
Resume af: 

Plan for drift og udvikling af skov & 
naturarealer ved Sneptrup Præstegaard 
- OTH-menighedsråd på mødet 9. juni 2021 
 
Det følgende er et kort resume af forslaget til en skovplan færdiggjort maj 2021. 
 
Skovgruppens medlemmer, der har deltaget i udarbejdelsen, er: Anne Møller, 
Flemming Allerslev, Jonas Olsen og Pernille Lethenborg. 
 
Den overordnede vision 
Skovgruppen nedsat af OTH-menighedsråd fremlagde i slutningen af maj 2021 en 
vision og plan for drift og udvikling af såvel skov- som naturarealerne ved Sneptrup 
Præstegaard. 
Den overordnede vision er følgende: 
At bevare og udbygge de naturmæssige værdier, der er på Sneptrup Præstegaards 
skov- og naturarealer på en måde, der både tilgodeser bæredygtighed i bred forstand 
og de mange gæster på især stierne på arealerne. 

Baggrund 
Sneptrup Præstegaard ligger i et meget smukt og kuperet landskab på sydsiden af 
det østjyske søhøjland og er præget af kildevæld, vandløb og småskove mellem 
dyrkede arealer. Skovstykkerne er fortrinsvis på våde arealer, der historisk ikke har 
været egnet til dyrkning hverken til markafgrøder eller intensiv skovdrift. De rummer 
mange halvgamle træer, der med lidt hjælp kan blive til rigtig gamle træer med stor 
værdi for biodiversiteten. Blandt andet de mange vandløb er grundlag for meget 
insekt- og dyreliv. Landbrugsarealerne, der indgår i planen, har været udlagt til 
græsning i en længere årrække. En stor vekslen mellem forskellige typer biotoper 
understøtter også biodiversiteten. Med andre ord er der og kan der yderligere skabes 
virkelig stor såvel herlighedsværdi som biodiversitet ved en målrettet indsats. 
  
Konsekvens  
Hidtil har skovene været drevet som produktionsskov, som set over en længere 
årrække har givet økonomisk bidrag til menighedsrådet. Ved at omlægge driften til at 
have stærkere fokus på ” At bevare og udbygge de naturmæssige værdier” må 
indtægterne fra sædvanlig drift af skovstykkerne forventes at mindskes. 
Men det er også allerede sådan, at indtægterne fra skov- og landbrugsdriften 
efterhånden er små samtidig med større fokus på klima og biodiversitet bl.a. indført 
via menighedsrådets indmeldelse i Grøn Kirke konceptet.  
Etablering af Præstegårdsstien har også givet et andet fokus i retning af flere 
naturoplevelser på turen rundt i skovene fremfor målrettet skovdrift med – i de 
senere år begrænset - økonomisk indtjening som fokus. 
 
Tiltag og strategier i den nærmeste fremtid. 

 Udtynding af den unge egeskov 
 Ringning og fældning af uønskede ahorntræer 
 Opmærksomhed på veterantræer og livstidstræer og evt. tynding omkring dem. 
 Ansøgning om tilladelse til at etablere et vandhul neden for folkeskoven og 

mellem opsamlingsbrøndene nederst i Valkærengen.  



 Undersøge om det er forsvarligt at blokere en eler flere drængrøfter i 
Kildeskoven. 

 Etablere et hegn ovenfor drængrøften i Valkær. 
 Forsøge at få kontrol med den japanske pileurt i Granhøjen. 
 Etablere stenbunker syd for granhøjen 
 Udlægge sten, små og store, i bækkens løb i Valkær 
 Undersøge mulighederne for sommergræsning på engene og evt. dele af 

skovene (særligt noget af Ahornskoven, Kildeskoven og evt. noget af 
Egeskoven og Ellemosen) 

 Finde plads til en hundeskov? 
 Omlægge og anvende haven ved den tidligere præstebolig til ”vild med vilje” 
 Udarbejde en folder, der beskriver projektet 

 

 
 
 
 
 
 


