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Før man indgår en græsningsaftale, bør man forberede sig 
ved at tage stilling til en række spørgsmål. Forberedelsen og 
klare aftaler er vigtige i forhold til den kvalitet, man får ud 
af naturplejen. En aftale giver en afklaring af, hvem der gør 
hvad, og giver overblik over, hvilke pligter og rettigheder der 
følger med græsningsaftalen. Ikke alle de listede spørgsmål 
er relevante i alle situationer. Ligesom ikke alle behov for 
afklaring er dækket af nedenstående spørgsmål.

TILSKUD /BETALING
•  Hvem skal modtage eventuelle tilskud?
•  Er arealet berettiget til Grundbetaling? - mange natur- 

arealer opfylder ikke kravene.
•  Bliver der søgt 5-årigt tilskud til pleje af græs- og natur på 

arealet?
•  Skal dyreholder betales for afgræsning?
•  Er der allerede indgået en græsnings- eller forpagtnings-

aftale? 

TJEKLISTE TIL AFTALEGRUNDLAG MELLEM 
LODSEJER OG DYREHOLDER

Faktaark

 VALG AF DYR
•  Hvilken slags dyr/race kan bedst klare sig på arealet?
•  Hvilken dyreholder, og dermed hvilke dyr, er der umid-

delbart til rådighed?
•  Skal dyrene klare en udtynding af vedplanter på arealet?
•  Skal arealet helårsgræsses, sommer- eller vintergræsses?

AREALET
•  Er arealet omfattet af §3 beskyttelse, fredninger eller 

andet?
•  Er der specielle vilde plante- eller dyrearter på arealet, 

der skal tages hensyn til?
•  Er der offentlig adgang til arealet?
•  Hvilke mål er der med græsningen for naturen?
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GRÆSNINGSPERIODE
•  Er dyreholder forpligtet til at lade dyrene græsse i en 

bestemt periode?
•  Er der en bestemt start- eller slutdato?
•  Er dyreholder forpligtet til at fjerne dyrene under visse 

forhold eller i bestemte perioder?
•  Må dyreholder fjerne dyrene under visse forhold? 

TILSKUDSFODRING
•  Må der tilskudsfodres på arealet ud over mineralblan-

ding/sliksten?
•  Hvis ja, hvad må der fodres med, hvor, hvor meget og 

hvordan?
•  Hvis nej, er der så behov for en dispensationsansøgning 

til  kommunen?
•  Må der være kalveskjul til fodring?
•  Hvem sørger for fodertrug og/eller kalveskjul?

VAND
•  Er der adgang til naturligt vandingssted?
•  Hvis nej, hvem sørger for vand og vandtrug?
•  Skal vandtrug fjernes efter aftalens ophør?
•  Skal der betales for vandforbrug?
 
HEGN, RYDNING MV.
•  Hvem opsætter hegn?
•  Hvem vedligeholder hegn, inklusiv rydning under tråd?
•  Hvem har tilsyn med hegn?
•  Skal hegnet fjernes eller blive stående efter aftalens 

udløb?
•  Hvem sørger for rydning af trævækst, hvis der er behov 

for det inden afgræsningen?
•  Hvem sørger for at begrænse eller rydde trævækst i 

aftaleperioden, hvis der er behov for det?
•  Hvem sørger for fangfold, hvis der er behov for det?
•  Hvem sørger for kreaturvogn, hvis der er behov for det?
 
LÆSKUR TIL SOMMER-OG/ELLER 
VINTERGRÆSNING
•  Er der behov for læskur i sommerperioden? Heste og 

geder foretrækker mulighed for at finde skygge.
•  Er der krav om læskur i vinterperioden? Vær opmærk-

som på, at der stilles særlige krav til udegående dyr om 
vinteren. 

•  Skal der søges om tilladelse til at opstille læskur?
• Hvem gør det?
•  Hvem sørger for læskur?

•  Kan det placeres, så det ikke skæmmer i landskabet, og 
skader den vigtigste natur og samtidig ligger optimalt for 
dyrene?

•  Skal det fjernes efter aftalens ophør?

AFPUDSNING AF AREAL
•  Må eller skal arealet afpudses/slås?
•  Hvis områder slåes eller afpudses, så vær opmærksom 

på tilskudsregler og hensyn til eventuelle plante- og dyre-
arter, samt strukturer, der ikke må ødelægges.

•  Hvis der skal slåes/afpudses, hvem skal så sørge for det?
 
ADGANGSFORHOLD
•  Hvem vedligeholder vejadgangen, hvis den er privat?
•  Hvem sørger for drivgange/overgange, hvis der skal 

skabes sammenhæng med andre arealer?

TILSYN
•  Hvem har tilsyn med dyrene?
•  Hvem koordinerer tilsynene, hvis der er flere dyre holde-

re på arealet?
•  Hvem opsætter skilte med kontaktpersoner, hvis det 

ønskes?

PUBLIKUMSINFO
•  Har publikum adgang?
•  Hvem opsætter infotavle, f.eks. med oplysninger om 

naturplejen og dyrene?
•  Hvem vedligeholder infotavlen mht. tekst og udseende?
•  Hvem opsætter skilt om forhold vedrørende færdsel på 

arealet og f.eks. advarselsskilt om foldtyr og elektrisk 
hegn?

 
JAGT OG FISKERI
•  Hvem har fiskeret til arealet?
•  Hvem har jagtretten? 
•  Skal der tages specielle hensyn i forhold til jagt- 

interesser? 
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 SE ANDRE FAKTAARK HER

https://www.landbrugsinfo.dk/Miljoe/Natur-og-arealforvaltning/Natur-kultur-vildtpleje/Naturpleje/Sider/faktaark-om-naturpleje_pl_13_1478.aspx

