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LIFE IP Natureman –
Landmanden som naturforvalter
Mål: 
• At forbedre og på sigt skabe gunstig bevaringsstatus for de truede 

naturtyper rigkær, kildevæld og overdrev i 11 Natura 2000 områder

Strategi:
• Helhedsplaner for ca. 30.000ha, opdelt i 39 del-områder

– Forskellig tilgang i hvert område, tilpasset lokale forhold, men ud fra fælles 
skabelon

• Landmanden som naturforvalter
– Mere og bedre rådgivning, uddannelse og erfaringsudveksling, bedre redskaber, 

bedre økonomi



LIFE IP Natureman
11 Natura 2000-områder:
15: Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal
18: Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø
22: Kielstrup Sø
30: Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals Ådal
32: Sønder Lem Vig og Geddal Strandenge
33: Tjele Langsø og Vinge Møllebæk
37: Rosborg Sø
38: Bredsgård Sø
39: Mønsted og Daugbjerg Kalkgruber og Mønsted 
Ådal
222: Villestrup Ådal
223: Kastbjerg Ådal





Helhedsplaner
• Visioner for alle 39 områder
• Mulighedskataloger for 26 områder, resten følger i 2022
• Synergi mellem forskellige projekter
• Gennemførelsen er godt i gang



Sammenhæng og bedre biodiversitet
• Større sammenhængende arealer

– 891ha gennem sammenbindingsordningen
– 329 ha opkøbt og konverteres til natur (Den Danske Naturfond 131 ha, 

Naturstyrelsen 198 ha)
– Væsentligt punkt i alle helhedsplaner

• Sætte hegn og fjerne indre hegn
– Forbedret afgræsning og mere rentabelt

• Græsning – skal gøres rigtigt. Effektbaseret støtteordning under udvikling

• Mere naturlig hydrologi – 25 ha LIFE, 285 ha komplementære projekter

• Pleje af særlige arter (Fruesko, Bakke-gøgeurt, Gul stenbræk, Rust-skæne)

– Plejeplaner for alle fokusarter



Landmanden som naturforvalter
• Listeordningen – tilbud om gratis konsulentbistand
• Uddannelse til naturplejer
• Ny teknologi i husdyrholdet – 2 årigt projekt påbegyndt
• Afsætning af kød fra naturpleje – bedre afregning
• Videncenter – opsamling af alle de gode erfaringer fra projektet og 

andre steder



Komplementær finansiering
• Krav fra EU om at aktivere andre EU- og nationale finansieringskilder
• Har lovet 70 mio. kr. – indtil videre sikret næsten 281 mio. kr. i 44 projekter. 

Når måske op på ½ mia!



4 år er gået, der er 4 tilbage

• Vi har nået rigtig meget, og kun brugt ca. 35 mio. 
kr.

• Så hvad kan vi ikke nå med de resterende 95 mio. 
kr.???

• Mange konkrete tiltag – bliver synligt i landskabet
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