
Fælles drift af arealer 

Fælles hegningsprojekt 

  
  Hver sit hegn En stor indhegning 

Driftstyper Ejer plejer selv arealet 
Der kan laves en græsningsaftale 

Arealet kan bortforpagtes 

En lodsejer kan pleje hele arealet 
Der laves en samlet græsningsaftale – ikke muligt at lave 

flere aftaler inden for samme indhegning 
Arealet bortforpagtes 

Egen drift Ejers egne dyr sættes på arealet Den lodsejer der plejer området sætter sine dyr på hele 
arealet i indhegningen. (Muligvis en kombination med an-

den aftale) 

Græsnings- 
aftale 

Hver sin græsningsaftale 
Ejer skal søge GB 

Ejer der kan søge hegn 
Ejer der kan søge rydning 

En samlet græsningsaftale 
Der kan ikke hjemtages GB (mangel på tydelige skel, 

mangel på råderet) 
Ejer kan ikke søges til hegn (”lav” kan, men tung proces) 

Ejer kan ikke søges til rydning (Do.) 

Forpagtning Hver sin forpagtningsaftale 
Forpagter har mulighed for at søge GB for 

hele arealet 
Forpagter har mulighed for at søge pleje til-

skud for hele arealet 

Forpagter har mulighed for at søge hegn/
rydning 

De enkelte lodsejere har ikke råderet over 
arealet og kan derfor ikke søge tilskud 

En fælles forpagter har råderet over arealet 
Forpagter har mulighed for at søge GB for hele arealet 

Forpagter har mulighed for at søge plejetilskud for hele 
arealet 

Forpagter har mulighed for at søge til hegn/rydning 

De enkelte lodsejere har ikke råderet over arealet og kan 
derfor ikke søge tilskud 

Natura 2000 100 % tilskud til hegning og rydning i særligt 
udpegede områder 

100 % tilskud til hegning og rydning i særligt udpegede 
områder 

Randzone- 
ordning 

I 2015 muligt at søge hegn uden for natura 
2000 under randzoneordning – ingen midler i 

2016 

I 2015 muligt at søge hegn uden for natura 2000 under 
randzoneordning – ingen midler i 2016 

Private fonde Individuelle muligheder - projektafhængigt Individuelle muligheder - projektafhængigt 

Tidslinje for et nyt projekt 

  

  

 Afdæk lodsejerinteresse 
 Find den fysiske afgræsning af projektet 

 Undersøg om der er udpegninger i projektområdet, der kan give 
særlige muligheder for tilskud eller obstruere projektet 

 Kontakt kommunen med henblik på samarbejde – hvad kan 

kommunen gøre for dig/jer, har kommunen kendskab til arter el-
ler historie, der kan hjælpe processen, evt. kendskab til en hus-
dyrholder 

 Udarbejd et kort prospekt med formål og strategi 
 Afklar mulighederne for støtte 
 Afklar mulighederne for pleje – find husdyrholder 

 Lav et budget 
 Afhold lodsejermøde (fælles eller enkeltvis) 
 Ansøg om midler 

 Indgå kontrakter om hegning, græsning mv. 

Anbefalinger til nye projekter 

  

 Arealer indhegnes i ét eller få større enheder 
 Hver indhegning bortforpagtes til en lodsejer eller 

ekstern dyreholder på en 5-6 årig kontrakt (Pleje 
tilskud + hegn) 

 Forpagter søger hegnstilskud og evt. rydning. 

 Der laves en aftale om at hegnene overdrages til 
ejerne efter 5 år. 

 Forpagter søger et 5 årigt pleje tilsagn. 

 Forpagter har dermed både råderet over arealet og 
tilsynspligt med hegn, dyr og areal. 

 Forpagter vurdere selv, hvor vidt der kan søges GB 

(vandlidende arealer) og søger selv. 

Guldkorn 
  

Det er indholdet af en aftale, der afgør, om det er en græsningsaftale eller forpagtningsaftale. Ikke titlen. 
 Selvom der står græsningsaftale på kontrakten, så vil den blive betragtet som en forpagtningsaftale, hvis den eksempelvis omfatter: 

  
 Forpligtigelser hvor dyreholder skal vedligeholde hegn 
 Forpligtigelser hvor dyreholder er ansvarlig overfor pleje af arealet 

 Forpligtigelser hvor dyreholder indskrænker lodejers rådighed over arealet, eksempelvis forbyder jagt eller færdsel 
   
 Opdeler man arealerne i flere folde, skal man huske at overholde reglerne for dyretryk på alle folde. 

 Hvert CVR-nr kan kun have én EU-ansøgning. 
 Et græsningslav bestående af flere lodsejere kan pt. ikke opnå momsfritagelse. 
 Et græsningslav kan pt. ikke modtage GB, da det ikke kan oprettes i systemet. Et græsningslav er ikke en primær jordbrugsbedrift. 

 Modtager man et tilskud til hegn vil en eller flere personer normalt skulle lægge pengene ud. Giver man i stedet hegningsfirmaet transport i tilsagnet, så modtager 
hegningsfirmaet betaling direkte fra NERV, hvorved pengene ikke skal op af lodsejernes lommer. 

  


