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Udbud af græsning på Nyord Strandenge 2020-24 
 

Græsningslauget Nyord Strandenge (GNS) udbyder for perioden 2020-24 afgræsningen på 

Nyord strandenge i 3 stk. 5-årige græsningsaftaler. 

 

Herunder følger en kort beskrivelse af hovedtrækkene i udbuddene. Det formelle udbud fremgår 

af de 3 bilag; 2,3 og 4 for hver af de tre delområder og en tilbudsblanket. Bilag 2-4 er 

græsningskontrakterne og bilag 5 er tilbudsblanketten, som skal sendes til Græsningslauget. 

 

Arealbeskrivelse 

Nyord strandenge er på ca. 430 hektar og størstedelen administreres af Græsningslauget Nyord 

Strandenge. Nyord strandenge er et af de største og mest fuglerige strandengsområder i hele 

Østdanmark. Størstedelen af engene har aldrig været opdyrket. Det er et af Danmarks vigtigste 

levesteder for gæs, ænder og vadefugle, bl.a. de truede strandengsfuglearter stor kobbersneppe 

og brushane. Nyord er beliggende midt i såvel et stort Natura 2000-, EU habitat- og EU 

fuglebeskyttelsesområde, er fredet og beskyttet efter naturbeskyttelsesloven. De sydlige 

strandenge på Nyord indgår i et større vildtreservat med jagt- og færdselsforbud. Strandengene 

er præget af et stort antal større og mindre loer, sjapvand og andre våde områder. 

Formålet med afgræsningen på strandengene er at sikre god natur- og landbrugsmæssig drift og 

ikke mindst skabe egnede levesteder for vade- og engfugle samt bevare den rige og varierede 

flora. 

 

Arealerne har været i kontinuerlig drift med afgræsning med kreaturer og tidvist høslæt i en lang 

årrække og er omlagt til økologisk drift i 2009. Græsset er ugødet og usprøjtet og er generelt af 

god kvalitet.  

 

Arealerne på sydengene er pt. inddelt i en række aflange folde bestående af hver en inderfold, en 

mellemfold og en yderfold eller strandfold, og udbydes i to græsningsaftaler; et område I på ca. 

140 ha og et område II på ca. 60 ha.  

Arealerne på nordengene er inddelt i færre og større folde, og i 2020 forventes at være opsat en 

strandfold også. Nordengene udbydes i et område III på godt 200 ha 

Som udgangspunkt vil der ikke være fællesgræsning med øvrige kvægholdere på engene. 

 

Der er mindre højjords-arealer med græs med beliggenhed umiddelbart op til engene, som med 

ledsluser står til rådighed for dyrene - i nødstilfælde ved højvande over 90 cm over DVR90. 

Fugleværnsfonden, som er en af lodsejerne og formand for græsningslauget, påtager sig at holde 

øje med høj vandstands-varsler fra DMI og adviserer kvægholder ved udsigt til vandstand på 

henholdsvis 70 cm og 90 cm over DVR90. Højvande, der nødvendiggør fuld evakuering af 

dyrene fra strandengen, sker med års mellemrum. 

 

Høslæt er ikke omfattet af dette udbud. GNS kan efter behov få foretaget høslæt for at opnå den 

ønskede naturtilstand. I den forbindelse vil en anden foldstyring eller frahegning af delarealer 

for at muliggøre høslæt være nødvendig og aftales med aftaleholdere. 

 

Græsningen udbydes som 3 delarealer; 1 på nordengene og 2 på sydengene. Arealernes 

beliggenhed er vist på de vedlagte kort i græsningsaftalerne i bilag 2,3 og 4 som det skraverede 

areal, med angivelse af de enkelte folde og vandingssteder. Der er en fangfold tilgængelig i det 

nordvestligste hjørne af arealet på Sydengene (delområde II), og en fangfold i det sydvestlige 
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hjørne på Nordengene (delområde III.) Delområde I har adgang til brug af stald på som 

håndteringsfold på Hyldevang. 

 

Enkeltbetaling og MVJ/miljøordninger 

Græsningslauget hjemtager grundbetalingsstøtte og plejegræstilsagn. 

 

På de fleste af arealerne søges der også pleje af græs- og naturarealer. GNS hjemtager samtlige 

landbrugstilskud, står som driftsherre og er ansvarlig for overholdelse af tilsagnsvilkår. GNS’s, 

landbrugstilsagn, fredningen og hensynet til engfuglelivet regulerer udbindingsperiode, evt. 

høslæt og græsningstryk.  

Dyr 

Som udgangspunkt ønskes arealerne afgræsset med kreaturer. Ammekøer med kalve og stude er 

prioriteret. Dyrene skal være i god sundheds- og ernæringsmæssig stand, være klovbeskåret og 

vant til omgang med mennesker. Forud for udbinding skal dyrene om nødvendigt være 

behandlet med ormekur, da dyrene ikke må ormebehandles på arealet. Hårdføre racer, der er 

gode til fugtige enge, foretrækkes fx Angus, Galloway eller Hereford. Dyr fra økologiske 

besætninger foretrækkes. 

Græsningstryk 

Erfaringsmæssigt har et græsningstryk svarende til 0,7 til 0,9 storkreaturer per ha som 

gennemsnit over udbindingsperioden været til bedst gavn for fuglelivet og sikret en god 

vegetationshøjde. Græsningstryk, og foldstyring af hensyn til evt. høslæt og aktuel græsvækst, 

kan blive justeret aht. fuglelivet efter nærmere aftale.  

Øen Nyord ligger ”ude i Østersøen” og afgræsses tillige også af mange gæs i det tidlige forår, så 

græsvæksten kommer typisk sent i gang på arealerne. 

Sen udbinding efter allertidligst 1. maj og broderparten af dyrene efter 20. maj er et krav.  

 

Tilskudsfodring 

Der må ikke tilskudsfodres på arealet. Der kan evt. gives mineraltilskud som godkendt til 

økologisk drift om nødvendigt. 

 

Sygdomsstatus 

Der modtages kun sygdomsfrie dyr. 

 

Tilsyn 

Dyreholder skal selv forestå tilsynet af de græssende dyr. 

 

Hegn 

Alle folde er elektrisk hegnet og klar til brug ved udbinding. Lejer er ansvarlig for slåning under 

hegn samt små reparationer daglig vedligeholdelse.  
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Vand 

Der er etableret vandingsanlæg på arealerne. Der er brønde på engene, som primært sørger for 

drikkevandsforsyningen. Vandværksvand bruges kun, når lokal forsyning er udtømt. 

Transport 

Transport til og fra Nyord sker på dyreholders regning og risiko. 

 

Udbinding 

Udbinding kan ske fra 1. maj. Ved tidlig udbinding, skal græsningen den 1. måned helt 

overvejende ske i strandfolde. I mellemfolde kun efter nærmere aftale. Inderfolde friholdes til 

fuglelivet i begyndelsen af perioden. Af hensyn til evt. høslæt, må bestemte folde først afgræsses 

efter høslættet har fundet sted. Et evt. høslæt vil foregå umiddelbart efter 15. juli og inden 1. 

august. Dette aftales forud for udbinding hvert år. 

 

Indbinding 

Indbinding skal ske så sent muligt og senest 15. november. Ved ikke økologiske dyr skal 

maksimalt 180 dage på de økologiske arealer overholdes for det enkelte dyr/øremærke. 

 

Dokumentation af afgræsning 

 

Det påhviler dyreholder at indberette årligt (senest 1.10) udbindings- og forventet 

indbindingstidspunkt, antal dyr i hvilke folde samt liste over samtlige CHR-numre, justering af 

antal over sæsonen samt at fremsende skema B1 eller kvittering for overførsel af husdyrgødning 

til indberetning af GNS gødningsregnskab. Hvis dyreholder ikke er økolog, skal dokumentet ” 

Dokumentation ved afgræsning med ikke-økologiske dyr på økologisk bedrift”, samt ”Erklæring fra ejer 

af ikke-økologiske dyr”, også vedsendes. Det er et krav ved GNS’ årlige økologikontrol.  
Udbetaling af græsningshonorar kan først finde sted, når denne dokumentation foreligger.  

Vilkår for bud ved budrunde og orientering til budgivere 

 

Tilbuddet afgives på de vilkår, der fremgår af græsningsaftalen (bilag 2, 3 og 4). Alternative bud 

modtages ikke. Forbehold i tilbuddet kan anføres på tilbudsblanketten (bilag 5). Væsentlige 

forbehold kan medføre, at der kan ses bort fra tilbuddet. Der kan afgives bud på 1 eller flere af 

de 3 græsningsaftaler. 

 

Budgivere er bekendt med, at det er deres ansvar som budgivere ikke at afgive bud, som de ikke 

kan opfylde. Budgivere bærer den fulde økonomiske risiko for at kunne opfylde budvilkårene, 

hvorfor budgivere opfordres til at indhente rådgivning vedrørende sit bud forinden afgivelsen. 

 

Alle der kan leve op til vilkårene beskrevet i dette udbudsmateriale er berettigede til at give bud. 

GNS vælger mellem alle de indkomne bud ud fra følgende prioriteringer:  

- kendskab til område/areal 

- kreaturrace 

- samarbejde 

- økologisk autorisation 

- økonomi 
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GNS kan helt undlade at udleje græsningsretten til en af de bydende. GNS er frit stillet med 

hensyn vægtningen af prioriteringer ved vurderingen af de indkomne bud.  

Den fastsatte budfrist kan ikke ændres, og budrunden må ikke afsluttes før fristens udløb. 

 

Det er ikke muligt for budgivere efter budfristens udløb at afgive overbud.  

Buddet er bindende for budgivere medmindre buddet tilbagekaldes, ikke accepteres af 

græsningslauget eller bortfalder. Budgivere har ret til at tilbagekalde sit bud og eventuelt 

fremsætte et nyt bud, som er højere eller lavere end det oprindelige bud, forudsat at 

tilbagekaldelsen eller det nye bud når frem inden udløbet af budfristen. 

 

Efter udløb af budfristen skal budgiver vedstå sit tilbud i 30 dage. 

Afgivelse af tilbud 

Såfremt der ønskes afgivet tilbud på græsningen på dele af Nyord Strandenge for 2020-24, skal 

tilbudsblanketten (bilag 5) udfyldes og indsendes, så den er Græsningslauget i hænde på 

nedenstående adresse senest d. 1. december 2019. Der kan afgives bud på et delområde eller 

flere. 

 
Græsningslauget Nyord Strandenge 

c/o Landboforeningen VKST 

Fulbyvej 15, 

4180 Sorø 

Att.: Therese Bloksted, thb@vkst.dk 

 

Kun tilbud afgivet ved indsendelse af tilbudsblanketten i dette udbudsmateriale (bilag 5) anses 

for gyldige. 

 

GNS har en frist på op til 30 dage fra ovenstående budfrist til at acceptere eller forkaste de 

indkomne bud. 

Bud, som ikke er accepteret inden acceptfristens udløb, er bortfaldet. Hvis Græsningslauget 

Nyord Strandenge vælger at acceptere et af buddene, fremsender Græsningslauget Nyord 

Strandenge accept på den valgte tilbudsgivers tilbudsblanket og græsningsaftale til underskrift 

inden acceptfristens udløb. 

 

Spørgsmål kan rettes til: 

Søren Ring, biolog i Fugleværnsfonden og formand for græsningslauget, telefon 5190 4397 

Jørgen Sandby Nielsen, specialkonsulent Naturstyrelsen Storstrøm og næstformand for 

græsningslauget, telefon: 2249 6599 

 

Andre vilkår 

Budgiver er indforstået med at overholde vilkårene i græsningsaftalen der er vedlagt inkl. kort 

over areal og folde, se bilag 2-4. 
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