
 

 

Udbudsannonce til NST’s hjemmeside ved Forpagtningskontrakt  
 

Naturstyrelsen Sønderjylland ændre forhold i forpagtning af naturplejeareal i Rode 

Mose, ca. 19 ha. i den nordøstlige ende af mosen. Græsningstryk er ændret fra 23 

storkreatur til 5-6 og dyrene skal afgræsse fra midt april i stedet for fra 1. maj. 

Budfrist er forlænget til den 8. marts 2021.  

 

Forpagtningen udbydes af: 

  

Naturstyrelsen Sønderjylland  

Adresse: Felstedvej 14, 6300 Gråsten  

Telefonnummer: 7254 3529 

Kontaktperson: Dorthe Malene Götz Mikkelsen  

 

Naturstyrelsen Sønderjylland ændre forholdene i udbudsmaterialet fra den 04. januar 2021. 

Ændringerne omhandler krav til græsningstryk og græsningsperiode. Budfrist er forlænget 

til den 8. marts 2021 klokken 12. 

 

Nedenfor er forholdende fra udbudsmaterialet fra den 4. februar 2021 oplistet og hvad 

teksten er ændret til det i det nye ændret udbudsmateriale fra den 19. februar 2021.  

 

Udbudsannonce 

Følgende tekst fra udbudsannonce den 4. februar 2021 er ændret  
Naturplejearealet har en HNV fra 6-10, som giver mulighed for tilsagn til pleje af 

græs- og naturplejearealer samt tilskud til hegn m.v.  

Græsningstryk: der skal minimum være 23 storkreatur på naturplejearealet. 

Storkreaturerne skal afgræsse arealet fra 1. maj til 1 november.  

 

Du skal sende eller aflevere tilbudsblanketten, så den er modtaget af Naturstyrelsen 

Sønderjylland, Felstedvej 14, 6300 Gråsten senest den 25. februar 2021 klokken 

12.00. Tilbud modtaget efter dette tidspunkt vil ikke blive taget i betragtning. 

 

8. Tidsplan 

4. februar 2021 Offentliggørelse af udbudsmateriale 

25. februar 2021 Frist for modtagelse af tilbud 

25. eller 26. februar 2021 Forventet ordretildeling. 

Slut februar 2021 Forventet kontraktindgåelse. 

Slut februar 2021 Kontrakten træder i kraft 

 

Følgende tekst fra udbudsannonce den 19. februar 2021 er de gældende ændringer   
Naturplejearealet har en HNV fra 6-10, som giver mulighed for tilsagn til pleje af 

græs- og naturplejearealer.  

Græsningstryk: der skal minimum gå 5-6 storkreatur på naturplejearealet.  

Storkreaturerne skal afgræsse arealet fra midt april til 1. november.  

 

Du skal sende eller aflevere tilbudsblanketten, så den er modtaget af Naturstyrelsen 

Sønderjylland, Felstedvej 14, 6300 Gråsten senest den 8. marts 2021 klokken 12.00. 

Tilbud modtaget efter dette tidspunkt vil ikke blive taget i betragtning. 

 

8. Tidsplan 

4. februar 2021 Offentliggørelse af udbudsmateriale 

19. februar 2021 Ændringer af forhold i udbudsmateriale 
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8. marts 2021 klokken 12 Frist for modtagelse af tilbud 

8. eller 9. marts 2021 Forventet ordretildeling 

Start marts 2021 Forventet kontraktindgåelse 

Start marts 2021 Kontrakten træder i kraft 

 

I afsnit 10 Bilagsliste er ”Ændringsdokument” sat ind.   

 

Bilag 1 Kortmateriale 

Ingen ændringer  

 

Bilag 2 Kontraktudkast 

Følgende tekst fra kontraktudkast den 4. februar 2021 er ændret  

§5 Arealets benyttelse i kontraktperioden, side 2/9 
Afgræsning: Forpagter skal sørge for, at arealet afgræsses med kreatur og gerne 
sammen med heste. Dyrene skal gå på arealet fra 1. maj til 1. november og der 
skal altid som minimum gå 23 storkreatur på naturplejearealet. Afgræsningen 
skal sikrer, at træagtig opvækst holdes nede og arealet er synligt afgræsset. 
Henstillinger fra bortforpagter om nedsat eller forøget græsningstryk, skal 
efterkommes af forpagter indenfor 2 uger.   

 
Såfremt forpagter i en kort periode har behov for at tage dyr af arealet eller ønsker 
afgræsningsperioden forkortet eller forlænget det lade sig gøre. Forpagter skal sikre 
et høj græsningstryk over forår, sommer og efterår således træagtig opvækst holdes 
nede og arealet er synligt afgræsset. Bortforpagter skal orienteres såfremt ovenstående 
græsningstryk og græsningsperiode ønskes ændret. 

 

Følgende tekst fra kontraktudkast den 19. februar 2021 er de gældende ændringer   

§5 Arealets benyttelse i kontraktperioden, side 2/9 
Afgræsning: Forpagter skal sørge for, at arealet afgræsses med kreatur og gerne 
sammen med heste. Dyrene skal gå på arealet fra midt april til 1. november og der 
skal altid som minimum gå 5-6 storkreatur på naturplejearealet. Afgræsningen 
skal sikrer, at arealet er synligt afgræsset og at træagtig opvækst holdes nede. 
Henstillinger fra bortforpagter om nedsat eller forøget græsningstryk, skal 
efterkommes af forpagter indenfor 2 uger.   
 
Såfremt forpagter i en kort periode har behov for at tage dyr af arealet eller ønsker 
afgræsningsperioden forkortet eller forlænget det lade sig gøre. Forpagter skal sikre 
at naturplejearealet er synligt afgræsset og at træagtig opvækst holdes nede. 
Bortforpagter skal orienteres såfremt ovenstående græsningstryk og græsningsperiode 
ønskes ændret.   

 

 Dato for dokumentet er ændret.  

 

Bilag 3 Tilbudsblanket 

Følgende tekst fra tilbudsblanket den 4. februar 2021 er ændret  
Undertegnede byder på forpagtningens på følgende areal, som beskrevet i 

udbudsannonce af 4. februar 2021 og medfølgende bilag.  

 

Følgende tekst fra tilbudsblanket den 19. februar 2021 er de gældende ændringer   
Undertegnede byder på forpagtningens på følgende areal, som beskrevet i ændret 

udbudsannonce af 19. februar 2021 og medfølgende bilag. 

 

Bilag 4 Tro og love erklæring ved udbud  

Ingen ændringer  
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Bilag 5 Naturmål for Rode Mose, nordøst 

Følgende tekst fra naturmål den 4. februar 2021 er ændret  

Afsnit vedrørende forvaltningstiltag, række om græsningstryk og bemærkninger til 

forvaltning.  
Naturplejearealet skal afgræsset med et høj græsningstryk og arealet skal være synligt 

afgræsset. Naturstyrelsen ønsker at der minimum skal gå 23 storkreatur på 

naturplejearealet. Såfremt det er muligt må der gerne gå flere storkreatur.  

 

Dyrene kan gå på arealet fra maj til november.  

 

Ovenstående krav til græsningstryk og periode er vejledende, som betyder at såfremt 

forpagter i en kort periode har behov for at tage dyr af arealet eller først sætter dyr på 

til f.eks. juni kan det lade sig gøre. Bortforpagter skal orienteres og forpagter skal sikre 

at der afgræsses med et høj græsningstryk og at arealet er synligt afgræsset. 

 

Det er vigtigt at der går et høj antal kreatur til at holde birkvæksten nede. 

Det kan dog under kontraktens periode vurderes at antallet af dyr skal nedsættes, da 

det høje antal af storkreatur kan skade vegetation. Dette er tidligere blevet observeret 

på arealet. 

 

Følgende tekst fra naturmål den 19. februar 2021 er de gældende ændringer   

Afsnit vedrørende forvaltningstiltag, række om græsningstryk og bemærkninger til 

forvaltning.  
Der skal gå et antal dyr på naturplejearealet, således det sikres at naturplejearealet 

fremstår synligt afgræsset til den 15. september. Der skal minimum gå 0,3 storkreatur 

pr. ha., det vil sige minimum 5-6 storkreatur på hele naturplejearealet. Såfremt det er 

muligt må der gerne gå flere storkreatur.  

 

Dyrene kan gå på arealet fra midt april til 1. november.  

 

Ovenstående krav til græsningstryk og periode er vejledende, som betyder at såfremt 

forpagter i en kort periode har behov for at tage dyr af arealet eller først sætter dyr på 

til f.eks. juni kan det lade sig gøre. Bortforpagter skal orienteres. Forpagter skal 

sikre, at arealet er synligt afgræsset og at ny birke opvækst holdes nede.   

 

Det er vigtigt at arealet holdes lysåbent og at ny birkeopvækst holdes nede. Såfremt 

det er muligt skal mindre ældre birkeopvækst afbides fra storkreaturerne.   

 

Dato og version af dokument er ændret. 

 

Bilag 6 Naturmål for mulig udvidelse  

Ændringerne i dette bilag er ikke direkte relevante for udbud af forpagtning af Rode Mose 

Nordøst, hvorfor de ikke fremhæves her. Ændringerne er markeret med gult i bilaget.  

 

Alle ændringer fra udbudsmaterialet fra den 4. februar 2021 til de gældende ændringer i 

udbudsmaterialet den 19. februar 2021 er markeret med gult. Teksten som er markeret med 

grønt i kontraktudkast fra den 19. februar, ændres efter indgået kontrakt.  

   

 

 


