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LIFE IP NATUREMAN LIFE16 IPE/DK/006 

 

Resultatet for 2018 af Miljøstyrelsens tilskudsordning ”Tilskud til 
sammenhængende arealer i Natura 2000 områder” 

Formålet med ordningen er at understøtte Natura 2000 planernes indsatser om sammenbinding og 
beskyttelse mod randpåvirkning i 54 udvalgte Natura 2000 områder. Indsatsen omfatter de 5 
habitatnaturtyper: kildevæld, rigkær, surt overdrev, kalkoverdrev og tørt kalksandsoverdrev. 

Indsatsen foregår ved permanent ekstensivering af arealer mellem de kortlagte 5 naturtyper, som 
man søger at sammenbinde og beskytte mod randpåvirkning. De ekstensiverede arealer har således 
til formål at skabe bedre vilkår for naturen ved at skabe større sammenhængende ekstensive arealer 
og reducere påvirkningen fra landbrugsdriften. 

 

Antal ansøgninger i 2018 

Natureman har givet støtte til at omkring 100 landmænd til udarbejdelse af ansøgning om støtte 
efter ordningen. Støtten bevirkede at der blev indsendt 92 ansøgninger fra Natureman (se figur 1). 
Der blev på landsplan indsendt 114 ansøgninger om støtte i 2018.  

 

Figur 1 Ansøgninger om tilskud til sammenhængende arealer i 2018 udarbejdet af Natureman. 
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Ansøgningerne omfattede på landsplan 217 delområder med et samlet areal på 1175 ha. Natureman 
omfattede 166 delområder med et samlet areal på 834 ha. 

 

Antal tilsagn i 2018 

Der blev i 2018 givet tilsagn til 14 ansøgere hvoraf de 8 blev udarbejdet af Natureman. Tilsagnene 
svarer til en permanent ekstensivering af 249 ha på landsplan hvoraf de 167 ha er beliggende 
indenfor Natureman området. Der var efterfølgende 2 ansøgere der valgte at tilbagetrække deres 
ansøgning. Resultatet for 2018 blev derfor 12 ansøgninger og 210 ha på landsplan hvoraf 7 
ansøgninger og 149 ha i Natureman. 

De 7 ansøgninger inden for Natureman omfatter: 

 1 13,2 ha Sønderup ådal ved Hyldal Mølle (N15) 

 2 36,3 ha Sønderup ådal ved Hyldal Mølle (N15) 

 3 12,0 ha Lindenborg Ådal ved Gravlev (N18) 

 4 53,4 ha Sdr Lem Vig (N32) 

 5 11,9 ha Skals Å udspring (N30) 

 6  9,9 ha Roum bæk, Skals Ådalen (N30) 

 7 12,2 ha Skals Ådal ved Hærup Sø (N30) 

  

Komplementær finansiering i 2018 

Der var afsat 10 mio. kr. til ordningen i 2018. Der var et tilbageløb af midler på 1,4 mio. kr. da 2 
ansøgninger blev trukket tilbage. Samlet blev der udtaget 210 ha for 8,6 mio. kr. Forholdsmæssigt 
vil de 149 ha indenfor Natureman svare til 6,1 mio. kr. i komplementær finansiering. 

 

 

 

 

 

 

 

 


