
 

 

  

Bilag 5: Grundlag for støtte og udbetaling 
 

Som grundlag for den nuværende naturpleje i form af afgræsning, kan 

Naturstyrelsen søge EU støtte på mange af arealerne. Muligheden for støtte sikrer 

at indsatsen kan gennemføres indenfor de udstukne økonomiske rammer, og giver 

et overskud til indsatser på andre områder. 

 

For nærværende søger Naturstyrelsen i kategorien ”tæt, lavt plantedække pr. 15. 

september”. I forhold til at indføre helårsgræsning som pleje, på hele arealet eller 

på udvalgte områder, kan der alternativt søges på ordningen ” fast lavt 

græsningstryk” netop beregnet på helårs græsning, og her kan man få godkendt ” 

reduceret udbinding” på mellem 0,3 og 1,2 dyreenheder/ha. Efter reglerne er det 

Naturstyrelsen der foretager denne vurdering for både private og sig selv, og derfor 

er der ikke et problem i at få godkendt en lav belægning. 

 

Fælles for begge kategorier er, at afgræsningen skal foretages af husdyr (med 

”nummerplade”). Vilde dyr som f.eks. hjorte er ikke godkendt. 

 

Støtten søges for en 5-årig periode af gangen, og forudsætningen for at støtten kan 

udbetales er, at arealet er afgræsset til under 40 cm højde enten pr 15/9 eller efter 

ansøgning på et senere tidspunkt i slutningen af vækstsæsonen. Der må ikke ske 

indvækst/ opvækst af vedplanter på arealet. 

 

Det vurderes, at hvis græsserne går over et stort areal uden opdeling i flere små 

hegn, vi der ske en udvikling imod flere vedplanter på de støtteberettigede arealer, 

hvilket vil betyde, at arealerne vil udvikle sig til at være ikke-støtteberettigede i 

løbet af den 5-årige tilsagnsperiode, da kravet vegetationshøjde på maks. 40 cm. 

højde ikke vil kunne overholdes. 

 

Konsekvensen heraf vil være tilbagebetaling af udbetalt støtte, samt bøder for 

overtrædelse af reglerne. Straffen kan få konsekvens for hele ansøgningen på 

samtlige arealer man søger på, så det samlede støttebeløb på mere end 4 millioner 

frafalder. 

 

Hvis man ved brug af mindre folde på arealerne kan tvinge græsserne til at 

nedbide de støtteberettigede arealer, eller hvis man foretager en afpudsning af 

arealerne efter 1/9, kan man opretholde støtteberettigelsen. 

 

Hvis meningen med indførelse af helårsgræsning er, at man vil have en mere 

varieret natur, vil det efter Naturstyrelsens vurdering medføre bortfald af 

støttemuligheden på baggrund af ovenstående, da risikoen ved at søge og falde på 

en kontrol vil være meget stor. 

 

Da mange af tilsagnene til græsplejeordningerne er startet i 2016/17 vil det først 

være muligt at starte forsøg uden ansøgning om støtte fra 2021/22. 

 

 


