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Dette faktaark sætter fokus på de hyppigste
fejl, der konstateres i forbindelse med ordningen Pleje af græs- og naturarealer, og hvordan
du kan undgå dem.
Husk, at arealet skal afgræsses korrekt
De fleste fejl sker, fordi marken ikke er afgræsset, så
betingelserne er opfyldt. Så vær opmærksom på de
konkrete betingelser for afgræsning. Hvad skal du overholde hvornår?
For at få din grundbetaling kan du nøjes med en afpudsning af marken. Det kan du ikke med et tilsagn til
afgræsning!
Hvad ser kontrollen efter?
Kontrollen vurderer, om betingelse om afgræsning er
overholdt på hver 100 m2.
Det kan i nogle tilfælde betyde, at tilsagnsarealet skal
opdeles i folde for at tvinge dyrene ud i områder med
dårligere græs, eller som dyrene ikke af sig selv opsøger. I andre situationer kan det være, at en mindre del
af marken slet ikke er egnet til afgræsning, fx pga. permanent vanddække eller tæt krat. Du bør derfor tage
denne del af marken ud af tilsagnet.
Der kan være år, hvor det er nødvendigt at søge en dispensation. Se mere på næste side.
Kontrollen oplever relativt ofte, at hegnet ikke dækker
hele tilsagnsmarken, fx at der ligger 100-500 m2 uden
for hegnet, som af gode grunde ikke er afgræsset. Vær
derfor omhyggelig, når du vurderer størrelsen af din tilsagnsmark og indtegn dine marker præcist i Internet
Markkort.

Overvej fast græsningstryk på naturarealer uden
grundbetaling
Når denne kontrol er valgt, fokuserer kontrollen på at
tælle dyr på arealet i perioden juni til august og ikke på,
om arealet fremtræder afgræsset på et bestemt tidspunkt og for hver 100 m². Det er også muligt at få et
nedsat græsningstryk på den enkelte mark, hvis kommunen godkender det (eller Naturstyrelsen på statslige
arealer).
Du skal være opmærksom på, at der gælder særlige
regler, som gør, at det normalt ikke er muligt at samhegne marken med:



andre marker, som ikke bliver kontrolleret efter fast
græsningstryk
arealer, som du ikke har rådighed over.

Tag på et gratis efteruddannelseskursus
Her er en god mulighed for at få opdateret viden om
tilskudsregler og komme med ud og se, hvordan naturpleje i praksis kombineres med reglerne for tilskud.
NaturErhvervstyrelsen finansierede i 2015, 2016 og
2017 et efteruddannelsesforløb, der blev gennemført af SEGES. Der var stor interesse for kurserne,
så der vil i 2018 blive udbudt nogle lignende arrangementer. Hold øje med plejegræs.dk for datoer for
kurserne.

Søg dispensation, hvis du i et år ikke kan opfylde
dine forpligtelser.
Hvis du i særlige tilfælde ikke kan opfylde betingelserne
i tilsagnet, har du mulighed for at søge om dispensation.

Landbrugsstyrelsen / Nyropsgade 30 / DK - 1780 København V / Tlf.: +45 33 95 80 00 / E-mail: mail@lbst.dk 1

Det kan fx være:

Hvis arealet er så vådt, at det ikke kan plejes i
det enkelte år.


Hvis du har behov for at foretage bekæmpelse
af ukrudtsarter i strid med forbudsperioden
mod slåning eller forbuddet mod sprøjtning.



Hvis du har behov for at tilskudsfodre, fx ved
indbinding eller ved helårsafgræsning.



Hvis det er nødvendigt at fjerne dyr fra marken
i perioden med fast græsningstryk.

Dispensationer fra plejeforpligtelserne er altid 1-årige,
og hvis du har fået en dispensation fra plejeforpligtelserne (afgræsning eller slæt), får du normalt ikke udbetalt årets tilskud.
Dispensation til andet end plejeforpligtelserne kan gives
uden, at det påvirker årets udbetaling. Det kan fx være
dispensation til tilskudsfodring. Sådanne dispensationer
kan gælde for flere år.

heller ikke dispensation til overtrædelser konstateret på
en kontrol.
At du ikke længere har rådighed over dyr, der kan afgræsse dine marker, accepteres ikke som begrundelse
for dispensation, da dyr kan købes i fri handel, eller der
kan indgås en græsningsaftale med tredjemand.
Ansøgning om dispensation skal være skriftlig og velbegrundet. Den sendes via plejegræs.dk, hvor der er
en særlig formular, eller på e-mail til arealtilskud@lbst.dk.
Læse mere i vejledningen og på plejegræs.dk
Du finder Vejledning om tilsagn til pleje af græs- og naturarealer her:
naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/pleje-af-graes-og-naturarealer/

Læs mere og se videoer, der sætter fokus på de typiske fejl, på plejegræs.dk.

Ordningen Pleje af græs- og naturarealer er medfinansieret af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling
af Landdistrikterne.

Som udgangspunkt giver vi ikke dispensation, hvis vi
har varslet, at vi kommer på kontrol. Ligeledes giver vi
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