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SPØRGSMÅL OG SVAR TIL FORPAGTNING UDKÆRET NORD 
 

 

Hvordan skal tilbuddet gives – og hvad vurderes der på? 

Vilkårene for 2020 er anderledes end 2021-2024. Dels er der tale om et mindre 

areal og dels har det ikke været muligt for forpagteren at indhente tilskud til pleje 

af græs- og naturarealer for 2020. Når der afgives bud, er der derfor mulighed for 

at byde en anden pris i 2020 end i den resterende periode af kontrakten. 

Når de indkommende bud sammenlignes, vurderes der på den samlede pris i hele 

kontraktperioden. 

 

Kan arealerne betragtes som økologiske? 

Ja – nogle af arealerne har været drevet økologisk, og de resterende arealer kan 

straksomlægges til økologisk jordbrug, da der ikke har været anvendt 

plantebeskyttelsesmidler eller handelsgødning på arealerne i minimum 3 år. 

 

Når I skriver robust kvæg – mener I så robuste kvægracer som 

galloway, dexter, skotsk højland og lign.? 

Ja 

 

Skal det være robuste kvægracer, fordi I vil have helårsgræsning? 

Vi stiller krav om robuste kvægracer for at få en mere ekstensiv græsning, hvor 

dyrene også gerne går på de grovere græsser samt træer og buske. De robuste 

racer kan bedre omsætte næringen fra de mere nærigsfattige arealer. I de store 

hegninger betyder det, at de ikke kun holder sig til de mest næringsrige arealer, 

men også græsser på arealer med mindre næring. 

Vi stiller ikke krav om helårsgræsning, men er åben over for det, hvis 

forpagteren at vurderer, at han/hun kan leve op til lovgivningens bestemmelser 

og forpagtningens formål og krav. 

 

Må der tilskudsfodres? 

Nej. 

Hvis forpagter vurderer, at arealerne lever op til kravene til helårsgræsning, kan 

der dog gives lov til at fodre i særligt hårde vintre ved tykt snedække eller 

snedække med is oven på sneen, hvor dyrene ikke kan komme til græsset. 

Hvis forpagter vælger helårsgræsning, er det forpagters ansvar at sikre, at 

arealerne græsses tilstrækkeligt ekstensivt til, at der også er mad nok til dyrene 

på arealerne om vinteren. 

 

Må der håndteringsfodres? 

Det er tilladt for forpagter at have det håndteringsfoder med til dyrene, som man 

kan have i hænderne. Formålet med foderet er kun at kunne håndtere dyrene og 

må ikke være et reelt supplement til det naturlige foder. 
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Det er ikke tilladt at efterlade korn, høballer eller lign på arealerne lige som der 

ikke må sættes spande med foder på arealerne. 

 

Må der opføres skur på arealerne, så arealerne kan anvendes til 

helårsgræsning? 

Nej. 

Hvis forpagter ønsker helårsgræsning, er det forpagters ansvar at vurdere, om 

arealerne lever op til lovgivningens bestemmelse for helårsgræsning. 

 

Hvordan foregår hegnsvedligehold? 

Forpagter står for vedligehold af alt hegn. Hegnet skal repareres med materialer 

af mindst tilsvarende kvalitet som det nuværende. Dvs. en hel robiniepæl skal 

erstattes med en hel robiniepæl (ikke halvskåret) – og en egepæl med enten en 

egepæl eller en robiniepæl, tråd af tilsvarende kvalitet osv. 

Forpagter sørger selv for vedligehold, men må gerne hyre 3.mand til opgaven. 

Hvis der skal maskiner ind på arealerne, kontaktes bortforpagter. 

Bortforpagter vil løbende holde øje med at hegnet vedligeholdes. Hvis hegnet ikke 

vedligeholdes af forpagter, kan bortforpagter få løst opgaven af en entreprenør 

og sende regningen til forpagter. 

 

Hvis der øves hærværk på hegnet forårsaget af skovgæster, står bortforpagter 

for reparationen. 

 


