
Natur- og Stipuljen 2018

Støtteordning til naturgenopretning,
naturpleje og friluftslivsprojekter i Vejle Kommune 

Vejledning til ansøgning



Vejle Kommune afsætter igen i 2018 en pulje, hvor private, organisationer 
og interessegrupper kan søge om støtte til at genoprette og pleje naturen, 
etablere stier og friluftsfaciliteter.

Har du en idé til et projekt:
• der genskaber eller forbedrer naturen til gavn for dyr og planter samt
   deres levesteder
• der genskaber eller sikrer sammenhænge mellem mindre naturområder i
   landskabet
• der etablerer nye naturstier og andre friluftsfaciliteter i dit område

så har du mulighed for at søge støtte til projektet. Støtten er betinget af, 
at projektet gennemføres i løbet af 2018. Vejle Kommune vejleder meget 
gerne om ansøgninger. Se kontaktoplysninger bagerst i folderen.



Naturprojekter

Eksempler på projekter, hvor du kan få støtte:
• Rydde buske og træer på værdifulde overdrev og enge.
• Opsætte hegn til afgræsning af værdifulde overdrev og enge.
• Forbedre små naturområder (eksempelvis et vandhul med
   løv- eller løgfrø).
• Forbedre levestederne for insekter og sommerfugle.
• Bekæmpe problemarter, fx. rynket rose, gyvel, kæmpebjørneklo og ja-
pansk pileurt.
• Høslet på enge.

Eksempler på projekter, hvor du normalt ikke kan få støtte:
• Etablere nye søer og vandhuller samt put and take søer.
• Plante læhegn eller skov.
• Pleje af arealer i by- og sommerhusområder.
• Projekter, hvor der anvendes kemiske bekæmpelsesmidler.



Friluftsprojekter

Eksempler på projekter, hvor du kan få støtte:
• Natur-, vandre-, ride- og mountainbikestier.
• Primitive telt- og lejrpladser, shelters og bålhytter.
• Fugle- og udkigstårne.
• Naturparkour.

Eksempler på projekter, hvor du normalt ikke kan få støtte:
• Veje og parkeringspladser samt cykelstier af overvejende trafi kal
   betydning.
• Spejderhytter, golfbaner, havneanlæg, sportsfaciliteter og andre
   lignende anlæg.
• Drift og anlæg i forbindelse med museer, turistattraktioner eller
   lignende indtægtsgivende virksomheder.
• Historiske værksteder, parker, skulpturer og lignende.

Realisering af friluftsrelaterede projekter vil ofte være afhængig af
yderligere bevillinger. Kommunen kan vejlede om hvilke andre puljer, der 
kan søges til projektet.



I vurderingen af ansøgningen lægger vi særlig vægt på:
• At projektet er synligt i landskabet og er til glæde for en større kreds.
• At arealet er en del af et større naturområde eller har/skaber
   økologisk forbindelse til andre naturområder.
• At bynære projekter er til gavn for en større gruppe af borgere.
• At de samlede udgifter vurderes som rimelige i forhold til
   sammenlignelige og tidligere gennemførte projekter.

Hvad forventer vi af ansøgeren?
Det forventes, at ansøgeren selv bidrager med mindst halvdelen af udgiften 
til realisering af projektet. Enten økonomisk eller i form af eget arbejde. 
Når der er opnået støtte til at gennemføre projektet, bliver det gennemført 
i et samarbejde mellem lodsejer, ansøger og kommunen. Kommunen kan 
deltage i og rådgive om projektets gennemførelse, men det er primært dig 
som ansøger, der står for at gennemføre projektet.



Efter at projektet er gennemført er det op til ansøger og/eller lodsejer selv 
at sørge for den fremtidige drift og vedligeholdelse af anlæg og arealer.

I projekter, hvor du opsætter hegn, forventer vi at du skaff er de nødvendige 
dyr til afgræsningen, samt indgår en græsningsaftale af minimum 5 års 
varighed.

Generelt kan du ikke få støtte til:
• Projekter, som ejer selv er forpligtet til at udføre.
• Udgifter for ansøgeren til udarbejdelse af projektforslag.
• Administration og projektstyring ved eventuel gennemførelse af et
   projekt.



Ansøgning
Ansøgningen skal foregå via det digitale ansøgningsskema, som er tilgæn-
gelig på vores hjemmeside www.vejle.dk/naturogstipuljen
Ansøgningen skal som minimum indeholde en beskrivelse af projektet og 
dets formål, samt et detaljeret budget for projektets udgifter og et kort over 
projektområdet. Hvis projektet ikke er på din jord eller strækker sig over 
fl ere ejeres matrikler, skal der foreligge oplysninger om ejernes accept i 
form af navn, adresse og underskrift, som vedhæftes og sendes sammen 
med ansøgningen. Du kan fi nde en skabelon på hjemmesiden. Projektansø-
ger har det fulde ansvar for at lave aftaler med berørte lodsejer.

Sidste frist for ansøgning er den 3. april 2018.

Efter fristens udløb vil vi vurdere hver enkelt ansøgning og vælge de 
bedste projekter ud. Ansøger får svar på ansøgningen i starten af juni 2018. 
Den økonomiske støtte vil blive udbetalt, når projektet er udført, og der 
foreligger et færdigt regnskab for projektet med kopi af faktura senest 1. 
december 2018. Se iøvrigt tilsagnsbrev for mere info om udbetaling.
 
Har du spørgsmål til ordningen eller har du brug for vejledning er du vel-
kommen til at ringe til:

Johanne Hardervig
tlf. 20 25 85 42 

eller send mail: johkh@vejle.dk



HUSK
at indsende din ansøgning 
senest 3. april 2018


