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LIFE IP NATUREMAN LIFE16 IPE/DK/006 

  

Listeordningen 

Tilskud til rådgivning af private land- og skovbrugere  

om naturpleje som del af projektet LIFE16 IPE, 

Landmanden som naturforvalter 

 

 

 

Ansøgningsskema 

Ansøgning om optagelse på listen over rådgivere der med tilskud kan udføre rådgivningen i 

henhold til bekendtgørelse nr. 341 af 29. marts 2019 

Oplysninger om ansøger 
 

Ansøger: 
 

 

Virksomhed: 
 

 

CVR nr.: 
 

 

Navn på rådgiver: 
 

 

Adresse: 
 

 

Titel: 
 

 

Mail: 
 

 

Telefonnummer: 
 

 

 

  



2 
 

Rådgivning 

 
Rådgivningen omfatter private land- og skovbrugere omfattet af:  
 
”Bekendtgørelse nr. 341 om tilskud til rådgivning af private land- og skovbrugere om naturpleje som del af LIFE16 
IPE, Landmanden som Naturforvalter” 
 
Henvisning til bekendtgørelsens § 2, stk.2: 
1) Rådgivning om projektmuligheder på ejendommen. 
2) Rådgivning om muligheder for at gøre naturpleje til en driftsgren på ejendommen. 
3) Rådgivning om naturpleje og fremme af arter inden for habitatområdet 
4) Udarbejdelse af ansøgninger om tilskud og  projektstøtte på ejendommen – herunder Natura 2000 
    støtteordninger. 
5) Øvrig rådgivning i overensstemmelse med LIFE  projektets formål efter kommunens og Naturstyrelsens  
    forudgående godkendelse f.eks. forundersøgelser med henblik på jordfordeling, indhentning af nødvendige 
    tilladelser, projektøkonomi og overholdelse af tilsagn og udarbejdelse af udbetalingsanmodninger. 

 
 

Kompetencer 

 
Er bekrevet i Betingelser for listeordning af 22. august 2019 pkt. 5.2: 

Krav til faglige kompetencer. Følgende skal oplyses: 
 

1) Relevant faglig 
baggrund      
uddannelse. 

 
 
 
 
 
 
 

2) Relevant praktisk 
erfaring med 
rådgivning (krav om 3 
års erfaring med 
rådgivning og 
ansøgninger inden for 
de sidste 10 år).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Deltagelse på 
uddannelsesdag. Dato: 

 

 

Underskrift 

Underskrift på tro og love 
om at ovenstående 
oplysninger er korrekte 
 

 

Ansøgers underskrift og dato: (evt. stempel) 
 

 
 
 
 Ansøgningen sendes til 

him@nst.dk 

 

mailto:him@nst.dk
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Sådan behandler Naturstyrelsen dine personoplysninger:  

Dine oplysninger vil kun blive brugt til den konkrete sagsbehandling om optagelse og tilskud efter 

bekendtgørelse om tilskud til rådgivning af private land- og skovbrugere om naturpleje. 

Naturstyrelsen er dataansvarlig for dine afgivne oplysninger.  

Naturstyrelsen har hovedkontor på Førstballevej 2, 7183 Randbøl, cvr. 33157274. Du kan kontakte 

Naturstyrelsen på nst@nst.dk og telefon 72 54 30 00.  

Afgivelsen af oplysningerne er en forudsætning ifølge bekendtgørelsen om tilskud til rådgivning af 

private land- og skovbrugere om naturpleje, og hvis dine oplysninger ikke indsendes til brug for 

sagen, kan det muligvis betyde, at vi ikke kan behandle din tilskudsansøgning.  

Indsigt: Du kan anmode om indsigt i de oplysninger, der behandles i forbindelse med din 

henvendelse. Du har efter anmodning krav på at få berigtiget oplysninger, der viser sig urigtige 

eller vildledende, ligesom du kan anmode om at begrænse behandlingen og gøre indsigelse mod 

behandling af dine oplysninger.  

Klage: Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på mail dpo@nst.dk og telefon 93 59 70 11 

og få oplyst dine rettigheder. Du har mulighed for at klage til Datatilsynet, Borgergade 28,5, 1300 

København K, tlf. 33193200, dt@datatilsynet.dk over vores behandling af dine persondata. 

De oplysninger, du har indsendt, anvendes alene i den sag, som du har indsendt dine oplysninger i 

forbindelse med. Vi offentliggør ikke din henvendelse. Vi videregiver ikke dine oplysninger i 

forbindelse med behandlingen af tilskudsansøgningen. 

Aktindsigt: Hvis vi modtager en anmodning om aktindsigt efter miljøoplysningsloven og 

offentlighedsloven kan det betyde, at der vil blive givet fuld aktindsigt i dine oplysninger.  

Så længe beholder vi oplysningerne: Oplysningerne opbevares efter statens arkivregler dvs. 

normalt 5 år, medmindre andre forhold gør, at oplysningerne opbevares fx en længerevarende 

retssag. Alle oplysninger opbevares i overensstemmelse med arkivlovens krav. Vores hjemmel til 

behandling af dine personoplysninger findes i følgende regelsæt: Bekendtgørelse nr. 341 af 

29/03/2019 om tilskud til rådgivning af private land- og skovbrugere om naturpleje. 
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