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Arealer til bortforpagtning: 

Delområde Areal Driftsform Markbloknr.  Brutto

areal 

(ha) 

Økologisk 

status 

Kontraktperiode Bemærkning Forventet 

mindstepris 

Store Vildmose Ørnefenne 57 Afgræsning

/Slæt 

547343-86 9,36 Ja 1/1-2019 – 31/12 

2023 

Tilsagnstype 67, 

slæt (2017-

2022) for 9,36 

ha 

3500 kr/ha 

Store Vildmose Damfenne 51 Afgræsning 549339-02 7,76 Ja 1/1-2019 – 31/12 

2023 

 
3000 kr/ha 

Store Vildmose Damfenne 38-46 Slæt 549338-68 

549338-76 

53,42 Ja 1/1-2019 – 31/12 

2023 

Tilsagnstype 67, 

slæt (2019-

2023) for 44,33 

ha 

2000 kr/ha 

Store Vildmose Holtebakkevej Slæt 551339-23 7,50 Ja 1/1-2019 – 31/12 

2023 

 
 

         

Grishøjgårds 

Krat 

Vest Afgræsning 551345-62 

550346-92 

550345-51 

60,44 Ja 1/1-2019 – 31/12 

2023 

Tilsagnstype 66, 

afgræsning 

(2014-2019) for 

27,92 ha 

Tilsagnstype 66, 

afgræsning 

(2017-2022) for 

25,44 ha 

 

Grishøjgårds 

Krat 

Øst Afgræsning 552344-39 23,67 Nej 1/1 2019 – 31/12 

2023 

Tilsagnstype 67, 

afgræsning 

(2015-2020) for 

10,67 ha 

Tilsagnstype 66, 

afgræsning 

(2015-2020) for 

13,06 ha 
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Delområde Areal Driftsform Markbloknr.  Brutto

areal 

(ha) 

Økologisk 

status 

Kontraktperiode Bemærkning Forventet 

mindstepris 

Tranum 

Plantage 

Sandmosevej Nord 

Sandmosevej Syd 

 

 

Millersvej Øst 

 

 

 

Millersvej Vest 

Afgræsning 

Afgræsning 

 

 

Afgræsning 

 

 

 

Afgræsning

/slæt 

534335-08 

534335-17 

 

 

534336-11 

 

 

 

533336-70 

 

14,42 Ja 1/1-2019 – 31/12 

2023 

Tilsagnstype 66, 

afgræsning 

(2016-2021) for 

1,21 + 4,32 ha 

Tilsagnstype 67, 

afgræsning 

(2016-2021) for 

4,93 ha 

 

 

         

Napstjert Mose Milrimvej Afgræsning 582380-65 

582380-66 

582380-75 

582380-76 

582380-77 

582380-86 

582380-97 

19,70 

+ 

̴̴17,00 

Ja 1/1-2019 – 31/12 

2023 

Tilsagnstype 66, 

afgræsning 

(2016-2021) for 

16,54 ha 

Grundbetaling 

på 1,5 ha 

Hegnet 

forventes 

udvidet med ca. 

17 ha. 
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Beskrivelse af arealerne: 

 

Vedrørende arealer i Store Vildmose 

Naturstyrelsen har overtaget arealer i Store Vildmose i 2016 med henblik på at undersøge og afdække mulighederne for genopretning til højmose. 

Indtil det er afklaret, hvad der skal ske, fortsætter den hidtidige drift med afgræsning og høslet. Efter Naturstyrelsens overtagelse er anvendelse af 

gødskning og pesticider samt omlægning ophørt. I Ørnefennerne er det en del af fredningsformålet at bevare græsningsfennerne som 

kulturgeografisk element. Formålet med afgræsning og høslæt er primært at holde arealerne træfrie samt udpine de tidligere gødede arealer. 

Arealerne er beskyttet som § 3 eng efter Naturbeskyttelsesloven. Arealerne i Ørnefennerne er desuden beliggende indenfor et særligt Natura 2000 

område (Habitatområde nr. 12 – Store Vildmose).  

For samtlige arealer med afgræsning:  

Arealerne foretrækkes afgræsset med kvæg eller heste. Dyrene kan udbindes fra ca. den 15. maj og hjemtagning skal senest ske ca. den 15. oktober. 

I forpagtningsafgiften er inkluderet, at Naturstyrelsen fører tilsyn med de udbundne dyr samt udfører nødvendig hegning, hegnsvedligehold og 

vedligeholder udstyr til drikkevand. Tilsyn føres jf. bilag med ”Naturstyrelsens Græsningsregler 2019”. Strøm- og vandforbrug er inkluderet i 

forpagtningsafgiften. 

Tilsagn, Pleje af græs- og naturarealer 

En del af de udbudte arealer har et gældende tilsagn til tilskudsordningen ”Pleje af græs- og naturarealer” ved slæt (tilsagnstype 67). 

Salmonella Dublin 

Da regionaliseringen vedrørende Salmonella Dublin per 1. januar 2018 er ophævet, er det vigtigt at præcisere, at der kun kan afgræsses med 

kreaturer fra besætninger i niveau-1 i Store Vildmose. 
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For Damfenne 38-46: 

Da der er tale om et stort sammenhængende areal, må første slæt af hensyn til ynglefugle (Engsnarre, Vagtel, Agerhøne, Rørhøg m.fl.) tidligst tages d. 

15/7. Arealerne skal slås inde fra og ud, eller fra side til side, således at fugle ikke fanges i det sidste græs midt på arealet, men i en side ud til grøfter 

eller andre arealer. 

Arealet er udlagt som testområde for erhvervsmæssig droneflyvning. Desuden bruges arealet af Forsvaret i forbindelse med træning af 

faldskærmsudspring. Naturstyrelsen vurderer, at disse aktiviteter ikke er forenelige med at have græssende dyr på arealet, og det vil således ikke 

være muligt at opsætte hegn og græsse arealet efter slæt. 

 

Tilsagn, Pleje af græs- og naturarealer 

En del af arealet har et nyt tilsagn til tilskudsordningen ”Pleje af græs- og naturarealer” ved slæt (tilsagnstype 67) gældende i perioden 2019-2023. 
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Vedrørende arealet i Grishøjgårds Krat Vest 

Arealet er tidligere højmose, der er afgravet eller har sat sig efter tørveindvinding og afvanding i området. Arealet er beskyttet som § 3 mose efter 

Naturbeskyttelsesloven og er beliggende indenfor et særligt Natura 2000 (Habitatområde nr. 12 – Store Vildmose). Det rummer følgende naturtyper i 

udpegningsgrundlaget: Nedbrudt højmose, tidvisvåd eng, artsrigt surt overdrev og skovbevokset tørvemose. Det er målet, at holde arealet så fugtigt 

som muligt, men på grund af omkringliggende marker og skelkanaler er det ikke muligt at øge grundvandsniveauet. Arealet omkranser, som en 

halvcirkel, en ikke-afgravet højmoseflade. Mulighederne for at sikre vandstanden yderligere på højmosen overvejes. Det kan evt. ske ved 

niveauændringer på det afgræssede areal, som dog stadig skal kunne afgræsses. Det er målet at begrænse tilgroningen gennem afgræsning med 

robuste kvæg- og/eller hesteracer samt evt. supplerende slåning. Supplerende slåning skal aftales med Naturstyrelsen mht. omfang og tidspunkt, bla. 

af hensyn til ynglefugle og blomster til insekter. 

Der findes et fungerende hegn med stødgiver og fungerende drikkevandsforsyning. Naturstyrelsen ønsker i samarbejde med forpagter, at ansøge om 

LDP-midler til udskiftning af det eksisterende hegn i 2019, så et nyt hegn evt. kan etableres til græsningssæsonen 2020. Øvrigt hegnsvedligehold i 

kontraktperioden påhviler forpagteren. 

Arealet er ikke egnet til helårsgræsning pga. manglende ly, læ, tørt leje og frostfrit vand (jf. retningslinjer for udegående dyr: 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udegaaende-dyr.aspx). 

Udbindingsperiode skal fastsættes i samarbejde med Naturstyrelsen og afhænger af dyreart. Den vil typisk være fra medio maj til medio november. 

Græsningstrykket skal være relativt lavt og afhænger af race og udbindingsperiode. Det vil typisk skulle ligge mellem 0,3 og 0,6 SK/ha og kan 

fastsættes i forbindelse med en udtalelse fra Naturstyrelsen om fast og nedsat dyretryk.  

Tilsagn, Pleje af græs- og naturarealer 

Det udbudte areal har flere gældende tilsagn til tilskudsordningen ”Pleje af græs- og naturarealer” ved afgræsning (tilsagnstype 67). Hvis forpagteren 

ønsker at ansøge om nye tilsagn i kontraktperioden, må der udelukkende søges om tilsagn uden grundbetaling. 
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Vedrørende arealet i Grishøjgårds Krat Øst 

Arealet er tidligere højmose, der er afgravet eller har sat sig efter tørveindvinding og afvanding i området. Arealet er beskyttet som § 3 mose efter 

Naturbeskyttelsesloven og er beliggende indenfor et særligt Natura 2000 (Habitatområde nr. 12 – Store Vildmose). Det rummer følgende naturtyper i 

udpegningsgrundlaget: Nedbrudt højmose, tidvisvåd eng og skovbevokset tørvemose. Det er målet at holde arealet så fugtigt som muligt, men på 

grund af omkringliggende marker og skelkanaler, er det ikke muligt at øge grundvandsniveauet.  Det er også målet at holde det birkebevoksede areal 

på det nuværende niveau gennem afgræsning med kvæg og/eller heste og evt. supplerende slåning. Slåningens omfang og tidspunkt skal aftales med 

Naturstyrelsen. 

Der findes flere beskyttede fortidsminder (gravhøje) på arealet, som Naturstyrelsen forestår plejen af, og som kan frahegnes for at undgå skader fra 

græssende dyr. 

Arealet er ikke egnet til helårsgræsning pga. manglende ly, læ, tørt leje og frostfrit vand (jf. retningslinjer for udegående dyr: 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udegaaende-dyr.aspx). 

Der findes et fungerende hegn med stødgiver og fungerende drikkevandsforsyning. Naturstyrelsen forventer at udføre en renovering af hegnslinjen 

inden græsningssæsonen 2019. Øvrigt hegnsvedligehold i kontraktperioden påhviler forpagteren. 

Udbindingsperiode skal fastsættes i samarbejde med Naturstyrelsen og afhænger af dyreart. Den vil typisk være fra medio maj til medio november. 

Græsningstrykket skal være relativt lavt og afhænger af race og udbindingsperiode. Det vil typisk skulle ligge mellem 0,3 og 0,6 SK/ha og kan 

fastsættes i forbindelse med en udtalelse fra Naturstyrelsen om fast og nedsat dyretryk. 

Tilsagn, Pleje af græs- og naturarealer 

Det udbudte areal har flere gældende tilsagn til tilskudsordningen ”Pleje af græs- og naturarealer” ved afgræsning (tilsagnstype 66 og 67). Hvis 

forpagteren ønsker at ansøge om nye tilsagn i kontraktperioden, må der udelukkende søges om tilsagn uden grundbetaling.  
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Vedrørende arealer i Tranum Plantage 

Arealerne i Tranum ønskes bortforpagtet samlet, og der skal således bydes samlet på alle arealerne, selvom der er tale om flere folde. 

Arealerne er beskyttet som § 3 eng og hede efter Naturbeskyttelsesloven.  ”Millersvej Vest” har været gødsket indtil for nogle år siden og er sidenhen 

drevet med høslet for at udpine arealet og få flere naturlige planter ind, især blomstrende. Det vil nu også kunne afgræsses, evt. med supplerende 

slåning. ”Millersvej Øst”, ”Sandmosevej Nord” og ”Sandmosevej Syd” er tre folde, der ikke kan slås sammen.  Disse arealer ønskes ekstensivt 

afgræsset med heste eller kvæg af hensyn til områdets planter og insekter. Blandt flere rødlistede sommerfugle findes Hedepletvinge og Smalrandet 

Humlebisværmer, der begge har larver på planten Djævelsbid. 

Arealerne er ikke egnet til helårsgræsning pga. manglende ly, læ, tørt leje og frostfrit vand (jf. retningslinjer for udegående dyr: 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udegaaende-dyr.aspx). 

Der findes fungerende hegn på samtlige arealer på nær ”Millersvej Vest”. Der er mulighed for tilslutning til brugsvand i ”Millervej Øst”. I øvrige hegn 

findes ikke en fast drikkevandsforsyning. Naturstyrelsen forventer at udføre en renovering af hegnslinjerne inden græsningssæsonen 2019. Øvrigt 

hegnsvedligehold i kontraktperioden påhviler forpagteren. 

Udbindingsperiode skal fastsættes i samarbejde med Naturstyrelsen og afhænger af dyreart. Den vil typisk være fra medio maj til medio november. 

Græsningstrykket skal være relativt lavt og afhænger af race og udbindingsperiode. Det vil typisk skulle ligge mellem 0,3 og 0,6 SK/ha og kan 

fastsættes i forbindelse med en udtalelse fra Naturstyrelsen om fast og nedsat dyretryk. Supplerende slåning skal aftales med Naturstyrelsen. 

Tilsagn, Pleje af græs- og naturarealer 

De udbudte arealer har flere gældende tilsagn til tilskudsordningen ”Pleje af græs- og naturarealer” ved afgræsning (tilsagnstype 66 og 67). Hvis 

forpagteren ønsker at ansøge om nye tilsagn i kontraktperioden, må der udelukkende søges om tilsagn uden grundbetaling, på nær for ”Millersvej 

Vest”. 
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Vedrørende arealet i Napstjert Mose 

Arealet er overtaget af Naturstyrelsen de senere år. Nogle lavninger (dobber) har tidligere været omlagt og gødsket. Arealet er ryddet for opvækst af 

eksotiske nåletræer. Arealet er beskyttet som § 3 eng og mose efter Naturbeskyttelsesloven og er beliggende i et særligt Natura 2000 område, 

udpeget efter både EU's fuglebeskyttelses- og habitatdirektiv. Formålet med plejen er at understøtte de naturtyper og arter, området er udpeget for. 

Der ønskes en udvikling, så naturtyper og arter opnår gunstig bevaringstilstand, samt at områdets generelle naturindhold sikres og forbedres. Dele af 

området, særligt mod vest, holdes åbent af hensyn til Mosehornugle. I andre dele af området bevares spredte buske af hensyn til Rødrygget 

tornskade. Der er en lille bestand af den truede dagsommerfugl, Hedepletvinge, i området. Hedepletvinge og en række andre rødlistede sommerfugle 

i området trives bedst med ekstensiv afgræsning med robuste kvæg- og/eller hesteracer.  Får vil spise for mange blomster og vil derfor ikke komme i 

betragtning. 

Der findes et fungerende hegn og drikkevandsforsyning via et naturligt vandløb. Hegnsvedligehold i kontraktperioden påhviler forpagteren. 

Naturstyrelsen forventer i foråret 2019 at udvide hegnet mod syd med ca 17 ha, så der skabes direkte adgang via Milrimvej. I forbindelse med 

hegnsudvidelsen etableres en fast fangefold ud mod Milrimvej. Hegnsudvidelsen skal indgå i den samlede forpagtning. 

Arealet er ikke egnet til helårsgræsning pga. manglende ly, læ, tørt leje og frostfrit vand (jf. retningslinjer for udegående dyr: 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udegaaende-dyr.aspx). 

Udbindingsperioden skal fastsættes i samarbejde med Naturstyrelsen og afhænger af dyreart. Den vil typisk være fra medio maj til medio november. 

Græsningstrykket skal være relativt lavt og afhænger af race og udbindingsperiode. Det vil typisk skulle ligge mellem 0,3 og 0,6 SK/ha og kan 

fastsættes i forbindelse med en udtalelse fra Naturstyrelsen om fast og nedsat dyretryk. Supplerende slåning skal aftales med Naturstyrelsen. 

Tilsagn, Pleje af græs- og naturarealer 

Det udbudte areal har gældende tilsagn til tilskudsordningen ”Pleje af græs- og naturarealer” ved afgræsning (tilsagnstype 66). Et mindre areal (ca. 1,5 

ha) har modtaget grundbetaling. Hvis forpagteren ønsker at ansøge om nye tilsagn i kontraktperioden, må der udelukkende søges om tilsagn uden 

grundbetaling. 


