Pleje af græs- og naturarealer –
Nedsat græsningstryk
Januar
2022

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

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.

Har du valgt plejeforpligtigelsen ’fast græsningstryk’
skal du have mindst 0,3 storkreaturer/ha på dit areal i
månederne juni, juli, august. Uden for de tre måneder
må du afgræsse og hegne/samhegne alt efter behov og
eventuel aftale med den naturansvarlige myndighed.

Hvis du har flere marker med tilsagn, kan der fastsættes forskellige græsningstryk på de forskellige marker.
Hvis du har to marker med forskellige græsningstryk i
samme indhegning, skal det samlede antal dyr i indhegningen opfylde kravet til det højeste græsningstryk.

Landbrugsstyrelsen kan godkende et græsningstryk lavere end 0,3 storkreaturer/ha (SK/ha). Det kan ske,
hvis et lavere græsningstryk er til fordel for naturen –
f.eks. helårsgræsning på næringsfattige naturtyper med
en høj naturværdi. Samtidig har muligheden for at søge
nedsat græsningstryk også til formål at understøtte, at
der kan sikres tilstrækkeligt med foder til dyrene på arealet henover vintersæsonen. Landbrugsstyrelsen godkender som udgangspunkt ikke et nedsat græsningstryk lavere end 0,2 SK/ha.

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

Fristen for at indsende en ansøgning om at få nedsat
græsningstrykket for tilsagnsåret med start 1. september 2022, er 17 maj 2022.
Vejledende græsningstryk for naturtyper
Et passende græsningstryk afhænger af det enkelte
areal. Der er forskelle på naturtyper, f.eks. kan en fersk
eng typisk tåle at blive afgræsset med flere dyr end en
hede. En oversigt over vejledende græsningstryk for
forskellige naturtyper, udarbejdet af Københavns Universitet, kan ses på Landbrugsstyrelsens hjemmeside
her. I tabellen til højre kan du se, hvordan du omregner
fra forskellige dyr til storkreaturer (SK).
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Ansøgning om nedsat græsningstryk
Vi har udarbejdet en skabelon, som du kan anvende
ved ansøgning om godkendelse af et lavere græsningstryk. Skabelonen kan også findes under afsnittet ’Ansøgning om nedsat græsningstryk’ på plejegræs.dk
I ansøgningen angives for hver mark det ønskede
græsningstryk. Der er i skemaet gjort plads til, at du
indsætter en faglig begrundelse for det nedsatte græsningstryk. Det kan f.eks. være en udtalelse fra din kommune (hvis det er et privat eller kommunalt ejet areal)
eller Naturstyrelsen (hvis det er et statsejet areal).
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 enten sende din ansøgning om nedsat græsningstryk via plejegræs.dk eller via mail til arealtilskud@lbst.dk.
Du kan læse mere om Pleje af græs- og naturarealer
på Landbrugsstyrelsens hjemmeside, lbst.dk, og på
plejegræs.dk.

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