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Har du tilsagn til Pleje af græs- og naturarealer
med forpligtelse til fast græsningstryk i juni,
juli og august, kan du søge om at få græsningstrykket nedsat.

Du kan søge om nedsat græsningstryk på arealer, hvor
det er en fordel for naturen. Et passende græsningstryk
afhænger af det enkelte areal. Der er forskelle på naturtyper, fx kan en fersk eng typisk tåle at blive afgræsset
med flere dyr end en hede. Fast græsningstryk er målrettet naturarealer (arealer uden grundbetaling), og
disse vil typisk være beliggende i Natura 2000- eller §
3-områder.
Den natur- og miljøansvarlige myndighed (typisk kommunen) skal vurdere, hvilket græsningstryk i antal storkreaturer pr. ha, som kan sikre en optimal pleje af arealet til fordel for naturen og biodiversiteten. For at opfylde tilsagnsbetingelserne skal dyrene være på arealet
på ethvert tidspunkt i juni, juli og august måned.

Omregningstabel til storkreaturer (SK) for heste og
drøvtyggere
Tyre, køer og andet kvæg over to
år, heste over 6 måneder

1,0 SK

Kvæg fra seks måneder til to år

0,6 SK

Får og geder over et år og hjortedyr
over ni måneder

0,15 SK

Bemærk, at tabellen ikke tager hensyn til, om der afgræsses med små eller store dyreracer. Det bør derfor
indgå i den konkrete vurdering, hvilke dyreracer der anvendes, når der fastsættes græsningstryk for arealerne.

Græsningstrykket bliver beregnet ud fra hele det areal i
indhegningen, der kan afgræsses. Det gælder også,
selv om du ikke søger tilsagn til hele arealet.
Som udgangspunkt er det faste græsningstryk på 1,2
eller 1,5 storkreaturer pr. ha alt efter tilsagnstype.
Græsningstrykket kan ikke fastsættes lavere end 0,3
storkreaturer pr. ha i de tre måneder. Hvis du har flere
marker med tilsagn, kan der fastsættes forskellige
græsningstryk på de forskellige marker. I tabellen kan
du se, hvordan du beregner det faste græsningstryk.
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Ansøgning om nedsat græsningstryk
Du søger om nedsat græsningstryk i fællesskemaet,
enten ved ansøgning om tilsagn, eller når du søger om
udbetaling af tilskud. Du skal vedhæfte en udtalelse fra
kommunen, hvis det er et privat eller kommunalt ejet
areal. Hvis det er staten, der ejer arealet, skal Naturstyrelsen lave udtalelsen.
Ansøgningen skal være modtaget i Landbrugsstyrelsen
inden fristen for indsendelse af årets Fællesskema.
Herefter træffer Landbrugsstyrelsen en afgørelse, som
vi sender til dig. Det nedsatte græsningstryk, som er et
minimumsgræsningstryk, gælder for resten af tilsagnsperioden. Du kan læse mere om nedsættelse af græsUdtalelse fra den ansvarlige myndighed
Myndighedens udtalelse skal indeholde:


Arealer
Beskrivelse af arealerne som muliggør identificering
ved marknummer, markblok nummer.



Begrundelse for fastsættelse af et lavere
græsningstryk
Udtalelsen skal rumme en faglig begrundelse for at
fastsætte et lavere græsningstryk. Bemærk, at
græsningstrykket fastsættes på markniveau, dvs. at
forskellige græsningstryk kan fastsættes for de forskellige marker i tilsagnet.

Hvis der foreligger en Natura-2000 handleplan eller anden plejeplan for området, hvor beskrivelse af græsningsbehovet indgår, kan den evt. vedlægges som bilag.
Du kan læse mere om Pleje af græs- og naturarealer
på Landbrugsstyrelsens hjemmeside, lbst.dk, og på
plejegræs.dk. Her kan du også læse en rapport fra Københavns Universitet om nedsat græsningstryk, hvor
der bl.a. er en tabel over vejledende græsningstryk på
udvalgte naturtyper.

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