
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ordningens formål 

Ordningen er 5-årig og har til formål at fremme biodi-
versiteten og biotopforholdene på græs- og naturare-
aler, som er afhængige af en ekstensiv drift. 
 
Fokus for ordningen er græsning eller slæt af de na-
turmæssigt værdifulde halvkulturarealer (§ 3 beskyt-
tede naturtyper), såsom ferske enge, strandenge, 
heder og overdrev. Der kan søges tilskud indenfor en 
særlig udpegning i Natura 2000 og på HNV (High 
Nature Value) arealer udenfor Natura 2000. Dertil 
kommer gentegninger af tilsagn i Natura 2000 samt 
vådområder. 
 
Tilskudsordningen skal bidrage til at implementere 
nye Natura 2000 planer i perioden 2016-21, samt 
bidrage til at opfylde EU´s målsætning om at standse 
tabet af biodiversitet i 2020. 
 
I det åbne land er den løbende naturpleje med eks-
tensiv græsning og slæt et af de absolut vigtigste 
virkemidler til at sikre biodiversiteten. 
 
 

Hvad går ordningen ud på 

Der kan vælges mellem forpligtelse til afgræsning 
eller forpligtelse til slæt. Støttesatsen er højere til 
afgræsning. Støttesatsen varierer ligeledes efter om 
der søges grundbetaling (hektarstøtte) på det pågæl-
dende areal, således at den er 2.600 kr./ha på area-
ler uden grundbetaling, og 1.650 kr./ha med grund-
betaling. For slæt gælder, at satsen er 1.050 kr./ha 
uden grundbetaling og 850 kr./ha med grundbetaling. 
Udover hovedforpligtigelsen er der flere supplerende 
betingelser på ordningen, fx at arealet ikke må gød-
skes, omlægges eller sprøjtes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tilskudsordning til pleje med græsning 
eller slæt 



 

   

 

Case    

Fuglsøgaard ved Haderslev driver 
professionel naturpleje med Gal-
loway på beskyttede naturarealer 
– både offentlige og private. Det 
5-årige tilskud til pleje af græs- 
og naturarealer er med til at sikre 
økonomien i naturplejen, så den 
for nogle kan udvikle sig til en 
driftsgren. 

Ejer af Fuglsøgaard, Rasmus 
Skou, udtaler om naturpleje: 
”Uden tilskud til afgræsningen var 
det ikke muligt at skabe en ren-
tabel naturpleje-produktion.” 

 Professionelle græsningsentre-
prenører er en af de veje man 
skal gå for at få afgræsset de 
mange lysåbne beskyttede natur-
arealer. Det kræver blandt andet 
fokus på at skabe større sam-
menhængende græsningsarealer. 
Mulighederne er til stede, særligt 
på de lavtliggende engarealer. 

 

 

500 
mio. kr. 
er afsat i alt i perioden 2016-18. 
Det svarer til et årligt gennemsnit 
på 166,7 mio. kr. Det afsatte 
beløb varierer dog over årene. 

 
Fakta 
Halvkulturarealer, såsom enge, overdrev og heder, er unikke levesteder 
for mange arter. 
 
En ekstensiv pleje af disse arealer kan bevare og udvikle den biologiske 
mangfoldighed af eksempelvis planter og insekter. Eksempelvis er mange 
sommerfugle knyttet til disse levesteder. 

Allerede nu modtager omkring 75.000 hektar naturmæssigt værdifulde 
arealer tilskud til græsning eller slæt. Med de afsatte midler forventes en 
stigning i arealet på 10-20 % i perioden. 

Fokus er på Natura 2000-områder og HNV (High Nature Value) arealer. 

Der opleves en stigende interesse for naturpleje blandt landmænd. 

 

 
Læs mere om ordningen på www.naturerhverv.dk/tilskudsguide 
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