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Kan fåreavlere leve af 
at lave aftaler med 

kommuner og 
naturstyrelse? 



Skrev Hyrdetimer – håndbog i fårehold og naturpleje i 2007 

Samarbejder med Mons Kvamme 
og Berit Kiilerich samt andre 
danske hyrder om fåregræsning 
og får i naturpleje siden 2002 

  Forfatter til bogen  
  Hyrdetimer -Håndbog i  
  Fårehold og Naturpleje 
  160 sider med fotos 

      www.hyrdetimer.dk 



MULIGHEDERNE 

•  Forpagtningsaftale  
•  Egen risiko  som kan 

blive dyrt ved 
underkendelse. 

•  Systemet bruges ofte 
af NST. Der udbydes 
f. eks. licitation med 
fast græsningstryk på 
0,3 Storkreaturer/ha 

•  Græsningsaftale 
•  Kommunens risiko, f. 

eks. Randers – Ofte  
dårlig betaling af 
afgræsning.  

•  Efterspurgt af små 
hobbyfolk 

•  Kræver dygtige 
kommunefolk 



DFFE støtter afgræsning af naturarealer, men ca 3 
års fra ide til pengene kan betales. 

•  Vi laver en lejekontrakt med Naturstyrelsen i 2016 

•  Vi søger støtte hos DFFE i fællesskema 2017 

•  Vi får måske tilsagn i efterår 2017 

•  Vi lægger afgræsning ind i Fællesskemaet til EU ansøgning i 
maj 2018 

•  Vi skal derefter afgræsse i 2018 

•  Der bliver udbetalt støtte i december 2018 eller forår 2019 



Kontrollen!!!! 

•  ser på at: 

•  arealet er egnet til afgræsning 

•  50 % af planterne (imellem lyngen) er afbidt 15 september 



Hvad kontrolleres 

•  Søger du forpligtelse til afgræsning, skal arealet være egnet til 
afgræsning. Det betyder, at dyrene skal kunne afgræsse og 
færdes på arealet. (f. eks. ikke sidde fast i brombærkrat) 

•  Der må gerne være buske og træer på arealet, så længe der 
ikke er tale om skov. Der skal blot være plantedække under, 
og dyrene skal kunne afgræsse imellem træerne og buskene.  

•  Områder over 100 m2 – hvor der ikke kan græsses - skal 
fraregnes, når arealets størrelse opgøres, men må gerne 
indgå i indhegningen. På naturarealer (såsom heder), hvor der 
ikke er grundbetaling, tælles ikke træer og buske, men fokus i 
kontrollen er derimod at arealet er egnet til afgræsning, og at 
det er blevet afgræsset.  



ved støtte til ”synlig afgræsset” skal man sikre sig 

•  Hedearealer er afgræsset når mindst 50 % af planterne 
mellem lyngen er synligt græsset til den 15. september (for 
tilsagn givet i 2015 og frem, før det gælder den 31. august).  

•  Områder med revling eller ørnebregne på over 100 m², som 
dyrene ikke æder, vil blive underkendt i en kontrol.  

•  Med hensyn til afbrænding af heder skal der tages hensyn til 
at der i hele tilsagnsperioden skal være et plantedække, hvor 
vegetationen dækker mere end 1/3 af overfladen pr 1.6  



Støtte til pleje af græs- og naturarealer 

•   støtten er 2600 kr pr ha. 

•  Kan søges til arealer med HNV på 5 eller derover 

•  enten ved krav om at arealet er synligt afgræsset 

•  eller krav om fast græsningstryk 



Støtte til antal Storkreaturer pr ha gælder HELE 
arealet i juni, juli og august 

•  Tyre, køer og andet kvæg over to år, heste over seks måne-
der  1,0 storkreaturer   

•  Kvæg fra seks måneder til to år  0,6 storkreaturer   

•  Får og geder over et år og hjortedyr over ni måneder  =0,15 
storkreaturer   

•  DVS ved nedsat græsningstryk på 0,3 SK /Ha= 2 voksne får/
ha. 

•  Alle tilstødende arealer regnes med. Man kan ikke hegne 
arealer fra og lave skiftende græsningstryk.  

•  Denne ordning skader både fårene og naturen, men er let at 
kontrollere. 



Det er kostbart at holde et naturpleje får 

omkostninger der skal dækkes: 
–  udskiftning af udslidte får 

–  Daka- afgift hvis fårene dør 
–  mineraler 
–  vinterfoder 

–  dyrlæge, medicin og ormemidler 

•  udover dette skal naturplejen finansiere 
–  hyrdeløn + hund 

–  transport. 
–  forrentning af får og afskrivning af håndteringsgrej. 



 Professionelle hyrder kan løse mange forskellige 
 naturplejeopgaver  







Hybenroser et kolossalt potentiale 



Om efteråret kan fårene pleje frøgræsmarker til 
gavn for lokale landmænd 



Inspiration fra Tyskland og Holland 

•  Professionelle hyrder 
fra tyskland giver os 
inspiration 

•  Hollandsk firma, De 
Wassum hyrder med 
300 får naturpleje med 
en hyrde 



Bart Willers beregner, hvor mange græsningsdage det 
tager det at pleje naturen 

Græsningsplante Græsningsdage/ha 
=antal får x antal dage /antal ha 

Bemærkninger fra  mig 

Hedelyng 250 Gælder for ung lyng  
gammel lyng skal forynges 
ved afbrænding. 

Revling 150 Får æder ikke meget revling 
Bølget Bunke 500 Bølget bunke er bedst når 

dyrene har græsset det 
flere år i træk eller afbrændt 

Blåtop 1000 Blåtop skal ædes fra midten 
af april til slutningen af juli, 
hvor næringsindholdet er 
højest 



350 Får, en Hund og en hyrde klarer op til 300 ha 
med lyng. 
Der er bedre forretning i 

at afgræsse hedelyng 
end blåtop. 

Blåtop kræver 4 gange 
så mange får/ha. 



Farer ved at sætte får i naturpleje, som øger omkostninger 

•  hundeangreb 
•  ulveangreb 
•  Ravne æder lam 
•  spyflueangreb 
•  skovflåt- sygdom 
•  våde klove 
•  forgiftning 
•  parasitter 



Ulvesikkert hegnmed 5 tråde Sverige og Tyskland 



Ekstra udgifter ved at passe natur med får - transport 



Professionelt håndteringsgrej til besætninger over 500 får 
gør det lettere at komme i nærheden af fårene 



Man kan lave ekstra indtjening ved at pleje frøgræsmarkeri 
efteråret. 



Får skaber ekstra værdi og burde finansieres 

•  Hyrden skaber gode 
oplevelser til besøgende 
i levende landskaber 

•  Får er populære fordi de 
er linket mellem 
mennesker og natur 



Kundskaber sparer udgifter 



Gårdbutik , produktudvikling og forædling af lam 
kan øge indtægten, men er meget krævende.  



Hyrder med store samlede arealer kan, hvis de er 
rigitig dygtige, få overskud af DFFEs tilskud på 
2600/ ha 


