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Udlåner til:

Hjortespring Naturplejeforening.

Græsningsretten på folde ved Kildegården (se bilag).

Baggrund for revideret græsningsaftale
Hjortespring Naturplejeforening har i en lang årrække haft dyr til at afgræs-
se folde på Kildegårdens jorder. Aftalen skal sikre parterne klare rammer for
samarbejde og ansvarsfordeling for opgaven. Den første aftale blev indgået
14.1.2015. Denne reviderede aftale er ændret iforhold til tidsbegrænsning
af græsningsretten for at kunne give områdets folde økologisk status.

Kildegårdens jorde ligger i det fredede Smør- og Fedtmosen, og foldene som
udlånes til Hjortespring Naturplejeforening udgør i alt 8,1 ha.

Aftalens formål
Aftalen skal medvirke til at understøtte områdets fredningsmæssige status.
Aftalen skal både sikre naturpleje af en del af Kildegårdens jorder, herunder
at fremme biologisk mangfoldighed og skabe gode betingelser for truede
naturtyper samt truede enkeltarter. Aftalen skal sikre græsningsmulighed for
Hjortespring Naturplejeforenings dyr. En græsningsmulighed, der også hjæl-
per med til at opfylde tilstandsfredningen.
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Området skal fremtræde med naturpræget græsbevoksning, og må derfor
kun benyttes til græsning.

Aftalens omfang
Der må kun benyttes kvæg og får til afgræsning, og afgræsningen må kun
finde sted isommerhalvåret i maksimalt 180 dage. Området skal fremtræde
med naturpræget græsbevoksning.

Naturplejeforening kan ikke overdrage græsningsretten til andre.

Aftaleperioden
Aftalen kan opsiges fra begge parters side med 3 måneders varsel til udgan-
gen af oktober måned.

Økonomi
Græsningsretten er vederlagsfri. Herlev Kommune betaler anlægsudgifter til
hegn, el og vand til dyrene, samt forsyningsafgifter til el og vand. En gang
årligt inden sæsonens start aftaler Herlev Kommune og Hjortespring Natur-
plejerforening, hvilke stØrre reparationer på hegn, el og vand, som kommu-
nen sørger for.

Herlev Kommune er ansvarlig for

. At der er adgangsveje til foldene, således at transport af dyrene ved leve-
ring og afhentning samt evt. flytning i perioden er mulig.

e At forestå ukrudtsbekæmpelse ifoldene, når ukrudt optræder i så store
mængder, at det kræver maskinel bekæmpelse - eksempelvis klipning af
store mængder tidsler med f.eks. fingerklipper eller slagleklipper eller op-
trækning af t1ørn med spil.

Udøvelse af græsninqsretten
Hjortespring Naturplejeforening er ansvarlig for:

. At indkøbe dyr i foråret og slagtning af disse i efteråret samt trans-
port af dyr til og fra fold.

o At forestå reparation af eventuelle skader af hegn, græsarealer og
beplantning ved transport af dyr til og fra folden.

o At der føres dagligt tilsyn med dyrene.
. At der ikke tilskudsfodres i foldene.
r At der føres daglig tilsyn med hegn, og at småreparationer af hegn

med almindelig håndværktøj bliver udført løbende, ligesom at urte-
vegetation under el-hegn bliver slået, hvis det vokser op i el-trådene..

. At græsningstryk og slid af folden ikke er stØrre end, at folden til sta-
dighed fremtraeder græsdækket, dvs. uden felter med bar jord. Der er
dog forståelse for, at dyrene itørre og varme perioder kan skrabe
huller i bevoksningen for at bruge jorden til at beskytte og rense sig
for fluer og parasitter.

o At der ikke sker jordbehandling eller gødskning af arealet.
. At der udføres jævnlig ukrudtsbekæmpelse af invasive planter og
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planter, som er giftige for dyrene som kæmpebjørneklo, japansk pile-

urt, kæmpe-pileurt og gyldenris. Bekæmpelsen skal altid udføres me-

kanisk og uden brug af nogen former for kemi'
o At al øvrig pleje af foldenes beplantning og græsareal godkendes og

aftales måd Herlev Kommune. Der aftales årligt, ved sæsonens start,

hvilken jævnlig pleje af foldenes beplantning Hjortespring Naturple-
jeforening skal foretage.

Misligholdelse
Såfr".t d"t foreligger væsentlig misligholdelse, kan Herlev Kommune øje-

blikkelig ophæve giæsningsaftalen, hvis misligholdelsen ikke er bragt til op-

hør inden 14 dage efter, at påkrav herom er kommet frem'

Væsentlig misligholdelse kan f.eks. være:

o MisrØgt af dyr.
r For stort slid på græs, så græsdækket ødelægges'
. Dårlig vedligeholdelse af hegn, så dyr løber ud af folden.
. Øget næringstilførsel til arealet, pga. fodring i folden'
. Brug af arealet til andre formål end afgræsning'
. Beskæring og fældning af beplantning uden forudgående godken-

delse.

Underskrift: Underskrift:

Dato % ^ za#

rchef Jesper Raad Petersen
Cehter for Miljø og Teknik

Dato /F1'- -.nc' r /

Naturplejeforening
. Ejnei K. Holst
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