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Disse betingelser indeholder retningslinjerne for afgivelse af ansøgning og oplysninger om ordningen i 

øvrigt.  

 

Betingelserne supplerer og udmønter bestemmelserne i Naturstyrelsens bekendtgørelse nr. 341 af 29. 

marts 2019 om tilskud til rådgivning af private land- og skovbrugere om naturpleje som del af LIFE16 

IPE, Landmanden som Naturforvalter. Når der i materialet er henvist til bekendtgørelsen uden anden 

angivelse, er det denne bekendtgørelse, der menes. 

 

1. PROJEKTANSVARLIG 

Naturstyrelsen Himmerland 

Møldrupvej 26 

9520 Skørping 

CVR nummer: 33157274 

www.life-natureman.dk 

Kontaktperson: Specialkonsulent Annita Svendsen 

 

Naturstyrelsen er dataansvarlig myndighed og vil behandle oplysninger om ansøgere og eventuelle 

personhenførbare data i ansøgningerne efter reglerne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af 

personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (GDPR) og efter reglerne i lov nr. 502 af 

23. maj. 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i 

forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger 

(databeskyttelsesloven).  

 

Oplysningerne anvendes til gennemførelse af ordningen. Naturstyrelsen behandler dine oplysninger, 

indtil de arkiveres eller kasseres efter statens arkivregler, dvs. normalt 5 år, og som minimum så længe 

oplysningerne er nødvendige for ordningen. Hvis Naturstyrelsen modtager en anmodning om aktindsigt 

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

 

Du kan anmode om indsigt i de oplysninger, der behandles. 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. Hvis du ønsker at gøre brug af dine 

rettigheder efter databeskyttelsesforordningen, skal du rette henvendelse til kontaktpersonen nævnt 

ovenfor. Du kan også rette henvendelse til Miljø- og Fødevareministeriets databeskyttelsesrådgiver, 

dpo@mfvm.dk, telefon 9359 7011 og få oplyst dine rettigheder. Du kan klage over Naturstyrelsens 

behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet på dt@datatilsynet.dk. 

 

 

mailto:dpo@mfvm.dk
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2. KORT BESKRIVELSE AF ORDNINGEN 

2.1 Beskrivelse af projektet 

 

Som en del af det EU-baserede LIFE-Projekt ’Natureman’ gennemfører Naturstyrelsen en række initiativer 

for at fremme og formidle aktiviteter og viden om private land- og skovbrugeres indsats for naturpleje. 

 

Naturstyrelsen er den formelle leder af LIFE IP Natureman, og styrelsen har det overordnede ansvar for 

projektets gennemførelse i forhold til EU Kommissionen. Naturstyrelsen leder herudover en række 

tværgående aktioner i projektet. 

 

Aalborg, Jammerbugt, Vesthimmerlands, Rebild, Mariagerfjord, Viborg, Randers og Skive Kommuner har 

ansvaret for at implementere projektet inden for de valgte projektområder og har på baggrund af de 

statslige Natura 2000 planer udarbejdet Natura 2000 handleplaner i forhold til de privatejede lysåbne 

Natura 2000 arealer. 

 

Der er udformet generelle Natura 2000 støtteordninger i form af tilskud til bl.a. rydning og hegning, som 

landmænd kan søge med henblik på at gennemføre de kommunale handleplaner. Kommunerne har ikke 

pligt til at være opsøgende og facilitere brug af disse støtteordninger eller til at inddrage fx 

landbrugskonsulenter i dette arbejde. 

 

LIFE IP Natureman, også kaldet ’Landmanden som naturforvalter’, arbejder for at gøre naturforvaltning til 

en driftsgren for private land- og skovbrugere, det vil sige, at projektet arbejder for at gøre det økonomisk 

rentabelt at afgræsse – eller på anden måde drifte og/eller pleje - naturområder. 

 

Ved at fremme en bedre afgræsning og forvaltning af naturområderne, bidrager projektet til at fremme 

bevaringsstatus for en række naturtyper og arter i de valgte Natura 2000 områder. 

 

Der kan via projektet ydes tilskud til rådgivning af private lodsejere om naturpleje som driftsgren og til 

anvendelse af Natura 2000-støtteansøgninger til rydning af arealer og/eller etablering af græsning. Tilskud 

ydes inden for en fastsat økonomisk ramme og på vilkår, så rådgivningen er relevant og kvalificeret. 

Ordningen er endvidere begrænset af reglerne om lovlig statsstøtte. Finansieringen sker som en del af LIFE 

IP inden for en samlet ramme på cirka 10 mio. kr. 

 

Nærværende betingelser fastlægger retningslinjer for oprettelse af en listeordning for konsulenter, 

rådgivere m.fl., der ønsker at komme i betragtning til at yde tilskudsberettiget rådgivning til private skov- 

og landbrugere i henhold til bekendtgørelsen. 

 

2.2 Varighed 

 
Kontrakter mellem projektansvarlig og rådgivere vil senest blive indgået frem til udgangen af 2025. 
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3. DE RETLIGE RAMMER 

Processen om ansøgning og optagelse på den i bekendtgørelsens § 1 nævnte åbne listeordning vedrørende 

rådgivning af private land- og skovbrugere som del af Life IP Natureman projektet er ikke et udbud, da der 

ikke foretages valg mellem ansøgere, der opfylder de stillede krav, jf. nærmere nedenfor. Processen er 

dermed fx ikke omfattet af udbudslovens regler, jf. lov nr. 1564 af 15. december 2015 med senere ændringer.  

 

Rådgivere, der er optaget på listen, er ikke garanteret opgaver eller ydelser under ordningen. Det er op til 

de landmænd m.fl., der deltager i projektet, at søge rådgivning om bekendtgørelsens tilskudsberettigede 

aktiviteter hos de rådgivere, der er optaget på listen. 

 

4. MATERIALET 

4.1 Præsentation af materialet 

 

Naturstyrelsen har udarbejdet materialet, som består af følgende dokumenter: 

- Nærværende betingelser 

- Ansøgningsskema 

- Kontraktudkast med bilag 1 Standardbetingelser, maj 2019 

- Udbetalingsskema 

- Vejledning 

 

Der henvises desuden til bekendtgørelsen. Ansøgere opfordres til nøje at sætte sig ind i bekendtgørelsens 

regler og betingelser, herunder, men ikke begrænset til, reglerne om hvem der kan få tilskud, brug af 

udbetalingsskema, fortrolighed og tilbagebetaling. 

 

5. ANSØGNING 

 

5.1 Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet 

 

Ansøgere skal personligt udfylde og underskrive ansøgningsskemaet. Alle oplysninger skal være afgivet på 

skemaet før det kan behandles. Ansøgeren skal personligt opfylde kravene. Ansøgere kan ikke basere deres 

ansøgning på andres kompetencer eller kapacitet. Det er en forudsætning for at få udbetalt tilskud under 

ordningen, at rådgiverne, der er optaget på listen, personlig udfører rådgivningen i henhold til aftalerne 

mellem den projektansvarlige og rådgiveren og mellem rådgiveren og landbrugeren, henholdsvis 

skovbrugeren. 

 

Ansøgningsskemaet skal benyttes. Ansøgninger kan ikke indgives på anden måde eller i en anden form. 
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5.2 Krav til kompetencer 

 

Naturstyrelsen ønsker, at ordningens rådgivere har erfaring og fagligt kendskab til de forhold, som de 

rådgiver om under ordningen, det vil sige landbrug, skovbrug og/eller jagt- og vildtforvaltningsmæssige 

forhold. 

 

Derudover forventes ansøgere at have følgende personlige kvalifikationer: 

• God situationsfornemmelse og evne til at skabe tillidsfuld dialog med private lodsejere og landbrugs- 

og skovbrugsfaglige foreninger. 

• God til at skabe synlighed om processen i de pågældende projektområder via tilstedeværelse og 

tilgængelighed.  

• Helhedsorienteret tilgang og sans for at koordinere indsatser på projektområdeniveau i samarbejde 

med de pågældende kommuner, Naturstyrelsen og relevante interessenter. 

 

Som det fremgår af ansøgningsskemaet, skal ansøgerne opfylde følgende krav for at ansøgningen kan 

imødekommes med optagelse på listeordningen: 

 

Relevant faglig baggrund (uddannelse) 

Ansøgerne skal have relevant faglig baggrund som fx, men ikke begrænset til, agronom, forstkandidat, 

biolog, skov- og landskabsingeniør, landbrugsøkonom, økonom eller jurist. 

  

Relevant praktisk erfaring 

Ansøgerne skal endvidere have mindst tre års relevant praktisk erfaring inden for de seneste ti år med 

rådgivning og udarbejdelse af ansøgninger til støtteordninger inden for de områder, der er støtteberettigede 

i bekendtgørelsens § 2. 

  

Deltagelse i en fælles uddannelsesdag, arrangeret og betalt af LIFE IP Natureman 

Ansøgerne skal endeligt have deltaget i en fælles uddannelsesdag. Naturstyrelsen afholder løbende en 

række uddannelsesdage om LIFE IP Natureman ordningen. Selve deltagelsen i møderne er gratis for 

målgruppen af ansøgere. Transport mv. er for egen regning. Tid og sted annonceres på www.life-

natureman.dk. Tilmelding og registrering af fremmøde er nødvendig. 

 

Der stilles ikke særskilte krav til professionel ansvars- og tingskadeforsikring i forbindelse med ordningen. 

Men Naturstyrelsen gør opmærksom på, at det er ansøgernes egen forpligtelse at sørge for korrekt og 

tilstrækkelig forsikringsdækning, og at det er Naturstyrelsen uvedkommende. 
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5.3 Formkrav til ansøgningen 

 

5.3.1 Ansøgningsfrist  

Den første frist for modtagelse af ansøgning er: 

 

 Tirsdag den 22. oktober 2019 

 

Bemærk: Ansøgninger, der modtages efter dette tidspunkt vil også blive taget i betragtning, og der vil 

løbende blive arrangeret uddannelsesdage efter behov, idet ordningen, såfremt der er tilstrækkelige midler, 

forventes at fortsætte frem til år 2025. 

 

5.3.2 Indsendelse af ansøgning 

Ansøgning skal sendes til him@nst.dk.  

 

Ansøgeren skal sende ansøgningen fra en mailadresse, som Naturstyrelsen kan bruge til at kvittere for 

ansøgningen, svare på ansøgningen og i øvrigt fremadrettet kan bruge til at kommunikere med ansøgeren 

om ordningen, herunder om eventuelle ændringer. 

 

Ansøger kan trække sin ansøgning tilbage ved at sende en mail til him@nst.dk indtil ansøgningen er 

behandlet og godkendelse eller afvisning er afsendt til ansøgeren. Ansøger kan indsende ansøgning på ny 

efter afvisning, når ansøgeren vurderer, at betingelserne er opfyldte. 

 

 

6. BEHANDLING AF ANSØGNINGER 

6.1 Modtagelse af ansøgninger  

Naturstyrelsen gennemgår ansøgningerne snarest muligt efter modtagelse. Ansøgerne kan ikke overvære 

åbningen af ansøgninger.  

 

6.2 Formelle fejl og mangler ved ansøgningen og afklarende spørgsmål 

Som udgangspunkt returneres mangelfuld ansøgning til ansøgeren. Det er alene op til ansøgeren, om man 

vil reparere på en returneret ansøgning. Naturstyrelsen vil ikke af egen drift kontakte ansøgeren igen. 

  

Naturstyrelsen forbeholder sig dog muligheden for at kontakte ansøgeren, hvis ansøgningen ikke opfylder 

ordningens formelle krav eller for at afklare eventuelle uklarheder i ansøgningen.  

 

6.3 Afvisning 

Ansøgninger, der ikke opfylder de formelle eller indholdsmæssige krav i ordningen og skemaet vil blive 

afvist med en kort begrundelse for, hvori manglen består. Det bemærkes, at det fremgår af bekendtgørelsens 

§ 8, at Naturstyrelsens afgørelser efter bekendtgørelsen ikke kan indbringes for anden administrativ 

myndighed. 
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6.4 Ændring af ansøgers forhold og optagelse 

Ændringer af ansøgers forhold efter ansøgning og optagelse på listen, der medfører at ansøgeren ikke 

længere bør være eller ønsker at være optaget på listen meddeles til Naturstyrelsen, der herefter sletter 

rådgiverens kontaktoplysninger på listen. Rådgiveren skal selv være opmærksom på at meddele sin 

udtrædelse af ordningen til aktuelle kunder.  

 

 

7. INDGÅELSE AF KONTRAKT 

Når Naturstyrelsen har konstateret, at en ansøger opfylder kravene til ordningen meddeles dette til 

ansøgeren på mail sammen med et udkast til kontrakt til underskrift. 

 

Rådgiverens kontaktoplysninger fra ansøgningen offentliggøres på listen på projektets hjemmeside snarest 

muligt efter, at den underskrevne kontrakt er modtaget retur hos Naturstyrelsen.   

 

Naturstyrelsen er forpligtet til at indgå kontrakten og optage ansøgeren på listen, hvis ansøgeren og 

ansøgningen opfylder alle de stillede krav i nærværende betingelser, herunder i bekendtgørelsen som 

helhed. 

 

Kontrakten anses først for indgået, når den er underskrevet af begge parter. 

 

 

8. ØVRIGE BESTEMMELSER 

8.1 Sprog 

Ansøgning, kommunikation med Naturstyrelsen og rådgivning skal foregå på dansk. 

8.2 Spørgsmål og ændringer 

Ansøgerne opfordres til inden den første frist for modtagelse af ansøgninger, jf. punkt 5.3.1, at stille 

uddybende spørgsmål, hvis der er elementer i ordningen, som fremtræder uklart eller uhensigtsmæssigt. 

Naturstyrelsen vil løbende informere om ordningen på projektets hjemmeside www.life-natureman.dk, 

hvor også eventuelle ændringer vil blive offentliggjort. 

 

Ansøgere og optagne på listen kan skriftligt stille spørgsmål til betingelserne og ordningen i øvrigt. 

 

8.3  Forbehold  

Ansøgerne kan ikke tage forbehold for nogen del af betingelserne, ansøgningsskemaet, kontraktudkast, 

bekendtgørelsen eller andet i relation til ordningen. Forbehold medfører, at Naturstyrelsen er berettiget til 

at se bort fra ansøgningen. 

 

I stedet opfordres ansøgere til at stille afklarende spørgsmål til Naturstyrelsen via mailadressen i punkt 8.2. 
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Rådgiverens eventuelle standardvilkår eller andre vilkår er Naturstyrelsen uvedkommende. Rådgiveren er 

forpligtet til over for modtagerne af rådgivningen til at overholde og vejlede om ordningen, herunder de 

muligheder og begrænsninger, der er fastsat i bekendtgørelsen. 

 

8.4 Fortrolighed 

 

Såfremt der er oplysninger eller elementer i ansøgningen, som af forretningsmæssige hensyn ønskes 

undtaget fra aktindsigt, opfordres ansøger til at oplyse dette i mailen, hvorved ansøgningen fremsendes. 

Naturstyrelsen vil dog uanset ansøgers ønsker om fortrolighed være berettiget og forpligtet til at give 

aktindsigt i det omfang, som følger af lovgivningen. Naturstyrelsen træffer afgørelse om aktindsigt efter 

eventuelt at have hørt ansøgeren. 

 

8.5 Omkostninger ved ansøgning 

Udarbejdelse af ansøgning og al anden aktivitet knyttet hertil, herunder den krævede deltagelse i fælles 

uddannelsesdag, sker for ansøgers egen regning og risiko, og omkostninger eller tab, som ansøger måtte 

pådrage sig i forbindelse med deltagelse, er Naturstyrelsen uvedkommende.  

 

Det samme gælder hvis Naturstyrelsen, uanset af hvilken grund og uanset om det er med eller uden varsel, 

beslutter at aflyse ordningen uden indgåelse af kontrakter. Ansøgninger vil ikke blive returneret.  

 

8.6 Aflysning 

Indtil behandlingen af ansøgninger er afsluttet med endelig indgåelse af kontrakt, forbeholder 

Naturstyrelsen sig ret til at aflyse hele eller dele af ordningen og herefter eventuelt gennemføre ny 

ansøgningsrunde, såfremt der foreligger en ikke usaglig begrundelse for at aflyse. Årsagen til aflysning vil 

blive meddelt ansøgerne. 

 

9. OVERSIGT OVER TIDSFRISTER 

Dato Aktivitet 

27.  september 2019 Annoncering af ordningen 

10.  oktober 2019 Første kursus afholdes 

22.  oktober 2019 Første ansøgningsfrist udløber 

1. december 2025 Forventet seneste frist for optagelse af ansøgere på ordningens 

liste af hensyn til, at ordningen forventes at udløbe endeligt 

den 31. december 2025 

Bilag:  

- Kontraktudkast med bilag 1 Standardbetingelser, maj 2019 

- Ansøgningsskema 

- Udbetalingsskema 

- Vejledning 


