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Naturplejeaftale 

 

Mellem Vordingborg kommune og Nyråd og omegns kogræsserlaug, v/ Kim Olsen tlf. 23468285, er der 

indgået følgende naturplejeaftale.  

 

§1 Areal 

Naturplejeaftalen gælder for den del af matrikel nr. 1a, Hulemose Mølle, Vordingborg Jorde, ca. 2 ha, 

som fremgår af vedlagte kortbilag.  

 

Arealet er afgrænset af et 2-trådet kreaturhegn. Vordingborg kommune leverer spændingsgiver til 

hegnet. Nyråd og omegns kogræsserlaug står for omkostninger til elforbrug og abonnement. 

 

Der er adgang til indhegningen via 4 klaplåger og et led. I den sydlige ende er der en permanent 

fangfold, til håndtering af dyrene.  

 

Vanding på arealet findes i form af 2 søer, der holder vand hele året. 

 

§2 Periode 

Naturplejeaftalen gælder fra 1. januar 2017 til 31. december 2026. 

 

Aftalen kan opsiges af begge parter, med seks måneders varsel.  

 

Vordingborg kommune er berettiget til, i aftaleperioden at inddrage arealer, som kommunen i 

offentlighedens interesse måtte ønske anvendt til andet formål. En sådan inddragelse skal ske med 

mindst tre måneders varsel.  

 

Der aftales desuden, at der skal afholdes et årligt møde mellem Vordingborg kommune og Nyråd og 

omegns kogræsserlaug.  

 

Hvis Nyråd og omegns kogræsserlaug ophører eller ikke kan opfylde sine naturplejeforpligtelser inden 

for aftaleperioden, udløber naturplejeaftalen efter nærmere aftale. 

 

§3 Arealets drift 

Arealet skal drives med det formål at fremme biologisk mangfoldighed og under forudsætning af, at der 

ikke gødskes eller benyttes kemiske bekæmpelsesmidler (pesticider) på arealet. 

  

Der må som udgangspunkt udsættes 2-3 kvier på arealet. Hvis Nyråd og omegns kogræsserlaug ønsker 

at ændre antallet, skal det på forhånd aftales med kommunen. 

Helårsgræsning er ikke tilladt.  

Antallet skal ændres, hvis kommunen vurderer, at græsningstrykket er uhensigtsmæssigt i.f.t plejen. 

 

Konstateres der kæmpebjørneklo på arealet skal disse bekæmpes med manuelle metoder.  
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Der må ikke anvendes tilskudsfoder til dyrene.  

 

Nyråd og omegns kogræsserlaug må ikke overdrage afgræsningen af arealet til andre. Vordingborg 

kommune har jagtretten på arealet. 

 

Ved områdets drift skal der tages hensyn til de eksisterende stier og borgernes adgang til området. 

  

§4 Afgift 

 

Der betales ikke græsningsafgift for arealet.  

 

Skatter og afgifter betales af kommunen. 

§5 Vedligehold 

 

Slåning under hegn samt vedligeholdelse af hegn, fangfold, led og låger påhviler Nyråd og omegns 

kogræsserlaug. Til vedligeholdelse må der ikke bruges andre typer af materialer end de eksisterende, 

med mindre andet er aftalt med Vordingborg kommune. 

 

Større reparationsarbejder og nyetablering af f.eks. hegn påhviler Vordingborg kommune. 

 

Slåning af græs under hegnet udføres efter behov, men så ofte at der altid er god spænding på hegnet. 

Hvis spændingen på hegnet ikke er stor nok og dette ikke skyldes manglende slåning eller manglende 

vedligeholdelse af hegnet, kontaktes Vordingborg kommune. 

 

Vordingborg kommune rydder rødel på arealet, som et engangsindgreb i 2018, hvor der er større 

områder med opvækst, Derefter står Nyråd og omegns kogræsserlaug for optrækning og bekæmpelse 

af nye skud. De skud der ikke kan trækkes op, skæres med buskrydder eller motorsav.  

 

 

§6 Misligholdelse  

Ved grov misligholdelse af aftalen kan Vordingborg kommune opsige aftalen med øjeblikkelig varsel. 

 

 

Vordingborg kommune, den 17. maj 2018. 

 

_____________________________   ______________________ 

 

Vordingborg kommune   Nyråd og omegns kogræsserlaug 

Stefan skov, Naturforvalter   Kim Olsen, Formand 

 

       

                                      ______________________ 

    Nyråd og omegns kogræsserlaug 

    Bestyrelsesmedlem 

 

Bilag: Kort over arealet. 

 


