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Indstillingsnotat 

Overskrift
Tilsagn om tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016

Beslutningstema
Udvalget for Teknik skal tage stilling til, om der skal gives tilsagn til 7 ansøgte projekter 
til udførelse i 2016 og afslag på 1 ansøgt projekt.

Økonomi
Økonomien er forankret i Team Vand- og Naturs anlægsbudget, hvorfra der prioriteres 
anvendt 100.000 kr. til tilskud til naturpleje og friluftsliv hvert år.

Personale
Ingen bemærkninger.

Historik
Udvalget for Teknik har siden 2007 hvert år været præsenteret for de indkomne 
ansøgninger og har truffet beslutning om tilsagn og eventuelle ændringer omkring hvad 
der kunne søges tilskud til.

Sagsfremstilling
Hedensted Kommune har siden 2007 haft en pulje med midler til naturpleje- og 
naturgenopretningsprojekter. Lokalråd, lodsejere, organisationer og enkeltpersoner i 
Hedensted Kommune har kunnet søge om tilskud til mindre projekter. Puljen er på 
100.000 kr.

Der er for puljen i 2015, til udførelse i 2016, givet mulighed for også at søge lidt bredere 
end tidligere. Der blev givet mulighed for at søge til søer mindre end 600 m2, (til søer 
større end 600 m2 kan der søges tilskud andetsteds) og til friluftsprojekter. Tilskudsfolder 
er i øvrigt blevet grundigt revideret. Det samlede tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016 
er på 100.000 kr.

Projekterne vurderes ud fra de formål, som tilskudsmidlerne er tiltænkt, nemlig at 
genskabe og forbedre natur, til gavn for dyre- og planteliv, at genskabe særlige 
landskabelige værdier og/eller at give befolkningen adgang til at færdes i naturen.

Der er indkommet 8 ansøgninger til udførelse i 2016, hvilket er dobbelt så mange som 
sidste år. Der er 7 ansøgninger der indstilles til tilsagn og 1 ansøgning der indstilles til 
afslag begrundet ud fra faglige vurderinger. Restbeløbet op til 100.000 kr. er 8.596 kr. 
som ønskes anvendt til at færdiggøre et projekt med oprensning af en sø, fra tilsagnsåret 
2015, som pga. store nedbørsmængder ikke kunne færdiggøres i efteråret 2015. Se bilag 
til orientering om tilsagn om tilskud til naturpleje og friluftsprojekter 2016, inkl. 
oversigtskort og budget.
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Der meddeles tilsagn og afslag til ansøgere.

Lovgrundlag
Intet.

Indstilling
Administrationen indstiller

Indstillingens indhold
at der gives tilskud til 7 ansøgte projekter og afslag på 1 ansøgt projekt samt at 
restbeløb anvendes til at færdiggøre projekt fra sidste år.


