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Du kan søge tilskud til at pleje værdifulde 

græs- og naturarealer med årlig afgræsning el-

ler slæt. Naturværdien på græs- og naturarea-

ler bevares og fremmes med ekstensiv drift. 

Nyt 5-årigt tilsagn om Pleje af græs- og natur-

arealer skal søges i tilsagnsskemaet i Tast 

selv-service. 

Her kan du læse om reglerne for tilsagn om pleje af 

græs- og naturarealer, type 66 og 67. Tilsagnet begyn-

der 1. september  og udløber 31. august 5 år senere. I 

2021 søger du nyt tilsagn i tilsagnsskemaet i løbet af 

efteråret. Følg med på Landbrugshjemmeside, hvornår 

ansøgningsperioden begynder og slutter.  

Du søger om udbetaling af eksisterende tilsagn i Fæl-

lesskemaet i perioden 1. februar til 16. april. 

Hvor meget kan du få i tilskud? 

Tilskudssatsen afhænger af, hvilken forpligtelse du væl-

ger på arealet, og om du samtidig ønsker at søge 

grundbetaling. Dit valg gælder for alle 5 tilsagnsår. 

 

Tilsagn type 67, der kan kombineres med grundbeta-

ling:  

 1.650 kr. pr. ha for pleje med afgræsning  

 850 kr. pr. ha for pleje med slæt  

Tilsagn type 66, der ikke kan kombineres med grundbe-

taling:  

 2.600 kr. pr. ha for pleje med afgræsning 

 1.050 kr. pr. ha for pleje med slæt.  

 

 

 

Hvilke arealer kan der søges nyt tilsagn til?  

Du kan søge om nyt tilsagn til arealer, hvor du kan op-

fylde plejebetingelserne, og som opfylder mindst ét af 

kravene: 

1. Mindst 50 procent af marken er beliggende in-

den for et særligt udpeget Natura 2000-om-

råde til pleje.  

2. Marken har en HNV-værdi på 5 eller derover1. 

o  Højere HNV-værdi frem for en lavere 

3. Mindst 50 procent af marken er beliggende in-

den for et Natura 2000-område, og mindst 90 

procent af marken er en gentegning af et til-

sagn til afgræsning. 

4. Mindst 50 procent af marken er beliggende in-

den for et vådområde- eller lavbundsprojekt 

under Landdistriktsprogrammet.  

Vi prioriterer arealerne i rækkefølgen ovenfor, hvis den 

økonomiske ramme overskrides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Du kan læse mere her:  

http://lbst.dk/landbrug/natur-og-miljoe/hnv-kortet-

high-nature-value/ 
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Størrelseskrav til arealerne 

Som udgangspunkt skal de enkelte marker, du søger 

tilskud til, være mindst 0,3 ha, og ansøgningen skal 

samlet set omfatte mindst 2,0 ha. Der gælder visse 

undtagelser, som du kan læse om i Vejledning om til-

sagn til Pleje af græs- og naturarealer på lbst.dk 

Forpligtelser  

Hovedbetingelsen i ordningen er, at arealerne hvert år 

plejes med enten afgræsning eller slæt.  

 Afgræsning: Du vælger hvert år mellem to be-

tingelser i fællesskemaet, når du søger om ud-

betaling. Hvis du søger grundbetaling til mar-

ken, kan du kun vælge ”Synligt afgræsset”.  

o Synligt afgræsset 15. september (se 

definition i vejledningen). 

o Fast græsningstryk – der skal i hele 

perioden 1. juni til 31. august gå 

mindst 1,2 storkreatur pr. ha.  

 Slæt: Der skal hvert år i perioden 21. juni til 

15. september tages mindst ét slæt på area-

lerne.  

Du må gerne supplere med slæt på et afgræsningstil-

sagn og omvendt, men det må ikke erstatte hovedfor-

pligtelsen. Se mere om reglerne i Vejledning om tilsagn 

til Pleje af græs- og naturarealer på lbst.dk. 

10% fleksibilitet 

Der er 10 % fleksibilitet i forhold til plejekravet for både 

nye og eksisterende tilsagn (type 66/67). Fleksibiliteten 

betyder, at der på tilsagnsmarken må være områder på 

under 500 m2, der ikke kan plejes eller ikke bliver plejet, 

så længe de tilsammen ikke udgør mere end 10 % af 

tilsagnsmarken. 

 

Generelle betingelser  

 Du skal som ejer eller forpagter drive det 

græs- eller naturareal, som du søger tilsagn til.  

 Afgræsning skal ske med husdyr, som er he-

ste eller drøvtyggere.  

 Afgræsning skal være med et afpasset græs-

ningstryk, så plantedækket opretholdes.  

 

 

 

 

 Du må hverken sprøjte, gødske eller omlægge 

arealet.  

 Du må ikke tilskudsfodre på arealet. Det er 

dog tilladt at tilskudsfodre kalve under 6 måne-

der i kalveskjul. Det er også tilladt at strø med 

halm for at skaffe et tørt leje. 

 
Dispensation 

I særlige tilfælde kan du få dispensation fra betingel-

serne i tilsagnet. Ansøgning om dispensation skal være 

skriftlig og velbegrundet. Du kan sende den via pleje-

græs.dk, hvor der er en særlig formular, eller på e-mail 

til arealtilskud@lbst.dk.  

Læs mere om dispensation i Vejledning om tilsagn til 

Pleje af græs- og naturarealer på lbst.dk og på siden 

plejegræs.dk. 

Særligt for betingelsen om fast græsningstryk 

 Du må ikke samhegne med andres arealer. 

 Marken må kun være samhegnet med marker 

med samme forpligtelse (arealer uden grund-

betaling) samt arealer, hvor der slet ikke sø-

ges støtte.  

 Græsningstrykket skal tilpasses, så der mindst 

går det fastsatte antal storkreaturer pr. ha i 

hele indhegningen (undtaget områder, som 

ikke kan afgræsses).  

 Du må ikke tilskudsfodre inden for hele ind-

hegningen. 

 Du kan søge om at få græsningstrykket ned-

sat, hvis du får en udtalelse fra kommunen (el-

ler Naturstyrelsen på statens arealer). Læs 

mere i faktaarket om nedsat græsningstryk. 

 

 

 

Ordningen Pleje af græs- og naturarealer er medfinan-

sieret af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling 

af Landdistrikterne.  
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