
TNT: Tværfaglig Naturpleje Team 



Udvalg af emner om naturpleje! 
• Tilskud til græsning og slæt (2014) 
• Prioritering fremover (HNV-kortlægning) 
• Tilskud til hegn og rydning (ud over LIFE+) 
• Græsningslaug 
• Tilmelding af dyrehold til naturafgræsning 

 
 
 



Tilskud til græsning af 
naturarealer 

Nye tilskudsordninger, kontrolordninger 
erfaringer og fremtidsperspektiver 



Pleje af græs- og naturarealer, 5-årigt 

• Kan i 2014 søges på arealer, hvor >50% er: 
 
– Natura 2000 udpeget ELLER Natura 2000 projekt 
– §3 beskyttet 
– Naturperleudpeget 
– Gentegning af plejegræstilsagn (udløber i 2014) 
– Vådområde (LDP eller N2000 permanent 

vådområde) 
 



Pleje af græs- og naturarealer, 5-årigt 

• Tilskudssatser: 
  kr./ha/år 

Afgræsning (med mulighed for EB)    1.650 
Afgræsning (uden EB)      2.000 
Slæt (med mulighed for EB)        900 
Slæt (uden EB)       1.000 
 
Særligt udpegede arealer 
Naturperler       3.350 
Fuglevenlig drift         600 



Pleje af græs- og naturarealer, 5-årigt 

Hvad så med kontrollen? 



Pleje af græs- og naturarealer, 5-årigt 

• Kontrolmetode vælges hvert år i fællesskema: 
• Tæt og lavt plantedække: Arealerne skal i deres helhed 

den. 31. august hvert år i tilsagnsperioden fremstå 
afgræsset og med tæt og lavt plantedække. 
• Landbrugsarealer: plantedække < 40 cm.  
• Naturarealer: vegetationen ”tydeligt afgræsset”. 

 
• Græsningstryk: Arealerne skal afgræsses med mindst 1,5 

storkreatur pr. ha i  perioden 1. juni til 31. august. (Kan ikke 
vælges ved fuglevenlig drift) 
• Kan nedsættes ned til 0,3 storkreaturer på kommunens 

anbefaling (sendes med fællesskema) 
 
 

 
  
 



Pleje af græs- og naturarealer efter 2015  

• Tilskudssatser: 
  kr./ha/år 

Afgræsning (med mulighed for EB)    1.650 
Afgræsning (uden EB)      2.000 
Slæt (med mulighed for EB)        900 
Slæt (uden EB)       1.000 
 
Særligt udpegede arealer 
Naturperler       3.350 
Fuglevenlig drift         600 
Arealer omfattet af hydrologiprojekt    3.500 

Hæves til 2600 kr / ha 
(målsætning) 



Pleje af græs- og naturarealer 

• Alternative ordninger til pleje af græs: 
  kr./ha/år 

EB-støtteberettigede græsarealer 1-årigt, alt græs  
   
Afgræsning        1.650 
Slæt            900 
Kontrol: Tæt lavt plantedække 
 
Ekstensivt Landbrug, 1-årig (IKKE udyrkede arealer) 
Tillæg til græs i omdrift, nedsat gødskning      820 



HNV: Naturværdikortlægning 

Nyt værktøj i landskabsforvaltningen 



HNV- laget: Høj NaturVærdi 

• Værktøj til målretning af EUs naturplejemidler 
siden 2005 – til Danmark i 2013 

• Fra 2015 kan tilsagn om pleje af græs kun 
indgås på arealer, hvoraf en andel har HNV > 5 

• Selv små områder med høj værdi kan 
”opkvalificere” hele det hegnede areal 

• Man kan selv bidrage til at hæve HNV på sit 
areal 



Naturperle-udpegninger 

• Metode til at målrette midler til ”svært 
tilgængelig plejekrævende natur 

• Udpeget af Naturstyrelsen (Jørn Jensen) 
• 3500 kr/ha 
• Med i fællesskema i 2014 
• Afløses derefter af HNV-prioritering 



Naturperle-udpegninger 



HNV-kortlag 



HNV- laget: Høj NaturVærdi 

• 14 lag à 1 point – dog max 12 points i DK 
• Points gives for landskabstyper (3 lag), rigdom 

af levesteder (3 lag), arter (5 lag, senere 6) og 
driftsform (2 lag) 

• Data hentes fra statslige, kommunale og 
kvalitetssikrede private databaser 

• Opdateres én gang årligt 



HNV- laget: Høj NaturVærdi 
• Eksempel: Naturen omkring Hobro 



HNV- laget: Høj NaturVærdi 
• Eksempel: Naturen omkring Hobro 



HNV- laget: Høj NaturVærdi 
• Eksempel 2: Klithede syd for Skagen 

HNV = 2 



HNV- laget: Høj NaturVærdi 

• Har dine arealer den korrekte HNV? 
• Points gives for landskabsvariation (3 lag), 

levesteder (3 lag), arter (5 lag, senere 6) og 
driftsform (2 lag) 

• Kun arter, der er registreret på arealet, giver 
points – potentielt 5-6 ekstra points 

• Små tiltag kan give 1 point for ”småbiotoper” 
(læhegn? stenbunke?) 



HNV- laget: Høj NaturVærdi 

• Er høj HNV farligt? 
 
– Udløser ikke i sig selv restriktioner på arealet 
– Bilag IV arter er beskyttede under alle 

omstændigheder 
– Et værktøj til arealer, som man gerne vil lave 

naturpleje på 

• Vi kan IKKE spå om fremtidens naturpolitik 



Tilskud til rydning og forberedelse 
til afgræsning i Natura 2000 



Indhold 

• Hvem kan søge 
• Hegning – Hvad gives der tilskud til 
• Hegning – Krav og forpligtelser 
• Rydning – Hvad gives der tilskud til 
• Rydning – Krav og forpligtelser 
• Skat og moms 



Hvem kan søge 

• Alle 



Hegning   
Hvad gives der tilskud til 

• Tilskud til hegn inkl. montering 
• - Vandforsyning 
• - Strømforsyning 
• - Fangefold 
• 100 % tilskud 
• NYT hegn - dokumentation for eksisterende 

hegns tilstand 
 

 



Hegning 
Krav og forpligtelser 

• Min. 50 % af arealet skal være ”særligt 
udpeget N2000” 

• Rimelige priser - 2 tilbud 
• Opretholdelse af projektet i min. 5 år fra 

tilsagn 
 



Rydning 
Hvad gives der tilskud til  

• Al rydning og fjernelse af materiale 
   Minus evt. indtægt på træ/flis 
• 100 % tilskud 

 



Rydning 
Krav og forpligtelser 

• Dispensation! – § 3 tilladelse 
• Min. 50 % af arealet skal være udpeget til 

rydning 
• Opretholdelse af projektet min. 5 år fra tilsagn 
• Dvs. sidste 6 mdr. af projektperioden – ingen 

genvækst > 1 år 
• Herefter rydningspligt 

 



Skat og moms 

• Tilskuddet er skattepligtigt 
• Tilskud til moms afhænger af aktiviteten på 

ejendommen og på arealerne 
• Udgifterne kan trækkes fra i skat på 

landbrugsejendomme 
   





Græsningslaug og kogræsserforeninger 

• Mulighed for at dele udgifter og opgaver 
• Dagligt opsyn – dele opgaven / ansætte 
• Mulighed for at registrere naturpleje-besætning 
• ”Opstartspakke” med rådgivning AgriNord TNT 



Græsningslaug og kogræsserforeninger 

• Eksempler og inspiration: 
• Kasted Mose Kogræsser- og Naturplejeforening 

– 75 medlemmer, delt opsynspligt 
– Afsætning af kød via foreningen, 1/8 ko 
– www.kastedmose.dk 

• Lemvig: Kromandens græsningslaug 
– 18 lodsejere, ansat opsynsmand 
– 70 køer og kvier 
– Tre fenner, 16-33 hektar 



Græsningslaug og kogræsserforeninger 

• Inspiration og erfaringsdeling på nettet 
• Facebook: Naturplejenetværket 
• www.græsning.dk 



Anmeldeordning  
Dyrehold til naturafgræsning 



Dyrehold til naturafgræsning 

• Mulighed for anmeldelse af dyrehold uden 
omfattende miljøgodkendelse 
 

• Sendes i særligt skema til kommunen 
• Relevante kortbilag 
• 2 mdr. sagsbehandling 



Krav til arealerne 

• Arealerne skal være: 
 - § 3 registrerede 
 - Natura 2000 
 - Fredede 
• Øvrige arealer med permanent græs må 

indgå med op til 50 % 
 



Øvrige krav  
• Dyrene må ikke flyttes til andre stalde  
• Dyrene må ikke flyttes til andre arealer 
• Ingen udbringning af gødning 

 
 



§ 35 – Op til 15 DE 

• Dyreholdet må højst have en 
gødningsproduktion i perioden                          
1. oktober - 30. april, svarende til den årlige 
gødningsproduktion fra 15 DE (dvs. maks. 24,7 
DE) 

• Afgræsning, som min. 1. maj – 30. sept 
• Ingen udbringning af gødning 



§ 36 – Op til 250 DE 
• Samme krav som § 35 
• Helårsafgræsning uden brug af stald, læskure 

eller lign. 
• Højst 0,5 DE/ha fra 1. sept. – 31.maj 



Tak 

 



 


	TNT: Tværfaglig Naturpleje Team
	Udvalg af emner om naturpleje!
	Tilskud til græsning af naturarealer
	Pleje af græs- og naturarealer, 5-årigt
	Pleje af græs- og naturarealer, 5-årigt
	Pleje af græs- og naturarealer, 5-årigt
	Pleje af græs- og naturarealer, 5-årigt
	Pleje af græs- og naturarealer efter 2015 
	Pleje af græs- og naturarealer
	HNV: Naturværdikortlægning
	HNV- laget: Høj NaturVærdi
	Naturperle-udpegninger
	Naturperle-udpegninger
	HNV-kortlag
	HNV- laget: Høj NaturVærdi
	HNV- laget: Høj NaturVærdi
	HNV- laget: Høj NaturVærdi
	HNV- laget: Høj NaturVærdi
	HNV- laget: Høj NaturVærdi
	HNV- laget: Høj NaturVærdi
	Tilskud til rydning og forberedelse til afgræsning i Natura 2000
	Indhold
	Hvem kan søge
	Hegning  �Hvad gives der tilskud til
	Hegning�Krav og forpligtelser
	Rydning�Hvad gives der tilskud til 
	Rydning�Krav og forpligtelser
	Skat og moms
	Ansøgning
	Græsningslaug og kogræsserforeninger
	Græsningslaug og kogræsserforeninger
	Græsningslaug og kogræsserforeninger
	Anmeldeordning �Dyrehold til naturafgræsning
	Dyrehold til naturafgræsning
	Krav til arealerne
	Øvrige krav
	§ 35 – Op til 15 DE
	§ 36 – Op til 250 DE
	Tak
	Dias nummer 40

