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SPØRGSMÅL OG SVAR TIL FORPAGTNING SALENE-ENGEN 
 
 
Kan arealerne betragtes som økologiske? 
Arealerne 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 – hvad mener I så? 
Der kan anvendes kvægracer, der betegnes som robuste. Det drejer sig om 
Galloway, Dexter, Skotsk Højlandskvæg, Angus, Hereford, Skovkvæg og Welsh 
Black. Se evt. faktaark fra Miljøstyrelsen om robuste racer: 
https://mst.dk/media/114125/faktaark-om-robuste-husdyrracer2020.pdf 
 
Det er ok at anvende krydsninger mellem racerne. Det er også ok at have ikke-
robuste racer krydset ind i dyrene – dog skal hvert enkelt individ være minimum 
75% robust race.  
 
Hvorfor vil I have robuste kvægracer? 
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 næringsfattige arealer og er 
bedre egnede til at modstå det skiftende vejr.  
 
Hvor højt skal græsningstrykket være? 
Forpagter vurderer selv, hvor højt et græsningstryk der skal til, for at sikre de 
naturmæssige krav i kontrakten. Hvis forpagter vælger at søge tilskud til fast 
græsningstryk, er Naturstyrelsen indstillet på at lave udtalelse om nedsat 
græsningstryk. 
 
Må der tilskudsfodres? 
Nej. 
 
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. 
Det er ikke tilladt at efterlade korn, høballer, wrap eller lign på arealerne lige 
som der ikke må sættes spande med foder på arealerne. 
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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), 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 mod forventning øves hærværk på hegnet forårsaget af skovgæster, 
står bortforpagter for reparationen. 
 
 
Hvad betyder det for forpagtningen at der er beboelse tæt på? 
Da der er beboelse tæt på, forventes det, at forpagter tager et øget hensyn. 
Det betyder fx at  vandforsyningen til dyrene skal placeres i god afstand fra 
beboelsen, med mindre andet aftales med beboerne. 
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