
Bilag 3:   

 

Kontrakt om græsningsleje – delområde II 
 
 

Mellem 

Græsningslauget Nyord Strandenge (GNS) 

c/o Landboforeningen VKST 

Fulbyvej 15, 4180 Sorø 
 
 
 
 

Og græsningshaver 

 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

 

oprettes følgende kontrakt om leje af græsningsret: 
 

 

§ 1: 
Græsningsretten omfatter en del af Nyord enge. Det samlede areal er ca. 60 ha. Arealet er angivet på 

medfølgende kort, delområde II. 

 

 

§ 2: 
Græsningsaftalen er gældende for årene 2020 til og med 2024, begyndende hvert år fra 1. maj og til indbinding.  

Retten til at sætte dyr på arealet kan ikke overdrages til andre uden GNS´s accept.  

 

 

§ 3: 
Formålet med afgræsningen på strandengene er at sikre god natur- og landbrugsmæssig drift og skabe egnede 

levesteder for engfugle samt bevare den rige og varierede flora. Arealet er omfattet af Naturbeskyttelseslovens 

§ 3, er udpeget som vildtreservat, og indeholdt i Natura 2000 området N-168 og er Ramsar-område og EF-

fuglebeskyttelsesområde nr. 89. Det stilles til rådighed som det forefindes, og det skal benyttes til afgræsning. 

Arealet må ikke vandes, omlægges, kalkes eller gødskes, ligesom der ikke må anvendes nogen form for 

sprøjtemidler eller deponeres slam eller affald på arealet. Arealet må ikke drænes eller på anden måde afvandes.  

Der må ikke tilskudsfodres på arealerne, dog må der gerne gives økologisk godkendt mineraltilskud og lokke-

fodres ved indfangning. Græsningsrettighedshaver skal til enhver tid overholde de betingelser, der er knyttet til 

arealet i form af de for arealerne gældende MVJ-aftaler eller andre aftaler om miljøvenlig drift samt den 

økologiske autorisation. Ligeledes må græsningshaver ikke anvende arealet på en måde, så det er i 

uoverensstemmelse med reglerne for god landbrugsmæssig stand herunder krav om vegetationens højde, jf. 

grundbetalingsbetalingsordningen, og lov om drift af landbrugsjorder. 

 

 

§ 4: 

De til enhver tid gældende regler for tilsagn og tilskudsbetingelser skal overholdes. Pt. gælder: Arealerne skal 

d. 15/9 være afgræssede i overensstemmelse med reglerne for afgræsning og pleje af naturarealer, hvilket vil 

sige, at plantedækket skal være lavt og vegetationen skal være tydeligt afgræsset pr. 15. september.  

Rettighedshaver skal sørge for at ovenstående overholdes ved at sikre tilstrækkelig højt græsningstryk i dialog 

med GNS. Såfremt dette ikke opfyldes kan GNS slå relevante delarealer hvor græsningshaver afholder 



udgiften. GNS foretager senest medio august en statusbesigtigelse af arealerne mhp. evt. justeringer af 

græsningstryk eller afslåning for at sikre vegetationens tilstand ift. støtteregler og fuglenes behov. 

 

Arealerne er autoriseret til økologisk produktion. De til enhver tid gældende regler for græsning på økologiske 

autoriserede arealer. Pt. gælder: Hvis arealerne afgræsses med ikke-økologiske dyr, er det et krav, at dyrene 

kommer fra en bedrift, der selv har et eller flere arealer, som dyrkes miljøvenligt (MVJ eller EL-tilsagn eller 

75 % af N-kvoten). Dokumentation herfor skal for indeværende planperiode sendes til GNS hvert år. Ved 

kreaturer fra konventionelle besætninger må de maksimalt opholde sig på arealerne i 180 dage pr. dyr pr. år. Da 

der kan være behov for græsning i mere end 180 dage om året, betyder det at de græssende dyr skal hjemtages, 

inden de overskrider 180-dagesreglen og evt. udskiftes med nye dyr. Fra udbinding skal der foreligge en 

ajourført liste over de græssende dyr. Listen skal have angivelse af dyrenes CHR-øremærke nummer, dyrenes 

fordeling i aldersgrupper og i foldene over græsningssæsonen samt udsætnings- og hjemtagningsdato for 

dyrene. Listen skal hvert år ved græsningssæsonens afslutning indsendes til GNS og med cc til 

Fugleværnsfonden. Der skal ligeledes fremsendes skema B1 eller kvittering for overførsel af husdyrgødning fra 

det antal dyr, der har gået på arealet. 

 

 

§ 5: 
Arealet skal benyttes til løsdrift med kreaturer.  

 

Udbinding må i 2020 finde sted efter følgende terminer:  

Strandfold: Fra 1. maj. 

Mellem/yderfolde: Fra 1. maj, dog helst efter 20. maj. Få dyr fra 1. maj og broderparten efter 20. maj. 

Inderfolde: Fra tidligst 1. juni, dog helst efter medio juni. 

 

Strandfolden skal afgræsses fra 1. maj. Inderfoldene kan afgræsses fra tidligst 1. juni til evt. høslæt har fundet 

sted i yderfoldene efter d. 15. juli - 1. august. Yderfoldene skal afgræsses fra evt. høslæt til indbindingsdatoen. 

Alle arealer kan afgræsses fra 15. september til 15. november. Seneste indbinding er 15. november. 

 

Terminer for udbinding, foldskifter, foldantal og græsningstryk, i årene 2021-2024 kan ændres fra ovenstående 

efter nærmere aftale. 

 

 

§ 6: 

Ansvaret for den overordnede vedligeholdelse af hegningen påhviler GNS, mens den daglige vedligeholdelse, 

såsom slåning under hegn og mindre reparationer, påhviler græsningshaver. 

 

Det fulde ansvar og den fulde risiko for de udsatte dyr på arealet påhviler græsningshaver. Herunder hører til 

eksempel ansvar i forbindelse med dyr, der måtte bryde ud fra det omhandlede areal eller hvis dyrene pådrager 

sig skader eller smitsomme sygdomme, mens de er udsat på arealerne. Det fulde erstatningsansvar for skader, 

som dyrene forvolder, påhviler græsningshaver.  

 

GNS kan ikke påtage sig ansvar for skader på personer eller ting, som måtte opstå i forbindelse med 

benyttelsen af græsningsretten. 

 

Græsningshaver må tåle lovlig adgang for gående eller motoriseret færdsel gennem folde, f.eks. i forbindelse 

med landbrugsdrift eller naturovervågning af de øvrige arealer på Nyord strandenge. 

 

 

§ 7: 
Græsningshaver indestår for, at kreaturerne inden de udbindes har fået eventuel behandling mod orm og andre 

parasitter, er klovbeskåret, og er i god sundheds og ernæringsmæssig stand. Ansvar for parasitbehandling og 



anden nødvendig medicinering under græsningsperioden og overholdelse af øvrige relevante regler for 

græsning på økologiske arealer i den forbindelse påhviler græsningshaver.  

Dyr, som er vant til at omgås mennesker, prioriteres.  

GNS har til enhver tid ret til undersøge, om disse betingelser opfyldes. Det er græsningshavers ansvar at fjerne 

syge og døde dyr fra arealet så hurtigt som muligt. 

 

Arealet skal afgræsses med et passende antal storkreaturer, jvf. § 5. Typisk imellem 0,7 – 0,9 storkreaturer pr 

ha. I MVJ-aftale er der angivet et maksimum på 0,9 DE/ha i hele græsningsperioden.  

 

 

§ 8: 

GNS har ansvaret for at hegnet er i forsvarlig stand ved udbinding. Græsningsrettighedshaver foretager det 

daglige tilsyn med dyrene samt forestår løbende nødvendige reparationer af hegnet, når dette skyldes skader 

påført af de græssende dyr. Større fejl på hegnet meldes straks til GNS, som forestår videre foranstaltninger. 

  

Vanding: GNS sørger for at græsningsrettighedshaver har adgang til vand, enten i form af vand fra brønde og 

vandingsanlæg drevet af GNS eller sekundært fra offentlig vandforsyning. GNS anviser, hvilken af disse 

vandforsyninger, der skal anvendes til arealet. Udgifter til kreaturernes drikkevand afholdes af græsningshaver. 

Ved forbrug fra vandværk afholdes vandafgift af rettighedshaver beregnet på det forholdsmæssige forbrug 

imellem rettighedshaverne på engene. Vandingsanlægget begynder ved måler i forbindelse med 

tilslutningspunkt til offentlig vandforsyning, eller ved anden vandforsyningskilde anvist af GNS. 

Rettighedshaver opsætter evt. selv nødvendige supplerende mulepumper.  

 

Eksisterende fangfold kan anvendes og leveres tilbage i samme stand som ved aftaleperiodens begyndelse.  

 

 

§ 9:  

Retten til at søge støtte til arealet er rettighedshaver uvedkommende. GNS varetager dette. 

 

 

§ 10: 

Græsningsrettighedshaver forpligtiger sig til at følge med i vandstandsdata for Kalvehave havn på DMI´s 

hjemmeside, og reagere på varslede højvander som angivet nedenfor. Fugleværnsfonden, påtager sig som 

formand for græsningslauget og en af lodsejerne at holde øje med høj vandstandsvarsler fra DMI og adviserer 

kvægholder ved udsigt til vandstand på henholdsvis 70 cm og 90 cm over DVR90. Ved varslede højvander fra 

GNS skal græsningshaver reagere som angivet nedenfor:  

 

Varsling 1:  

Udløses når prognosen for højvandsudviklingen er 70 cm over DVR90. Større dele af engene er 

oversvømmede. 

 

Rettighedshaver træffer nødvendige foranstaltninger til evakuering. Det indbefatter klargøring af led til og hegn 

på højjorden og/eller klargøring af fangfolde mhp. hjemtagelse af dyrene.  

 

Såvel GNS som kreaturholdere følger løbende udviklingen på højvandsprognosen for DMI KalvehaveII samt 

underretninger fra lokale.  

 

Varsling 2: 

Udløses når prognosen er 90 cm over DVR 90 eller mere. Store dele af engene er så oversvømmede. 

 

Her forpligtes rettighedshaver til at få dyrene ind fra de yderste enge og få dem ledt op på højjordsfolde eller til 

hjemtagelse.  



 

 

 

§ 11:  

Prisen for afgræsningen af arealet på de i § 1- § 10 beskrevne vilkår, er aftalt til ________ kr./år. GNS er ikke 

momsregistreret hvorfor græsningshonoraret kun kan afregnes ex moms. Antallet af dyr reguleres efter § 4. 

Der afregnes snarest efter at GNS har modtaget rettighedshavers årlige indrapportering af hvor mange og 

hvilken type dyr (ammekøer, kalve, kvier, stude og tyre) der har gået på hvilke fold(e) i hvilken periode, 

gødningsregnskab og kvittering for overførsel af gødning og snarest efter at Græsningslauget Nyord Strandenge 

har modtaget MVJ/Miljøstøtte og grundbetalingsstøtte for det pågældende år. 

 

Ved udløb af MVJ-tilskud, eller væsentlige ændringer i grundbetaling, MVJ tilskud o.l. genforhandles prisen 

for afgræsningen 

 

Den aftalte betaling for afgræsningen overføres til 

 

Navn:_____________________________ 

 

 

Konto nr.:   Reg. Nr. 

 

 

 

Som rettighedshaver, den            /     2019 

 

 

 

 
 

 

 

For Græsningslauget Nyord Strandenge, den             /     2019   

 

 

 

 

v. næstformand for Græsningslauget Nyord Strandenge Jørgen Sandby Nielsen, Naturstyrelsen Storstrøm 

 

 

 

 

v. Formand for Græsningslauget Nyord Strandenge Søren Ring, Fugleværnsfonden 

 

  



Oversigtskort over arealet omfattet af denne græsningsaftale: 

 

 
 
Bestående af 1 strandfold, to mellemfolde, og to inderfolde og en fangfold og 3 vandingssteder, ca. 60 ha.  


