturplanmål 
Granbeplantningen har ikke den store biologiske værdi, og bør på lidt længere sigt ryddes helt 
eller delvis.  
Tiltag 
Svanholm vil skove beplantningen helt eller delvist inden for de nærmeste år. I så fald bør 
man lade være at genplante nærmest søen og mod øst og nord, så søen bliver mere 
soleksponeret. Evt. genplantning andre steder bør så vidt muligt være løvtræer. Hvis man 
bevarer granerne vest for søen kan det give et gavnlig læ. Hvis man skover nord for søen, kan 
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det være med til at skabe en landskabelig sammenhæng mellem søen og moseområderne 
mod nord og nordvest. 

Sydøst 
Dette område er temmelig kuperet og med flere lavninger med søer og moser. Den østligste 
del er forholdsvis sandet. Terrænet falder fra Julianehøj Skov ned mod mosen ved Ny 
Krogstrup (naturelement 35) og det lille sø- og moseområde, som udgør naturelement 11.  
Sydøstområdet omfatter naturelementerne: 6, 9, 11, 32, 33. 34, 35, 36, 37 og 39. 

Naturelement 6 (Julianehøj) 
Se bilag 5. Foto af naturelement 6 mangler. 
Type og størrelse 
En gravhøj på 69 m.  
Nuværende tilstand 
Julianehøj er en gravhøj, der ligger i østkanten af Julianehøj Skov. Den er egnens højeste 
punkt og fungerer som udsigtspunkt. Der er anlagt en – nu noget forfalden – trappe til toppen, 
og der er også andre tegn på ”kultivering” af højen. Gravhøjen er meget tilgroet med 
vedplanter. Der er ikke særlige bemærkninger til plante- og dyreliv, som dels bærer præg af 
nærheden til Julianehøj Skov, dels af den tidligere ”kultivering” af højen. Pga. tilgroningen er 
højen ikke særlig markant i landskabet, og man bemærker den næppe på afstand, hvis man 
ikke ”ved at den er der”. Julianehøj har en betydelig symbolværdi som højeste punkt, og ville – 
hvis den ikke var så tilgroet – også være et fremragende udsigtspunkt. Fredet fortidsminde. 
Naturværdi 
Meget høj. Se prioriteringsskema bilag 7. 
Naturplanmål 
Julianehøj skal ryddes for træer og buske og dermed gøres synlig i landskabet.   
Tiltag 
På kort sigt: En moderat udtynding af vedplanter, der genskaber lidt af udsigten. 
På længere sigt: Ideelt set bør højen ryddes for træer og buske, idet man evt. kan lade enkelte 
markante træer blive stående. Julianehøj som markant udsigtspunkt med synlighed i 
landskabet vil være meget attraktivt for Svanholm og egnen. 
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Naturelement 9 (Jorddige) 
Se bilag 5. 
Type og størrelse 
Jorddige på ca. 300 meters længde. 
Nuværende tilstand 
Jorddiget er et godt levested for krybdyr og insekter. Hele diget ligger på Svanholms jord. Det 
vides ikke om det afgræsses. Der er enkelte fritliggende middelstore sten. Diget er beskyttet i 
henhold til Museumslovens §29a. 
Naturværdi 
Middel. Se prioriteringsskema bilag 7. 
Naturplanmål 
Diget holdes lysåbent og soleksponeret. 
Tiltag 
Jorddiget bør holdes afgræsset. 
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Naturelement 11 (Lysåben sø syd for Julianehøj Skov) 
Se bilag 5. 
Type og størrelse 
En lille lavvandet sø med solbeskinnede bredder. 
Nuværende tilstand 
Langs syd- og østbredden er der en bred oversvømmelseszone, der står under vand til hen på 
sommeren. Søen har rørsump af Dunhammer mod nord og en del krat mod syd. Søen er et 
værdifuldt levested for padder. Der er fisk i søen (karusser m.v.), men padderne klarer sig fint i 
oversvømmelseszonen, hvor det ser ud til, at fiskene ikke går ind. Der er afløb/dræn fra søen, 
som ser ud til at være stemmet op. Søen er delvis uddybet i vestenden i forbindelse med 
arbejde med markdræn i de senere år. Søen er §3 beskyttet. 
Naturværdi 
Middel. Se prioriteringsskema bilag 7. 
Naturplanmål 
Den nuværende tilstand bevares. 
Tiltag 
Ingen 

 

Naturelement 32 (Levende hegn syd for Julianehøj Skov) 
Se bilag 5. 
Type og størrelse 
Et levende hegn, nord-sydgående på ca. 350 m. Plantet for ca. 20-25 år siden.  
Nuværende tilstand 
Hegnet er forholdsvis ungt og varieret. 
Naturværdi 
Middel. Se prioriteringsskema bilag 7. Hegnet har, udover lægivningen, en vigtig funktion som 
spredningskorridor i det åbne landbrugsområde syd for Julianehøj Skov. Det giver mulighed 
for udveksling af plante- og dyrearter fra skov og vådområder. Yderligere er det et vigtigt 
overvintringsområde for insekter og padder. 
Naturplanmål 
Hegnet opretholdes i sin nuværende form. 
Tiltag 
Ingen 
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Naturelement 33 med Julianehøj Skov i baggrunden. 

Naturelement 33 (Hegn og jorddige mellem Julianehøj Skov og 
naturelement 35) 
Se bilag 5. 
Type og størrelse 
Et jorddige og hegn på lidt over 100 meter. 
Nuværende tilstand 
Jorddiget rummer lokalt en del sten, men kan dog ikke kaldes et stengærde. Hegnet består 
mest af ældre buske af Pil og Hvidtjørn, hvoraf de fleste nok er selvsåede. Hegnet er mindst 
40 år gammelt. Jorddiget er beskyttet i henhold til Museumslovens §29a. 
Naturværdi 
Høj. Se prioriteringsskema bilag 7. Diget/hegnet har en betydelig biologisk værdi og er et godt 
levested for småfugle og insekter. Hegnet har en meget vigtig funktion som spredningskorridor 
mellem Julianehøj Skov (naturelement 46) og Krogstrup Mose (naturelement 35).  
Naturplanmål 
Bevare diget/hegnet i dets nuværende form. 
Tiltag 
Ingen 
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Naturelement 34 (Sø øst for Julianehøj Skovs sydøsthjørne) 
Se bilag 5. 
Type og størrelse 
Lille sø, der tilsyneladende er udtørret.  
Nuværende tilstand 
Søen er tilsyneladende helt udtørret og fremstår nu som en pilemose med mange gamle og til 
dels udgåede Pile og andre træer. Floraen består af helt almindelige arter. Folk fra Svanholm 
oplyser, at der ved et skybrud for en snes år siden, skyllede så meget sand og jord ned i søen, 
at vandfladen forsvandt. 
Naturværdi 
Middel. Se prioriteringsskema bilag 7. Søen er et godt levested for f.eks. nattergal og den er 
givetvis et glimrende overvintringsted for padder.  
Naturplanmål 
Lokaliteten bør overlades til den naturlige succession. 
Tiltag 
Ingen 

 

Naturelement 35 (Kæret eller Ny Krogstrup Mose) 
Se bilag 5. 
Type og størrelse 
Ny Krogsturp Mose omfatter bl.a. Svanholms eneste tørvemose. Mod nord er der rigkær. 
Areal ialt ca. 3 ha. 
Nuværende tilstand 
Lidt over halvdelen af mosen er en sphagnummose eller tørvemose med en veludviklet 
hængesæk, som dækker ca. 2,5 ha. I  ekstremfattigkæret ses en betydelig opvækst af birk i 
hængesækken. Træerne ser imidlertid ud til at gå ud, når de har nået et par meters højde, så 
der er ikke umiddelbar fare for tilgroning. Hængesækken er i vid udstrækning gennemvokset 
af planterne Tråd-Star og Kragefod. I ekstremfattigkæret findes flere usædvanlige planter: 
Rundbladet Soldug, Tråd-Star, Tue-Kæruld og Tranebær. Tørvemosset Sphagnum fallax 
dominerer totalt hængesækken, hvor der også findes bl.a. Kragefod og Dusk-Fredløs. Mod 
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vest og nordvest er der rigkær, hvor der ligger en større sø mod NV. Bredderne til søen i 
rigkæret samt den tilgrænsende oversvømmelseszone er et meget vigtigt ynglested for især 
butsnudet, men også spidssnudet frø. Mosen er §3 beskyttet. 
Naturværdi 
Meget høj. Se prioriteringsskema bilag 7. Det lille ekstremfattigkær i Krogstrup Mose er ret 
enestående for egnen. Det rummer en usædvanlig flora og en sjælden vegetationstype 
(tørvemose og sphagnumhængesæk). Ekstremfattigkæret er truet af næringsstoftilførsler fra 
tilgrænsende landbrugsområder. 
Naturplanmål 
Bevarelse af ekstremfattigkæret og dets vegetation og plantesamfund.   
Tiltag 
På kort sigt: Udtynding af pil og tjørn i kanten af mosen for at gøre den mere lyseksponeret. 
På længere sigt: Bør man følge udviklingen af ekstremfattigkæret nøje. Man må hindre 
indsivning af næringsstoffer. Det kan ske ved etablering af en bufferzone med fåregræsning 
på de af mosens nærområder, der ligger på Svanholms jorder. Det kan blive nødvendigt at 
rydde ekstremfattigkæret for birk, men indtil nu ser det ud til at birkene dør, når de er et par 
meter høje. 

Naturelement 36 (Dam øst for vejen syd for Svanholm) 
Se bilag 5. Foto af naturelement 36 mangler. 
Type og størrelse 
Lille dam på ca. 400 kvm. 
Nuværende tilstand 
En indhegnet, cirkelrund dam, der ikke har meget åben vandflade. 80 pct. er rørsump med 
Bredbladet Dunhammer. Her yngler but- og spidsnudet frø. På amtets historiske kort fra 1894-
99 er angivet en lille sø på stedet. Søen er §3 beskyttet. 
Naturværdi 
Middel. Se prioriteringsskema bilag 7. 
Naturplanmål 
Bevarelse af den nuværende sø som ynglested for padder og vandinsekter. 
Tiltag 
På længere sigt bør man foretage en nænsom oprensning, så vandfladen om foråret kommer 
til at udgøre mindst 50 pct. af dammens areal. 
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Naturelement 37 ses i baggrunden 

Naturelement 37 (Hegn og stengærde langs Svanholms sydgrænse) 
Se bilag 5. 
Type og størrelse 
Et stengærde og levende hegn på ca. 800 meter. Sikkert mindst 100 år gammelt. 
Nuværende tilstand 
Et ikke helt sammenhængende hegn af Rød-El og andre løvtræer iblandet Hvidtjørn, Pile-arter 
og andet. Langs hegnet løber en jordvold med mange sten, der flere steder har karakter af et 
noget ustruktureret stengærde På amtets kort er det angivet som historisk stengærde, men 
det er ikke særlig velbevaret. Stengærdet er beskyttet i henhold til Museumslovens §29a. 
Naturværdi 
Middel. Se prioriteringsskema bilag 7. Stengærdet og jordvolden er et godt levested for 
insekter og krybdyr, og et godt overvintringssted for padder. 
Naturplanmål 
Opretholde stengærdet og hegnet. 
Tiltag 
På længere sigt bør man måske foretage en nænsom restaurering af de dele af jordvolden, 
der har karakter af stengærde. 
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Naturelement 39 (Lille dam nær Svanholms østgrænse) 
Se bilag 5. 
Type og størrelse 
Mergelgrav eller lignende. 
Nuværende tilstand 
Dammen er næsten helt tilgroet og tørrer ud om sommeren. På sydsiden var der dog så 
meget vand, at der kunne findes æg af brune frøer (butsnudet og spidssnudet frø). Dammen 
er §3 beskyttet. 
Naturværdi 
Middel. Se prioriteringsskema bilag 7. 
Naturplanmål 
Den fri vandflade skal øges noget, og søen skal være mere soleksponeret. 
Tiltag 
På længere sigt foreslåes en rydning af ca. 2/3 af pilekrattet, hvorved søen bliver mere 
soleksponeret og dermed en bedre ynglelokalitet for padder.  

Svanholms skove 
Svanholms skove omfatter tre større skovområder (naturelement 46 - Julianehøj Skov, 
naturelement 15 – Krogstrup Skov og naturelement 58 – Saltsø Skov). Desuden findes den 
lille træbevoksede bakke mod syd naturelement 30 – Egebjerg. Krogstrup Skov, Saltsø Skov 
og Egebjerg er fredskov. Kun knap 2 ha af Julianehøj Skovs nordvestlige hjørne, som tidligere 
indgik i herregårdsparken, er fredsskov. Det meste af den nuværende Julianehøj Skov er 
plantet omkring 1890 og årene derefter. Den vestligste del har dog hørt til slotsparken, og er 
sikkert noget ældre. Nåletræsbeplantninger af varierende omfang andre steder på Svanholm 
end de her nævnte er ikke regnet for skov, men er behandlet under det respektive delområde. 
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Naturelement 1 (Vestligt stengærde i Julianehøj Skov) 
Se bilag 5.  
Type og størrelse 
Et stengærde på ca. 650 meters længde. 
Nuværende tilstand 
Stengærdet er næsten ubrudt langs hele skovens vestside og i rimelig stand. Det er noget 
tilgroet af opvækst af træer og buske og flere steder af høje urter som Stor Nælde m.v. Der er 
ikke specielt mange sommerfugle, da det pga. eksponeringen mod vest og skygge fra træerne 
ikke får megen sol. På stenene er en ret artsrig vegetation af almindeligt forekommende laver 
og mosser, f.eks. Landkortslav og Kruset Silkemos. Stengærdet er sikkert etableret i 
forbindelse med plantningen af Julianehøj Skov i slutningen af 1800-tallet. Stengærdet er 
beskyttet i henhold til Museumslovens §29a. 
Naturværdi 
Høj. Se prioriteringsskema bilag 7. Stengærdet er et vigtigt levested for dyr og planter som 
humlebier o.a. insekter, firben m.v. 
Naturplanmål 
Stengærdet skal være mere lysåbent og soleksponeret og der skal ske en vis restaurering i 
form af genopsætning af væltede sten m.v. 
Tiltag 
På kort sigt: Slåning af nælder o.a. høje urter samt opvækst af træer og buske. Prioritet: høj. 
På længere sigt: Nænsom restaurering. Væltede sten rettes op. Stengærdet ville vinde som 
levested for dyr og planter ved at blive lidt mere soleksponeret og ved at man hvert 5.-10. år 
fjernede det meste at opvæksten af vedplanter.  

Naturelement 2 (Sø i Julianehøj Skov) 
Se bilag 5. Foto af naturelement 2 mangler. 
Type og størrelse 
En skovsø på knap 600 kvm. 
Nuværende tilstand 
Søen er temmelig næringsrig, skygget og med ringe vandbevægelse. Der ser ikke ud til at 
være padder i søen. Et lavtliggende område i tilknytning til søen, der måske oversvømmes 
enkelte gange, ses mod nord. Søen er angivet på amtets historiske kort fra 1894-1899. Søen 
er §3 beskyttet. 
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Naturværdi 
Middel. Se prioriteringsskema bilag 7. Den biologiske værdi er forholdsvis begrænset, men da 
den er en af de få skovsøer i Julianehøj Skov, bør man alligevel ofre den en del 
opmærksomhed. 
Naturplanmål 
Bevare lokaliteten og evt. forbedre den ved oprensning. 
Tiltag 
På længere sigt: Man kunne overveje en nænsom oprensning af søen. 

 

Naturelement 3 (Tilgroet skovsø i Julianehøj Skov) 
Se bilag 5. 
Type og størrelse 
Skovsø på ca. 2000 kvm. 
Nuværende tilstand 
Søen har næsten ingen fri vandflade og har meget vanddækket rørsump med Bredbladet 
Dunhammer som den dominerende art. Der synes ikke at være padder i søen. Den er noget 
overskygget, men der findes dog soleksponerede partier. Søen er angivet på amtets historiske 
kort fra 1894-1899. Søen er §3 beskyttet. 
Naturværdi 
Middel. Se prioriteringsskema bilag 7.  
Naturplanmål 
Søen overlades til den naturlige succession. Selv om Julianehøj Skov har få skovsøer, så skal 
denne sø have lov til at gro til. Den vil efterhånden blive omdannet til skovmose, hvor der 
muligvis kan opstå en god nattergalelokalitet. 
Tiltag 
Ingen 
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Naturelement 4 (Nordligt stengærde i Julianehøj Skov) 
Se bilag 5. Som det ses af fotoet er stengærdet tilgroet og vanskeligt at få øje på. 
Type og størrelse 
Stengærde, østvest-gående på ca. 750 meters længde. Sandsymligvis etableret i forbindelse 
med plantningen af Julianehøj Skov. 
Nuværende tilstand 
Stengærdet er næsten ubrudt langs hele skovens nordside. Der er dog mange væltede sten 
og megen opvækst af vedplanter. Stengærdet er beskyttet i henhold til Museumslovens §29a. 
Naturværdi 
Middel. Se prioriteringsskema bilag 7. Placeringen på nordsiden af Julianehøj Skov gør, at 
stengærdet er meget skygget af træerne. Det betyder generelt en mindre biologisk værdi end 
et sydvendt stengærde, men lysforholdene kan forbedres noget ved rydning og udtynding af 
vedplantevegetationen på og omkring stengærdet. 
Naturplanmål 
Stengærdet gøres mere lyseksponeret, og der sker en nænsom restaurering ved rydning og 
genopsætning af væltede sten.  
Tiltag 
På kort sigt: Slåning og fjernelse af nælder på ydersiden af gærdet. Dog lavere prioriteret end 
andre stengærder på Svanholm. 
På længere sigt: Man bør overveje en nænsom restaurering med genplacering af væltede 
sten samt en moderat udtynding af træer og buske omkring gærdet. 
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Naturelement 5 (Østligt stengærde i Julianehøj Skov) 
Se bilag 5. Som det ses af fotoet er det østlige stengærde tilgroet og svært at erkende. 
Type og størrelse 
Stengærde på ca. 750 m. 
Nuværende tilstand 
Dette stengærde er i vid udstrækning skjult af træer og buske. Flere steder er det nærmest 
afbrudt pga. væltede sten. Stengærdet virker mindre ”gennemført” og opført med mindre 
omhu end især det vestlige stengærde. Stengærdet er sandsynligvis etableret i forbindelse 
med plantningen af Julianehøj Skov i slutningen af 1800-tallet. Stengærdet er beskyttet i 
henhold til Museumslovens §29a. 
Naturværdi 
Middel. Se prioriteringsskema bilag 7. Den biologiske værdi er noget begrænset af skygge fra 
træerne. 
Naturplanmål 
Stengærdet gøres mere lyseksponeret, og der sker en nænsom restaurering ved rydning og 
genopsætning af væltede sten.  
Tiltag 
På kort sigt: Et par gange i løbet af sommeren bør man slå de høje stauder, hvor det er mest 
påkrævet.  
På længere sigt: Bør man tynde ud i træer og buske og foretage en nænsom restaurering af 
stengærdet i sammenhæng med restaurering af de andre stengærder ved skoven. 

Naturelement 7 (Langdysse i nåleskov øst for Julianehøj Skov) 
Se bilag 5. Langdyssen i den sydlige del af nåleskovsplantagen (naturelement 56) er 
vanskelig at erkende i terrænnet. 
Type og størrelse 
Fortidsminde fra Bronzealderen eller yngre stenalder. 
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Nuværende tilstand 
Langdyssen er meget tilgroet og vanskelig at erkende i terrænnet. Der er ikke særlige 
bemærkninger til dyre- og planteliv. Svanholm har på et tidspunkt forsøgt en delvis rydning af 
opvæksten af træer og buske. Langdyssen er et beskyttet fortidsminde. 
Naturværdi 
Middel. Se prioriteringsskema bilag 7. 
Naturplanmål 
Etablering af lysåbne forhold. Rydning af langdyssen og dens omgivelser for træer, buske og 
høje brændenælder og lignende. 
Tiltag 
På kort sigt: Det foreslåes, at man venter med indgreb til der er ressourcer til en mere 
gennemgribende åbning af terrænet og rydning af langdyssen. 
På længere sigt: Det ville være et plus for landskabet, hvis langdyssen kom til at fremtræde 
mere åbent i landskabet. Der foreslåes en gennemgribende rydning af højen, og frilæggelse af 
dens nærmeste omgivelser, så den kommer til at fremstå langt mere synligt i landskabet. Den 
kan måske holdes åben ved fåregræsning. 

     
 

      

Naturelement 10 (Sydligt stengærde i Julianehøj Skov) 
Se bilag 5. Øverste fotos viser stengærdet. Nederste fotos viser parti af stengærdet med 
bl.a.Lille Kålsommerfugl (t.v.) og nældesommerfugl (t.h.). 
Type og størrelse 
Stengærde på ca. 875 meter. 
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Nuværende tilstand 
Stengærdet er soleksponeret på lange strækninger og et værdifuldt levested for dyr og 
planter. Her er snoge og skov-firben og mange sommerfugle. Der løber en markvej langs 
stengærdet, hvor der i forbindelse med stengærdet findes meget store bestande af 
dagsommerfuglen vej-randøje og andre sommerfugle. Der er en varieret flora, dog kun af 
almindelige arter. Stedvis er stengærdet noget forfaldent med mange væltede sten. 
Stengærdet er sandsynligvis etableret i forbindelse med plantningen af Julianehøj Skov i 
lighed med de øvrige stengærder. Stengærdet er beskyttet i henhold til Museumslovens §29a. 
Naturværdi 
Høj. Se prioriteringsskema bilag 7. 
Naturplanmål 
Bevaring af lysåbne forhold, nænsom restaurering ved genopsætning af væltede sten. 
Tiltag 
På længere sigt: Man bør foretage en nænsom restaurering med genopsætning af væltede 
sten. Man bør rydde stengærdet for opvækst af vedplanter på det meste af strækningen, idet 
man dog hist og her for variationens skyld bør lade små krat blive stående. 

 

Naturelement 46 (Julianehøj Skov) 
Se bilag 5. 
Type og størrelse 
Primært løvskov med granbeplantninger indimellem.  
Nuværende tilstand 
Skoven består mest af bøg plantet omkring 1880-90, hvor den blev etableret. Der er dog en 
del mindre nåletræsbeplantninger etableret senere, der udgør omkring 10 % af det samlede 
areal. Skoven omfatter lidt over 50 ha, hvortil der kommer nåletræsbeplantninger øst for 
skoven (10 -12 ha). Skoven forynges med selvsåning og drives ret ekstensivt.  
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I den vestlige del af skoven finder man store bevoksninger af planten Plettet Arum, som 
oprindelig er forvildet fra haver. Skovbundsfloraen er ikke særlig artsrig. Af skovplanter er 
indvandret bl.a. Alm. Bingelurt, Skovmærke, Lund-Fladstjerne, Miliegræs, Enblomstret 
Flitteraks og Skov-Star. Hvid og Gul Anemone (den sidste sparsom) er udplantet en del steder 
mod vest. Et ravnepar holder til i skoven, men ellers er der ikke usædvanlige forekomster af 
dyr og planter. Der er de småfugle man ville vente, som Spætmejse og de almindelige 
sangere. Der findes en mindesten over en tidligere ejer inde i skoven.  
Kun ca. 2 ha af Julianehøj Skov mod nordvest er fredskov. Resten af den lidt over 50 ha store 
skov er ikke fredskov, hvilket skyldes, at den er plantet efter udskiftningen hhv. 
skovforordningen af 1805. Disse oplysninger er ifølge Skov- og Naturstyrelsen, Københavns 
Statsskovdistrikt.  
Naturværdi 
Meget høj. Se prioriteringsskema bilag 7. 
Naturplanmål 
Den nuværende drift er miljøvenlig og bør fortsætte i den aktuelle form. Dele af skoven bør 
henlægge som urørt skov, der udvikler sig hen mod naturskov. 
Tiltag 
På kort sigt: Man skal gøre sig overvejelser over, om man ønsker, at hele eller dele af 
Julianehøj Skov får status som fredskov, og om man vil give dele af skoven status som 
naturskov/urørt skov, hvilket forudsætter fredskovsdeklarering af hele eller dele af skoven. 
På længere sigt: Dele af skoven bør udlægges til naturskov og fredes helt for hugst, udtynding 
og plantning. Det kunne være den vestligste del over mod Svanholm, og også mindre partier i 
hjørnerne. I resten af Julianehøj Skov fortsætter den nuværende skovdrift. Skovens bøge 
nærmer sig den normale alder for afdrift, ca. 120 år. Det er vigtigt, at man fastholder 
selvforyngelse som fornyelsesmåde for løvskoven.  

Naturelement 56 (Nåleskov øst for Julianehøj Skov) 
Se bilag 5. Foto af naturelement 56 mangler. 
Type og størrelse 
Nåletræsplantage. 
Nuværende tilstand 
Der er tale om en ret ”traditionel” nåletræsplantage med sparsom bundvegetation. Langt det 
meste af bunden er præget af arter som Stor Nælde og andre næringskrævende arter. 
Plantagen er etableret omkring 1930-40 og den har ikke fredskovstatus.  
Naturværdi 
Lav. Se prioriteringsskema bilag 7.  
Naturplanmål 
Åbning af terrænet omkring langdyssen. På længere sigt måske en delvis tilplantning med 
løvtræer (især Stilk-Eg og Vinter-Eg) og Skov-Fyr.   
Tiltag 
På længere sigt: Man kan overveje at erstatte bevoksningerne med eg, bøg eller fyr og lade 
de mest kuperede partier overgå til fåregræsning eller lignende.  
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Naturelement 14 (Tilgroet skovsø i Krogstrup Skov) 
Se bilag 5. 
Type og størrelse 
Sø og mose med hængesæk og pilekrat. 
Nuværende tilstand 
Søen er stærkt tilgroet, så der er næsten ingen fri vandflade. Der er muligvis lidt 
sphagnumhængesæk ude midt i søen. Søen er §3 beskyttet. 
Naturværdi 
Middel. Se prioriteringsskema bilag 7. 
Naturplanmål 
Uændrede forhold bortset fra større soleksponering.  
Tiltag 
På længere sigt ville det være godt at rydde noget af træ- og buskvæksten ved og nær 
bredderne, så der kan komme mere lys til søen. 

 

Naturelement 15 (Krogstrup Skov) 
Se bilag 5. 
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Type og størrelse 
Mod øst er der ca. 5 ha gammel løvskov, mest bøg. Mod vest er der ca. 25 ha nåletræ. Dog er 
der for nylig plantet løvskov, især eg i den store lysning mod syd (ca. 4-5 ha).  
Nuværende tilstand 
Skovbundsvegetation er artsfattig. Ingen usædvanlige arter med undtagelse af Skov-
Hundegræs. Floraen på skovbunden er præget af trivialarter som Stor Nælde, Skvalderkål, 
Ager-Tidsel, Burre-Snerre m.v. Midt-sydligt i skoven findes en stor lysning, hvor der er plantet 
Stilk-Eg og andre løvtræer efter et stormfald i 1990erne. Der findes flere skovbevoksede 
fortidsminder i skoven, men de er ikke behandlet som særskilte naturelementer her.  
Naturværdi 
Høj. Se prioriteringsskema bilag 7. 
Naturplanmål 
Større naturmæssig variation i nåleskoven, etablering af vandhuller. 
Tiltag 
På længere sigt: Nåleskoven kan virke noget ensformig, og det vil være en fordel med 
etablering af 3-4 småsøer omgivet af små lysninger på passende steder i lavninger i terrænet. 
Hel eller delvis genplantning med løvskov (gerne Stilk-Eg og Vinter-Eg) og Skov-Fyr bør 
overvejes.  

      

Naturelement 58 (Saltsø Skov) 
Se bilag 5. 
Type og størrelse 
Primært gammel løvskov med få beplantninger af nåleskov. 
Nuværende tilstand 
Skoven ligger i et kuperet terræn, der skråner ned mod det centrale sø- og moseområde 
(naturelement 59). Den sydlige og centrale del er for det meste gammel bøgeskov, hvor flere 
træer har en alder på et par hundrede år. Midt-sydligt i bøgeskoven ligger en ret anseelig 
gravhøj, der er kraftigt omformet ved tilføjede stensætninger i romantisk stil, ligesom der er en 
trappe op til højens top. Saltsø Skov har en meget isoleret beliggenhed, og der kommer ikke 
mange mennesker her. 
Naturværdi 
Høj. Se prioriteringsskema bilag 7. Skoven er et smukt eksempel på gammel løvskov og 
rummer botanisk set mange almindelige skovbundsarter, men ingen usædvanlige.  Skoven 
udgør med sin isolerede beliggenhed et vigtigt refugium for dyr og planter. 
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Naturplanmål 
Skoven får lov til at udvikle sig mod naturskov.  
Tiltag 
Ingen udover at lade skoven udvikle sig mod naturskov. 

 
Stengærde på vestsiden af Saltsø Skov med Hjertebladet Gemserod 

 

Naturelement 59 (Sø og mose i Saltsø Skov)  
Se bilag 5. 
Type og størrelse 
Sø og mose beliggende centralt i Saltsø Skov.  
Nuværende tilstand 
Søen er givetvis opgravet og oprenset for år tilbage. Den er nu under kraftig tilgroning med 
især Bredbladet Dunhammer. Der ligger en ellebevokset ø ude i søen. Bunden er dyndet, 
vandet er brunligt og vandkvaliteten middel. Søen og mosen er forholdsvis næringsrige. I 
østenden af søen er der vandækket ellesump, hvor elletræerne er blevet stynet for nogle år 
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siden. Vandstanden er stærkt svingende. Der er registreret grågæs, som muligvis yngler i 
søen, samt grå-, taffel- og troldænder og blishøns, og desuden gråstrubet lappedykker. 
Søen er formentlig et gammelt dødishul. Den nuværende udformning er sandsynligvis opstået 
pga. tørvegravning under og omkring Verdenskrigene, især 2. Verdenskrig. Det ser ud som 
om der siden er sket afgravninger for at øge vandarealet i jagt- og naturøjemed. Sø- og 
moseområdet er §3 beskyttet.  
Naturværdi 
Høj. Se prioriteringsskema bilag 7. Sø- og moseområdet i Saltsø Skov udgør en værdifuld 
biotop for vandfugle, ligesom der findes en ret varieret eng- og sumpplantevegetation. 
Naturplanmål 
Søen får lov at passe sig selv og overgå til naturlig succession. Det vil kræve meget store 
indgreb at holde søen åben på lidt længere sigt. 
Tiltag 
Ingen 

Naturelement 30 (Egebjerg) 
Se bilag 5. Foto af naturelement 30 mangler. 
Type og størrelse 
Løv- og nåletræsbeplantning på ca. 1,5 ha. 
Nuværende tilstand 
Der går en markvej forbi Egebjerg fra nord. Langs vestkanten ud mod markvejen er der et 
stedvis ret velbevaret stengærde. Egebjerg har sikkert tidligere været en tør bakke med 
interessant vegetation. Langs vejen og stengærdet kan man endnu finde halvsjældne arter 
som Due-Skabiose og Knoldet Mjødurt, der ikke er fundet andre steder på Svanholm. 
Beplantningerne rummer kun almindelige arter. Egebjerg har fredskovstatus. Desuden er 
stengærderne ved Egebjerg beskyttet i henhold til Museumslovens §29a. 
Naturværdi 
Middel. Se prioriteringsskema bilag 7. Egebjerg er en værdifuld ”oase” midt på store dyrkede 
marker, og har betydning for den biologiske spredning fra Julianehøj Skov mod syd til Saltsø 
Skov, hvor Egebjerg ligger ca. midtvejs imellem de to skovområder. 
Naturplanmål 
Egebjerg skal gøres mere soleksponeret, især randarealerne. Genskabelse af åbne partier 
med tørbundsvegetation på hele eller dele af Egebjerg. Disse tiltag skal dog kunne forenes 
med fredskovstatusen, hvad de formentlig godt kan. 
Tiltag 
På kort sigt: Rydning af noget af buskadset omkring stengærdet for at gøre det mere 
lyseksponeret. 
På længere sigt: Man bør overveje om man kan genskabe nogle af de åbne, tørre partier i 
skoven f.eks ved fåregræsning. Især vestkanten med de halvsjældne planter bør holdes 
lysåben ved hjælp af græsning.  
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Svanholm Parkskov 

 

Naturelement 21 (Stengærde omkring Svanholm Parkskov) 
Se bilag 5. 
Type og størrelse 
Stengærde på ca. 1200 meter. 
Nuværende tilstand 
Der er en ret varieret flora af mosser og laver på stengærdet, dog ingen sjældne arter. 
Stengærdet har historisk betydning, og betydning for den landskabelige og visuelle opfattelse 
af Svanholm hovedgård. Stengærdet er beskyttet i henhold til Museumslovens §29a. 
Naturværdi 
Høj. Se prioriteringsskema bilag 7. 
Naturplanmål 
Øget soleksponering, stedvis restaurering. 
Tiltag 
På kort sigt: Rydning af buske og træer, hvor vegetationen er tættest.  
På længere sigt: En gennemgribende, men nænsom, restaurering af stengærdet med 
genopsætning af væltede og udskredne sten, fjernelse af en del af vedplantevegetationen og 
gerne frilæggelse af en bræmme på et par meter på begge sider af stengærdet, hvor man dog 
skal tage hensyn til bevaringsværdige træer.  

Naturelement 41 og 42 (Søer i Svanholm Parkskov) 
Se bilag 5. Foto af naturelement 41 og 42 mangler. 
Type og størrelse 
To søer på hhv. ca. 3000 og 5000 kvm. 
Nuværende tilstand 
Høje træer, mest Småbladet Lind og Bøg, skygger søerne. Der er ikke meget bredvegetation, 
og dyrelivet i søerne er begrænset. Der et overløb mellem de to søer. Vandkvaliteten er dårlig 
pga. den ringe vandudskiftning, ringe vandbevægelse og nedfaldet af blade og grene i søerne. 
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Søerne er §3 beskyttede. 
Naturværdi 
Middel. Se prioriteringsskema bilag 7. 
Naturplanmål 
Bevaring af søernes nuværende udstrækning og vandspejl. 
Tiltag 
På længere sigt: En nænsom oprensning for at bevare søens vandspejl i den nuværende 
udstrækning. 

Naturelement 43 (Sydvestlig sø i Svanholm Parkskov) 
Se bilag 5. Foto af naturelement 43 mangler 
Type og størrelse 
En sø på ca. 3000 m2  
Nuværende tilstand 
Denne sø er mere lyseksponeret end de andre parksøer (naturelement 41 og 42). Vandet er 
uklart og brunligt, og vandkvaliteten ser ud til at være ret dårlig. Der er lidt rørsump omkring 
søen i form af bevoksninger af især Bredbladet Dunhammer. Søen er formentlig ret dyb. Søen 
er §3 beskyttet. 
Naturværdi 
Middel. Se prioriteringsskema bilag 7. 
Naturplanmål 
Øget soleksponering og synliggørelse af søen, nænsom oprensning. 
Tiltag 
På længere sigt kan man foretage en vis restaurering af søen og dens omgivelser. Man bør 
fjerne noget af det buskads omkring søen, der ikke har biologisk eller kulturel værdi af 
betydning. Hvis søen bliver mere synlig og eksponeret, kan den i langt højere grad opleves 
som et værdifuldt naturelement i herregårdsparken. På lidt længere sigt skulle man måske 
overveje en nænsom oprensning af søen. 
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Naturelement 44 (Nordlig del af Svanholm Parkskov) 
Se bilag 5. 
Type og størrelse 
Skovagtig park formentlig anlagt for ca. 200 år siden. 
Nuværende tilstand 
En gammel, lidt forfalden, men smuk lille herregårdspark, hvor store dele har skovagtig 
karakter. Skoven domineres af Småbladet Lind og Bøg samt Ask. Der er en ikke særlig artsrig 
skovbundsvegetation af bl.a. Hvid Anemone, Kæmpe-Svingel og Enblomstret Flitteraks samt 
lidt Plettet Arum. Mange væltede træer får lov til at blive liggende og omsættes af svampe 
m.v., hvilket er med til at give området stor biologisk værdi. Der er mange værdifulde 
enkelttræer, og parken er en god lokalitet for småfugle og spætter.  
Naturværdi 
Høj. Se prioriteringsskema bilag 7. 
Naturplanmål 
Bibeholdelse af parkens nuværende naturmæssige karakter, dog en vis åbning ned mod søen 
naturelement 43. 
Tiltag 
På længere sigt: Det ville være fint, hvis der kunne skabes et større samspil med søen mod 
vest(naturelement 43), som ligger smukt i parken. Måske skulle man foretage en nænsom 
udtynding af krat og småtræer nær søens bredder for at gøre søen mere ”synlig”. 

Naturelement 45 (Sydlig del af Svanholm Parkskov) 
Se bilag 5. Foto mangler af naturelement 45. 
Type og størrelse 
Skovagtig park med græsplæner indimellem.  
Nuværende tilstand 
Denne del af parken rummer også gamle løvtræsbevoksninger i lighed med naturelement 44, 
bl.a. flere store gamle bøge. Det udgør et værdifuldt område for bl.a. spætter og småfugle. 
Der findes en del rester fra det tidligere haveanlæg: Rhododendronkrat m.v. Der er dog også 
plæner o.a. åbne områder. 
Naturværdi 
Høj. Se prioriteringsskema bilag 7. 
Naturplanmål 
Nuværende tilstand bevares, dog lidt oprydning enkelte steder. 
Tiltag 
Det vil være oplagt, at dele af Parkskoven med dens gamle træer og mere eller mindre 
uplejede arealer får status som urørt skov/naturskov.  
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Naturelement 60 (Parkområde ved indkørslen til Svanholm) 
Type og størrelse 
P-plads, plæne og park. Areal: ca. 2 ha.  
Nuværende tilstand 
Det er især karakteriseret ved mange veludviklede valnøddetræer og rummer også P-pladser 
for beboere og besøgende. Det er Svanholms ”velkomstportal” for mange besøgende. 
Naturværdi 
Middel. Se prioriteringsskema bilag 7. 
Naturplanmål 
At skabe et smukt og indbydende indgangsparti til Svanholm. 
Tiltag 
På kort sigt: Opsætning af bænke og evt. informationstavler om Svanholm.  
På længere sigt: Plantning af et par markante store træer (f.eks. Storbladet Lind, Stilk-Eg eller 
Bøg). Hvis man planter dem nu, tager det vel ca. 30 år før træerne begynder at blive 
markante. 
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Naturelement 61 (Mindesøjle ved indkørslen til Svanholm) 
Se bilag 5. 
Type og størrelse 
Monument 
Nuværende tilstand 
En søjle med en buste af en tidligere ejer og godsejer. Den markerer hovedindgangen til 
Svanholm. 
Naturværdi 
Ingen speciel, men monumentet har betydelig kulturel og symbolsk værdi. 
Naturplanmål 
Informationstavle 
Tiltag 
Der kan opstilles en afdæmpet og æstetisk forsvarlig informationstavle i naturmaterialer, der 
informerer kort om Svanholms ældre og nyere historie. 

STATUS OG UDVIKLINGSMULIGHEDER 
Svanholms areal har et højt naturindhold. Der er ikke så mange ”gamle” naturtyper som f.eks. 
tørvemoser, gammelt overdrev eller gammel skov, men dog nogle. Naturindholdet består i høj 
grad af et afvekslende landskab med mange biologiske nicher og mange levesteder for dyr og 
planter. Der er ikke en stor koncentration af sjældne arter, men dog nogle og de vigtigste er 
omtalt nedenfor.  

Skovene 
Julianehøj Skov består mest af gammel bøg, dog med 10-15 pct. nåletræer. Den giver 
umiddelbart indtryk af at være en gammel skov, men er dog først plantet i slutningen af 1800-
tallet. Mod vest er træerne dog ældre, da de her har indgået i den skovagtige slotspark.  
I Krogstrup Skov findes et ældre løvskovsparti mod vest, hvor træerne må være 100-150 år 
gamle; det meste af skoven er dog mindre interessant nåleskov samt en større nyplantning af 
eg m.v.  
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Også den isolerede Saltsø Skov rummer et parti med gammel bøgeskov med meget store 
træer, der må være omkring 120 år gamle - eller mere.  Meget af Saltsø Skov er dog 
nyplantning af løvskov og lidt nåleskov. 

Øvrige værdifulde naturområder 
Der findes nogle overdrevspartier bl.a. ved Venslev Mose (naturelement 47), som græsses i 
perioder. De er endnu ikke specielt artsrige, men den økologiske drift vil sandsynligvis fremme 
en udvikling mod mere artsrige overdrevssamfund. Tilsvarende kan siges om engene, især 
engene vest for Svanholm-komplekset (naturelement 25). I dette område findes også 
ejendommens største søer (naturelement 47, 48 og 49). Det er lavvandede og gode 
fuglesøer. Derudover findes der en række småsøer og småmoser. 
Hvad der i øvrigt kendertegner Svanholm er den store mængde stengærder. Nogle af dem er 
velbevarede, andre er mere tilgroede og forfaldne med væltede sten etc. Der findes også 
overgange til jordvolde. Forsigtigt anslået rummer Svanholms areal mindst 10 km historiske 
stengærder.  

Sjældne og beskyttelseskrævende arter 
Planter 
Blandt de botanisk værdifulde områder er der grund til at nævne det lille ekstremfattigkær med 
sphagnumhængesæk ved Ny Krogstrup (naturelement 35). Det rummer bestande af den 
insektædende plante Rundbladet Soldug. Ekstremfattigkær er efterhånden en sjælden 
naturtype, og det er så vidt vides det eneste ekstremfattigkær på egnen. I nævnte kær findes 
en række typiske planter som f.eks. Tue-Kæruld, Tråd-Star m.v., som ikke er egentlig sjældne, 
men dog usædvanlige i området. I Venslev Mose (naturelement 47) findes svage tilløb til 
kalkkær med arter som Tvebo Baldrian, Gul Rævehale og Stivtoppet Rørhvene. Den 
halvsjældne Gul Rævehale findes også i mosen ved Saltsø Skov (naturelement 59). 
Stengærdet, der afgrænser Svanholms jorder mod nordvest (naturelement 62), rummer meget 
store bestande af den på landsplan sjældne bregne Storbladet Engelsød (Polypodium 
interjectum). Forekomsten er usædvanlig. Det kan ikke helt afvises, at den på et tidspunkt er 
plantet ud der, men forekomsten virker spontan og meget livskraftig. 
Ved Egebjerg (naturelement 30) gror der halvsjældne planter som Due-Skabiose og Knoldet 
Mjødurt på det vestvendte stengærde. 

Padder og krybdyr 
Lille vandsalamander optræder ret sparsomt, f.eks. ved naturelement 18. Spidssnudet frø, 
som er beskyttet som EF-habitatart, er udbredt på Svanholm. Løgfrø er sjælden i Danmark, og 
forekomsten ved naturelement 18 er usædvanlig.  
Snog og almindeligt firben forekommer flere steder. F.eks. er nogle af stengærderne gode 
lokaliteter for firben. Stålorm og hugorm er ikke registreret. 

Insekter 
Der er et rigt insektliv af bl.a. guldsmede og dagsommerfugle mange steder, men ingen 
sjældenheder. Den mest usædvanlige observation er dukatsommerfugl. Registreringerne af 
insekterne har dog ikke været så systematiske som for planternes vedkommende. 
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Fugle 
I Julianehøj Skov yngler et ravnepar. Ravnen er, skønt i fremgang, endnu ret sjælden i 
Danmark. Det formodes, at der yngler et par rørhøge i moserne vest for Svanholm-
komplekset. Sortspætte er hørt en enkelt gang ved Svanholm Parkskov. Skovsneppe er også 
hørt enkelte gange mod vest i Julianehøj Skov og i Svanholm Parkskov. Gråstrubet 
Lapperdykker er kendt fra Ålemosen. Som for insekternes vedkommende er 
fugleregistreringerne i forbindelse med denne naturplan ikke systematiske. 

NATURPLANENS GENNEMFØRELSE 
I det følgende beskrives, hvordan naturplanen kan føres ud i livet. Det er naturligvis op til 
ejerne på Svanholm, om man ønsker at følge forslag og anbefalinger eller ej. 

De første tiltag: 2005-2006 
Det foreslåes, at man i den indledende fase starter med de mindre arbejdskrævende tiltag, 
samt foretager en samlet gennemgang af området for at få et beslutningsgrundlag for de 
langsigtede tiltag.  Naturplanens anbefalinger kan danne grundlag for denne gennemgang. 
Desuden etableres på forsøgsbasis en natursti. 

Naturpleje 
Man kan indledningsvis give alle, eller i alt fald de fleste, stengærder et hurtigt eftersyn, så 
man får et overblik over, hvor der er størst behov for tiltag. Her kan man henholde sig til 
gennemgangen af de enkelte naturelementer. Det foreslåes, at man finder en dag eller to i 
vinterhalvåret, hvor der er tid, og inspicerer de vigtigste stengærder. Hvor der er høj 
urtevegetation eller meget ung opvækst af træer og buske på og omkring stengærderne, er 
der behov for at afslå vegetationen med kratryder eller le. Stengærderne tæt på Svanholm har 
højeste prioritet. Det gælder stengærderne omkring parkskoven og bygningerne, vestgærdet 
ved skoven og langs vejen mod syd. Ved det værdifulde stengærde med bregnen Storbladet 
Engelsød (naturelement 62) slåes de kraftigste nældebevoksninger et par gange i løbet af 
vækstsæsonen, og nældehøet fjernes. 
Ved den lavvandede sø sydvest for Svanholm-komplekset (naturelement 38) ryddes en 
bræmme af granskoven mod øst, så der ”åbnes op” for søen. Herved skabes en 
sammenhæng med lavbundsarealerne mod nord og nordøst. 
Vegetationen på Julianehøj udtyndes, så højen bliver bedre at bruge som udsigtspunkt. 
Der foretages en ”mild” oprydning i Svanholm Parkskov, især mod vest. Fældning af træer 
skal undgås, med mindre det er nødvendigt af sikkerhedsmæssige årsager. Gamle, væltede 
træer skal fortsat have lov til at blive liggende med mindre de er til alvorlig hindring for 
nødvendig færdsel. 
Der udtyndes moderat i buskvegetationen omkring mosen ved Ny Krogstrup (naturelement 
35) for at gøre randarealerne mere lysåbne. 

Afgræsning 
Det bør generelt undersøges, om det er muligt at udvide afgræsningen på udvalgte steder. 
Især ved jorddiget (naturelement 9), de mere tørre dele af Venslev Mose (naturelement 47), 
som ikke allerede bliver afgræsset, og ved det lille moseområde lige vest for parkskoven (49). 
På disse nævnte steder er behovet størst i naturmæssig sammenhæng. 
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Natursti 
Der etableres forsøgsvis en ringformet natursti gennem Svanholm Parkskov, den vestlige del 
af Julianehøj Skov og syd om Svanholm-komplekset. Naturstien tager udgangspunkt i 
eksisterende veje og spor, og omfatter ikke egentlige nyanlæg. Der udarbejdes en guide til 
stien. Formidlingsark lavet i tilknytning til denne naturplan vil relatere sig til naturstien. 

Det lange sigt: 2005-2014 
Her er det, i højere grad end ved de kortsigtede foranstaltninger, ressourcekrævende tiltag der 
nævnes. 

Naturpleje og naturgenopretning 
Stengærderne gennemgåes mere systematisk og man foretager opsætning af væltede sten. 
Stengærderne gøres mere lysåbne ved rydning af selvsået krat.  
Man bør foretage en egentlig rydning af træ- og buskvæksten på Julianehøj. Det vil 
sandsynligvis være bedst at gentage rydningen ca. hvert 5.-8. år. 
Man bør foretage en skånsom oprensning af de småsøer, som man synes skal bevare et frit 
vandspejl på længere sigt. Alternativet er at lade søerne ligge og gro til som pilemoser. 
Herved mister de betydningen som ynglebiotoper for blandt andet padder, men til gengæld 
kan de udvikle sig til gode nattergalelokaliteter. 
I forbindelse med skovning af granskoven (naturelement 57) bør man foretage en nænsom 
restaurering af det lille sø- og moseområde (naturelement 38). Det undersøges om 
græsningen på engene mod nord og nordøst kan strækkes ned til naturelement 38, så det 
kommer til at ligge i naturlig sammenhæng med eng- og mosedragene (naturelementerne 25, 
47 og 48). 
Hvis granskoven langs Skarndalsrenden (naturelement 52) skal fældes, vil det være godt at 
etablere lysninger omkring de småmoser, der ligger i og op til den nuværende granskov. Der 
bør ske en vis gentilplantning med løv (f.eks. asketræer), men således at området på længere 
sigt får en mindre lukket karakter end nu. 
Hvis der er ressourcer til det, vil det være godt med en moderat oprensning af søerne i 
Svanholm Parkskov. Man kan prøve at gøre den sydvestlige sø i parkskoven (naturelement 
47) lidt mere soleksponeret. 
Dele af Julianehøj Skov, Krogstrup Skov, Saltsø Skov og det meste af Svanholm Parkskov får 
status af ”naturskov”. Den nuværende miljøvenlige drift af de øvrige skovarealer fortsætter. 
Den værdifulde tørvemose ved Ny Krogstrup (naturelement 35) gennemgåes. Hvis 
mosefladen er under tilgroning skal der ”ryddes op” i birk og pil ca. hvert 10. år. 
Hvis man kan hæve vandstanden i moserne vest for Svanholm (naturelement 47 og 48) vil det 
gavne især ænder o.a. vandfugle.  Man kan overveje at genetablere den tidligere store, 
lavvandede sø, som har ligget i Venslev mose. Det er et større projekt, som kræver aftale med 
relevante myndigheder. Ved naturelement 48 undersøges om man kan foretage rørskær med 
nogle års mellemrum, for at fjerne næringsstoffer fra kæret og skabe bedre vilkår for 
engplanter og fugle. 

Naturstier 
Formålet med naturstierne er bl.a. at øge mulighederne for at komme rundt til de store 
naturværdier på Svanholm. Naturstiernes placering skal ske med størst mulig hensyntagen til 
de naturværdier, som er der. Naturstierne må ikke gå tværs gennem sårbare naturområder, 
men skal følge deres periferi på en måde, så naturværdierne ikke lider skade. Naturstierne 
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kommer i høj grad også forbi og gennem landbrugsområderne på Svanholm, og det er 
hensigten, at de skal gøre det muligt for brugerne at opleve den økologiske drift. 
Vi foreslår bl.a.  
1. Natursti fra Svanholm syd om Julianehøj Skov, rundt om kæret ved Ny Krogstrup øst om 
Julianehøj Skov og tilbage til Svanholm. 
2. Natursti i Julianehøj Skov fra mindestøtten, rundt i skoven hen til Julianehøj og tilbage ad 
en anden vej gennem skoven. 
3. Natursti ved kærområderne vest for Hovedbygningen inklusive Venslev Mose. 
4. Natursti fra hovedbygningen gennem Parkskoven til markvej mod vest mod Ålemosen og 
vindmøllerne.  
5. Natursti i Krogstrup Skov. 
6. Natursti fra Svanholm forbi Egebjerg til Saltsø Skov (den kommer delvis til at forløbe uden 
for Svanholms område, hvilket kræver aftale med andre lodsejere). 
7. Natursti i Saltsø Skov og omkring Saltsø Sø. 
8. ”Cykelrutenatursti”, der kommer rundt til det meste af Svanholm. Man starter fra 
hovedbygningen, kører ad lindealléen til Krogstrup Skov, kort forløb i Krogstrup Skov (hvor 
man kan trække cyklen), ad markvejen til Julianehøj Skov, øst og syd om Julianehøj Skov ad 
markveje, ud til Svanholm Alle, mod syd til hovedlandevejen, mod syd herfra, ad smal asfalt 
vej til Saltsø Skov, gennem Saltsø Skov og tilbage ad markvejen forbi Egebjerg og tilbage til 
Svanholm ad asfaltvejene. 
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BILAG 

Bilag 1: Oversigtskort med Svanholms ejendom 
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Bilag 2: Særligt følsomme landbrugsområder (SFL) 
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Bilag 3: Skovrejsningområder  
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Bilag 4: Beskyttede naturtyper 
 

 

Bilag 4: Beskyttede naturtyper 59



 

Bilag 5: Kort over naturelementer 
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Bilag 6: Liste over naturelementer på Svanholm svarende 
til numre på kort 
Liste over naturelementer 
1. Vestligt stengærde ved Julianehøj Skov 
2. Skovsø i Julianehøj Skov 
3. Tilgroet Skovsø i Julianehøj Skov 
4. Nordligt stengærde ved Julianehøj Skov 
5. Østligt stengærde ved Julianehøj Skov 
6. Julianehøj 
7. Langdysse i nåleskov øst for Julianehøj Skov 
8. Sø 
9. Jorddige og langs en del af Svanholms østgrænse 
10. Sydligt stengærde ved Julianehøj Skov 
11. Lysåben sø syd for Julianehøj Skov 
12. Tilgroet sø samt ny sø 
13. Temporær sø på mark 
14. Stærkt tilgroet skovsø i Krogstrup Skov 
15. Krogstrup Skov 
16. Levende hegn nord for Julianehøj Skov 
17. Vejskråning i sydkanten af Krogstrup Skov 
18. Sø syd for Krogstrup Skov 
19. Skråning, nordvendt 
20. Lindeallé 
21. Stengærde omkring hovedgårdens park 
22. Stengærde langs Svanholm Allé 
23. Stengærde langs Svanholm Allé 
24. Levende hegn syd for Svanholm-komplekset 
25. Fugtigt, græsset engdrag sydvest for Svanholm 
26. Mose eller temporær oversvømmelse 
27. Sø og pilemose i vestenden af Svanholms område 
28. Lille fyrreskov 
29. Stendynge 
30. Egebjerg 
31. Levende hegn langs Svanholms sydgrænse 
32. Levende hegn syd for Julianehøj Skov 
33. Hegn og jorddige mellem Julianehøj Skov og Kæret 
34. Sø øst for Julianehøj Skovs sydøsthjørne. 
35. Kæret eller Krogstrup Mose 
36. Dam øst for vejen syd for Svanholm 
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37. Hegn og stengærde langs Svanholms sydgrænse 
38. Sø- og moseområde 
39. Lille dam nær Svanholms østgrænse 
40. Ålemosen 
41. Østlige sø i Svanholms parkskov 
42. Vestlige sø i Svanholms parkskov 
43. Sydvestlig sø i Svanholms parkskov 
44. Nordlige del af Svanholms park 
45. Sydlige del af Svanholms park 
46. Julianehøj Skov under et 
47. Venslev Mose sydvest for Svanholm 
48. Sø- og moseområde lige vest for Svanholm-komplekset 
49. Mose- og sø 
50. Nordlige vindmølle med omgivelser 
51 Sydlige vindmølle med omgivelser 
52. Nåleskov langs grøft mellem naturelement 48 og Skarndalhus 
53. Levende hegn langs Svanholms vestgrænse 
54. Sø eller vandreservoir nær Svanholms nordgrænse 
55. Stengærde langs Svanholms nordgrænse - se 62 
56. Granskov øst for Julianehøj Skov. 
57. Granskov syd for Svanholm 
58. Saltsø Skov i sin helhed minus mose og sø. 
59. Sø og mose i Saltsø Skov 
60. Parkområde m.v. ved indkørslen til Svanholm 
61. Mindesøjle med omgivelser ved indkørslen til Svanholm 
62. Stengærde mod nord 
63. Nord-sydgående læbælte nord for Svanholm-komplekset 
64. Nord-sydgående læbælte mellem Ålemosen og den nordlige vindmølle
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Bilag 7: Prioriteringsskema over naturelementer 
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Bilag 8: Floraliste for Svanholm 
Denne floraliste omfatter de arter af blomsterplanter der er observeret ved feltarbejdet i 
forbindelse med udarbejdelsen af naturplanen for Svanholm i 2004. Desuden er medtaget 
enkelte mosser og laver. Særlige forekomster er mærket med en stjerne (*). Sjældne 
forekomster er mærket med to stjerner (**). 
Listen omfatter 309 arter af blomsterplanter. Der er kun medtaget arter, der forekommer 
vildt eller forvildet. Egentlige haveplanter, som næppe er i stand til at producere 
spiringsdygtige frø, er ikke medtaget. 

Karplanter: 
Andemad, Kors- (Lemna trisulca): i de større søer og moser. 
Andemad, Liden (Lemna minor): m.alm. i søer og moser. 
Andemad, Tyk (Lemna gibba)*. Menes iagttaget i skovsøen naturelement 2 i Julianehøj 
Skov. 
Anemone, Gul (Anemone ranunculoides): udplantet enkelte steder mod øst i Julianehøj 
Skov og Svanholm Parkskov. 
Anemone, Hvid (Anemone nemoralis): Udplantet mod øst i Julianehøj Skov, hvor den 
breder sig. Desuden i den østlige del af Krogstrup skov og Saltsø Skov. Også udplantet i 
Svanholm Parkskov. 
Arum, Plettet (Arum maculatum): udplantet, naturaliseret og bredende sig kraftigt mod øst i 
Julianehøj Skov samt i Svanholm Parkskov. 
Ask (Fraxinus excelsior): alm. som opvækst, næppe plantet. 
Asp, Bævre- (Populus tremula): Krogstrup Skov m.v. 
Baldrian, Tvebo (Valeriana dioica)*: Ret sparsom i Venslev Mose. 
Bellis, Tusindfryd (Bellis perennis): m. alm. 
Birk, Vorte- (Betula pendula): Almindelig vild og plantet 
Blærerod (Utricularia)**: en ubestemt art blærerod i søen i tørvemosen ved naturelement 
35.  
Blåhat (Knautia arvensis): hist og her langs veje og i stabil græsvegetation. 
Borst, Høst- (Leontodon autumnalis): m. alm. i stabil græsvegetation, langs veje, i plæner. 
Brandbæger, Almindelig (Senecio vulgaris): Almindeligt ukrudt. 
Brandbæger, Eng- (Senecio jacobaea): hist og her i græsvegetation, men ikke særlig 
hyppig på Svanholm. 
Brandbæger, Vår- (Senecio vernalis): efterhånden almindeligt ukrudt i Danmark, men 
sparsom på Svanholm: brakjord, yngre græsmarker, nyplantninger, etc. Især på mere 
sandet jord. 
Brombær, Almindelig (Rubus plicatus): set i hvert fald i Krogstrup Skov. 
Brombær, Armensk (Rubus armeniacus): almindelig forvildet art. 
Brombær, Ru (Rubus radula): flere steder i skov og krat. 
Brunelle, Almindelig (Prunella vulgaris): M. alm. i græsvegetation, langs veje og stier etc. 
Brunrod, Knoldet (Schrophularia nodosa): set et par steder i ung skov. 
Brøndsel, Fliget (Bidens tripartita): almindeligt ukrudt på vandmættet agerjord. 
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Bukketorn, Almindelig (Lycium barbarum): plantet nogle steder i hegn, og måske forvildet 
derfra. 
Bunke, Bølget (Deschampsia flexuosa): Kun sparsom i kanten af granplantning øst for 
Julianehøj Skov og i Saltsø Skov. 
Bunke, Mose- (Deschampsia caespitosa): M.alm., især på lidt fugtig udyrket bund. 
Burre, Filtet (Arctium tomentosum): ukrudt på næringsrige steder ved veje og stengærder. 
Bøg (Fagus sylvatica) 
Cikorie (Cichorium intybus): hist og her langs veje. 
Druemunke (Actaea spicata)*: Få eksemplarer i lille bestand i Julianehøj Skov. 
Dueurt, Kær- (Epilobium palustre): Venslev Mose 
Dueurt, Lodden (Epilobium hirsutum): alm. på ugræssede engarealer m.v. 
Dunhammer, Bredbladet (Typha latifolia): m.alm. og bestanddannende i især næringsrige 
vådområder. 
Dunhammer, Smalbladet (Typha angustifolia): stedvis almindelig og bestanddannende, 
danner f.eks. limnisk (vanddækket) rørsump i store dele af Venslev Mose. 
Døvnælde (Lamium album): almindelig på næringsrige steder nær haver, i skov og krat. 
Eg, Stilk- (Quercus robur) 
El, Grå- (Alnus incana): plantet i hegn, og ret sjældent forvildet. 
El, Rød- (Alnus glutinosa): plantet og forvildet og vildtvoksende ved Saltsø m.v. 
Elm, Skov- (Ulmus glabra): alm. 
Engelsød, Storbladet (Polypodium enterjectum): talrig på stengærdet naturelement 62 
mod NV på Svanholm. 
Eranthis (Eranthis hyemalis): hyppigt forvildet nær bygninger og haver. 
Evighedsblomst, Sump- (Gnaphalium uliginosum): få steder på vandlidende jord. 
Fingerbøl, Almindelig (Digitalis purpurea)*: set i Saltsø Skov og Venslev Mose. 
Fladbælg, Gul (Lathyrus pratensis) 
Fladstjerne, Græsbladet (Stellaria graminea): m.alm. i græsvegetation. 
Fladstjerne, Kær- (Stellaria palustris): Venslev Mose, Saltsø m.v. 
Fladstjerne, Stor (Stellaria holostea): i Krogstrup Skov og Saltsø Skov. 
Fladstjerne, Sydlig Lund- (Stellaria nemorum ssp. glochidisperma):  en mindre bevoksning 
på 3-4 m2 midt-nordligt i Julianehøj Skov. 
Flitteraks, Enblomstret (Melica uniflora): hist og her, under udbredelse i skovene. 
Forglemmigej, Eng- (Myosotis scorpioides var. scorpioides): Almindelig på fugtig engjord, i 
moser, ved søbredder etc. 
Forglemmigej, Mark- (Myosotis arvensis): hyppig langs markkanter, vejkanter, i 
græsvegetation etc. 
Forglemmigej, Skov- (Myosotis sylvatica): bemærket flere steder. Arten er under 
udbredelse som forvildet fra dyrkning i haver og på gartnerier, men forekommer også 
oprindeligt i næringsrige skove. 
Fredløs, Almindelig (Lysimachia vulgaris) hyppig ved vådområder. 
Fredløs, Dusk- (Lysimachia thyrsiflora): alm. ved fattigkæret ved naturelement 35. 
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Fredløs, Pengebladet (Lysimachia nummularia): hist og her i græsplæner, langs veje etc. 
Fuglegræs, Almindelig (Stellaria neglecta): m.alm. 
Fuglegræs, Bleg (Stellaria pallida)*: menes set ved skovvej i Julianehøj Skov. 
Fyr, Skov- (Pinus sylvestris): opvækst ses hist og her i Krogstrup Skov. 
Følfod (Tusillago farfara): især på lerjord, ikke hyppig på Svanholm. 
Galtetand, Kær- (Stachys palustris): ukrudt på vandlidende agerjord et par steder. 
Galtetand, Skov- (Stachys sylvatica): bemærket et par steder i skove og langs veje og 
stier. 
Gedeblad, Almindelig (Lonicera periclymenum): ret få forekomster i skovene. 
Gedeblad, Dunet (Lonicera xylosteum): plantet i haver, og hist og her forvildet i skovene, 
næppe oprindeligt vild i området. 
Gedeskæg, Småkronet- (Tragopogon pratensis ssp. minor.): set et par steder ved 
vejkanter og stengærder. 
Gemserod, Hjertebladet (Doronicum pardalianches): forvildet et par steder. 
Gråbynke, Almindelig (Artemisia vulgaris ssp. vulgaris): almindligt ukrudt. 
Guldnælde, Have- (Lamiastrum galeobdolon ssp. argentatum): forvildet fra dyrkning i 
haver i skov og krat flere steder. 
Guldstjerne, Almindelig (Gagea lutea): ret sparsom i Julianehøj Skov. 
Guldstjerne, Liden (Gagea minima)*: En bestand dækkende 4-5 m2 midt nordligt i 
Julianehøj Skov. 
Gulerod, Vild (Daucus carota ssp. carota): alm. ved vejkanter, i græsvegetation, på 
skrænter etc. 
Gyldenris, Sildig (Solidago gigantea): hist og her forvildet, men næppe noget problem som 
landskabsukrudt på Svanholm. 
Gåsefod, Hvidmelet (Chenopodium album): m. alm. ukrudt 
Gåsemad, Almindelig (Arabidopsis thaliana) 
Hanekro, Almindelig (Galeopsis tetrahit): ukrudt i markkanter, ved hegn og krat etc. 
Haremad, Almindelig (Lapsana communis ssp. communis): Meget almindelig i skov, også 
almindelig som markukrudt. 
Hassel (Corylus avellana): almindelig i skov og krat. 
Hasselbrombær (Rubus Sekt. coryllifolia): Almindelig i krat og hegn 
Hejre, Blød (Bromus hordeaceus ssp. hordeaceus): M.alm. 
Hejre, Gold (Bromus sterilis): ikke særlig almindelig ukrudtsplante langs veje etc. 
Hejrenæb (Erodium cicutarium): En hyppig ukrudtsplante på let jord, langs veje etc. 
Hindbær (Rubus idaeus): alm. i skov og krat. 
Hjortetrøst (Eupatorium cannabinum): Hist og her ved moser, især skovmoser. 
Honningurt (Phacelia tanacetifolia): forekommer sparsomt et par steder, vel som rester fra 
tidligere udsåninger. 
Hornblad, Tornfrøet (Ceratophyllum demersum): Sø i vestlige del af Venslev Mose. 
Hulsvøb, Almindelig (Chaerophyllum temulum): alm. i skov og krat, som ukrudt etc. 
Humle, Almindelig (Humulus lupulus): hist og her forvildet og evt. vild. 
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Hundegræs, Almindelig (Dactylis glomerata): M.alm. 
Hundegræs, Skov- (Dactylis glomerata ssp. lobata)*: Ret sparsom mod vest i 
løvskovspartierne i Krogstrup Skov. 
Hundepersille (Aetusa cynapium): alm. på næringsrige steder. 
Hvene, Almindelig (Agrostgis tenuis): M.alm. 
Hvene, Hunde- (Agrostis canina)*: sparsom på overdrevspartier i Venslev Mose. 
Hvene, Kryb- (Agrostis stolonifera var. stolonifera): M.alm. 
Hvene, Stortoppet (Agrostis gigantea): alm, f.eks. på brakjord og i kanten af moser og 
enge m.v. 
Hvidtjørn, Engriflet (Crataegus monogyna): m.alm. 
Hyld, Almindelig: (Sambucus nigra): almindelig 
Hyld, Drue- (Sambucus racemosa var. racemosa): enkelte steder i skovene, muligvis 
plantet i hegn. 
Hæg, Almindelig (Prunus padus): sparsom i skove og moser. 
Hæg, Glansbladet (Prunus serotina): sparsom i læhegn (plantet og sjældent selvsået). 
Høgeskæg, Grøn (Crepis capillaris): markukrudt, mest på mere leret og næringsrig jord. 
Høgeskæg, Tag- (Crepis tectorum): almindeligt markukrudt på Svanholms lette jord. 
Høgeurt, Håret (Pilosella officinarum ssp. officinarum): kun bemærket i Venslev Mose. 
Iris, Gul (Iris pseudachorus): i de større moser: Venslev Mose, Saltsø m.v. 
Jordbær, Skov- (Fragaria vesca): alm. i skovkanter etc. 
Jordrøg, Læge (Fumaria officinalis) 
Judaspenge (Lunaria annua): bemærket som forvildet enkelte steder nær huse. 
Kabbeleje, Eng- (Caltha palustris ssp. palustris): 
Kamille, Lugtløs (Tripleurospermum perforatum): almindligt ukrudt, men ikke særligt 
dominerende på Svanholm 
Karse, Eng (Cardamine pratensis) 
Kartebolle, Gærde- (Dipsacus fullonum): set i få eksemplarer ved gruspladser og langs 
veje. 
Katost, Almindelig (Malva sylvestris): hyppig 
Kattehale (Lytrum salicaria): hist og her i moserne. 
Kirsebær, Fugle- (Prunus avium): hist og her 
Klaseskærm, Billebo- ((Oenanthe aquatica)*: kun ved naturelement 18. 
Klokke, Ensidig (Campanula rapunculoides): forvildet i skov og krat, især nær bebyggelser 
Klokke, Liden (Campanula rotundifolia ssp. rotundifolia): hist og her i overdrevsagtig 
vegetation, langs veje etc., f.eks. ved Venslev Mose. 
Kløver, Alsike- (Trifolium hybridum ssp. hybridum) 
Kløver, Bugtet (Trifolium medium): Venslev Mose m.v. 
Kløver, Fin (Trifolium dubium) 
Kløver, Gul (Trifolium campestre) 
Kløver, Hare- (Trifolium arvense): sparsom 
Kløver, Hvid (Trifolium repens) 
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Kløver, Rød (Trifolium pratense var. pratense) 
Knopurt, Almindelig (Centaurea jacea): få steder ved vejkanter o.l. 
Knopurt, Bjerg- (Centaurea montana): få steder nær bebyggelse, forvildet fra dyrkning. 
Knopurt, Stor (Centaurea scabiosa): få steder ved tørre vejkanter o. l. 
Kongelys, Filtbladet (Verbascum thapsus)*: randarealer m.v. i Krogstrup Skov 
Kongelys, Uldbladet (Verbascum densiflorum)*: ret almindelig ved stengærder, markkanter 
m.v. 
Kongepen, Almindelig (Hypochoeris radicata): få steder i mager græsvegetation. 
Korbær (Rubus caesius): alm. 
Kornblomst (Centaurea cyanus): et sparsomt forekommende markukrudt på Svanholm. 
Kornel, Rød (Cornus sanguinea): plantet og forvildet 
Korsknap (Glechoma hederacea): almindelig på vandlidende agerjord, fugtige og 
næringsrige steder i skov og krat, i kanten af moser etc. 
Kragefod (Potentilla palustris): Kun i naturelement 35, hvor den er almindelig i 
hængesækken og ”laggen” (randzonen). 
Krageklo, Mark (Ononis repens var. repens): hist og her ved vejkanter m.v. 
Krumhals (Anchusa arvensis): ukrudt bemærket få steder. 
Kulsukker, Foder (Symphytum x ublandicum): forvildet flere steder. 
Kvalkved, Almindelig (Viburnum opulus): hist og her i næringsrig skov, i gamle hegn etc. 
Kvik, Almindelig (Elymus repens var. repens): M. alm. 
Kvik, Hunde- (Elymus caninus): kun set sparsomt  mod syd i Julianehøj Skov. 
Kællingetand, Almindelig (Lotus corniculuatus) 
Kæruld, Smalbladet (Eriophorum angustifolium ssp. angustifolium): kun set i 
hængesækken på naturelement 35. 
Kæruld, Tue- (Eriophorum vaginatum)**: kun i hængesækken i naturelement 35, hvor den 
er almindelig. 
Kørvel, Vild (Anthriscus sylvestris): almindelig. 
Liguster (Ligustrum vulgare): hist og her forvildet i skov og krat. 
Lupin, Mangebladet (Lupinus polyphyllus): udsået og forvildet flere steder. 
Løgkarse (Alliaria petiolata): m. alm. 
Mangeløv, Almindelig (Dryopteris filix-mas): ikke særlig almindelig i Svanholms skove. 
Mangeløv, Bredbladet (Dryopteris dilatata): kun få steder i skovene, især hvor der er lidt 
fugtigt. 
Mangeløv, Smalbladet (Dryopteris carthusiana): hist og her i skovene, en lysbladet form 
vokser i den indre dele af Venslev Mose. 
Markarve, Almindelig (Arenaria serpyllifolia): ukrudt på tørre, gerne sandede lokaliteter. 
Miliegræs (Milium effusum): Ret almindelig i ældre løvskov.  
Mirabel (Prunus cerasifera): M. alm. i læhegn, skov og krat. 
Mjødurt, Almindelig (Filipendula ulmaria) 
Mjødurt, Knoldet (Filipendula vulgaris)**: Sparsom på vestvendt stengærde ved Egebjerg. 
Mynte, Krans- (Mentha  x verticillata): i de større moser. 
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Mælkebøtte (Taraxacum) under et; der er ikke skelnet mellem de mange småarter 
Mærke, Bredbladet (Sium latifolium): alm. i fugtige moser (Venslev Mose, Saltsø m.v.) 
Natlys, Toårig (Oenothera biennis) 
Natskygge, Bittersød (Solanum dulcamara var. dulcamara): almindelig i moser og kær, 
undertiden ved markkanter etc. 
Natskygge, Sort (Solanum nigrum ssp. nigrum): ukrudt på næringsrig jord. 
Natviol (Hesperis tristis): bemærket som forvildet enkelte steder. 
Nellikerod, Feber- (Geum urbanum): alm. i skov og krat. 
Nælde, Stor (Urtica dioica) 
Nælde, Stor (Urtica dioica): m. alm. 
Oksetunge, Læge (Anchusa officinalis): Et ret hyppigt ukrudt på de lettere jorder på 
Svanholm, desuden i skovlysninger og langs veje. 
Okseøje, Hvid (Leucantemum vulgare): i græsvegetation, langs veje etc. 
Padderok, Ager- (Equisetum arvense): alm.på vandlidende jord, også i skov 
Padderok, Dynd- (Equisetum fluviatile): hyppig i de større moser. 
Pastinak, Almindelig (Pastinaca sativa var. sativa): ukrudt hist og her, ikke særlig 
almindelig på Svanholm. 
Peberrod (Armoracia rusticana): ret hyppigt forvildet 
Pengeurt, Almindelig (Thlaspi arvense) 
Perikon, Kantet (Hypericum maculatum)*: kun på overdrevsagtige partier ved Venslev 
Mose. 
Perikon, Prikbladet (Hypericum perforatum): almindelig 
Pil, Femhannet (Salix pentandra) 
Pil, Grå- (Salix cinerea ssp. cinerea): Alm.  moser m.v. 
Pil, Selje – (Salix caprea): skovrydninger, lysninger, krat etc. 
Pileurt, Almindelig (Polygonum aviculare ssp. aequale) 
Pileurt, Bidende (Persicaria hydropiper) 
Pileurt, Bleg (Persicaria lapathifolia ssp. pallida). 
Pileurt, Japan- (Fallopia japonica). dyrket og forvildet nær haver etc., men sparsom. 
Pileurt, Vand- (Persicaria amphibia): almindligt markukrudt på vandlidende grund og også 
som flydeplante i nogle af at søerne. 
Pileurt, Vej (Polygonum aviculare ssp. aviculare) 
Pindsvineknop, Grenet (Sparganium erectum): spiller ikke nogen større rolle i 
vådområderne. Der er ikke sondret mellem underarterne. 
Potentil, Gåse- (Potentilla anserina): alm. på fugtige enge etc. 
Potentil, Krybende (Potentilla reptans) 
Rajgræs, Almindelig (Lolium perenne): m.alm. i græsvegetation. 
Randfrø, Hvas (Torilis japonica): almindelig i skov og krat hen på sommeren. 
Ranunkel, Bidende (Ranunculus acris ssp. acris): Hyppig på enge,  i skov og krat. 
Ranunkel, Lav (Ranunculus repens): m. alm. 
Ranunkel, Nedbøjet (Ranunculus flammula) 
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Ranunkel, Nyrebladet (Ranunculus auricomus): hist og her (opdelt i småarter). 
Ranunkel, Storblomstret Vand- (Ranunculus peltatus): Vestlige del af Venslev  Mose. 
Rapgræs, Almindelig (Poa trivialis): m. alm. 
Rapgræs, Eng-  (Poa pratensis ssp. pratensis): alm. 
Rapgræs, Enårig (Poa annua): almindeligt mark- og haveukrudt 
Rapgræs, Fladstrået (Poa compressa): ved grusveje og pladser 
Rapgræs, Stortoppet (Poa palustris)*: Ret hyppig på fugtigbundsarealer, f.eks. i Venslev 
mose. 
Rejnfan, Almindelig (Tanacetum vulgare ssp. vulgare): ikke særligt udbredt på Svanholm, 
men f.eks. på lysåbne steder ved skovveje i Krogstrup Skov. 
Rose, Glat Hunde- (Rosa canina ssp. canina): almindelig I skov og krat. 
Rose, Rynket (Rosa rugosa): ret sparsom i krat og læghegn (plantet og forvildet). 
Rottehale, Eng- (Phleum pratense): M.alm. 
Rævehale, Eng- (Alopecurus pratensis):  M.alm. 
Rævehale, Gul (Alopecurus aequalis)**: Venslev Mose og Saltsø (mod vest) 
Rævehale, Knæbøjet (Alopecurus geniculaus var. geniculatus) alm. på fugtig mark etc. 
Rødknæ (Rumex acetosella) 
Røllike, Almindelig (Achillea millefolium ssp. millefolium): m. alm. i græsvegetation. 
Røn, Almindelig (Sorbus aucuparia) 
Røn, Selje (Sorbus intermedia). 
Rørhvene, Bjerg- (Calamagrostis epigeios): set et par steder i åben skov og langs veje. 
Ikke fremtrædende på Svanholm, og ikke noget problem som ”landskabsukrudt”. 
Rørhvene, Eng- (Calamagrostis canescens): almindelig og bestanddannende i de større 
moser. 
Rørhvene, Stivtoppet (Calamagrostis stricta): forekommer et par steder i Venslev Mose. 
Salat, Tornet (Lactuca serriola): bemærket som markukrudt et par steder. 
Singrøn, Liden (Vinca minor): forvildet nogle steder i skove, nær huse etc. 
Siv, Glanskapslet: (Juncus articulatus): hyppig ved søbredder, på vandlidende jord langs 
veje, i hjulspor etc. 
Siv, Lyse- (Juncus effusus): almindelig på enge, i moser etc. 
Siv, Tudse- (Juncus bufonius): ret hyppigt ukrudt, især på vandlidende jord, i hjulspor etc. 
Skabiose, Due- (Scabiosa columbaria)**: Fåtallig (10-15 planter) på vestvendt stengærde 
ved Egebjerg. 
Skarntyde (Conium maculatum)**: Set  ved stengærdet naturelement 10 på sydsiden af 
Julianehøj Skov. 
Skeblad, Vejbred- (Alisma plantago-aquatica): hist og her ved søer og oversvømmelser. 
Skilla, Russisk (Scilla sibirica) hist og her forvildet i krat og skov. 
Skjolddrager (Scutellaria gallericulata): almindelig i de ”gamle” moser: Saltsø, Venslev 
Mose, naturelement 35 o.s.v. 
Skovarve (Moehringia trinervia): hist og her i skovene. 
Skovmærke (Geum odoratum): I skovene, men ikke særlig udbredt.  
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Skovranke, Almindelig (Clematis vitalba): få steder forvildet. 
Skovsalat (Mycelis muralis): ret hyppig i skovene, især langs vejkanter og i nyplantninger. 
Skræppe, Butbladet (Rumex obtusifolius) 
Skræppe, Kruset (Rumex  crispus) 
Skvalderkål (Aegopodium podograria): m. alm. 
Slåen (Prunus spinosa): Hist og her selvsået i læhegn og skovbryn. 
Snerle, Ager- (Convolvolus arvensis): et almindeligt ukrudt ved veje og stier i agerlandet. 
Snerle, Gærde- (Calystegia sepium ssp. sepium): Flere steder i rørskov ved moser, 
enkelte steder ved hegn etc. 
Snerre, Bleggul (Gul x Hvid  Snerre): (Galium molluo x verum): bemærket et par steder, 
sikkert ret almindelig. 
Snerre, Burre- (Galium aparine): almindeligt ukrudt på næringsrige steder på agerjord, i 
skov og krat. 
Snerre, Gul (Galium verum): i tør og overdrevsagtig græsvegetation, f.eks. ved Venslev 
Mose, på vejkanter etc. 
Snerre, Hvid (Galium mollugo): almindelig. 
Snerre, Kær- (Galium palustre ssp. palustre): Venslev Mose m.v. 
Snerre, Sump- (Galium uliginosum): kun set ved Saltsø 
Star, Blære- (Carex vesicaria): hist og her i moserne. 
Star, Forlænget (Carex elongata)*: meget sparsom 
Star, Håret (Carex hirta): hist og her både i moser og mere tørt ved vejkanter o.l. 
Star, Knippe- (Carex pseudocyperus): alm. i  og ved næringsrige søer og moser, ofte ret 
fugtigt. 
Star, Næb- (Carex rostrata): hist og her, f.eks. i naturelement 35, Venslev Mose etc. 
Star, Skov- (Carex sylvatica): Almindelig og under udbredelse i skovene. 
Star, Stiv- (Carex elata): almindelig i og ved søer og moser. 
Star, Top- (Carex paniculata): ret få tuer i Venslev Mose. 
Star, Tråd- (Carex lasiocarpa)*: Talrig i hængesækken i fattigkæret i naturelement 35. 
Star, Vår- (Carex caryophyllea)**: kun sparsom et sted på tue på græsset eng vest for 
Svanholm Parkskov. 
Stedmoder, Ager- (Viola arvensis): ukrudt 
Stenkløver, Hvid (Melilotus alba): alm. 
Stikkelsbær (Ribes uva-crispa): hist og her forvildet. 
Storkenæb, Blød (Geranium molle): almindelig ukrudtsplante 
Storkenæb, Kløftet (Geranium dissectum): en ret ualmindelig ukrudtsplante. 
Storkenæb, Pyrenæisk (Geranium pyrenaicum): en ret hyppig ukrudtsplante langs vej- og 
skovkanter etc. 
Storkenæb, Stinkende (Geranium robertianum): Almindelig i skov og krat. 
Stregbælg, Blå (Galega orientalis): udsået flere steder, hvor den klarer sig ret godt og 
breder sig, f.eks. øst for Julianehøj Skov ved bikuber og fåreindhegning. 
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Sumpstrå, Almindelig (Eleocharis palustris spp. vulgaris): hyppig ved søbredder og i 
kanten af våd rørsump. 
Svaleurt (Chelidonium majus var. majus): almindeligt forvildet i skov og krat. 
Svinemælk, Ager- (Sonchus oleraceus): hyppigt markukrudt, også i rørskov. 
Svinemælk, Almindelig (Sonchus oleraceus): almindeligt markukrudt. 
Svinemælk, Ru- (Sonchus asper): markukrudt hist og her. 
Svingel, Eng- (Festuca pratensis): Venslev mose m.v. 
Svingel, Kæmpe- (Festuca gigantea): almindelig og under udbredelse i løvskovene. 
Svingel, Rød- (Festuca rubra ssp. rubra): m. alm. 
Svovlrod, Kær- (Peucedanum palustre): narturelement 35 og Venslev Mose 
Sværtevæld (Lycopus europaeus): i moseområder: Venslev Mose, Saltsø o.s.v. 
Syre, Almindelig (Rumex acetosa var. aecetosa): mest på tørre enge. 
Syre, Dusk- (Rumex thyrsiflora): m. alm. 
Syren, Almindelig (Syringa vulgaris): Almindelig plantet i hegn etc., og hist og her forvildet. 
Sæbeurt, Almindelig (Saponaria officinalis) 
Sødgræs, Høj (Glyceria gigantea): alm. og bestanddannende i moserne vest for Svanholm 
Parkskov. 
Sødgræs, Manna- (Glyceria fluitans): alm. på fugtig, oversvømmet bund. 
Sødskærm (Myrrhis odorata): forvildet enkelte steder nær huse. 
Tagrør (Phragmitis australis): Alm. og bestanddannende i moserne. 
Taks (Taxus baccata): Opvækst op til 1 meter ses, men sjældent. 
Tandbæger, Rød (Ballota nigra ssp. nigra): almindelig på næringsrige steder nær 
bebyggelser, ved stengærder etc. 
Tidsel, Ager (Cirsium arvense): almindeligt ukrudt. 
Tidsel, Horse (Cirsium vulgare): almindeligt ukrudt. 
Tidsel, Kruset (Carduus crispus): hyppigt ukrudt langs veje og markkanter, men ikke 
særligt fremtrædende på Svanholm. 
Tidsel, Kær- (Cirsium palustre): ret få steder i moserne på Svanholm. 
Tidsel, Kål- (Cirsium oleraceum): i højstaudevegetation på fugtig jord, men ikke særlig 
udbredt på Svanholm. 
Tormentil (Potentilla erecta): sparsom på overdrev i Venslev Mose. 
Torskemund, Almindelig (Linaria vulgaris): ret sparsom i græsvegetation, på stengærder 
m.v. 
Tranebær (Vaccinium oxycoccus var. oxycoccus): Hyppig i hængesækken i 35. 
Tvetand, , Fliget (Lamium hybridum): markukrudt, men kun set et par steder. 
Tvetand, Liden (Lamium amplexicaule): almindeligt markukrudt. 
Tvetand, Rød (Lamium purpureum): almindeligt markukrudt. 
Valmue, Gærde (Papaver dubium) 
Valmue, Korn (Papaver rhoeas) 
Valmue, Kølle (Papaver argemone) 
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Vandstjerne, Fladfrugtet (Callitriche platycarpa): set et par steder ved søer og grøfter, 
sikkert almindeligt udbredt sådanne steder. 
Vedbend, Almindelig (Hedera helix): plantet og forvildet. 
Vejbred, Ager- (Plantago major ssp. intermedia): hyppigt markukrudt, især på vandlidende 
steder. 
Vejbred, Glat (Plantago major ssp. major): almindelig. 
Vejsennep, Finbladet (Descurainia sophia) 
Vikke, Muse (Vicia cracca) 
Vikke, Smalbladet (Vicia angustifolia var. angutifolia): hist og her i ”vild” græsvegetation. 
Vikke, Tofrøet (Vicia hirsuta). 
Vintergæk, Almindelig (Galanthus nivalis): hist og her forvildegt i krat og skov. 
Vinterkarse, Udspærret (Barbarea vulgaris ssp. arcuata) 
Viol, Marts- (Viola odorata): alm. nær bebyggelse 
Vorterod (Ranunculus ficaria ssp. ficaria ): m. alm. 
Ærenpris, Glat (Veronica serpyllifolia): i plæner, langs skovveje etc. Kulturbetinget. 
Ærenpris, Krat- (Veronica hederifolia ssp. lucorum). alm. i frodig skov, i krat på havejord 
etc. i april-maj. 
Ærenpris, Læge- (Veronica officinalis): surbundsplante som kun findes sparsomt i Saltsø 
Skov og i nåleplantningen øst for Julianehøj Skov. 
Ærenpris, Mark- (Veronica arvensis): almindeligt markukrudt. 
Ærenpris, Storkronet (Veronica persica): almindelig markukrudtsplante. 
Ærenpris, Tveskægget (Veronica chamaedrys): almindelig i græsvegetation, især ved 
skove og i moser. 
Ærenpris, Tykbladet (Veronica beccabunga): bemærket et par steder ved moser og 
vandhuller. 
Åkande, Hvid (Nymphaea alba ssp. alba): I sø i 35. 
 

Mosser: 
Nogle få er noteret 
Cypresmos, Almindelig (Hypnum cupressiforme): m. alm. på stengærderne og i skov. 
Horntand, Rød (Ceratodon purpureus). M.alm. på stengærder, cement, sten etc. 
Katrinemos, Bølget: m. alm. i skov. 
Knopmos, Kær- (Aulacomnium palustre): i hængesækken i naturelement 35. 
Kortkapsel, Fløjlsagtig (Brachytecium velutinum): alm. i skov. 
Kortkapsel, Rubørstet (Brachytecium rutabulum): m.alm. 
Næbmos, Fin (Eurhynchium hians): m. alm. i skov, på skråninger etc. 
Silkemos, Kruset: m.alm. på stengærderne. 
Snobørste, Almindelig (Funaria hygrometrica): m.alm. på nyryddet jord, også i 
skovlysninger etc. 
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Spydmos, Spids (Calliergonella cuspidatum): m. alm. i kær, og kan også vokse tørt langs 
skovveje etc. Kendes på de hårde, spidste skudspidser. 
Tørvemos (Sphagnum fallax): er næsten enerådende tørvemos i hængesækken i 
naturelement 35. 
Tørvemos, Udspærret (Sphagnum squrrasum): i randzonen til hængesækken i 
naturelement 35, desuden ved Saltsø og ude i søen (mosen) i Krogstrup Hegn. 
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