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Blåvandshuk 
J.nr.: xxx 
Debitornr.:   
Ref. STIBA 

Den: _ februar 2021 
 
 

FÆLLESGRÆSNINGSKONTRAKT 
 

§1 
KONTRAKTENS PARTER 

 

 
 

Herved indgås fællesgræsningskontrakt for Skallingen.  
I det følgende betyder ”Part” enten Græsningslejer (Lejer) eller Græsningsudlejer (Udlejer), samlet benævnt 
”Parterne”. 
 

§2 
KONTRAKTPERIODEN 

 
Fællesræsningsretten udlejes i perioden fra 1. april 2021 til den 30. november 2022, begge dage inklusive. Ved 
kontraktperiodens udløb ophører kontrakten uden yderligere varsel, medmindre der er indgået skriftlig aftale 
om forlængelse af kontrakten. Såfremt kontrakten forlænges, ophører kontrakten tilsvarende uden yderligere 
varsel ved udløbet af den forlængede kontraktperiode. Kontrakten kan, hvis begge parter ønsker det, forlænges 
én gang for 2 år. 
  
Vedrørende opsigelse i aftaleperioden henvises til § 12. 
 
Tidpunkter for udbinding af kreaturer og for hjemtagning fastsættes særskilt af Udlejer. 
 
 

§3 
GRÆSNINGSKONTRAKTENS OMFANG 

 
Afgræsningen sker på Naturstyrelsens arealer på Skallingen. Der må ikke foretages gødskning, kalkning eller 
omlægning af græsarealer eller anvendes pesticider på arealerne. 
 
Udlejer forestår alene driften og administrationen af arealerne i græsningsperioden. 
 
Der er tale om kystnære strandengsarealer med varieret græsvækst og med lavtliggende delområder med 
vanddække hele året. Der kan desuden forekomme grøfter inde i fennerne. Græsningen sker som 
fællesgræsning. 

Lejer (dyreholder): 
  

Udlejer (arealejer): 

Navn 
 

Naturstyrelsen Blåvandshuk 
 

Adresse 
Postnummer, By 

Ålholtvej 1,  
6840 Oksbøl 
 

CVR: 
CHR nr.:  
 

CVR: 28422881 
CHR nr: 92737 
 

Tlf.nr.:  
Mail: 

Skovfoged Stiig Bayer  
Tlf. 2141 8610 – stiba@nst.dk 

   

mailto:stiba@nst.dk
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§4 
ANTAL DYR OG GRÆSNINGSLEJE 

 

Aftalen omfatter i alt _____ dyr pr. græsningssæsonen.  
 
Græsningslejen udgør kr. _______,- ekskl. moms pr. dyr for en hel sæson samlet årligt ...... kr. ekskl. moms. 
Prisen inkluderer opsyn, vand, mineraler og evt. nødvendig behandling mod lungeorm oa. parasitter. 
 
Afgiften forfalder forud hver 1. april, første gang den  1. april 2021.  
 
Hvis Lejer betaler NST: 
Græsningsafgiften indbetales til Udlejer på udsendte FIK-kort eller tilmeldes PBS. Betalingsanmodning 
modtages typisk 14 dage før forfaldsdato. 
Ved manglende rettidig betaling tilskrives der renter og rykkergebyrer i henhold til rentelovens regler. 
 
Eller NST betaler Lejer: 
Den årlige græsningsafgift betales til Lejer pr. 1. oktober efter endt græsningssæson. Lejer skal sende en e-
faktura med opkrævningen, så den er modtaget hos Udlejer senest 1. måned før græsningsperioden forventes 
at slutte. 
 
Udlejer er ansvarlig for at betale ejendomsskatter og andre faste afgifter. 
 
Omkostninger til strømforbrug og vand betales af Udlejer. 
 
 
 

§5 
KRAV TIL TILMELDTE DYR 

Der må tilmeldes kvier, køer og stude af kødkvægsrace eller krydsningsdyr, men ikke tyre og uvane dyr. 
Dyrene skal være mindst 12 måneder eller veje mindst 300 kg. (kontrol sker med båndmål) ved udbinding. 
Dyrene skal være i god sundhedstilstand.  

 
Dyrene skal være pollede eller afhornet (uden hornstumper over 3 cm) i god tid inden udbinding, således at 
såret er godt helet. Ved modtagelsen vil udlejer undersøge dyrene og kontrollere sundhedsdokumenterne og 
CHR-øremærkning. Dyr, der viser tegn på sygdom (f.eks. ringorm, skab og halthed) eller hvis 
sundhedstilstand er ringe (f.eks. for dårligt huld) vil blive afvist. 
 
Syge dyr modtages ikke. 
 
Dyr der kan forventes at kælve i græsningsperioden må ikke udbindes.  
Hvis der undtagelsesvist er dyr der kælver i udbindingsperioden, kan udlejer opkræve ekstra afgift til 
dækning af omkostninger ved tilsyn/indfangning – også i tilfælde af indfangning af moderdyret inden 
kælvning. Dette takseres efter Udlejers timepris.   
 
Samtlige dyr skal være påført to øremærker jf. den til enhver tid gældende lovgivning og overholde øvrige 
gældende regler ved tidspunkt for udbinding til fællesgræsning. 

 
Parterne har aftalt, at kreaturerne skal komme fra besætning der ikke er registreret som smittet med B-
streptokokker og fri for mycoplasma i henhold til de 2 årlige overvågninger ved tilgangen. Lejer er pligtig til 
at informere udlejer i tilfælde af forekomst af smitsomme kvægsygdomme eller positive prøver for sådanne i 
Lejers besætning.  
Lejers besætning skal desuden i henhold til lovgivningen være i Salmonella Dublin niveau 1 og 
overholde kravene jf. gældende bekendtgørelse om salmonella hos kvæg m.m.  
 
Lejer skal inden udbinding forevise behørig dokumentation for hvilket niveau besætningen er placeret i. 
 
Lejer giver legalisering til anvendelse af programmet ’KalveTjek’. 
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Hvis Lejers besætning er i særlig risiko for salmonellasmitte skal der umiddelbart inden udbinding 
udtages blodprøver af de 8 yngste kalve over 3 måneder. Prøvesvarene skal fremvises forud for udbinding. 
 
Besætninger i særlig risiko for salmonellasmitte: 

- Har været i salmonella niveau 2 indenfor de seneste 2 år 
- Har indkøbt dyr indenfor det seneste år, med undtagelse af indkøb af en foldtyr hvis tyren kommer 
fra en besætning, der er fri for S. Dublin.  

 - Har kortere end 2 km til nærmeste besætning i salmonella niveau 2 
 - Er markeret lyserød eller rød i ’KalveTjek’ 
 
Lejer er ansvarlig for, at besætningen der udbindes kreaturer fra har salmonella niveau 1, og ikke har været i 
niveau 2 indenfor de seneste 7 måneder (karantæneperiode jf. reglerne for deltagelse i dyrskuer, som er 
beskrevet i bkg. om Salmonella hos kvæg §20).   

 
 

§6 
UDBINDING 

 
Den enkelte kreaturejer skal selv sørge for transport af dyrene til græsningsarealet og for egen regning. 
 
Udbinding vil ske fra primo maj det pågældende år. Kreaturejeren vil senest 2 uger forud få oplysning om det 
præcise tidspunkt og sted for udbindingen. 
 
Udlejer forbeholder sig ret til at indføre en senere udbinding for at sikre en optimal afgræsning i forhold til 
ynglende fugle.  
 
Ved modtagelsen af dyrene vil en dyrlæge eller Udlejer undersøge dyrene, og kontrollere CHR-øremærkning. 
Dyr der ikke lever op til kravene i § 5 bliver afvist og vil ikke blive udbundet.  
 
Dyrene der kommer på græs skal i perioden for afgræsningen indgå i Naturstyrelsens besætnings nr. (CHR) 
jf. nedenstående. Hertil skal dyrene gennem WEB-DYR under: Ny registrering – Til dyrskuer, 
Fællesgræs mm. 
 
CHR-nr. for Skallingen er 92737 
 
Naturstyrelsen påser, at der er sket korrekt registrering i CHR register. Såfremt der ikke sker korrekt 
registrering vil dyrene bliver transporteret væk fra arealet for lejers regning.  
 
 

§7 
TILSYN 

 
Udlejer vil tilse dyrene alle ugens 7 dage. Udlejer sørger for at dyrene har tilstrækkelig adgang til græs og 
vand. Udlejer vil give økologisk mineraltilskud under hele opholdet. Hvis det er nødvendigt vil Udlejer 
tilkalde dyrlægehjælp uden forudgående aftale med kreaturejeren. Ved alvorlige sygdomstilfælde vil 
kreaturejeren blive orienteret snarest muligt. Eventuelle udgifter til dyrelæge m.v. afholdes af Lejer. 
 
Dyrene vil blive behandlet for parasitter efter behov ved en dyrlæges vurdering. Behandlingen vil foregå på 
Skallingen. Syge dyr der ikke egner sig til græsning vil blive hjemsendt for Lejers egen regning. 
 
Udlejer forbeholder sig ret til at lade foretage alle nødvendige sundhedsmæssige tilsyn, herunder 
blodprøveudtagninger m.v. for Lejers regning. 
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§8 
LEJERS ADGANG 

 
Kreaturejeren vil have adgang til dyrene uanset de bestemmelser, der må gælde for offentlighedes færdsel på 
arealerne. Dette skal dog aftales på forhånd med Udlejers hyrde. Færdsel på græsningsarealerne må kun ske 
til fods. 
 

 

§ 9 

HJEMTAGNING 
 

Lejer skal, efter meddelelse fra Udlejer for egen regning og risiko hjemtage dyrene. Der vil blive 2 tidspunkter 
for hjemtagning af dyr. Et tilbud om hjemtagning af dyr primo august og den endelige hjemtagning fra medio 
september. Det vil herudover ikke blive muligt at hjemtage dyr midt i græsningsperioden, med mindre 
sygdom nødvendiggør dette. Dog kan ekstraordinær høj vandstand eller mangel på tilstrækkeligt græs 
nødvendiggøre en tidligere hjemtagning. 
 
Lejer vil senest 2 uger før hjemtagning få meddelelse om tidspunkt for hjemtagningerne. Udlejer forbeholder 
sig mulighed for, at kræve et bestemt antal dyr hjemtaget ved den første hjemtagning i august for at sikre 
tilstrækkelig med græs i resten af perioden. 
 
Sortering af dyr ved hjemtagningen sker i fællesskab mellem Lejer og Udlejer. Lejer eller en repræsentant for 
denne, skal derfor møde op ved hjemtagningen og bistå med sortering af dyrene. 
 
 

§10 
GØDNINGSREGNSKAB 

 
CHR-nr. 92737.  
CVR-nr. 28422881 
 
For at både Lejers og Udlejers gødningsregnskab kan blive retvisende, skal der overføres gødning til Udlejer i 
henhold til det antal kreaturer, som du har gående på Naturstyrelsens arealer på Skallingen i den angivne 
periode. 
 
Lejer skal derfor enten selv eller via sin konsulent udarbejde og underskrive en gødningskvittering 
(Skema B1) og fremsende dette til Naturstyrelsen Blåvandshuks underskrift, samt indberette det i eget 
gødningsregnskab.  
 
Udlejer har CVR-nr. 28422881 og adresse Ålholtvej 1, 6840 Oksbøl, og e-mail blh@nst.dk 
 
Udlejer opbevarer en kvittering for hver gang, der overføres husdyrgødning. Der er særlige regler på området 
hvorfor gødningskvitteringerne skal kunne forevises straks efter gødningen er overført i forbindelse med 
kontrol af reglerne. 
 
Gødningskvitteringen (B1) skal være Naturstyrelsen Blåvandshuk i hænde senest 1. oktober 
2020. Såfremt dette ikke er sket, forbeholder Udlejer sig ret til, at henvende sig direkte til 
Lejers konsulent for at få gødningskvitteringen udleveret for Lejers regning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:blh@nst.dk
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§11 
Ophævelse 

 
Ved misligholdelse af kontrakten eller bestemmelser knyttet hertil kan udlejer ophæve kontakten. 
 
Udlejer kan ophæve kontrakten i følgende ikke udtømmende tilfælde: 

- såfremt lejen eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt til tiden, og lejer ikke efter meddelelse fra 

udlejer har betalt inden for en rimelig frist på 3 dage fra modtagelsen af påbud fra udlejer. 

- såfremt det lejede benyttes til andet end aftalt og lejer trods udlejers påbud ikke er ophørt hermed 

- såfremt lejer flytter sine kreaturer i utide uden aftale med udlejer, og lejer ikke efter skriftlig påkrav 

har tilbageleveret dyrene 

- såfremt lejer ikke følger en af udlejer givet skriftlige anvisning 

- ved væsentlig misligholdelse af kontrakten. 

o Væsentlig misligholdelse foreligger bl.a. såfremt: 

 Der sker overtrædelse eller tilsidesættelse af kontraktens §§ 3, 5 og 9. 

 kontraktens udøvelse ikke er i overensstemmelse med de til enhver tid relevante 

danske lovkrav eller med af Udlejer vedtagne retningslinjer, som enten er en del af 

kontrakten, eller som udleveres i kontraktperioden.  

 Der sker overtrædelse af kontrakten gentagne gange uden der isoleret set foreligger 

væsentlig misligholdelse, og forpagter har fået skrift påbud om at bringe 

misligholdelser i orden.   

 Der konstateres adskillige ikke væsentlige overtrædelser af kontrakten og 

bestemmelser knyttet til kontrakten i forbindelse med besigtigelse af arealet.  
 
Udlejer kan i øvrigt ophæve kontrakten såfremt konkursboet efter lejers konkurs ikke på baggrund af skriftlig 
henvendelse fra udlejer inden 10 arbejdsdage, tilkendegiver, at boet indtræder i nærværende kontrakt i 
medfør af konkursloven.  
 
Når udlejer hæver kontrakten, skal lejer straks fjerne sine dyr efter anvisning fra udlejer. Lejer skal betale leje 
for tiden, indtil lejeforholdet ophører samt evt. omkostninger ved fjernelse af lejers dyr. Såfremt udlejer 
inden kontraktens ophør formår at genudleje det lejede, skal evt. leje indvundet ved genudlejning fragå i 
udlejers krav over for lejer.   
 
 

§12 
OPSIGELSE 

 
Fællesgræsningsaftalen kan opsiges med 6 måneders varsel til en 31. december. Aftalen kan af begge parter 
opsiges med øjeblikkelig varsel jf. § 11 vedr. mislighold.  
 
 
 

§13 
ERSTATNINGSANSVAR 

 
Udlejer fører dagligt tilsyn med dyrene og sørger for drikkevand og forsvarlig græsning og hegning. 
Herudover påtager udlejer sig intet ansvar for dyrene under deres ophold, og kan til enhver tid gøre et 
regreskrav gældende overfor lejer for evt. krav mod udlejer i forbindelse med græsningen. 
 
Lejer tegner de nødvendige forsikringer for de opstaldede dyr vedr. brand, storm, skybrud og anden pludselig 
skade samt driftstabsforsikring i tilknytning hertil. Lejer skal meddele sit forsikringsselskab, at dyrene er 
opstaldet hos Udlejer. 
 
Udlejer tegner de nødvendige forsikringer for de af dennes ejede bygninger vedrørende brand, storm, 
skybrud og anden pludselig opstået skade. 
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Parterne er erstatningspligtige efter dansk rets almindelige regler. 
Parterne kan ikke kræve erstatning for driftstab, avancetab eller indirekte tab. Dette gælder dog ikke i følgende 
tilfælde: 

- hvor en Part påføres et økonomisk tab i form af manglende udbetaling eller krav om tilbagebetaling af 

økologi- og arealtilskud, som følge af den anden Parts misligholdelse af betingelserne i kontraktens § 

5. 

 
Lejer er indforstået med den risiko for Salmonella Dublin og andre sygdomme, der er ved fællesgræsning, og 
at udlejer ikke kan gøres ansvarlig for direkte eller indirekte tab, som skyldes sygdom eller smitte. Udlejer 
kan således ikke gøres erstatningsansvarlig, for evt. tab lejer, eller tredjemand måtte lide som følge af sygdom 
eller andet pådraget, som led eller i direkte forbindelse med nærværende græsningsaftale.  
 
I tilfælde af at der opdages smittede dyr i besætningen, opkøber Naturstyrelsen de dyr, der ikke må fjernes 
fra bedriften ved aftalens afslutning med henblik på at slagte dem ud, så snart det kan lade sig gøre. 
 
 

§14 
FORCE MAJEURE 

 

Parternes forpligtelser i henhold til kontrakten suspenderes i tilfælde af force majeure.  

Ved force majeure forstås udefrakommende omstændigheder af usædvanlig art, som Parterne ikke er herre 
over, og som de ikke med rimelighed burde have forudset eller overvundet, og som medfører, at opfyldelsen af 
kontrakten ikke er mulig eller vil påføre en af Parterne en efter dennes forhold urimelig byrde.  
 
Den Part, der vil påberåbe sig force majeure, skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette den anden Part 
om force majeure-begivenhedens opståen og forventede varighed.  Årsagen til force majeure skal 
dokumenteres skriftligt.  

Når force majeure-begivenheden er ophørt, genoptages Parternes forpligtelser i henhold til kontrakten.  
 
 

§15 
TVISTER 

 
Kontrakten er undergivet dansk ret. Såfremt der opstår en tvist mellem Parterne i forbindelse med nærværende 
kontrakt, skal Parterne med en positiv, samarbejdende og ansvarlig holdning søge at indlede forhandlinger 
med henblik på at løse tvisten. 

Hvis uenighed ikke kan løses ved forhandling mellem Parterne, skal tvisten endeligt afgøres ved de almindelige 
domstole efter dansk ret, med lejers bopæl som værneting. 

 

§16 
ØVRIGE BESTEMMELSER 

 
Overdragelse: 
Lejer kan hverken helt eller delvist uden Udlejers skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og pligter i 
henhold til denne kontrakt til tredjemand. 
 
Ændringer: 
Alle ændringer i og tilføjelser til nærværende græsningskontrakt skal aftales skriftligt mellem Parterne for at 
være gyldige. 
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Ændringsklausul: 
Ved Lejers død, og hvis Lejer efterlader sig ægtefælle eller samlever, er denne berettiget til at indtræde i 
kontrakten på uændrede vilkår, medmindre Udlejer har vægtige grunde til at modsætte sig dette, herunder at 
efterladte ikke har det fornødne kendskab til at drive græsningen af arealet videre. 
Såfremt Lejers efterlevende ægtefælle eller samlever ønsker at indtræde i kontrakten, skal dette meddeles 
Udlejer skriftligt senest 6 uger efter, at dødsboets behandlingsmåde er valgt. 
 
Har Udlejer, i tilfælde af Lejers død, ikke rettidigt modtaget meddelelse jf. ovenstående, kan Udlejer opsige 
kontrakten med 1 måneds varsel.    
 
Tredjemands rettigheder: 
Ud over Parterne kan ingen tredjemand støtte ret på denne kontrakt. 
 
 
 
 

§17 
UNDERSKRIFT 

 
Denne kontrakt er først gyldig, når den er forsynet med Parternes underskrift.  
 
 

Lejer (dyreholder):                                                                                  Udlejer (arealejer): 
Dato og underskrift: 
 

Naturstyrelsen Blåvandshuk 
_ februar 2021 

 
 
_______________________________ 
Navn 
Kreaturejer 

 
 
___________________________ 
Ulrik Lorenzen 
Skovrider 

Oplysninger om Lejers 
landbrugskonsulent: 
 
Organisation:____________________ 
 
Navn__________________________ 
 
Tlf.___________________________ 
 
Mail__________________________ 

  
 

 

 


