
 

 

Projekt nr. Life 11 NAT/DK894 – RARE NATURE 

 

 

Life Rare Nature – LIFE70 
 

Naturpleje der virker – besøg til Skånemosen ved Håstrup  
 
Odense den 16. september 2015 kl. 16:30-20:00 
 
 
Program 
 
Kl. 16:30 Kaffe, velkomst og samarbejde med kommunen omkring 
naturpleje v. Karin Skovhus (Faaborg-Midtfyn Kommune) og Lars 
Sønderby (Odense Kommune) 
 
Kl. 16:50 Afgræsning af Skånemosen v lodsejer Mogens Christof-
fersen  
 
Kl. 17:15 Muligheder og udfordringer ved fælles drift af arealer v 
konsulent Kristian Petersen (Patriotisk Selskab) 
 
Kl. 17:45 Tilskud til naturpeje V. Michala Thomassen (Centrovice) 
 
18:20 Afslutning 
 
18:30 Aftensmad og diskussion 
 
 

Referat  
Odense og Faaborg-Midtfyn Kommune havde som del af Life-
projektet – Rare Nature (www.life70.dk) inviteret til markvandring og 
erfamøde i naturområdet Skånemosen. Der deltog ca 40 personer i 
arrangementet, heraf langt de fleste dyreholdere (32 stk), der arbej-
der med naturpleje mv. på Fyn. Desuden deltog repræsentanter fra 
fynske kommuner og landboforeninger.  
 

 
 
Lars Sønderby, Odense Kommune, byder velkommen på vegne af 
Life70 – projektet, hvor et delmål er at gøre det mere attraktivt at 
udføre naturpleje ved afgræsning. Et af midlerne er øget vidensde-
ling og netværksdannelse, samt forbedret samarbejde mellem kom- 
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munerne, lodsejerne og dyreholderne. Projektet i Skånemosen er et 
godt eksempel på et forbilledligt samarbejde mellem en lokal dyre-
holder (Mogens Christoffersen), en gruppe af lodsejere i mosen (med 
jord i projektområdet) og kommunen v. Kasper Nowack.  
 
 

 
 
Mogens Christoffersen bød herefter velkommen til sine arealer i 
Skånemosen. Mogens er den lokale drivkraft i projektet og står for 
græsningen af hele projektområdet på i alt. 32 ha. meget værdifuld 
natur/rigkær.  
 
Mogens gennemgik kort hovedindholdet i projektet med afsæt i plan-
che (bilag 1), hvortil der her henvises. Projektområdet er opdelt i 4 
delområder, og der praktiseres rotationsgræsning.  
 
Mogens fremhævede det god samarbejde med kommunen. De ople-
ver, at deres problemer og ønsker tages alvorligt. Der findes konkre-
te løsninger sammen, og deres ønsker indarbejdes i videst muligt 
omfang i projektet.  
 
Projektet ses som et lokalt projekt, der skal komme hele lokalområ-
det til gavn. Der er lavet rekreative stier i området og formidling.  
 
 

 
 
Første stop på rundturen var delområde 3, hvor der først inden for de 
seneste uger er sat dyr på. Det har været vigtigt, at dyrene kunne 
holde vegetationen godt ned på de andre områder.  
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Der er kun i mindre omfang sket rydning af opvækst i området. 
Der satses i sted for på, at dyrene hen af vejen ”trænger” opvæksten 
tilbage. Sine steder går man således i ret tæt buskads.  
 
 

 
 
I overgangen mellem område 3 og 4 er et godt eksempel på, at dyre-
ne er begyndt at bide/trampe buskadset tilbage. Dyrene har i dette 
område desuden formået at græsse en tidligere tæt tagrørsbevoks-
ning helt ned. I første omgang trådte de tagrørene ned. De efterføl-
gende nye unge skud spiser de.  
 

 
 
På turen rundt fik man et godt indtryk af, hvor varieret Skånemosen 
er. Her er åbne græsarealer afløst af mindre bevoksninger, højere 
”bakker” med lave moseområder imellem. Der var god brug for 
gummistøvler.  Strukturen gør dog tilsynet med dyrene besværligt. 
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Kan GPS-sendere, som man kender det fra hunde bruges?? Forskel-
lige muligheder blev diskuteret for at gøre tilsynet mere overskueligt.   
 

 
 
På en ”bakketop” gennemgik konsulent Kristian Petersen, Patrio-
tisk Selskab muligheder og udfordringer ved fælles drift af arealer. 
Emnet er aktuelt for mange moseområder, der ofte har mange lods-
ejere. Således også i Skånemosen, hvor en lodsejer afgræsser et 
område med flere ejere. For detaljer henvises til planchen bilag 2.  
 

 
 
På kanten til et af de lave områder i delområde 2 gennemgik konsu-
lent Michala Thomassen, Centrovice de aktuelle regler for tilskud til 
naturpleje (2015). Detaljer fremgår af bilag 3.  
 
I baggrunden ses et af de værdifulde naturområder, der er blevet 
ryddet for opvækst. Behovet for genrydning blev diskuteret. Selv 
om dyrene tager godt for sig, vil der i nogle år være behov for en 
hjælpende hånd – noget der ikke er mulighed for at hente støtte til i 
de gældende regler.  
 
Afslutning 
Der var under hele turen stor spørgelyst. Under diskussionen efter 
aftensmaden blev der efterspurgt initiativer til at sikre en bedre af-
regning for ”naturkød”, der afspejler kvalitet og den gode historie. 
Desuden blev behovet for fortsat netværksdannelse og vidensdeling 
fremhævet fra flere sider.  
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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. 
  



Pleje af græs- og naturarealer: 
5-årig tilskudsordning

Med grundbetaling

Kr./ha/år

Uden grundbetaling

Afgræsning 1.650,- 2.600,-

Slæt 850,- 1.050,-

Kontrolform Synligt afgræsset

(Slåningskrav)

Fast græsningstryk

1,2 storkreaturer/ha

Slåningskravet skal overholdes på alle græsarealer, hvor der søges 

grundbetaling

Enten slåning af hele arealet:

• Slåning mindst en gang om året i perioden fra 1. juni til 15. 

    september

• Arealer over 100 m2, der ikke er slået, er ikke støtteberettigede

Eller afgræsning:

• Over 50 % af arealet skal bære præg af afgræsning og være

    under 40 cm pr. 15. september

• Arealer over 100 m2, hvor plantedækket ikke bærer præg af 

    afgræsning er ikke støtteberettigede

Synligt afgræsset Fast græsningstryk

Samhegning mulig

Rotationsgræsning mulig

Hensyn til jagt, ynglende fugle 

eller blomstrende planter mulig

Ikke samhegning med andre lods-

ejere - lav evt. græsningsforening

Kun samhegning med andre mar-

ker, der har fast græsningstryk

Græsningstryk

Græsningstrykket vil blive opgjort på baggrund af hele det areal, der 

kan afgræsses i indhegningen. Også det uden tilskud. 


