
Tilskud til 
naturpleje- og natur-

genopretningsprojekter 
2014

Vejledning og ansøgningsskema

Har du en idé til et projekt ?

● der vil genskabe eller forbedre naturen til gavn for dyre- og plantelivet 
og deres levesteder,

● der vil genskabe eller sikre særlige landskabelige værdier, eller
● der vil give befolkningen adgang til at færdes eller opholde sig i natu-

ren og er til glæde for friluftslivet.

Også i 2014 vil det være muligt at få tilskud til naturpleje og naturgenopret-
ning i Hedensted Kommune.

Så hvis du som enkeltperson, forening, organisation, lokalråd eller andet har 
et forslag til at styrke naturen eller adgangen til naturen, så send dit forslag 
til kommunen.

På grundlag af de indsendte projekter prioriteres de bedste med tilskud fra 
kommunens projektmidler. 
 
Denne folder giver dig eksempler på, hvilke typer projekter, du kan søge 
tilskud til.

Orkideeng.
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Eksempler på projekter, hvor der kan opnås tilskud:

 ● Rydning af trævækst og anden pleje af heder.
 ● Rydning på overdrev samt i moser og på engarealer med særlige  

 naturværdier, og hvor der samtidig i en længere årrække kan etable- 
 res afgræsning.

 ● Pleje af strandengsarealer hvor der samtidig i en årrække kan 
  etableres afgræsning.
 ● Bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo, Hybenrose eller andre invasive  

 arter.
 ● Sikring af levesteder for truede dyr og planter.
 ● Oprensning af tilgroede søer/vandhuller i værdifulde naturområder.

Eksempler på projekter hvor der normalt ikke kan opnås tilskud:

  ● Nyetablering af søer og vandhuller samt put and takesøer.
  ● Plantninger, herunder til læhegn og skovrejsning.
  ● Pleje af beplantninger, parkanlæg og rekreative arealer i by- og  

 sommerhusområder.
  ● Projekter hvor der anvendes kemiske bekæmpelsesmidler.

Løgfrø - afhængig af rene vandhuller uden fisk.
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Friluftsprojekter

Eksempler på projekter, hvor der kan ydes tilskud:
● Etablering af natur-, vandre- og ridestier med tilhørende faciliteter.
● Primitive telt- og lejrpladser.
● Etablering af fugle- og udkigstårne.

Eksempler på projekter, hvor der normalt ikke kan ydes tilskud:
 
● Veje og parkeringspladser samt cykelstier af overvejende trafikal 
  betydning.
● Spejderhytter, golfbaner, havneanlæg, sportsfaciliteter og andre 
 lignende anlæg.
● Drift og anlæg i forbindelse med museer, turistattraktioner eller 
  lignende indtægtsgivende virksomheder.
● Historiske værksteder, parker, skulpturer og lignende.

Realisering af friluftsrelaterede projekter vil i overvejende grad være afhæn-
gig af yderligere bevillinger.
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Rydning af træer/buske for at bevare udsigt.



Behov for afgræsning af strandenge.
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Hvad forventer vi af ansøgeren ?

Det forventes, at ansøgeren selv bidrager økonomisk eller på anden måde til 
realiseringen af projektet. Der ydes normalt kun tilskud til projektet.

Når der er opnået tilskud til gennemførrelse af et projekt, gennemføres det i 
et samarbejde mellem lodsejer, ansøger og kommunen. Kommunen kan evt. 
deltage i og rådgive om projektets gennemførelse. Primært er det ansøgeren, 
som også står for projektets gennemførelse.

Efter gennemførelse af et projekt med tilskud fra kommunen er det op til 
ansøger og/eller lodsejer selv at sørge for den fremtidige drift og vedligehol-
delse af anlæg og arealer.

I projekter, hvor en rydning kombineres med opsætning af hegn, forventes 
det, at ansøger/lodsejer selv skaffer de nødvendige dyr til afgræsningen. 
Yderligere vil rydning og opsætning af hegn være betinget af indgåelse af en 
græsningsaftale af minimum 5 års varighed.

Kæmpe-Bjørneklo - en uønsket plante.
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Generelt kan der ikke gives tilskud til:

● Projekter eller opgaver, som ansøger efter anden lovgivning eller 
 lignende er forpligtet til selv at udføre.
● Udgifter for ansøgeren til udarbejdelse af projektforslag.
● Administration og projektstyring ved eventuel gennemførelse af et 
 projekt.

I vurderingen af ansøgningen lægges der særlig vægt på:

● At projektet er synligt i landskabet og er til glæde for en større kreds.
● At arealet er en del af et større naturområde eller skaber økologisk 

forbindelse til andre naturområder
● At bynære projekter er til gavn for en større gruppe af borgere.
● At de samlede udgifter vurderes som rimelige i forhold til sammenlig-

nelige og tidligere gennemførte projekter.

Ved vurdering af projekter i 2014 vil der være en særlig prioritering: 
Forslag der omhandler bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo, rydning af lysåbne 
naturtyper som heder, overdrev og moser, samt pleje af vandløb og vand-
løbsnære arealer og genopretning af værdifulde søer/vandhuller vil have 1. 
prioritet. Forslag der kombinerer flere forbedringer, fx. naturpleje og adgang 
eller formidling vil blive prioriteret højt.



Øvrige tilskudsordninger

På Naturstyrelsens hjemmesider kan du finde en meget overskuelig guide til 
en lang række støtteordninger til større eller mindre naturprojekter: 
http://www.naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/Tilskud

Fra guiden kan du søge videre efter vejledninger, ansøgningsskemaer m.v.

Friluftsprojekter – Tips- og lottomidler.

Også hos Friluftsrådet kan der søges om tilskud til friluftsprojekter. 
Yderligere oplysninger om tilskud fra Friluftsrådets Tips- og lottomidler kan 
fås ved henvendelse  til:

Friluftsrådet, tips@friluftsraadet.dk, tlf. nr 3379 0079

Du kan også hente oplysninger og ansøgningsskema via Friluftsrådets hjem-
meside på adressen:  http://www.friluftsraadet.dk.

Pleje af overdrev ved Bygholm Å.
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Ansøgningen
Ansøgningen skal som minimum indeholde en beskrivelse af projektet og 
dets formål, samt et kort over projektområdet. Ansøgningen bedes desuden 
vedlagt fotos af projektområdet samt et bilag, hvor du redegør mere detalje-
ret for de forventede udgifter. Samtidig bedes du anføre, hvor stor en andel 
af udgifterne, du søger dækket af Hedensted Kommune.

Du bedes anvende vedlagte ansøgningsskema, og det kan eventuelt supple-
res med en mere uddybende projektbeskrivelse, skitser samt andet relevant 
materiale.

Hvis du ikke selv er ejer af arealet, som berøres af projektforslaget, skal 
du indhente accept og underskrift fra involverede lodsejere, før du sender 
ansøgningen.

Ansøgninger skal være Hedensted Kommune i hænde senest den 15. no-
vember 2013.
Efter ansøgningsfristen vil der ske en forhandling og en besigtelse samt prio-
ritering af de indkomne forslag.
Med udgangen af 2013 vil du få besked, om der kan gives tilskud til dit pro-
jekt.
Projektet skal udføres i løbet af 2014 og være afsluttet og regningen være 
fremsendt til kommunen før den 31. december 2014.

Ansøgningen sendes til:
Hedensted Kommune

Teknik & Miljø
Tjørnevej 6
7171 Uldum

Att. Vibeke Rahbek 
eller pr. mail til: vibeke.rahbek@hedensted.dk

Yderligere oplysninger samt råd og vejledning kan fås ved henvendelse til 
Vibeke Rahbek på direkte telefon nr. 79755675 

Denne vejledning med tilhørende ansøgningsskema kan også udskrives via 
kommunens hjemmeside fra adressen:   http://www.hedensted.dk.

Klik på  Teknik & Miljø
Klik på  Natur- og friluftsliv
Klik på  Naturpleje

Endvidere kan der på hjemmesiden findes elektroniske kort, som kan hentes 
og bruges i ansøgningen. Klik på Kig Kommunen i kortene.
Du kan også hente kort fra Miljøportalen http://kort.arealinfo.dk//

Layout: Karen Puggaard Windel
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