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Tilskud til Fælles natur 2021 



 
 
 

De lokale ved, hvor naturen er 

Lokalt kendes et sted, hvor der ligger noget natur, som er flot og som vil kunne glæde mange. Mange flere 

end der kommer i dag. Der kan mangle adgang dertil eller lidt information om området. 

Men det kan også være, at der mangler noget natur et sted, hvor der kommer mange mennesker. 

Eller et sted, som lige trænger til en opfriskning. 

Brug af lokal viden og lokal engagement, når det gælder natur, er netop, hvad Hedensted Kommune igen i 

2021 har afsat midler til at støtte. 

 

Så kender du et sted? 

Så har du/I et område, som der kunne komme i betragtning, så send en kortfattet ansøgning inden den 

6. april til: 
 

Hedensted Kommune 

Fritid & Fællesskab 

Tjørnevej 6 

7171 Uldum 

vandognatur@hedensted.dk 

 

 
Ansøgningsskema kan hentes på Hedensted Kommunes hjemmeside 

 

 

Hvad lægges der vægt på i ansøgningen? 

I vurderingerne af de modtagne projekter vil der blive lagt vægt på, at det enkelte projekt er til fornøjelse 

og glæde for en større gruppe af borgere. Og dernæst, at man lokalt selv bidrager til realisering af projek- 

tet. Dette kan enten ske ved hjælp af frivillig arbejdskraft, men også at der bidrages økonomisk enten ved 

lokalt at indsamle penge eller via fonde. Sidst men ikke mindst skal projektet fremme biodiversitet lokalt. 

Man kan evt. søge hjælp hos Hedensted Kommunes fondraiser Rune C. Olesen 

(rune.c.olesen@hedensted.dk) 

 

 

Hvad sker med ansøgningerne? 

Alle ansøgninger vil blive fremlagt for Udvalget for Fritid og Fællesskab på deres møde i maj og på mødet 

vil de projekter, der får tildelt midler, blive udvalgt. Herefter vil der til alle indsendte ansøgninger gives 

besked.  

Det forudsættes, at projektet kan gennemføres i 2021 

Har du spørgsmål så kontakt Lene Kofoed, Vand & Natur (vandognatur@hedensted.dk) 
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