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Har du en god idé?
I 2016 er det igen muligt af få tilskud til naturpleje, naturgenopretning og frilufts-
projekter i Hedensted Kommune.

Vi efterlyser projekter, som kan gavne plante- og dyrelivet i naturen, sikre landska-
belige værdier eller vil være til glæde for friluftslivet.

Har du et forslag til et godt projekt, så send det til kommunen. Projektmidlerne kan 
søges af både enkeltpersoner, foreninger, organisationer og lokalråd.

De indsendte projekter prioriteres, og de bedste får tilskud til at blive ført ud i livet.

I denne folder kan du læse mere om, hvordan du søger og hvilke typer projekter, 
du kan søge tilskud til.
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Naturpleje og naturgenopretning 
Vær med til at genskabe eller forbedre natur og levesteder til gavn for plante- og 
dyrelivet eller genskab og bevar særlige landskabelige værdier.

Du kan blandt andet opnå tilskud til at:
• Rydde krat på overdrev, moser og enge med særlige naturværdier, hvor der 

samtidig kan etableres afgræsning.
• Rydde træopvækst og pleje hede-arealer
• Bekæmpe hybenrose, kæmpe-bjørneklo eller andre invasive arter
• Sikre levesteder for truede dyr og planter
• Etablere nye vandhuller under 600 m2 til gavn for sjældne padder
• Oprense tilgroede søer og vandhuller i værdifulde naturområder

Derimod kan der normalt ikke opnås tilskud til:
• Etablering af Put and Take søer
• Plantninger, herunder læhegn og skovrejsning
• Pleje af beplantninger, parkanlæg og rekreative arealer i by- og sommerhusom-

råder
• Projekter, hvor der anvendes kemiske bekæmpelsesmidler



Friluftsprojekter
Vær med til give folk mulighed for at færdes og opholde sig i naturen til gavn for 
friluftslivet.

Du kan blandt andet opnå tilskud til at:
• Etablere natur-, vandre- og ridestier
• Etablere faciliteter langs rekreative stier
• Lave primitive telt- og lejrpladser
• Opstille fugle- og udkigstårne

Denne pulje er begrænset, og realisering af friluftsrelaterede projekter kan være 
kostbart, hvorfor de kan være afhængige af yderligere bevillinger.

Derimod kan der normalt ikke opnås tilskud til:
• Veje og p-pladser samt cykelstier af overvejende trafikal betydning
• Spejderhytter, golfbaner, havneanlæg, sportsfaciliteter og lign.
• Drift og anlæg ifm. museer, turistattraktioner eller anden indtægtsgivende 

virksomhed
• Historiske værksteder, parker, skulpturer og lign.
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Tilskudsbetingelser
Projekter, som får tilskud skal udføres og afsluttes i løbet af 2016 og regningen være 
fremsendt til Hedensted Kommune før den 31. december 2016.

Der gives tilskud til udgifter forbundet med anlæg og konkret gennemførelse af pro-
jektet, men der kan ikke gives tilskud til:
• Projekter eller opgaver, som ansøger er forpligtet til selv at udføre efter anden 

lovgivning el. lign.
• Udgifter for ansøgeren til udarbejdelse af projektforslag
• Administration og projektstyring

Hvad forventer vi af ansøgeren ?

Ansøgeren skal selv bidrage økonomisk eller på anden måde til realisering af 
projektet. Der ydes normalt udelukkende tilskud til gennemførelse af projekter 
og ikke fuld finansiering.

Når der er opnået tilskud til et projekt, gennemføres det i samarbejde mellem 
lodsejer, ansøger og kommunen. Det er primært ansøgeren, som står for pro-
jektets gennemførelse. Kommunen kan evt. deltage i og rådgive om projektet.

I projekter, hvor rydning kombineres med opsætning af hegn, forventes det, at 
ansøger selv skaffer de nødvendige dyr til afgræsning. Yderligere vil rydning og 
opsætning af hegn være betinget af indgåelse af en græsningsaftale af mini-
mum 5 års varighed. 
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Tildeling af støtte
Efter ansøgningsfristens udløb vil der ske en vurdering og prioritering af de 
indkomne forslag. Og i begyndelsen af 2016, vil du få besked, om der kan gives 
tilskud til dit projekt.

I vurderingen af ansøgningerne lægges der særlig vægt på at:
• Projektet er synligt i landskabet og er til glæde for en større kreds.
• Arealet er en del af et større naturområde eller skaber økologisk forbindel-

se til andre naturområder.
• Bynære projekter  er til gavn for en større gruppe af borgere.
• De samlede udgifter vurderes som rimelige i forhold til sammenlignelige 

og tidligere gennemførte projekter.
• Forslag, der kombinerer flere forbedringer feks. naturpleje, adgang og 

formidling vil blive prioriteret højt.



Andre muligheder for tilskud til natur og friluftsliv

På Naturstyrelsens hjemmeside kan du finde en guide til en lang række støtteord-
ninger til større eller mindre naturprojekter, hvorfra du kan søge videre efter vejled-
ninger, ansøgningsskemaer mv.:
www.naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/tilskudsordninger

Hos Friluftsrådet kan der søges om tilskud til friluftsprojekter. Find yderligere infor-
mation og ansøgningsskema på deres hjemmeside: 
www.friluftsraadet.dk/indhold/tilskud-til-friluftsliv
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Sådan søger du !

• Udfyld vedlagte ansøgningsskema 
• Vedlæg relevante bilag i form af kort, budget, projektbeskrivelse mv.
• Send ansøgningen til  

Eller pr. mail til               miljo@hedensted.dk
 
• Ansøgningsfristen er den 15. november 2015

Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af projektet og dets formål, samt et 
kort over projektområdet og gerne et foto. Desuden skal vedlægges et budget, som 
redegør mere detaljeret for de forventede udgifter, og hvor stor en andel du søger 
dækket af Hedensted Kommune.

Hvis du ikke selv er ejer af hele eller dele af projektarealet, er det vigtigt, at du 
indhenter accept og underskrift fra de lodsejere, som bliver berørt, før du sender 
ansøgningen.

Yderligere oplysninger samt råd og vejledning kan fås ved henvendelse til Birgitte 
Mogensen på tlf. 79755675.

Denne vejledning med tilhørende ansøgningsskema kan også udskives via kommu-
nens hjemmeside på adressen: www.hedensted.dk/borger/natur,-miljoe-og-ener-
gi/natur-og-landskab/naturprojekter/tilskud-til-naturprojekter

Elektroniske kort kan du finde på kommunens hjemmeside: www.hedensted.dk/
selvbetjening/digitale-kort eller hos Miljøportalen på: http://kort.arealinfo.dk

Hedensted kommune
Teknik & Miljø
Tjørnevej 6
7171 Uldum
Att. Birgitte Mogensen


