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Budgivere Svenstrup Vestergaard arealer Himmerland 

J.nr.  nst-52451- 

Ref. kpo 

Den 10. februar 2014 

Indgivelse af tilbud på forpagtning ved Svenstrup Vestergaard.  
 
Hermed fremsendes udbudsmateriale. Udbuddet er annonceret i Svenstrup 
Ugeavis samt på Naturstyrelsens hjemmeside og på hjemmesiden 
graesning.dk. Bud afgives på vedlagte tilbudsblanket. Blanketten er 
obligatorisk, benyttes blanketten ikke, eller udfyldes den ikke korrekt, kan 
distriktet se bort fra tilbuddet. Bud skal være os i hænde senest d. 3. marts 
2014 kl 12.00. Vi forbeholder os ret til frit at vælge mellem de indkomne 
tilbud herunder at forkaste en, flere eller dem alle.  
 
Du bedes venligst mærke konvolutten ”tilbud forpagtning Svenstrup 
Vestergaard”. Du er velkommen til at overvære åbningen af tilbud d. 3. 
marts kl 12.00. 
 
Arealet er fordelt på 3 folde, det har tidligere hørt til ejendommen 
Svenstrup Vestergaard. Arealerne har tidligere været mark i omdrift bortset 
fra stykket ned til Guldbækken og skrænten med vandboringerne, der har 
været permanent græs.  Områderne indgår i det statslige 
skovrejsningsprojekt Drastrup Skov, der pt. omfatter ca. 360 ha. Formålet 
med dette projekt er at sikre rent grundvand og muligheder for friluftsliv.  
Der ligger en deklaration om grundvandsbeskyttelse på de nordligste 
spidser af de to folde nord for Skipper Clementsvej.  
 
Bortforpagter sætter hegn om arealet, adgang til vand og strøm er aftalt med 
Arla fsva. de to folde nord for Skipper Clementsvej. På engen ved 
Guldbækken er det etableret vandingssted i åen, men forpagter må selv 
sørge for strøm.   
 
Arealerne må ikke gro til i træer og buske, hensigten er at det skal udvikle 
sig til natur. Der må ikke sprøjtes, gødskes eller udfodres på arealerne, idet 
driften skal ske med størst mulig hensyntagen til miljø og naturpleje. 
Arealet kan modtage enkeltbetaling og der medfølger betalingsrettigheder 
som led i forpagtningen. De nærmere betingelser fremgår af vedlagte 
udkast til forpagtningskontrakt. 
 
Der kan og skal søges 5-årigt tilskud til afgræsning ved 
Naturerhvervstyrelsen - se kontrakten § 7 og §10.   
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Økologi: 
Arealerne har siden erhvervelsen 1. feb. 2008 været drevet med forbud mod 
sprøjtning. Der kan derfor søges om nedsat omlægningstid. 
 
 
Handyr, jagt og øvrige forhold: 
I hegningerne må der ikke være tyre og hingste, da der er en del publikum i 
området. Jagtretten udlejes ikke. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Karen Poulsen  
72543899 el. mobiltlf. 22826455  
HIM@nst.dk, kpo@nst.dk  
 
 
Skraverede arealer i gul ramme bortforpagtes 
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Tilbudsblanket – forpagtning Svenstrup Vestergaard arealer 
 
 
 
Tilbud kr pr år: ………………………………….. 
 
 
 
Sted:  ……………………                 Dato:………. 
 
 
Underskrift:  ……………………………….  
 
 
 
 
Navn:    ………………………………….. 
 
Adresse:   ………………………………….. 
 
Tlf. nr.:   ………………………………….. 
 
E-post adresse:  ………………………………….. 
 
Autorisationsnr. hvis du er økolog:  …………………………………. 
 
Bedriftens CVR nr:  …………………………………. 
 
Bedriftens CHR nr:  …………………………………. 
 
 
 
Blanketten indsendes til:  
Naturstyrelsen Himmerland, Møldrupvej 26, 9520 Skørping 
 


