Den Danske Naturfond kan nu offentliggøre de 18 lokale naturprojekter, der kan forvente at få
støtte fra en ny særlig 2016-pulje, som fonden præsenterede i maj i år.
Det drejer sig om en bred vifte af naturprojekter fra forskellige egne af Danmark. I denne liste
kan man se, hvilke projekter der vil få støtte, når alle projektaftaler er indgået.
Det samlede støttebeløb fra Naturfonden udgør 11,8 mio. kr.
Nr. Projektnavn

Beliggenhed

Indhold

Beløb

Ansøger *

1

Etablering af
gydebanker i
Tversted å

Tversted Å,
Vendsyssel

Etablering af
gydebanker til fisk
som havlampret og
ørred. Indsatsen vil
også have positiv
effekt på insekter og
fugle som vandstær og
isfugl.

90.000

Tannisbugt Natur- og
Vandplejeforening.

2

Naturpleje ved
Tversted Å.

3 lokaliteter ved
Tversted Å og
Uggerby Å,
Vendsyssel (13 ha)

Naturpleje i 3 områder
langs med Tversted Å
på i alt ca. 13 ha.
Indsatsen hjælper bl.a.
sjældne orkidearter.

394.000

Tannisbugt Natur- og
Vandplejeforening.

3

Mere
sammenhængende
natur til udvalgte
arter, bl.a. den
sjældne sommerfugl
kommabredpande
og løgfrøen.
Naturforbedringer i
Tostrup Bakker

Arealer ved
Skallerup
Indlandsklitter og
Nørlev Sø,
Nordjylland (7,3 ha)

Udvidelse af
naturområde ved
retablering af
overdrev, klit og eng
på landbrugsjord.
Indsatsen vil gavne
flere sjældne arter.
Mere og bedre
naturpleje ved
afgræsning mv.

1.446.000

LandboNord

789.000

Agri Nord på vegne af
lodsejere

5

Forbedring af
overdrev og hede
ved Tyvdalhøj.

Tyvdalhøj syd for
Aalborg ved Rold
Skov og Lindenborg
Ådal (9 ha)

376.000

Tyvdalhøj
Spejdercenter

6

Holmegårdsbækken
føres tilbage til
Trend å.

Holmegårdsbækken,
Vesthimmerland
(1,5 km)

79.000

Trend AA
Lystfiskeriforening

7

Genopretning af
strandengen ved
Fursundparken

Fursundparken,
Skive (4 ha)

Sikring af levesteder,
bl.a. for den sjældne
plante ’afbidt
høgeskæg’.
Samgræsning med
geder og kreaturer.
Naturforbedring og
vandløbsgenopretning
af 1,5 km vandløb
sammen med
Aalestrup
Naturefterskole.
Genetablering af
strandeng ved
græsning og rydning af
opvækst bl.a. rynket
rose.

295.000

Grundejerforeningen
"Fursundparken”

4

Tostrup Bakker
mellem Aalborg og
Nibe. (22 ha)

8

Genskabelse af
naturområde på
Djursland.

Djursland (190 ha)

9

Får til kanten vandrehyrder

Herning kommune
(65 ha)

10

Rewilding i
Østengård Bakker

Østengård Bakker,
Vejle Ådal (32 ha)

11

Sikring af
skræntskov i Vejle
Ådal
Natur og oplevelser
på Spjarupgaard

Vejle Ådal (6 ha)

13

Blomstrende enge
ved Endrup

Sneum Ådal,
ved Endrup (110
ha)

14

Hjælpende hånd til
sjældne padder og
andre dyr og i
Sønderborg
Kommune.

Nordlige Als og
Broager Land i
Sønderjylland

15

Genopretning af
levesteder for
padder

12 lokaliteter ved
Refsvindinge, Fyn.

16

Forbedring af
levesteder ved
Roneklint.

Roneklint ved
Præstø Fjord

17

Genskabelse af
rigkær i
Ræveholmsmose

Ræveholmsmose
ved Vordingborg
(12 ha)

12

Spjarupgaard ved
Egtved (28 ha)

Etablering af lokalt
samarbejde om
naturpleje i kuperet
naturområde ved
Ramten og Dystrup
søerne.
Pleje af hedearealer
med helårsgræsning
og afbrænding –
tilpasset mindre
områder ad gangen og
med opsyn af
vandrende hyrder.
Genskabelse af
overdrev på
landbrugsarealer i
omdrift. Skræntskov
udlægges som
naturskov.
Skræntskov i Vejle
Ådal udlægges som
naturskov.
Landbrugsarealer
tages ud af omdrift for
at genskabe overdrev.
Herudover sikring af
skræntskov.
Bedre naturpleje i et
større område langs
Sneum Å.

408.000

Stenvad
Mosebrugscenter

182.000

Får til Kanten –
forening

1.316.000

Lodsejere Anders Viig
Nielsen og Hans Peter
Folmann

90.000

Lodsejer Jens Christian
Dahl

1.450.000

Lodsejer Michael
Rosengreen Lund

672.000

SAGRO på vegne af
lodsejere

Hjælpeprojekt med
skabelse af nye
levesteder med særlig
fokus på paddearterne
løvfrø, løgfrø og
strandtudse, hvor de
tidligere har haft
større udbredelse
Genetablering af en
række vandhuller og
levesteder for padder.
Herudover sikring af
spredningskorridorer.

500.000

Danmarks
Naturfredningsforening,
Sønderborg.

996.000

Refsvindinge Natur- og
Kulturcenter og ZOO,
Kbh.

Forbedring af
levesteder for en
række truede arter,
herunder flagermus,
og den sidste af tre
oprindelige bestande
af løvfrøer på Sjælland.
Genetablering af
rigkær ved rydning af
opvækst og
efterfølgende
græsning og pleje.

782.000

Lodsejer Svend-Erik
Jensen

447.000

Lodsejer Tamarix Aps

18

Genopretning af
naturen omkring
Kæmpeåen.

Hasle, Bornholm (16
ha)

Genskabe den ferske
eng og det åbne
vandløb i den
Bornholmske
sprækkedal
Fuglesangen.
Herudover sikring af
de omkringliggende
gamle bondeskove.

1.500.000

Danmarks
Naturfredningsforening,
Bornholm.

*I alle projekter er der tale om samarbejde mellem flere parter. Ansøger er vedkommende
privatperson eller forening ea., som er den primære kontakt til Den Danske Naturfond.

