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Vendsyssel 

Ref. SOMPE 

Den 30. januar 2019 

 

 

Naturstyrelsens græsningsregler for Store Vildmose 2019 
 

 

1. Kreaturerne skal ved modtagelsen være forsynet med CKR-øremærker og være ledsaget af den fra 

Naturstyrelsen modtagne besætningsliste eller anden liste, som viser numrene over de afleverede 

dyr. Det bemærkes, at der kun må udbindes kreaturer fra besætninger med Salmonella Dublin i 

niveau 1. Dyreejeren har ansvaret for fejludbindinger. Der tages forbehold for nye regler.  

 

2. Dyrene må kun indsættes eller fjernes fra fennerne efter aftale med Naturstyrelsens personale.  

 

3. Græsarealet skal afgræsses forsvarligt, dvs. der må ikke indsættes et større antal dyr end arealet 

kan give rimelig græsning til.  

 

4. Der må som udgangspunkt ikke tilskudsfodres, men ved særlige omstændigheder kan det aftales 

med Naturstyrelsen. Vitamin- og mineraltilskud til dyrene anses ikke for tilskudsfodring. Såfremt 

der fodres med tilskudsfoder i form af halm-, hø- og wrapballer skal snor og net tages med hjem 

af forpagteren efterhånden som foderet bruges. 

 

5. Dyrene skal senest hjemtages fra fennerne på det af Naturstyrelsen fastsatte tidspunkt. Dyr der 

ikke er afhentet inden fristens udløb, vil blive afregnet med 30 kr. pr. dyr pr. dag. 

 

6. Ejeren af dyrene er forpligtet til at følge de anvisninger, der gives af Naturstyrelsens personale. 

 

7. Dyr, der er meget urolige, afkræftede eller syge må ikke indsættes på græsarealerne. Opstår 

lidelsen under opholdet på arealet, er ejeren forpligtet til at hjemtage dyrene efter påkrav fra 

Naturstyrelsen. Hjemtages dyrene ikke, kan Naturstyrelsen hjemsende dyrene på ejerens regning. 

Tvivlsspørgsmål afgøres af dyrlæge. 

 

8. Naturstyrelsens personale fører dagligt tilsyn med dyrene og rapporterer til ejeren, såfremt der 

opstår sygdomme eller lignende. Ejeren tager selv stilling til eventuel dyrlægebehandling, såfremt 

dette ikke er overladt til Naturstyrelsens personale. Dyrlægeregningerne betales af ejeren. 

 

9. Høslæt må kun foretages efter aftale med Naturstyrelsen. Der må ikke oplagres wrapballer eller 

høballer i fennerne. 

 

10. Fangefold eller læskur må kun etableres efter nærmere aftale med Naturstyrelsen. 

  

11. Ejeren er forpligtet til at holde dyrene ansvarsforsikrede. Al skade på dyrene, andre dyr eller 

anden mands ejendom, forvoldt af dyrene under transporten eller dyrenes ophold på 

græsningsarealerne er Naturstyrelsen uvedkommende. 

 

12. Dyrene skal være hegnsvante ved indsættelse i fennerne. Særligt opsøgende dyr eller særligt 

nervøse dyr (uvane dyr) må ikke færdes på arealet. Ansvaret for dyrene og den skade, de måtte 

forvolde, påhviler i enhver henseende Forpagter. Henstillinger fra Naturstyrelsen vedr. fjernelse 

af uvane dyr skal efterkommes af ejeren inden for 1. uge. 

 

   

  

 


