LIFE70
Projektets formål
I Danmark er bevaringsstatus for højmoser
(7110*), hvas-avneknippemoser (7210*),
kildevæld (7220*), rigkær (7230) og våde heder
(4010) ringe. Projektet skal medvirke til at
forbedre bevaringsstatus for disse naturtyper
gennem restaurering og udvidelse af
naturarealerne. Projektet fokuserer også på Bilag
II arten Mygblomst (Liparis loeselii) og flere
paddearter på Bilag IV: Springfrø (Rana
dalmatina) og Spidssnudet frø (R. arvalis) der
forekommer i projektområderne. Projektet
understøtter Natura 2000 planernes målsætninger.

Lokaliteter
Projektet omfatter 11 danske EF habitatområder
og dækker samlet set 790 hektar på Fyn,
Langeland og i Jylland. Halvdelen af
projektarealerne ejes af private lodsejere og den
anden halvdel af staten.

Aktiviteter
Projektet omfatter følgende aktiviteter:
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Græsnings faciliteter

169 private lodsejere får økonomisk kompensation
før igangsætning af forvaltningstiltagene på
private arealer. Der udføres desuden en række
aktiviteter, der skal øge offentlighedens indblik i
Natura 2000.

Forventede resultater
Naturtypernes bevaringsstatus vil blive forbedret
som vist her:
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Partnere
Projektet er organiseret i et samarbejde med ni
partnere, der repræsenterer kommuner, staten og
grønne organisationer. Faaborg-Midtfyn
Kommune er hovedansøger og tovholder på
projektet.
Faaborg-Midtfyn Kommune:
kontakt cpalu@faaborgmidtfyn.dk
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Odense Kommune: kontakt
lkis@odense.dk

Habitat natur typer

Samlet set omfatter projektet pleje af 182 ha af
ovenstående naturtyper og yderligere 160 ha vil
blive omdannet til disse naturtyper. Desuden vil
der blive gravet eller restaureret 25
paddevandhuller og der laves en forvaltningsplan
for Mygblomst (Liparis loeselii).

Kerteminde Kommune: kontakt
mks@kerteminde.dk
Langeland Kommune: kontakt
ae@langelandkommune.dk
Nordfyns Kommune: kontakt
jmp@nordfynskommune.dk

Tidsplan
Projektperioden er fra juni 2012 til december
2018.
Økonomi
Det totale budget er på ca. 33 mill. Kr.. Heraf
betaler EU’s LIFE fond ca. 18,8 mill. Kr. og
Villum Fonden og 15. Juni Fonden henholdsvis 5
mill. Kr. og 2 mill. Kr. Det resterende beløb på 4,3
mill. Kr. betales af parterne.
LIFE og Natura 2000
LIFE+ Natur og biodiversitet er en del af EU’s
miljøprogram. Programmet støtter projekter som
arbejder med at implementere EU’s
Fuglebeskyttelses og Habitat Direktiv og Natura
2000 netværket. Projekterne skal bidrage til at
opfylde EU’s mål om at bremse nedgangen i
biologisk mangfoldighed.
Natura 2000 netværket er baseret på
udpegningsgrundlaget i EU’s Fuglebeskyttelses og
Habitat direktiv.

Assens Kommune: kontakt
idas@assens.dk
Silkeborg Kommune: kontakt:
bente.sorensen@silkeborg.dk
Naturstyrelsen Fyn: kontakt
ansve@nst.dk
Fugleværnsfonden: kontakt
Soren.ring@dof.dk

Hjemmeside og mere information
Du kan læse mere om projektet på
www.LIFE70.dk. Du kan også kontakte Claus
Paludan i Faaborg-Midtfyn Kommune for mere
information: cpalu@faaborgmidtfyn.dk.

