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1. Indledning 
 

1.1. Velkommen 

Denne vejledning skal du bruge, når du ønsker at søge om optagelse på liste over rådgivere, der med 

tilskud kan udføre rådgivning til private land- og skovbrugere om naturpleje, som en del af projekt LIFE16 

IPE, Landmanden som Naturforvalter. Herefter kaldet ’LIFE IP Natureman’. 

Denne vejledning er udarbejdet på baggrund af BEK nr. 341 af 29. marts 2019 om tilskud til rådgivning 

af private land- og skovbrugere om naturpleje som en del af LIFE16 IPE, Landmanden som Naturforvalter 

og ”Betingelser for listeordning af 22. august 2019” 

 

1.2. Hvem administrerer ordningen 

Naturstyrelsen Himmerland administrerer ordningen og træffer afgørelser om optagelse på listen og 

tildeling af tilskud.   

 

1.3.   Vigtige datoer  

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. 

  

1.4. Projektets finansiering 

Finansiering sker som en el af LIFE IP Natureman inden for en samlet ramme på ca. 10 mio. kr. 

 

2. Formål 
 

Baggrund 

LIFE IP Natureman 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 bl.a. naturpleje som driftsgren og 

til anvendelse af Natura 2000-støtteordninger til bl.a. rydning af arealer og/eller etablering af afgræsning. 

 

2.2. Beskrivelse af ordningen 

Der henvises til beskrivelsen i ”Betingelser for listeordning af 22. august 2019”. pkt. 2.1.  

 

Konsulenter, som opfylder betingelserne, kan søge om optagelse på ”Listeordning vedrørende 

rådgivning af private land- natur- og skovbrugere”.  

 



 
 

Tilskud gives til rådgivning, der ydes til private land- og skovbrugere, hvis ejendom er beliggende inden 

for de på bilag 1 anførte projektområder (jf. BEK nr. 341) samt i overensstemmelse med LIFE 

projektets formål. 

 

3. Optagelse på listeordningen 
På listeordningen optages navngivne konsulenter, som enten er selvstændige eller ansat hos en kon-

sulentvirksomhed. Konsulenten skal opfylde nedenstående kompetencer og personlige kvalifikationer.  

 

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, personligt udfører rådgivningen i 

henhold til aftalerne mellem den projektansvarlige og rådgiveren og mellem rådgiveren og 

landbrugeren, henholdsvis skovbrugeren. 

 

3.1.   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. 

 

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. 

 

3.2 Indsendelse af ansøgning. 

Udfyldt ansøgningsskema sendes til Naturstyrelsen Himmerland, E-mail: him@nst.dk.  

Se i øvrigt ”Betingelser for listeordning af 22. august 2019” pkt. 5.1 og pkt. 5.3.2.  

 

3.3 Behandling af ansøgninger. 

Se ”Betingelser for listeordning af 22. august 2019”pkt. 6.  

 

3.4 Indgåelse af kontrakt. 

Se ”Betingelser for listeordning af 22. august 2019”pkt. 7. 

 

4 Hvilken type rådgivning gives der tilskud til: 
Tilskud gives til rådgivning, der ydes til private land- og skovbrugere, hvis ejendom er beliggende inden 

for de på bilag 1 anførte projektområder samt i overensstemmelse med LIFE projektets formål. 

 

4.1.   Tilskud ydes til. 

Tilskud kan gives til følgende rådgivning vedrørende naturpleje og fremme af arter inden for 

habitatområdet: 

1. Rådgivning om projektmuligheder på ejendommen 

2. Rådgivning om muligheder for at gøre naturplejen 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 Natur-

styrelsens forudgående godkendelse, f.eks. forundersøgelse med henblik på jordfordeling, 

indhentning af nødvendige tilladelser, projektøkonomi og overholdelse af tilsagn og udarbejdelse 

af udbetalingsanmodninger.  

Rådgivningen efter stk. 1-5 skal være til rådighed for private ejere eller brugere, uanset om de er 

medlemmer af konsulentorganisationer.  

 

4.2.   Der ydes ikke tilskud til. 

      1. Rådgivning af selskabskonstruktioner, hvor stat, regioner, kommuner og folkeskoler har betydelig 

indflydelse (både danske og udenlandske offentlige ejere og selskabskonstruktioner) 

2. Til ansøgere, der ikke har efterkommet et tilbagebetalingspåbud udstedt af Kommissionen i en     

    afgørelse, hvor en støtte er fundet ulovlig og uforenelig med det indre marked. 

3. Til kriseramte virksomheder. 
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4.3.   Rådgivningsindsatsen 

Konsulenten tilrettelægger og prioriterer rådgivningsindsatsen i samråd med den pågældende kommune 

og Naturstyrelsen.  

 

5 Rammerne for tilskud. 
Rammerne for tilskuddet fastsættes inden for LIFE 16 IPE, Landmanden som Naturforvalters 

projektramme.  

 

1. Det maksimale støttebeløb udgør 11.000 kr. pr. rådgivning. Moms er ikke støtteberettiget.  

2. Konsulenten afregner rådgivningsydelsen til 675,00 kr. pr. time. Timeprisen pristalsreguleres pr. 

1. januar 2022.  

3. Der ydes 100% tilskud op til 10 timers rådgivning, herefter ydes et tilskud på 400 kr. pr. time. 

Konsulenten opkræver det resterende beløb på 275 kr. time hos den private land- eller skovbruger. 

4. I forbindelse med hver rådgivning kan der afregnes for nødvendig kørsel mellem rådgivers 

arbejdssted og ansøgers ejendom efter statens til enhver tid gældende lav takst.  

 

6 Udbetaling af tilskud 
Udbetalingsskemaet udfyldes med oplysninger om ansøger og modtager af rådgivningen.  

 

Rådgivningstype beskrives f.eks. således: 

- Pkt. 1. Der er ydet rådgivning om projektmuligheder på ejendommen; jf. punkt 4.1.1. 

- Pkt. 2. Der er ydet rådgivning om muligheder for at gøre naturpleje til en driftsgren på 

ejendommen, jf. punkt 2) 

 

Opgørelse af antal timers udført rådgivning: 

Eksempel på tilskud. Timer Kr. pr. time I alt kr. 

Tilskuddet opgøres således:    

Rådgivning: 

Der er ydet 6 timers rådgivning; jf. pkt. 1 

Der er ydet 5 timers rådgivning; jf. pkt. 2  

Samlet 11 timers rådgivning 

   

100% rådgivning 10  675,00  6.750,00 

Timer med tilskud 

Landbrugerens egenbetaling 1 time á kr. 275,00 

1  400,00 400,00  

Kørsel: (2019 sats) Antal km Kr. pr. km.   

Rådgivers kørsel:  

Fra adresse: xxxx - til adresse: xxxx - Tur/retur:    

 

88 1,94 172,72 

Samlet afregning til Naturstyrelsen (Excl. Moms) 

Moms 25/ 

I alt faktura til Naturstyrelsen 

  7.320,72 

1.830,18 

9.150,90 

 



 
 

Udbetalingsskemaet skal underskrives af følgende: 

- Rådgiver.  

- Land- eller skovbruger (ejer af ejendommen). 

- Den pågældende kommune (se nedenstående liste over kontaktpersoner). 

 

Når udbetalingsskemaet er underskrevet af alle 3 parter, indsendes skemaet til 

 

E-mail: him@nst.dk  

Naturstyrelsen Himmerland:  

Skørpingvej 26, 9520 Skørping 

 

VIGTIGT:  

Reference – ANL-HIM 

Tekst på fakturaen: LIFE16 IPE/DK/006, LIFE IP Natureman 

 

Udbetaling af tilskud vil ske til ansøgers nemkonto tilhørende CVR oplyst under ”Ansøger” og vil ske 

kvartalsvis.  

 

Indberetning af tilskud til SKAT. Det udbetale tilskud indberettes til skattemyndighederne. 

 

Kommunale bemyndigede personer til at underskrive udbetalingsskemaet: 

Jammerbugt Kommune, Marianne Fisker, mkf@jammerbugt.dk)  

Mariagerfjord Kommune, Rasmus Fuglsang Frederiksen, rafre@mariagerfjord.dk 

Randers Kommune, Rasmus Hansen, rasmus.hansen@randers.dk 

Rebild Kommune, Anja Daugbjerg Hansen, adha@rebild.dk 

Skive Kommune, Maria Helene Christensen mhch@skivekommune.dk  

Vesthimmerlands Kommune, Per Egge Rasmussen, pra@vesthimmerland.dk)  

Viborg Kommune, Eva Christensen, echr@viborg.dk 

Aalborg Kommune, Svend Klitgaard Lassen, svend.lassen@aalborg.dk 

 

 

7 Kontrol 
Konsulenten skal efter anmodning fra Naturstyrelsen udlevere dokumenter m.v., der er nødvendige for 

kontrol med og om betingelserne for at modtage tilskud er overholdt.  

 

Naturstyrelsen kan kræve, at udbetalte tilskud helt eller delvist skal tilbagebetales, hvis betingelserne for 

modtagelsen af tilskud ikke er opfyldt.  

 

Træffer Naturstyrelsen afgørelse om tilbagebetaling, anses det krævede beløb som forfaldent fra 

tidspunktet for modtagelse af afgørelsen, fra hvilken dag beløbet forrentes i overensstemmelse med 

renteloven.  
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8 Øvrige bestemmelser 
Se. ”Betingelser for listeordning af 22. august 2019” pkt. 8. 


