
Krav: Synligt afgræsset 15. september

Grundbetaling
Afgræsning og slæt

Krav: Synligt afgræsset 31. august

Afgræsning

Slæt

Krav: Synligt afgræsset 15. september

Afgræsning

Slæt

Afgræsning

Slæt

Afgræsning

Slæt

Mark 36 og 37 SKAL afpudses mindst en gang I perioden 23. juni - 14. april.

Mark 30 og 31 må afpudses I perioden

Bemærk: Dette faktaark giver et forenklet overblik over forskellige plejekrav og tilskud og skal derfor læses med forbehold.

Pleje af græs- og 

naturarealer,

slæt

- udløber aug. 2019

Ændret afvanding

- udløber aug. 2024

Pleje af græs- og 

naturarealer,

afgræsning

- udløber aug. 2019

Pleje af græs- og 

naturarealer,

afgræsning

- udløber aug. 2017

Forbud mod 

slåning

1. maj - 20. juni

Der SKAL som minimum tages et slæt 

(afslået materiale skal fjernes fra 

arealet).

21. juni - 15. sep. 

Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August

Forbud mod 

slåning

1. maj - 20. juni

Der må tages slæt eller afpudses 

delområder efter dyrene er sat ud på 

arealet.

21. juni - 15. sep. 

Slæt kan ikke erstattes med afgræsning, men 

der kan suppleres med afgræsning

1. juni - 15. sep.

September Oktober November December

Arealerne skal være omfattede af drift med 

afgræsning

1. juni - 15. sep.

Må godt tage slæt

1. jan. - 14. april

Må IKKE tage slæt eller 

afpudse

15. april - 22. juni

Må godt tage slæt

23. juni - 31. dec.

Arealerne må IKKE 

afgræsses

2. nov. - 31. dec.

Forbud mod 

slåning

1. maj - 20. juni

Slåning i form af slæt der 

gennemføres som en naturlig 

del af driften med afgræsning. 

Evt. afpudsning efter 

afgræsning.

21. juni - 31. aug.

Arealerne må IKKE afgræsses

1. jan. - 31. april

Arealerne må 

afgræsses

1. maj - 14. juni

Arealerne SKAL afgræsses

15. juni - 15. sep.

Arealerne må 

afgræsses

16. sep. - 1. nov.

Oktober November December

Arealerne skal være omfattede af drift 

med afgræsning

1. juni - 31. aug.

Arealet skal slås I perioden, alternativt 

afgræsses

1. juni - 15. sep.

Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September


