
 

Udbudsannonce til NST’s hjemmeside ved forpagtningskontrakt  
 
 
 
Naturstyrelsen udbyder forpagtning af 14,9 ha græsningsareal til sommergræsning 
med kvæg i Tungegårdsdalen i Sperrestrup Skov. 
 
Forpagtningen udbydes af: 
  

Naturstyrelsen Hovedstaden 
Dyrehaven 6, 2970 Klampenborg 
Telefonnummer: +45 72 54 30 00 
Kontaktperson: Jens Bjarke Hansen, tlf 21219705, email: JBH@nst.dk 

 
 
1. Beskrivelse af forpagtningen 

Navn på areal 
 

Markbloknr.  Ha 
 

Tidsperiode 
 

Kvæggræsning. 
Tungegårdsdalen 
Sperrestrup Skov 

699188-19 
699189-03 
699188-28 

14,9 1/1- 2022 til og med 31/12-2026 

 
  

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
Sperrestrup Skov er på 116 ha og det meste af den er tilplantet 1996-1999. Den ligger nord for 
Ølstykke, og er erhvervet og tilplantet som et skovrejsningsprojekt for dels at beskytte grundvand, og 
dels for ved bynær skovrejsning at give Ølstykke-Stenløse borgerne rekreative arealer. 
 
Sperrestrup Skovs mest markante naturarealer er knyttet til den afgræssede Tungegårds dalen, som 
går øst-vest gennem Sperrestrup Skov. Grøften gennem ådalen har i tidligere tider været rørlagt, men 
slynger sig nu gennem det lysåbne område. Arealet har været brugt som landbrugsformål, og senere 
hen som græsning. I 2013 blev der udarbejdet et fælles projekt mellem Naturstyrelsen og Egedal 
Kommune, hvor åen i dalen skulle fritlægges med en hævet vandstand til gavn for dyre-og planteliv.  
Sperrestrup Skov er beliggende højt i landskabet på en leret jordbund af høj bonitet. Landskabeligt 
påvirkes folden af den gennemskæres af højspændingsledninger og af oldtids gravhøjen Troldhøj. 
 
 
Arealet ønskes plejet ved sommergræsning med lette robuste naturplejekvæg. 
 
Drænvedligeholdelse forestås af bortforpagter. Bortforpagter forbeholder sig ret til ikke at 
vedligeholde drænene, hvis det er i modstrid med opfyldelse af naturmæssige hensyn på arealet. 
 
Kalkning må ikke foretages på arealerne. 
 
Kemiske bekæmpelsesmidler må ikke anvendes på arealet, medmindre det er skriftligt aftalt med 
Bortforpagter. 
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Landskabselementer på arealet: gravhøjen Troldhøj samt vandløb, og søer må ikke 
tilstandsændres. Ved overtrædelse af dette kan Bortforpagter pålægge Forpagter at udføre eller afholde 
udgifterne til genoprettelse af tilstanden.  
 
Offentligheden har adgang til at færdes på arealet. 
Bortforpagter er ansvarlig for vedligeholdelse af veje, overkørsler, stier og  publikumsfaciliteter. 
 
Slam må ikke udbringes på arealerne. 
 
Traktorer og lignende maskiner, der anvendes på de bortforpagtede arealer uden for skovveje, 
hovedspor og pladser, skal som udgangspunkt være forsynet med biologisk nedbrydelig bagtøjsolie 
(hydraulikolie). Maskiner må dog i begrænset omfang (op til 100 timer om året) anvendes på arealerne, 
hvis de som minimum er i en tilstand, hvor der ikke drypper olie fra hverken motor, hydrauliksystem 
eller transmission m.v. Maskinerne skal desuden have en hjul- og dækmontering, der ikke medfører 
strukturskader på jordbund og bevoksning. Færdsel på arealerne omkring tøbrud og på våd jord skal 
så vidt muligt undgås. 
 
 
Gødning må ikke udbringes, ud over den gødning græssende husdyr efterlader, på arealet. 
 
Jordbehandling, tilplantning eller tilsåning af arealet må ikke foretages. 
 
 
 
 
Arealet ”Kvæggræsning. Tungegårdsdalen i Sperrestrup Skov” bortforpagtes for en 5 årig periode 
fra 1/1-2022 til den 31/12-2026, begge dage inklusive. Ved kontraktkontraktperiodens udløb ophører 
kontrakten uden yderligere varsel, medmindre der er indgået skriftlig kontrakt 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 5 år.  
 
I kontraktperioden kan forpagter og bortforpagter opsige kontrakten med 3 måneders varsel til ophør 
den 31. december i det pågældende kalenderår. 
 
 
 
 
 
 
2. Afgivelse af tilbud 
Naturstyrelsen ønsker tilbud på forpagtning for ovenstående arealer på de vilkår, der er 
beskrevet i kontraktudkastet, jf. bilag 2. Hvis du ønsker at afgive et tilbud, skal det ske via 
tilbudsblanketten, jf. bilag 3.  
 
Den pris, du angiver på tilbudsblanketten, skal både være prisen årligt pr. ha i DKK ekskl. 
moms og den samlede årlige pris ekskl. moms for det udbudte areal. 
 
Du skal være opmærksom på, at prisen reguleres årligt med nettoprisindekset for januar 
måned i opkrævningsåret.  
 
På tilbudsblanketten skal du klart og entydigt angive, hvilken fysisk eller juridisk person der 
er tilbudsgiver og dermed ansvarlig over for ordregiver. 
 
Tilbudsblanketten med tilhørende bilag skal være skrevet på dansk. 
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Tilbudsblanketten skal sendes til Naturstyrelsen Hovedstaden, Dyrehaven 6, 2970 
Klampenborg, e-mail HST@nst.dk. 
 
Når du sender dit tilbud, skal du tydeligt markere det med ”Tilbud på forpagtning af 
kvæggræsning. Tungegårdsdalen i Sperrestrup Skov” 
og med ”Må ikke åbnes i postmodtagelsen” i emnefeltet eller i hjørnet af konvolutten. 
 
3. Frist for afgivelse af tilbud 
Du skal sende tilbudsblanketten, så den er modtaget i Naturstyrelsen på mailadresse: 
HST@nst.dk eller pr. post på Naturstyrelsen Hovedstaden, Dyrehaven 6, 2970 Klampenborg 
senest d. 17. jan 2022 kl. 13:00. Tilbud modtaget efter dette tidspunkt vil ikke blive taget i 
betragtning.  
 
Når du har afgivet dit tilbud, er du forpligtet til at vedstå det i 30 kalenderdage fra 
tilbudsfristens udløb, dog kun indtil der er indgået kontrakt. Hvis Naturstyrelsen accepterer 
dit tilbud i vedståelsesperioden, er du derfor forpligtet til at skrive under på kontrakten. Efter 
du har underskrevet kontrakten, kan du kun træde ud af den i forhold til kontraktens 
bestemmelser om opsigelse.  
 
De tilbud, der modtages rettidigt, vil blive åbnet umiddelbart efter tilbudsfristens udløb. Du 
har som tilbudsgiver ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud. 
 
4. Forbehold 
 
Hvis du i dit tilbud har taget væsentlige forbehold for grundlæggende elementer i 
udbudsmaterialet, kan det medføre, at Naturstyrelsen ikke tager dit tilbud i betragtning. 
Grundlæggende elementer kan eksempelvis være forbehold vedr. pris, tidsfrister mm. 
Naturstyrelsen er dog berettiget til at afvise ethvert tilbud med forbehold uanset forbeholdets 
karakter. 
 
Du skal underskrive tro- og loveerklæringen jf. bilag 4, og indsende den sammen med din 
tilbudsblanket.  
 
Hvis du ikke skriver under på erklæringen, eller du er dømt for grovere overtrædelser af 
dyreværnsloven, og overtrædelsen efter et konkret skøn kan vurderes at have relevans for 
din varetagelse af den udbudte kontrakt, så kan Naturstyrelsen afvise dit tilbud. Det samme 
gælder, hvis Naturstyrelsen er vidende om, at du tidligere har misligholdt en forpagtnings- 
eller græsningskontrakt med Naturstyrelsen. 
 
5. Vurdering af tilbud 
Naturstyrelsen vælger at indgå en aftale med den, der giver det højeste tilbud.  
 
6. Kontraktgrundlag 
Der indgås aftale om forpagtningen/græsningen på baggrund af kontraktudkastet, jf. bilag 2. 
 
7. Annullation 
Naturstyrelsen forbeholder sig ret til at annullere det samlede udbud, eller udbuddet for de 
enkelte delarealer indtil udbudsforretningen er afsluttet med endelig indgåelse af kontrakt, 
såfremt der foreligger en ikke-usaglig begrundelse herfor.  
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8. Tidsplan 

22. dec 2021 Offentliggørelse af udbudsmateriale 

17. jan 2022 Frist for modtagelse af tilbud 

Uge 3 Forventet ordretildeling. 

Uge 4 Forventet kontraktindgåelse. 

1. jan 2022 Kontrakten træder i kraft 
 
 
9. Spørgsmål og rettelser 
Hvis du har spørgsmål eller forslag til rettelser til udbudsmaterialet, kan du kontakte 
ordregiver som anført øverst i annoncen. 
 
10. Bilagsliste 
Bilag 1: Kortmateriale 
Bilag 2: Kontraktudkast 
Bilag 3: Naturmål 
Bilag 4: Tilbudsblanket  
Bilag 5: Tro – og love erklæring 
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