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Quản lý Thảo mộc ở Bắc Úc 

Quản lý thực vật tái sinh 
Thực vật tái sinh/mọc lại không thể bị ủi/cắt bỏ 
nếu không có giấy phép. Cây cỏ tái sinh mô tả 
gồm  thực vật bản địa mọc lại trên diện tích đất 
trước đây đã được khai hoang. Cây mọc lại có 
thể là những cây bạch đàn rất nhỏ và các chồi  
acacia xuất hiện trên đất đã được khai hoang 
gần đây cho  đến các khu thực vật bản địa lớn 
hơn với tất cả sự đa dạng và biến đổi cấu trúc 
mà ta thấy ở bất kỳ khu bụi rậm nào không bị 
xáo trộn.

Theo Dự luật Quy hoạch lãnh thổ phía Bắc Úc, 
Thực vật Bản địa được định nghĩa là:

“thực vật bản địa  ở trên cạn củng như ở 
vùng có nước thủy triều ở Lãnh thổ Bắc Úc, 
trong đó có cỏ, các bụi cây và rừng đước/
ngập mặn”.

Điều này có nghĩa là việc khai hoang của bất 
kỳ khu thực vật bản địa nào trong Lãnh thổ  
Bắc Úc đòi hỏi sự đồng ý/cho phép, bao gồm 
cã  các thực vật  đã bị khai hoang trước khi  có 
sự ra đời của luật kiểm soát khai hoang thực 
vật bản địa.

Có một số trường hợp ngoại lệ chung, trong đó 
bao gồm việc khai hoang cho:

• đường để kiểm soát cháy rừng (firebreak) 
rộng 5 m đối với khu đất <8 ha, hoặc 10 m 
rộng đối với khu đất > 8 ha;

• đường hàng rào nội bộ (lên đến 10 m rộng) 
chỉ khu đất  > 8 ha.

Trường hợp ngoại lệ khác được liệt kê trong 
Dư luật Quy hoạch lãnh thổ Bắc Úc.

Theo luật kiểm soát khai hoang  thực vật bản 
địa, định nghĩa của việc khai hoang thực vật 
bản địa không bao gồm:

“Thực vật bản địa mọc trên một khu đất 
trước kia đã được khai hoang theo giấy 
phép được cấp theo Đạo luật”.

Điều này có nghĩa rằng nếu một khu vực đã 
được cấp phép khai hoang, một giấy phép 
mới là không cần thiết để khai hoang lại bất 
cứ  thực vật bản địa nào mọc lại trên khu vực 
đó. Nếu bạn có một giấy phép để khai hoang 
một vùng đất, bạn sẽ có thể hoản lại/gác  lại 
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việc khai hoang  khu vực này lại và cho phép 
nó mọc trở lại thành thực vật bản địa mà không 
cần phải nộp đơn xin lại để khai hoang nó một 
lần nữa.

 Điều này cũng không bao gồm “ việc tình 
cờ dùng máy cắt qua một khu vực trước 
đây đã khai hoang  thực vật bản địa” - (cắt 
bằng máy được định nghĩa là cắt cỏ đứng 
với một máy cắt được thiết kế cho mục 
đích này).

Điều này có nghĩa là một khu vực mà trong quá 
khứ đã được khai hoang, có hoặc không có 
giấy phép, thì bạn có thể cắt cỏ để duy trì cỏ (ở 
mức độ cũ). Điều này không áp dụng cho việc 
cắt sát (mowing), cắt bớt (slashing) hoặc khai 
hoang chọn lọc các khu vực đã không được 
khai hoang trước đó.

Các hoạt động khác không bao gồm trong định 
nghĩa của việc khai hoang bao gồm:

1. “việc loại bỏ hoặc tiêu hủy cỏ dại nào đã 
được công bố là cỏ dại (declared weed) 
trong ý nghĩa của Luật Quản lý Cỏ dại 
(Weed Management Act) hoặc một cây bị 
cắt bỏ theo “Luật Bệnh Cây” (Plant Disease 
Act)

2. “việc cắt tỉa cành của một cây”

3. “tình cờ qua việc cho gia súc ăn “

4. “trong quá trình sử dụng truyền thống của 
thổ dân bản địa (traditional Aboriginal use)”

5. “cháy rừng”

6. “thu hoạch thực vật bản địa trồng để thu 
hoạch (thương mại)”

7. “làm đường tới đất (của mình) hoặc đất 
khác”

Các Tài liệu khác trong chuyên mục này  
Sinh học Đa dạng là gì? 
Các bộ Đệm và Hành lang Thực vật bản địa  
Khai hoang đất có chọn lọc  
Việc Mất và Phân mảnh Môi trường sống 

Các tài liệu tham khảo về Thực vật  
Nhạy cảm  

Rừng đước  
Cây cỏ dại trên đất cứng ngập nước  
Rừng già  
Rừng Nhiệt đới/gió mùa  
Cây cỏ mọc ven sông/suối 

Các tài liệu tham khảo và Đọc them  
Hướng dẩn Khai hoang Đất  
nt.gov.au/property/land-clearing/apply-to-clear-
freehold-land

Dự luật Quy hoạch Bắc Úc  
nt.gov.au/property/building-and-development/
northern-territory-planning-scheme

Thông tin đọc thêm 
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Sở Sinh Thái Đồng cỏ 
Ph. 08 8999 3631
nt.gov.au/environment/soil-land-vegetation/
native-vegetation

Sở Quản lý Thực vật và Động vật 
Ph: 08 8995 5000
denr.nt.gov.au/about/flora-and-fauna-division
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