
Landmanden som naturforvalter

LIFE IP



Integrerede LIFE-projekter

• Store samarbejdsprojekter på tværs af geografi og 
finansiering.

• Synergi mellem Natura 2000 planer, vandplaner, 
klimastrategi og udvikling i landdistrikter

• Involvere og aktivere interessenter

• Uddannelse og formidling af viden om naturpleje

• Forankre indsatsen i samfundet

• Udrulle succeser til det øvrige land

• Sikre videreførelse efter projektet er afsluttet

• Aktivere andre EU-kasser og nationale midler



LIFE IP Natureman

Mål: 

•At forbedre og på sigt skabe gunstig bevaringsstatus for de truede 
naturtyper rigkær, kildevæld og overdrev i 11 Natura 2000 områder

Delmål:

•At udnytte synergien til klima – og vandindsatsen til at sammenkæde 
arealerne og øge naturværdien og robustheden af områderne. 

•At skabe større, sammenhængende og dermed økonomisk interessante 
forvaltningsenheder på tværs af forskellige naturtyper og ejerskaber. 

•At gøre naturforvaltning til en rentabel driftsgren for landbruget med fokus 
på landmanden som naturforvalter.



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





Projektperiode: 2018 - 2026

Budget: 130 mio. kr.

EU medfinansierer projektet med 60 %.

40 % egenfinansiering:

• 33 mio. kr. fra Naturpakken - staten.

• 8 mio. kr. fra de 8 kommuner.

• 11 mio. kr. fra  Aage V. Jensens Naturfond

og 15. Juni Fonden.

LIFE IP Natureman



Strategi:

• Vi sætter landmanden i centrum – tæt samarbejde med 
landbrugets organisationer 

• Hvad skal der til at gøre naturpleje attraktivt

• Specialisering af landmanden som naturforvalter

• Gøre det økonomisk interessant for landmanden at inddrage 
naturarealer i landbrugsdriften

• Støtteordninger med fokus på naturværdier 

• Vidensopsamling og vidensdeling

• Helhedsplaner for ådale med fokus på synergi til 
vandrammedirektivet, klimastrategien og udvikling af 
landdistrikter

• Adaptiv tilgang



• 30-40 helhedsplaner i ådale.
• Projekter der understøtter afgræsning (hegning, 

kreaturpassager, samle afgræsningsarealer ved 
jordfordeling, græsningslaug m.m.)

• Fremme økonomien for naturkød og andre produkter fra 
naturarealer

• Høst fra naturarealer til biogasformål 
• Støtteordning med fokus på naturværdier.
• Videncenter for naturpleje / forvaltning
• Uddannelse og rådgivning i naturpleje som driftsgren

• Udvikle 8 -10 komplementære forsknings – og 
udviklingsprojekter som understøtter indsatsen i 
Natureman.

Indsatser i LIFE IP Natureman



Projektorganisering



Naturstyrelsen:

• Overordnet ansvar for projektet

• Kontakt til EU

• Dialog internt og eksternt

• Videncenter for Naturforvaltning

• Bidrage til udvikling af  
komplementære 
forsknings/udviklingsprojekter

Projektorganisering

Kommunerne:

• Ansvar for den  konkrete 
gennemførsel af projekter

• Udarbejde helhedsplaner

• Udvælge, igangsætte og 
gennemføre projekter

• Kontakt til lodsejere og 
konsulenter og interessenter

• Gennemføre komplementære 
projekter (vådområder, lavbund)

• Deltage i komplementære 
udviklingsprojekter



Status
• Projektstart: 1. januar 2018

• Organisationsopbygning og 
”bureaukrati”

• Forundersøgelser

• Biomassehøst

• Hjemmeside: www.life-natureman.dk



Komplementære projekter

Naturen, en rentabel del af Landbruget. (Villum Fonden og Velux Fonden, 
Mariagerfjord Kommune)

Kortlægning, genopretning og forvaltning af grundvandsfødte moser og 
kildevæld. (Århus Universitet, ÅVJF)

Udvikling af indikatorer til måling af effekten af arealbaseret naturpleje på 
biodiversitet og naturtilstand (LBST, Århus Universitet)

Regionale landskabsstrategier (KU, Viborg Kommune, Randers Kommune)

Collective Impact – Det åbne land som dobbelt ressource (Realdania, 11 
organisationer inkl. DOF)



Helhedsplaner

Målet: 

• At forbedre og på sigt skabe gunstig bevaringsstatus 
for de truede naturtyper rigkær, kildevæld og 
overdrev i 11 Natura 2000 områder

Hvordan nås målet?

• Store områder deles op i mindre stykker – 32 
delområder i ansøgning, yderligere opdeling løbende

• Forundersøgelser, interessekortlægninger

• Delområdeplaner/helhedsplaner

• Integreret tilgang



Procesplan

Udviklet af projektgruppe

Godkendt af styregruppe



Forundersøgelser

• Biologiske

• Hydrologiske

• Ejendomsmæssige

• Interessentkortlægninger

• Inddragelse af landbrugskonsulenter

• Lokale interessenter og organisationer

• Integreret og adaptiv tilgang

HELHEDSPLANER



Tak for opmærksomheden


