
  

   
 

 
Agro Food Park 15 

8200 Aarhus N 
+45 8740 5000 

vfl.dk/akademiet 

Temadag om naturpleje: 
 

 

Bliv opdateret på regler og få ny viden om 
naturpleje 

Målet med temadagen er at give dig overblik over tilskudsreglerne, og hvordan du und-

går faldgruber. Du hører om effekten af naturpleje, og du får muligheden for at dele erfa-

ringer med andre naturplejere. Om eftermiddagen tager vi på ekskursion for at besøge 

forskellige naturarealer, hvor vi snakker om muligheder og udfordringer med pleje af na-

turarealerne. 

 

 

Tid og sted 

21. juni 2018 kl. 9.15-16.00 

 

KHL 

Niels Bohrs Vej 2 

6000 Kolding 

 

Målgruppe  

Temadagen henvender sig til landmænd med 

særlig interesse for naturpleje. Andre med in-

teresse for emnet er også meget velkomne, 

dog vil pladserne først og fremmest gå til na-

turplejere. 

 

Efter temadagen har du:  

• bedre kendskab til reglerne for tilskud  
under ordningen ”Pleje af græs- og natur-
arealer” 

• bedre kendskab til sammenhængen mel-
lem ordningen ”Pleje af græs- og naturare-
aler” og Grundbetaling 

• et godt overblik over de vigtigste tilskuds-
regler i plejegræsordningen med fokus på 
at undgå fejl 

• større motivation og tryghed ved at søge 
tilskud til naturpleje 

• bedre forståelse for at tage hensyn til sær-
lige arter (biodiversitet) og værdien af en 
ekstensiv naturpleje på forskellige typer af 
arealer 

 

• haft inspirerende erfaringsudveksling med 
andre naturplejere 
 

Indhold og metode 

Du bliver introduceret til emnerne om natur-

pleje ved:  

• Faglige oplæg 

• Diskussioner og erfaringsudveksling mel-
lem naturplejere, lokale rådgivere og 
kommunale naturmedarbejdere 

• Ekskursion til naturarealer 

 

En repræsentant fra Landbrugsstyrelsen del-

tager i dagens program. 

 

Se programmet for dagen på side 3. 

 

Pris 

Det er gratis at deltage. Der er fuld forplejning 

i løbet af dagen.  

Dagen er finansieret af Landbrugsstyrelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

Se 'EU-kommissionen, Den Europæiske Land-

brugsfond for Udvikling af Landdistrikterne' 

 

http://ec.europa.eu/agriculture/index_da.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/index_da.htm


 

 
 

Tilmelding 

Foregår via følgende link:  

http://www.tilmeld.dk/TDnaturplejeKHL 

 

Eller til SEGES Akademi v/ Merethe Egelund 

Olsen, uddannelseskonsulent: 

Mail meo@seges.dk, tlf. 8740 5426 

 

Tilmelding er bindende fra to uger før, at  

temadagen afholdes. Husk at melde afbud, 

hvis du bliver forhindret i at deltage.  

 

Kontakt 

Fagligt ansvarlig fra SEGES: 

Heidi Buur Holbeck, landskonsulent: 

Mail: hbh@seges.dk, tlf. 8740 5450 

http://www.tilmeld.dk/TDnaturplejeKHL
mailto:meo@seges.dk


 

 
 

 

    

  

 

Program for temadagen den 21. juni 2018 hos KHL 
 
Mød dine kollegaer og din lokale natur- og kvægbrugsrådgiver. Få en uformel snak om reg-
ler og muligheder og ikke mindst erfaringsudveksling med andre naturplejere.  

 

Kl. 9.15  Ankomst og kaffe 

    

Kl. 9.30  Velkommen og introduktion til dagen 

   v/ Heidi Buur Holbeck, landskonsulent, SEGES 

 

Kl. 9.40  Baggrund og mål med temadagene. Status for plejegræsordningen 

• Nyt om Pleje af græs- og naturarealer m.m. 

• Hvilke krav ser vi typisk overtrådt i arealkontrollen? 

   v/ NN, Landbrugsstyrelsen 

 

Kl. 10.00   Tilskud til naturpleje – hvorfor og hvordan? 

   v/ Heidi Buur Holbeck, landskonsulent, SEGES 

 

• Natureffekten af afgræsning for naturen 

• Tilskudssatser, valg af forpligtigelser og kontrolform 

• Grundlæggende kontrolkrav: Synlig afgræsning/fast græsningstryk, regler 
for slæt 

• Afgrænsning af tilskudsarealet – hvad er tilskudsberettiget, og hvad er ikke 

• Gennemgang af de betingelser, man skal være særlig opmærksom på 

• Muligt for dispensation fra betingelserne 

• Vejledning til mere information  

• Hvilke arealer kan der søges tilskud til? Prioritering af ansøgninger, herun-
der gennemgang af HNV (naturværdier) 

  

Kl. 10.40  Pause 

    

Kl. 10.50   Grundbetaling i kombination med tilskud til naturpleje.  

   Hvad sker der af lokale naturinitiativer? 

   v/ Petra Gutt, planteavlskonsulent, KHL 

• Særlige forhold mellem Grundbetaling og tilskud til pleje af græs- og natur-
arealer, herunder lokal rådgivning om ansøgning, indtegning af arealer, 
kontrol og dispensationer 

• Lokale initiativer om naturpleje, herunder f.eks. lokale netværk, erfagrupper 
for naturplejere, lokale naturprojekter m.m.  

 

Kl. 11.10  Dyr i naturplejen – hvordan forenes hensyn til dyr og natur? 

   v/ Christian Raun, driftsøkonomikonsulent, KHL 

• Særlige hensyn til dyr i naturplejen 

• Valg af racer og kælvningstidspunkt  

• Tilskudsfodring – hvor og hvornår? 

• Parasitproblemer 
 



 

 
 

 
 
 
 
 

 

Kl. 11.30  Værdien af græssende dyr i naturen 

• Hvorfor er det så vigtigt?  

• Hvordan kan du se om dyrene har en god effekt på arealet? 

   v/ Andrea Oddershede, specialkonsulent, SEGES 

 

kl. 11.50  Erfaringsudveksling mellem deltagerne 

• Hvad virker for dig? 

• Hvor har du de største udfordringer? 

• Hvad kan du gøre bedre? 

  

Kl. 12.05  Frokost 

    

Kl. 12.50  Afgang med bus til naturarealer 

v. Heidi Buur Holbeck og Andrea Oddershede, SEGES, Petra Gutt og Chri-

stian Raun, KHL samt Lars Bo Nielsen, Vejle Kommune og Inken Breum 

Larsen, Naturstyrelsen 

 

Ekskursion til: 

• Peter Olsen. Afgræsser naturarealer for Kolding Kommune og Naturstyrel-
sen med får, geder og kvæg. Vi besøger Randbøl Hede. Her afgræsses 
med får, som går i flytbare folde. 

• Kjeld Pedersen: Afgræsning med kvæg for Naturstyrelsen. Ole Mols: Af-
græsning med geder for Naturstyrelsen og Vejle hhv. Kolding Kommune. 
Vi besøger Runkenbjerg, der er beliggende i Vejle Ådal. Området er over-
drev- og engarealer, der afgræsses af kvæg og geder. 

 

Der gives en overordnet information om naturområderne og myndighedernes 

overordnede mål med naturplejen. 

 

På naturarealerne er der følgende gennemgang: 

• Præsentation af naturområderne fra naturplejer: pleje af arealerne, valg af 
dyr, antal dyr, græsningssystem, tilskud 

• Præsentation af naturområderne fra de lokale natur- og/eller kvægrådgi-
vere og de naturansvarlige myndigheder: tilskud, evt. projekter (inkl. evt. 
’Natura 2000’-projekter), arealernes HNV-score  

• De vigtigste naturværdier i området fremhæves, og der kommer anbefalin-
ger til, hvordan plejen kan optimeres af hensyn til de dyre- og plantearter, 
der er på arealerne. Fokus er på den praktiske kobling mellem optimal na-
turpleje og tilskudsregler 

• Deltagerne skal på dele af turen i grupper selv diskutere en række kon-
krete spørgsmål om muligheder for pleje af det pågældende område i for-
hold til såvel dyrehold (valg af race, dyrevelfærdskrav m.m.), naturværdier, 
tilskudsmuligheder, vurdere om der er delområder, hvor der ikke bør søges 
tilskud samt diskutere mulige faldgruber 

• Fælles opsamling  

 

Ca. kl. 16.00  Tilbage ved mødested. Tak for i dag. 


