Pressemeddelelse den 4. maj 2016

Ny pulje på 15 mio. kr. til lokale naturprojekter
Fra den 4. maj kan alle private lodsejere, foreninger og organisationer søge midler, der
er målrettet lokale naturprojekter. Puljen fremmer dermed private, frivillige og
ildsjæles mulighed for at bevare eller skabe ny natur lokalt.
Projektforslagene skal handle om konkrete arealer og være med til at sikre eksisterende natur
eller skabe ny natur og flere levesteder for dyr og planter i ansøgernes lokalområde. Desuden
skal projekterne have en målbar og varig natureffekt.
”Vi har ingen opskrift på det rigtige projekt. Det er første gang vi på denne måde udbyder
midler, og vi vil gerne have en mangfoldighed af forskellige projekter at vælge i mellem. Et
projekt kan for eksempel være genskabelse af et mindre naturområde, et lokalt samarbejde om
at forbedre et naturareal, frivillige som vil gøre en indsats for særligt truede eller sjældne arter
eller noget helt fjerde. Projekterne kan foregå alle steder i landet og må gerne løbe over flere
år,” siger direktør i Den Danske Naturfond, Flemming Nielsen og fortsætter:
”I Den Danske Naturfond har vi allerede modtaget mange gode forslag til projekter rundt om i
landet, som vi er i fuld gang med at kigge på. Men det er ofte relativt store projekter. Med
denne pulje vil vi også gerne støtte de mindre projekter og de lokale samarbejder og ildsjæle,
som jeg er sikker på, der er mange af.
Gode naturprojekter bygger ofte på et samarbejde mellem flere aktører og vi håber, at
mangfoldigheden vil være stor - både når det gælder idéer til aktiviteter og til lokalt
samarbejde.”
Alle - bortset fra offentlige myndigheder – kan søge. Der afsættes op til 15 mio. kr. til
uddeling i 2016. Forslag til projekter skal indsendes via Den Danske Naturfonds hjemmeside
(ddnf.dk) senest den 1. august 2016.
For yderligere oplysninger: Flemming Nielsen, direktør, 2466 1362; fn@ddnf.dk
Fakta om Den Danske Naturfond
Den Danske Naturfond er Danmarks nye, uafhængige naturfond. Fonden arbejder for at forbedre
den danske natur og skabe flere og bedre levesteder til planter, dyr og svampe.
Den Danske Naturfond er stiftet i januar 2015 som en privat, erhvervsdrivende fond og er politisk
uafhængig.
Fonden ledes af en bestyrelse og rammerne for fondens aktiviteter er fastlagt i dens vedtægter og i
‘Lov om Den Danske Naturfond’, som Folketinget vedtog den 19. december 2014.

