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LIFE IP NATUREMAN LIFE16 IPE/DK/006 

 

Kontrakt om rådgivning til private land- og skovbrugere om naturpleje i henhold til 

bekendtgørelse nr. 341 af 29. marts 2019 om rådgivning af private land- og skovbrugere om 

naturpleje som del af LIFE16 IPE, Landmanden som Naturforvalter 

 

Naturstyrelsen 
(Projektansvarlig) 

Naturstyrelsen Himmerland 
Møldrupvej 26 
9520 Skørping 
CVR 33 15 72 74 
www.life-natureman.dk 
Tlf. 7254 3900  
 
Kontaktpersoner:  
Specialkonsulent Annita Svendsen, ansve@nst.dk eller 
Kontorfuldmægtig Birthe Sørensen, bir@nst.dk 
 

Formål Indgåelse af kontrakt med nedennævnte rådgiver efter ansøgning om optagelse 
på liste over rådgivere der med tilskud kan udføre rådgivning til private land- og 
skovbrugere om naturpleje som en del af projektet LIFE16 IPE, Landmanden 
som naturforvalter. 
Optagelse på listen sker i henhold til Betingelser af 22. august 2019 for 
optagelse på liste over rådgivere der med tilskud kan udføre rådgivning til 
private land- og skovbrugere som naturpleje som en del af projektet LIFE16 
IPE, Landmanden som naturforvalter. 
 

Betaling Faktura incl. udfyldt udbetalingsskema sendes til.  
 
EAN nr. 5798000860803 
Naturstyrelsen Himmerland 
Skørpingvej 26 
9520 Skørping 
 
Fakturaen skal indeholde følgende oplysninger:   

VIGTIGT 
Reference: - ANL-HIM 
LIFE16 IPE/DK/006, LIFE IP Natureman 
 

Vilkår for leverancen  Vilkårene i MFVM Standardbetingelser for mindre anskaffelser, bilag 1, finder 
anvendelse i forholdet mellem den projektansvarlige og rådgiveren. 
 
Det er en forudsætning for at få udbetalt tilskud under ordningen, at rådgiverne 
personligt udfører rådgivningen i henhold til aftalerne mellem den 
projektansvarlige og rådgiveren og mellem rådgiveren og landbrugeren, 
henholdsvis skovbrugeren. 
 

Underretning om behandling af 
personoplysninger 

Den projektansvarlige er dataansvarlig for rådgiverens afgivne 
personoplysninger i forbindelse med ansøgning og eventuel senere 
aftaleindgåelse. Rådgiverens personoplysninger anvendes alene af den 
projektansvarlige efter formålet med den aftale, som rådgiveren indsender 
personoplysninger i forbindelse med. 
Læs mere herom i punkt 8 i bilag 1 til denne kontrakt, Standardbetingelser for 
aftale om mindre anskaffelser eller på 
https://mfvm.dk/footermenu/privatlivspolitik/ 
 

 

http://www.life-natureman.dk/
mailto:ansve@nst.dk
https://mfvm.dk/footermenu/privatlivspolitik/
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Rådgiver 
(Leverandør) 
 

Virksomhed: 
 
Navn: 
 
Adresse: 
 
CVR: 
 
Mailadresse: 
 
Telefonnummer: 

Ansøgningens dato 
 

 

Bemærkninger 
 

 

 

Underskrifter 
 
For Naturstyrelsen 
 
 

Dato:  

Rådgiver 
 
 

Dato  

 

Bilag: Standardbetingelser for mindre anskaffelser, maj 2019 


