
Oversigt over projekter i Naturpakkeinitiativerne "Biodiversitetsskov" og "Lokale projekter skal skabe mere dynamik, bedre 

fødegrundlag for dyr og bedre naturoplevelser på statens arealer" 

Lokalitet  Projekt  Initaitiv i Naturpakken  Økonomi 

Blåvandshuk, Nyminde 

plantage og Blåbjerg 

plantage 

Der etableres et 15 m. bredt løvtræshegn langs plantagernes 

yderkanter, med stor andel af bærbærende buske og planter, bl.a.  til 

gavn for bier og andre insekter. 

Biodiversitetsskov            

120.000  

Blåvandshuk, Nyminde 

plantage 

Rydning af opvækst af uønkede nåletræer i for at sikre hjemmehørende 

løvtræ af eg 

Biodiversitetsskov            

150.000  

Blåvandshuk, Nyminde 

plantage 

Langs en stærkt benyttet offentlig vej eableres et 15 meter bredt 

løvtræbryn af eg og med særlig fokus på hjemmehørende arter med 

bær etc. til gavn for vildt og insekter og der skabes en samlet helhed af 

løvtræshegn mod yderkanter og offentlig vej. 

 Biodiversitetsskov            

180.000  

Blåvandshuk, Ål 

Plantage 

Naturgenopretning af resterende del af Kattemose bæk, som løber 

gennem 3½ km af Ål plantage. 

Biodiversitetsskov            

450.000  

Blåvandshuk, Skjern 

Ådal 

Flere naturoplevelser: Opgradering af lejrpladsen ved Borriskrog. 

Pladsen skal kunne bruges som "Trædesten" for skoler/institutioner 

samt af naturvandrere af forskellig art. 

Lokale projekter skal skabe 

mere dynamik, bedre 

fødegrundlag for dyr og bedre 

naturoplevelser på statens 

arealer 

          

100.000  

Blåvandshuk, Ål 

Plantage 

Flere naturopleverlser: Etablering af spang og boardwalk ved udløbet 

af Præste Sø i Kattemosebækken.  

Lokale projekter skal skabe 

mere dynamik, bedre 

fødegrundlag for dyr og bedre 

naturoplevelser på statens 

arealer 

          115.000  

Blåvandshuk, Skjern 

Ådal 

Flere naturoplevelser: Ny fugletårn i Østre Hestholm I Skjern Å-dalen.  Lokale projekter skal skabe 

mere dynamik, bedre 

fødegrundlag for dyr og bedre 

naturoplevelser på statens 

arealer  

          

125.000  



Blåvandshuk Nyminde 

plantage 

Etablering af hjemmehørende pilearter (anbefalet af Dansk 

Bialverforening), der skal sikre føde til bier i den kritiske forårsperiode.  

Lokale projekter skal skabe 

mere dynamik, bedre 

fødegrundlag for dyr og bedre 

naturoplevelser på statens 

arealer 

          

150.000  

Blåvandshuk, alle 

enhedens plantager 

Udsåning af hjemmehørende urter (anbefalet af Dansk 

BiavlerForening) på enhedens eksisterende brandbælter og vildtagre. 

Skal sikre føde til bier forår/sommer inden hedelyngen blomstrer.  

Lokale projekter skal skabe 

mere dynamik, bedre 

fødegrundlag for dyr og bedre 

naturoplevelser på statens 

arealer 

          

150.000  

Bornholm Almindingen Pleje af skovnaturtypen Vintereg for at forbedre typens mulighed for 

selvforyngelse og dermed også sikre fremtidige levesteder  for den 

sjældne Bechsteins flagermus, som benytter hule træer, samt at udvide 

skovnaturtypen jf. natua2000 plejeplan. 

 

Biodiversitetsskov            

160.000  

Bornholm Rø Plantage Biodiversitet: Genskabelse af skovlysning ved rydning af uønsket 

nåleopvækst i Rø Plantage, omkring den glemte jernalderborg i Rø 

Plantage.   

Biodiversitetsskov            

300.000  

Bornholm Almindingen Biodiversitetsskov: Projekt for reintroduktion af europæisk bison i 

Almindingen, som vil skabe mere dynamik og biodiversitet i et Natura 

2000 område. 

Biodiversitetsskov            

350.000  

Bornholm Almindingen  

Opfyldning af den kunstigt etablerede del af Rakker Å for at 

genetablere Hagemyr som det vådområde, det oprindeligt var, samt at 

etablere brede og artsdiverse skovbryn ned mod den tidvise våde eng 

for at fremme levesteder for sjældne og truede arter. 

Biodiversitetsskov            

500.000  

Bornholm Almindingen, 

bisonskoven 

Flere naturoplevelser: Renovering af en ca. 1 km lang vejstrækning 

gennem Bisonskoven, som er meget besøgt af turister og lokale 

bornholmere 

Lokale projekter skal skabe 

mere dynamik, bedre 

fødegrundlag for dyr og bedre 

naturoplevelser på statens 

arealer 

            

50.000  



Bornholm Rø Plantage Flagermusdetektorer som undervisnings-/formidlingsmateriale til 

flagermuscenter i Rø Plantage 

Lokale projekter skal skabe 

mere dynamik, bedre 

fødegrundlag for dyr og bedre 

naturoplevelser på statens 

arealer  

          

100.000  

Bornholm Almindingen Flere naturoplevelser: Tydeliggørelse af sprækkedalen, Ekkodalen. 

Visionen er at tydeliggøre Ekkodalen i hele dens forløb. Ekkodalen er 

en ca. 4,5 km lange sprækkedal, men oplevelsen af en lang sprækkedal 

brydes i dag af opvækst samt en dæmning.  

Lokale projekter skal skabe 

mere dynamik, bedre 

fødegrundlag for dyr og bedre 

naturoplevelser på statens 

arealer  

          

200.000  

Bornholm Almindingen, 

Hesteskoven 

Flere naturoplevelser: Adskillelse af brugere i Almindingen ved 

etablering af ny 'hesteskov' i Almindingen med træningsbane bag 

travbanen, så andre naturbrugere får forbedret deres oplevelse i 

skoven. Samtidig nedsættes driftsomkostningerne på renovering af 

vejene.  

Lokale projekter skal skabe 

mere dynamik, bedre 

fødegrundlag for dyr og bedre 

naturoplevelser på statens 

arealer  

          

200.000  

Bornholm Slotslyngen/ 

trappe ved Pissebæk 

Etablering af bedre trappe ved Pissebæk, der er en del af kyststien, den 

gamle redningssti, som går hele Bornholm rundt. Kyststien er et meget 

besøgt turistmål og en helt særlig attraktion for Bornholm.  

Lokale projekter skal skabe 

mere dynamik, bedre 

fødegrundlag for dyr og bedre 

naturoplevelser på statens 

arealer 

          

800.000  

Fyn Otterup Byskov Skabe sammenhæng mellem det grønne stinet rundt om Otterup og 

byskoven samt sikre bedre adgang i den bynære skov, så byen tilbydes 

bedre friluftsliv.  

Lokale projekter skal skabe 

mere dynamik, bedre 

fødegrundlag for dyr og bedre 

naturoplevelser på statens 

arealer 

            

80.000  

Fyn Vissenbjerg lergrav Skabe sammenhæng med det offentlige rekreative stinet omkring 

Vissenbjerg ved at sikre adgang gennem mudret lergrav. Befæstelse af 

delstrækninger 

Lokale projekter skal skabe 

mere dynamik, bedre 

fødegrundlag for dyr og bedre 

naturoplevelser på statens 

arealer  

          

600.000  



Fyn Thurø Rev Naturpleje på Thurø Rev for at tilgodese den sjældne naturtype 

kalkoverdrev. 

Lokale projekter skal skabe 

mere dynamik, bedre 

fødegrundlag for dyr og bedre 

naturoplevelser på statens 

arealer 

          

100.000  

Fyn Otterup Byskov Genskabelse af det tidligere så artsrige rigkær Otterup mose gennem 

naturpleje, til gavn for sjælden flora 

Lokale projekter skal skabe 

mere dynamik, bedre 

fødegrundlag for dyr og bedre 

naturoplevelser på statens 

arealer 

          110.000  

Fyn Svanninge Bakker 

og Rødme Svinehaver 

Rydninger af uønsket opvækst i Natura2000- områder. Rydning af 

buske og brombær  på ca 7 ha i Natura 2000-område nr. 241 Rødme 

Svinehaver. Rydning af træopvækst i Natura 2000-område nr. 240 

Svanninge Bakker. Manuel rydning af kildevældet Kasmose.  

Lokale projekter skal skabe 

mere dynamik, bedre 

fødegrundlag for dyr og bedre 

naturoplevelser på statens 

arealer 

          

160.000  

Himmerland Fællesskov Indblanding af løv i nål. Det vil sikre stabilitet i bevoksninger og 

understøtte et kontinuert skovdække og en glidende overgang fra 

monokultur til blandingsbevoksninger. 

Biodiversitetsskov              

24.000  

Himmerland Nørreskov Indblanding af løv i nål. Det vil sikre stabilitet i bevoksninger og 

understøtte et kontinuert skovdække og en glidende overgang fra 

monokultur til blandingsbevoksninger. 

 Biodiversitetsskov              

25.000  

Himmerland Mosskov Øget indblanding af løv i nål. Det vil sikre stabilitet i bevoksninger og 

understøtte et kontinuert skovdække og en glidende overgang fra 

monokultur til blandingsbevoksninger. 

Biodiversitetsskov              

30.000  



Himmerland Jenle 

plantage 

Jenle Plantage er en nåletræsplantage anlagt af Nordjyllands Amt. 

Indblanding af skyggetålende løvtræarter I Jenle Plantage for at 

understøtte biodiversitet og robusthed. 

Biodiversitetsskov              

40.000  

Himmerland Præstens 

Plantage 

Udvidelse af indblanding af løvtræer i nåleskove i Præstens Plantage  Biodiversitetsskov              

60.000  

Himmerland Rold Skov Rold Skov Natura 2000 område nr. 18: Indsats for ”våde” habitatarter i 

Rold Skov: Forbedringer af vådområder i Rold Skov. Projektet skal 

sikre og fremme levestederne og spredningen af fokusarter i Natura 

2000 planen: Bred Vandkalv, Stor Vandsalamander og Damflagermus. 

Biodiversitetsskov              

75.000  

Himmerland 

Skindbjerglund 

Skindbjerglund Natura 2000 område nr. 18: Intensiveret pleje af 

gammel egeskov ved rydning af uønsket opvækst, samt lysstilling, til 

gavn for biodiversiteten. 

Biodiversitetsskov              

85.000  

Himmerland 

Plovmandshøj Plantage 

Øget indblanding af løv i Plovmandshøj Plantage, som  er en 

nåletræsplantage. Skal sikre mere biodiversitet, og en mere varieret 

skov. 

Biodiversitetsskov            

120.000  

Himmerland 

Nørreskov, Fællesskov  

og Østre baneskov 

Tidligere pyntegrøntsarealer, som består af mellemaldrende 

Normannsgran - og Nobilisgranbevoksninger, konverteres tidligt til 

arealer med fokus på hjemmehørende og klimarobuste træarter.   

Biodiversitetsskov            

126.000  

Himmerland Rold Skov Udvidelse af skovgræsning i Rold Skov, med henblik på såvel forbedret 

biodiversitet i løvskoven samt potentiel udvikling af en mosaik af 

lysåbne arealer der udvikler sig imod at blive til overdrevsarealer. 

Biodiversitetsskov            

230.000  

Himmerland Livø Etablering af attraktive faciliteter til gæsterne på Livø for at 

undertsøtte at flere kommer i naturen - og besøger denne naturperle 

midt i Limfjorden, herunder især til børnefamilier, børne og unge fra 

skoler, efterskoler og gymnasier m.fl.    

Lokale projekter skal skabe 

mere dynamik, bedre 

fødegrundlag for dyr og bedre 

naturoplevelser på statens 

          

180.000  



arealer  

Himmerland Rebild 

Bakker 

Forbedre stinet, trapper mv. ved Rebild Bakker.  Lokale projekter skal skabe 

mere dynamik, bedre 

fødegrundlag for dyr og bedre 

naturoplevelser på statens 

arealer  

          

200.000  

Himmerland Drastrup Forbedring og sikring af flersidig anvendelse (ridning, ski, løb, MTB) af 

stier ved Drastrup med vægt på yngre bynære skovrejsningsarealer for 

at få flere ud i naturen.  

Lokale projekter skal skabe 

mere dynamik, bedre 

fødegrundlag for dyr og bedre 

naturoplevelser på statens 

arealer  

          

240.000  

Himmerland Rebild 

Bakker 

Øget naturpleje i Rebild Bakker ved rydning af uønsket opvækst og 

bekæmpelse af invasive planter. 

Lokale projekter skal skabe 

mere dynamik, bedre 

fødegrundlag for dyr og bedre 

naturoplevelser på statens 

arealer 

          

205.000  

Himmerland Gravlev 

Ådal, Halkær Ådal 

Plovmandshøj Plantage 

Intensiveret naturpleje af lysåbne naturtyper  enge, overdrev og rigkær 

ved Rebild Bakker og Gravlev Ådal 

Lokale projekter skal skabe 

mere dynamik, bedre 

fødegrundlag for dyr og bedre 

naturoplevelser på statens 

arealer 

          

220.000  

Hovedstaden 

Jægersborg hegn 

Projekt i tilknytning til Skodsborg Station (nordlige del af Jægersborg 

Dyrehave), som skal være en ny "port" til hele Dyrehave-området for 

storbyens indbyggere. Målet er at skabe et sted hvor man kan få 

information, finde faciliteter, få nye naturoplevelser m.v.  

Lokale projekter skal skabe 

mere dynamik, bedre 

fødegrundlag for dyr og bedre 

naturoplevelser på statens 

arealer  

      

1.500.000  

Hovedstaden 

Jægersborg Dyrehave 

Forbedring af veje, ride- og gangstier i Fortunens Indelukke, der 

genindlemmes i Jægersborg Dyrehave i 2016 for at gøre arealet mere 

attraktiv for naturbrugerne. Samt udvidelse af areal med 

Lokale projekter skal skabe 

mere dynamik, bedre 

fødegrundlag for dyr og bedre 

naturoplevelser på statens 

          

600.000  



græsningsskov med 80 ha arealer 

Kronjylland Viborg 

Plantage 

Et af tre delprojekter, som skal understøtte en øget konvertering fra nål 

til mere artsrige og klimarobuste løvskove. 

Biodiversitetsskov            

120.000  

Kronjylland Viborg 

Plantage 

Et af tre delprojekter, som skal understøtte  en øget konvertering fra 

nål til mere artsrige og klimarobuste løvskove. 

Biodiversitetsskov            

200.000  

Kronjylland Hald 

Hovedgaard 

Øget konvertering fra nål til løv for at understøtte mere arts- og 

klimarobuste skove.  

Biodiversitetsskov            

220.000  

Kronjylland Viborg 

Plantage 

Et af tre delprojekter, som skal understøtte en øget konvertering fra nål 

til mere artsrige og klimarobuste løvskove. 

Biodiversitetsskov            

300.000  

Kronjylland Udskovene 

Fussingø 

Etablering af lysåbne skovbryn i Udskovene, til fremme af 

artsvariation, biodiversitet, fødegrundlag, skjul og skovklima. 

Biodiversitetsskov            

350.000  

Kronjylland Indskovene 

Fussingø 

Etablering af lysåbne skovbryn i Indskovene, til fremme af 

artsvariation, biodiversitet, fødegrundlag, skjul og skovklima. 

Biodiversitetsskov            

605.000  

Kronjylland Kalø og 

Mols Bjerge 

Udskiftning af nedslidte offentlige toiletter (Fuglsø Strand, Bogens 

Strand, Poskær Stenhus, Mågeøen.)  

Lokale projekter skal skabe 

mere dynamik, bedre 

fødegrundlag for dyr og bedre 

naturoplevelser på statens 

arealer”,  

            

60.000  

Kronjylland Hjermind 

Skov, Kjællinghøl 

Nye og bedre friluftsfaciliteter ved Kjællinghøl, som er en af Gudenåens 

mest benyttede kanorastepladser for at understøtte, at flere kommer ud 

på åen.  

Lokale projekter skal skabe 

mere dynamik, bedre 

fødegrundlag for dyr og bedre 

naturoplevelser på statens 

arealer 

          

145.000  

Kronjylland Helgenæs 

Syd 

Flytning og renovering af rekreative faciliteter ved Sletterhage for at 

sikre at arealerne bliver mere attraktive for brugerne.  

Lokale projekter skal skabe 

mere dynamik, bedre 

fødegrundlag for dyr og bedre 

          

335.000  



naturoplevelser på statens 

arealer  

Kronjylland Arealerne 

ved Randers By, Nordre 

Fælled 

Etablering af et formidlingsvandhul ved Nordre Fælled, hvor børn og 

unge fra et boligsocialt udsat område kan hjælpes til at opleve og lære i 

naturen. Et friluftsprojekt hvor naturen bruges som social løftestang 

Lokale projekter skal skabe 

mere dynamik, bedre 

fødegrundlag for dyr og bedre 

naturoplevelser på statens 

arealer  

          

360.000  

Kronjylland 

Hyllestedbjerge 

Øget naturpleje skal skabe mere biodiversitet på overdrevsareal ved 

Hyllestedbjerge. 

Lokale projekter skal skabe 

mere dynamik, bedre 

fødegrundlag for dyr og bedre 

naturoplevelser på statens 

arealer 

          

600.000  

Midtjylland Etablering af græsningsskov ved Østerhoved Egene.  Biodiversitetsskov            

100.000  

Midtjylland Palsgård 

Skov & Feldborg 

Nørreskov 

Biodiversitetsskov som gavner hjortevildt og bier. Plantning af 

egnskarakteristiske og lokalttilpassede buske. 

 Biodiversitetsskov            

450.000  

Midtjylland Bølling Sø 

& Den Skæve Bane 

Sti-forbedring ved Bølling Sø og Den Skæve Bane for at understøtte at 

flere kommer ud i det spændende naturområde. Indsatsen omfatter 

samlet et stiforløb på ca. 28 km. 

Lokale projekter skal skabe 

mere dynamik, bedre 

fødegrundlag for dyr og bedre 

naturoplevelser på statens 

arealer 

          

400.000  

Midtjylland Harrild 

Hede/Holtum Å 

Etablering af sti-forløb, der understøtter brugen af det nyetablerede 

Åhus (del af Naturcenter Harrild Hede), hvor der skabes adgang til 

arealerne ved og langs Holtum Å (del af Skjern Å).  

Lokale projekter skal skabe 

mere dynamik, bedre 

fødegrundlag for dyr og bedre 

naturoplevelser på statens 

arealer 

          

650.000  

Nordsjælland Hornbæk 

Plantage 

Biodiversitetsskov: Etablering af arealer med Eg, Skovfyr og diverse 

hjemmehørende blomstrende buske  

 Biodiversitetsskov              

50.000  



Nordsjælland Hellebæk 

Skov 

Pleje og hugst omkring af  store træer i Hellebæk skov af hensyn til den 

den meget sjældne og truede billeart eremit. Eremitten lever i store og 

meget gamle egetræer, som risikerer at blive skygget ihjel. Derfor skal 

der lysstilles omkring dem. 

  

Nordsjælland Hellebæk 

Skov 

Hegnet i Hellebæk Kohave justeres med henblik på at sikre bedre 

biodiversistet og forhold for publikum. Flytning og udvidelse af hegn 

mod nordvest. Til gavn for: bioversitet, kommende pleje og 

overholdelse af fredning.  

Biodiversitetsskov            

100.000  

Nordsjælland Teglstrup 

Hegn 

Pleje af højmosen Skidendam og hængesækmosen Fandens hul. 

Skidendam ved optrækning af træer primært birk for at hindre 

tilgroning. Fandens hul ved skovning og udtransport af omliggende  

bevoksning.  

 Biodiversitetsskov            

100.000  

Nordsjælland Teglstrup 

Hegn 

Øget genskabelse af naturlig hydrologi i Teglstrup Hegn. 

Aktiv genopretning af naturlig hydrologi på en række tidligere 

drænede/grøftede arealer. Rydning og grøftelukning på tidligere 

mosearealer. Dertil kommer fastholdelse af kulturhistoriske 

hydrologiske forhold gennem vedligehold og renovering af stigborde. 

Biodiversitetsskov            

150.000  

Nordsjælland Gribskov Udvidelse af græsningsskovsområdet Hessemosen med 25 ha ved 

kraftig udtynding af 25 ha ungt løvtræ af ringe skovdriftsmæssig 

kvalitet og etablering af randbeplantninger med hjemmehørende 

blomstrende og tornede buske (rødrygget tornskade og bier), 

Opsætning af hegn. Hugst af lysåbne korridorer langs skovvejene i 

området. 

Biodiversitetsskov            

150.000  

Nordsjælland Gribskov Øget genopretning af naturlig hydrologi i Gribskov. Rydning og 

grøftelukning på tidligere mosearealer.  

Biodiversitetsskov            

160.000  

Nordsjælland Danstrup 

Hegn og Krogenberg 

Hegn 

Øget genopretning af naturlig hydrologi i Danstrup og Krogenberg 

Hegn, hvor tilførte midler vil kunne forcere hastigheden. Rydning og 

grøftelukning på tidligere mosearealer  

 Biodiversitetsskov            

200.000  

Nordsjælland Gribskov For at understøtte, at flere kommer i Gribskov iværksættes formidling 

af den historiske Parforcejagt. 

Indretning af besøgspunkt for Parforce ved Ottevejskorset i Gribskov 

Lokale projekter skal skabe 

mere dynamik, bedre 

fødegrundlag for dyr og bedre 

            

50.000  



og St. Dyrehave.  naturoplevelser på statens 

arealer 

Nordsjælland Tisvilde 

Hegn 

Kystvagtsti i Tisvilde Hegn 

Reetablering og formidling af Kystvagtstien inkl etablering af trapper. 

Trapperne skal sikre forbedrede forhold for gående.  

Lokale projekter skal skabe 

mere dynamik, bedre 

fødegrundlag for dyr og bedre 

naturoplevelser på statens 

arealer 

          

250.000  

Nordsjælland 

Dageløkke Skov 

Skovbase i Dageløkke Skov 

Projektet "Udforsk Nivås blågrønne rum"  fremmer sundhed, 

livskvalitet og læring i naturen og er for alle. Der skal udvikles en 

skovbase og undervisningsmateriale bl.a. om skovens økologi og 

biodiversitet. Skovbasen skal skabe mere aktivitet og bedre adgang og 

forbindelser mellem Nivås bynære blågrønne rum. 

Lokale projekter skal skabe 

mere dynamik, bedre 

fødegrundlag for dyr og bedre 

naturoplevelser på statens 

arealer  

          

350.000  

Nordsjælland Gribskov Hegning med henblik på græsning af lysåbne arealer i Strøgårdsvang 

området i Gribskov og ved Pøleåen. Der sikres gode levesteder for de 

sjældne arter Sump- og Skæv Vindelsnegl (star og græstuer). Der 

fremmes naturtyperne "tidvis våd eng" og "rigkær". 

Lokale projekter skal skabe 

mere dynamik, bedre 

fødegrundlag for dyr og bedre 

naturoplevelser på statens 

arealer 

            

75.000  

Nordsjælland Gribskov          Bekæmpelse af birkeopvækst i den nordlige del af græsningsskovs-

området Ulvedalssletterne ved knusning og etablering af fårehegn i 

samme område.  

Lokale projekter skal skabe 

mere dynamik, bedre 

fødegrundlag for dyr og bedre 

naturoplevelser på statens 

arealer 

100.000  

Nordsjælland Gribskov   Pleje mhp forøget biodiversitet samt forøget fødeudbud for hjortevildt  

i jagt- og forstyrrelsesfrit område i Gribskov omfattende såvel natura 

2000bevoksninger, plukhugst arealer og arealer der snarligt forventes 

at vokse ind i natura2000 regi 

Lokale projekter skal skabe 

mere dynamik, bedre 

fødegrundlag for dyr og bedre 

naturoplevelser på statens 

arealer 

        150.000  



Nordsjælland Gribskov Etablering af lysåbne korridorer i Gribskov for at forbedre forholdene 

for insekter - specielt sommerfugle. Der etableres bl.a. lysåbne arealer i 

en bredde af ca. 15 m langs langs ca 3 km veje for at skabe forbindelse 

mellem de lysåbne områder Hessemose - Ulvedale - Ostrup- 

Piberdamsområdet 

Lokale projekter skal skabe 

mere dynamik, bedre 

fødegrundlag for dyr og bedre 

naturoplevelser på statens 

arealer 

          

150.000  

Nordsjælland Tisvilde 

Hegn           

Rydning af lysåbne strøg i og langs de gamle brandbælter. Der tænkes 

ryddet 12 km brandlinjer. Formålet er at retablere de lysåbne 

korridorer med sandmarker til gavn for biodiversitet langs bælterne. 

Der arbejdes endvidere med afbrændinger til sikring af biodiversitet og 

som forbyggelse af naturbrande. 

Lokale projekter skal skabe 

mere dynamik, bedre 

fødegrundlag for dyr og bedre 

naturoplevelser på statens 

arealer 

200.000  

Nordsjælland Tisvilde 

Hegn           

Øget bekæmpelse af den invasive plante Rynket Rose især i 

habitatnaturtyper med forekomster af mere end 10% invasive arter jf. 

Natura2000-plan. 

Lokale projekter skal skabe 

mere dynamik, bedre 

fødegrundlag for dyr og bedre 

naturoplevelser på statens 

arealer 

500.000  

Nordsjælland Tisvilde 

Hegn           

Rydning af bevoksningsbælte langs kysten med bjergfyr og andet 

bagklitlandskab for at retablere lysåbne klithabitatnaturtyper på 

udpegningsgrundlaget: Klitlavning, grå/grøn klit, havtornklit, klithede, 

enebærklit. Rydningen skal ske så der skabes en mosaik fx ved lysåbne 

kiler mellem klitten og den bagved liggende skov. 

Lokale projekter skal skabe 

mere dynamik, bedre 

fødegrundlag for dyr og bedre 

naturoplevelser på statens 

arealer 

          

500.000  

Østsjælland Ryget Ringning af ca. 20 stk stor bøg for at fremskynde udvikling af stort, 

stående dødt ved i 2 bøgebevoksninger og i en bevoksning med 

flådeege. Til gavn for spætter, sjældne insekter og svampe. 

Biodiversitetsskov             38.000  

Østsjælland 

Nørreskoven 

Flytning af grill-plads i Nørreskoven. Skovens meget velbesøgte grill-

plads er for mange år siden placeret i det historiske område med von 

Langens Plantage.Træerne i området er så store og gamle at der i 

stigende grad er fare for at store gamle grene falder ned over grill-

pladsen. Af kulturhistoriske hensyn og naturhensyn flyttes grill-

pladsen istedet for at fælde de gamle træer.   

Lokale projekter skal skabe 

mere dynamik, bedre 

fødegrundlag for dyr og bedre 

naturoplevelser på statens 

arealer”,  

         100.000  

Østsjælland Ganløse 

Ore 

Færre men bedre ridestier i samarbejde med skovens ryttere.  Lokale projekter skal skabe 

mere dynamik, bedre 

          

150.000  



fødegrundlag for dyr og bedre 

naturoplevelser på statens 

arealer  

Østsjælland Vestskoven Mulighed for at fastholde den velbesøgte hundeskov ved Oxbjerget ved 

udskiftning af hegn.  

Lokale projekter skal skabe 

mere dynamik, bedre 

fødegrundlag for dyr og bedre 

naturoplevelser på statens 

arealer”,  

          

165.000  

Østsjælland 

Flyvestation Værløse 

Udbygning af det nye rekreative naturområde ved Flyvestation Værløse 

ved forbedret markering af ridespor og opsætning af stålbomme i 

forbindelse med ny offentlig vej på Flyvestation Værløse.  

Lokale projekter skal skabe 

mere dynamik, bedre 

fødegrundlag for dyr og bedre 

naturoplevelser på statens 

arealer  

          

300.000  

Østsjælland 

Flyvestation Værløse 

Nyetablering af vandforsyning til Flyvestation Værløse for at 

understøtte at det bynære område bliver et atrraktivt naturområde. En 

forudsætning for udvikling af et "friluftsforsamlingshus" og faciliteter 

for friluftslivet  er, at der er vand. Muligheden for vand og på sigt også 

toiletforhold m.m. vil give flere friluftsmuligheder på flyvestationen og 

tiltrække flere og nye brugergrupper.  

Lokale projekter skal skabe 

mere dynamik, bedre 

fødegrundlag for dyr og bedre 

naturoplevelser på statens 

arealer  

          

600.000  

Østsjælland Nyvang 

skov: afd 100a,b og  

102, abc og del af 104a. 

Terkelskov, afd 130b, 

128 cde og del af 128a 

Udvidelse af græsningsskov, til gavn for biodiversiteten. Lokale projekter skal skabe 

mere dynamik, bedre 

fødegrundlag for dyr og bedre 

naturoplevelser på statens 

arealer 

          

170.000  

Sønderjylland Kelstrup 

Plantage 

Øget konvertering med indbringning af hjemmehørende og 

klimarobuste arter i tidligere pyntegrøntsbevoksninger i Kelstrup 

Plantage.  

Biodiversitetsskov                7.140  

Sønderjylland Kelstrup 

Plantage 

Øget konvertering med indbringning af hjemmehørende og 

klimarobuste arter i tidligere pyntegrøntsbevoksninger i Kelstrup 

Plantage.  

 Biodiversitetsskov              13.650  



Sønderjylland Kelstrup 

Plantage 

Øget konvertering med indbringning af hjemmehørende og 

klimarobuste arter i tidligere pyntegrøntsbevoksninger i Kelstrup 

Plantage.  

 Biodiversitetsskov              13.650  

Sønderjylland Kelstrup 

Plantage 

Øget konvertering med indbringning af hjemmehørende og 

klimarobuste arter i tidligere pyntegrøntsbevoksninger i Kelstrup 

Plantage.  

Biodiversitetsskov              14.490  

Sønderjylland Lerskov 

Plantage 

Øget konvertering med indbringning af hjemmehørende og 

klimarobuste arter i tidligere pyntegrøntsbevoksninger i Lerskov 

Plantage.  

Biodiversitetsskov              17.200  

Sønderjylland Lerskov 

Plantage 

Øget konvertering med indbringning af hjemmehørende og 

klimarobuste arter i tidligere pyntegrøntsbevoksninger i Lerskov 

Plantage.  

Biodiversitetsskov              24.970  

Sønderjylland Lerskov 

Plantage 

Øget konvertering med indbringning af hjemmehørende og 

klimarobuste arter i tidligere pyntegrøntsbevoksninger i Lerskov 

Plantage.  

 Biodiversitetsskov              

30.850  

Sønderjylland 

Kiskelund Plantage 

Øget konvertering med indbringning af hjemmehørende og 

klimarobuste arter i tidligere pyntegrøntsbevoksninger i Kiskelund 

Plantage.  

 Biodiversitetsskov              44.100  

Sønderjylland Lerskov 

Plantage 

Øget konvertering med indbringning af hjemmehørende og 

klimarobuste arter i tidligere pyntegrøntsbevoksninger i Lerskov 

Plantage.  

Biodiversitetsskov              

48.490  

Sønderjylland 

Bommerlund Plantage 

Konvertering af pyntegrønsbevoksning i Bommerlund Plantage til 

løvskov ved hjælp af lysstilling og underplantning i borede huller.  1/3 

af afdelingen er allerede konverteret i 2016 pga. 2013-stormene. 

 Biodiversitetsskov              55.860  

Sønderjylland orp 

Plantage 

Konvertering af pyntegrønbevoksning i Torp Plantage til løvskov ved 

hjælp af lysstilling og underplantning i borede huller. 1/3 af afdelingen 

er allerede konverteret i 2016 pga. 2013-stormene. Kræver hegn. 

 Biodiversitetsskov              

67.600  



Sønderjylland 

Sønderskoven, 

Oleskobbel, Skelde 

Kobbelskov, 

Nørreskoven, Karholm, 

Fredskov, Fryndesholm 

og Gråstenskovene 

Samarbejdsprojekt med Danmarks Naturfredningsforening der går ud 

på at forbedre vilkårene for flagermus og padder i området. De nye 

tiltag omfatter flagermuskasser, ringning af træer, oprensning af fire 

vandhuller og hævning af vandstand i to moser. Flere N2000-områder 

inddrages.  

 Biodiversitetsskov            110.000  

Sønderjylland 

Askemoser i Kelstrup 

Fredskov, Hønsnap 

Skov, Sønderskov, 

Hjælm Skov, 

Vestermark, Nørreskov 

og Jørgensgaard Skov 

Biodiversitetsskov: Genskabe naturlig vandstand i udgrøftede og 

døende askemoser, til gavn for flora og fauna tilknyttet moser og søer. 

Projektet vil resultere i 22 moser hvor vandstanden hæves. Der skabes 

ca. 21 hektar mere våd natur med samlet 3 hektar nye åbne vandflader. 

Der lukkes ca. 5 km grøfter. Flere steder vil projektet gavne friluftslivet 

ved at skabe nye åbne områder og småsøer langs skovvejene. 

 Biodiversitetsskov            

250.000  

Sønderjylland Gråsten 

Skoven 

For at få flere brugergrupper ud i naturen kan der skabes 

handikapvenlige adgangsforhold fra p-pladsen til Slotshaven og 

Karpedambruget, samt forbedring af 2 broer på stisystemet. 

Stiforbedring. Projektet skaber sammenhæng.  

Lokale projekter skal skabe 

mere dynamik, bedre 

fødegrundlag for dyr og bedre 

naturoplevelser på statens 

arealer  

          

130.000  

Sønderjylland Søgård 

Skov 

3 shelters til overnatningspladsen i Søgård Skov for at sikre, at der 

fortsat kan være shelters i det stærkt benyttede område. 

Lokale projekter skal skabe 

mere dynamik, bedre 

fødegrundlag for dyr og bedre 

naturoplevelser på statens 

arealer 

          175.000  

Sønderjylland Kalvø 

afd. 2706 c og Varnæs 

afd. 2801 

Øget pleje af to biologisk vigtige, afgræssede § 3-beskyttede 

naturområder (strandeng og eng). 

Lokale projekter skal skabe 

mere dynamik, bedre 

fødegrundlag for dyr og bedre 

naturoplevelser på statens 

arealer 

            

80.000  



Sønderjylland Bedre fødegrundlag for hjortevilt og bier: På et tidligere 

planteskoleareal ud til åbne marker ønskes bl.a. hjortevildt og bier 

hjulpet ved plantning af blomstrende og frugtbærende buske og 

småtræer samt lind og spidsløn.  

Lokale projekter skal skabe 

mere dynamik, bedre 

fødegrundlag for dyr og bedre 

naturoplevelser på statens 

arealer 

          

100.000  

Søhøjlandet 

Hvinningdal Skov 

Biodiversitetsskov: Lille, yderligt liggende areal beriges med eg/lind og 

skovbrynsbuske til gavn for bl.a. bier og andre insekter. 

 Biodiversitetsskov              71.000  

Søhøjlandet 

Sønderskoven 

Biodiversitetsskov: Mulighed for at indbringe hjemmehørende, 

klimarobuste arter ind i en monokultur af nål.  

Biodiversitetsskov              91.000  

Søhøjlandet Alle skove 

med gamle træer langs 

veje. Især Nordskov, 

Østerskov, Vesterskov , 

Sønderskov og Velling 

Bevaring ved topkapning af stående risikotræer som veterantræer for at 

understøtte sjældne arter knyttet til veterantræer  

 Biodiversitetsskov            

100.000  

Søhøjlandet Thorsø 

Bakker 

Biodiversitetsskov: Øget konvertering af nåleskov til bøg og eg samt 

lind til at understøtte bier mv.  

 Biodiversitetsskov            119.000  

Søhøjlandet 

Hvinningdal Skov   

Biodiversitetsskov: Øget konvertering af nåleskov til mere klimarobust 

og artsrig skov.  

Biodiversitetsskov            131.000  

Søhøjlandet 

Østerskoven 

Naturgenopretning af mose ved rydning af opvækst.  Biodiversitetsskov            

150.000  

Søhøjlandet Renovering 

af Trækstien 

Forbedring af en strækning af Trækstien langs Gudenåen ved 

Kongensbro på ca. 5 km. - for at understøtte helårig brug af det 

enestående område. Yderligere 7 km. skal forbedres inden strækningen 

fra Silkeborg til Kongensbro er fuldt renoveret. Der arbejdes på 

medfinansiering.   

Lokale projekter skal skabe 

mere dynamik, bedre 

fødegrundlag for dyr og bedre 

naturoplevelser på statens 

arealer  

          

3.000000  



Søhøjlandet 

Vesterskoven 

Adskillelse af brugergrupper for at understøtte, at flere får glæde af 

naturen ved etablering af et udfordrende mountain-bikespor mhp. at 

lede MTB væk fra det øvrige stinet.   

Lokale projekter skal skabe 

mere dynamik, bedre 

fødegrundlag for dyr og bedre 

naturoplevelser på statens 

arealer  

      300.000  

Søhøjlandet Ny Vissing 

kloster 

Mere engpleje ved Gudenåen. Rydning, hegning, græsning. Lokale projekter skal skabe 

mere dynamik, bedre 

fødegrundlag for dyr og bedre 

naturoplevelser på statens 

arealer 

          175.000  

Storstrøm Ulvshale, 

Møn 

Frifuftsformidling på Ulvshalecenteret på Møn. Afmærkning af ruter i 3 

forskellige længder. Herunder et stort friluftskort med turforslag og 

oplevelser. Ruter afmærkes.  

Lokale projekter skal skabe 

mere dynamik, bedre 

fødegrundlag for dyr og bedre 

naturoplevelser på statens 

arealer 

          

100.000  

Storstrøm Kongskilde, 

Vandmøllen 

Indretning af vandformidlingsrum i Vandmøllen. Vandmøllen 

renoveres i år og bliver nyt offentligt formidlingssted.  

Lokale projekter skal skabe 

mere dynamik, bedre 

fødegrundlag for dyr og bedre 

naturoplevelser på statens 

arealer  

          

350.000  

Storstrøm Østfalster, 

Gedser 

Gedser Fuglestation (partnerskab) ønsker at øge kapaciteten på 

fuglestationen ved at indrette 1. sal. Fuglestationen laver formidling for 

NST og med øget kapacitet vil en fuglefestival i efteråret være muligt. 

Lokale projekter skal skabe 

mere dynamik, bedre 

fødegrundlag for dyr og bedre 

naturoplevelser på statens 

arealer  

          

350.000  

Storstrøm Klinteskov Pleje af levesteder for sjældne arter knyttet til overdrev som levested, 

medfinansiering (klargøring samt egenbetaling) af hegnings- og 

rydningsprojekter i Natura 2000-områder: Høvblege og Jydelejet  

Lokale projekter skal skabe 

mere dynamik, bedre 

fødegrundlag for dyr og bedre 

naturoplevelser på statens 

arealer 

            

80.000  



Storstrøm 

Majbøllereservatet 

Særlig pleje af levesteder på strandenge, medfinansiering (klargøring 

samt egnbetaling) af hegnings- og rydningsprojekter i Natura 2000-

områder: Majbølle Nor, Sandvig og Avnø  

Lokale projekter skal skabe 

mere dynamik, bedre 

fødegrundlag for dyr og bedre 

naturoplevelser på statens 

arealer 

          

120.000  

Storstrøm Fodsporet 

330 / hele strækningen 

Særlig indsats for markfirben + lysåbne naturtyper på 50 km 

baneskråningerne langs "Fodsporet" mellem Næstved og Slagelse.  

Lokale projekter skal skabe 

mere dynamik, bedre 

fødegrundlag for dyr og bedre 

naturoplevelser på statens 

arealer 

          

200.000  

Thy Korsø Klitplantage Hjortevildt og bier i Korsø Plantage: Tilplantning med hjemmehørende 

især løvtræer og buske mm har til formål at binde 2 

skov(plantage)områder sammen med et større åbentlige 

klithedelandskab, Flyvklit.  

Biodiversitetsskov            

245.000  

Thy Vandet og Bavn 

plantager 

Biodiversitetsskov: Underplantning af tidligere pyntegrøntbevoksning 

med hjemmehørende og klimarobust løvtræ.  

Biodiversitetsskov            

250.000  

Thy Tved, Isbjerg og 

Nors Sø 

Opgradering af faciliteter i det nationale naturområde Hanstholm 

Vildtreservat, som har et stort besøgstal.   

Lokale projekter skal skabe 

mere dynamik, bedre 

fødegrundlag for dyr og bedre 

naturoplevelser på statens 

arealer 

          

360.000  

Thy Fosdalen At fastholde og udbygge gode naturoplevelser i den meget besøgte 

Fosdal. Udskifning af boardwalk gennem dalen ad den afmærkede 

vandrerute.  

Lokale projekter skal skabe 

mere dynamik, bedre 

fødegrundlag for dyr og bedre 

naturoplevelser på statens 

arealer  

          

850.000  

Trekantområdet 

Gyttegård plantage 

Biodiversitetsskov: Øget konvertering fra nål til løv mhp. biodiv, 

klimarobusthed etc.: Bøg, eg, ær, lind, kirsebær 

 Biodiversitetsskov              

27.000  

Trekantområdet Fårup 

Skov 

Biodiversitetsprojekt med etablering af hegning og afgræsning af lille, 

fugtig og fin skoveng.  

 Biodiversitetsskov              

35.000  



Trekantområdet 

Gyttegård plantage 

Biodiversitetsskov: Etablering af bredt løvtræsbælte til gavn for dyr, 

fugle og insekter. Der plantes følgende buske og træarter: 

bøg,eg,ær,lind,kirsebær,benved,mirabel, tjørn,slåen,kvalkved,vild 

abild,klitrose,æblerose. 

Biodiversitetsskov              

54.000  

Trekantområdet Bjerge 

Skov 

Etablering af skoveng med græsning i Bjerge Skov.  På sigt vil der her 

udvikles en skoveng med fugtigt miljø, orkideer og masser af insektliv. 

 Biodiversitetsskov              

70.000  

Trekantområdet 

Gyttegård plantage 

Biodiversitetsskov:Mulighed for hurtigere at få indbragt 

hjemmehørende og klimarobuste arter og samtidig forsøge at tilgodese 

fødegrundlaget for vilde dyr, fugle og insekter.  Der plantes følgende 

buske og træarter: bøg,eg,ær,lind,kirsebær,benved,mirabel, 

tjørn,slåen,kvalkved,vild abild,klitrose,æblerose. 

 Biodiversitetsskov              

97.000  

Trekantområdet 

Frederikhåb Plantage 

Biodiversitetsskov:   Mulighed for at hurtigere at få indbragt 

hjemmehørende og klimarobuste arter og samtidig forsøge at tilgodese 

fødegrundlaget for vilde dyr, fugle og insekter.  Der plantes følgende 

buske og træarter: bøg,eg,ær,lind,kirsebær,benved,mirabel, 

tjørn,slåen,kvalkved,vild abild,klitrose,æblerose.. Der plantes følgende 

buske og træarter: bøg,eg,ær,lind,kirsebær,benved,mirabel, 

tjørn,slåen,kvalkved,vild abild,klitrose,æblerose. Ialt 12 ha. 

Biodiversitetsskov            

216.000  

Trekantområdet 

Frederikshåb 

Anlæg af 5,5 km ny cykelsti gennem Frederikshåb Plantage med 

stabilgrus/stenmel til forbindelse af eksisterende cykelstisystem 

mellem Vejle og Billund. Sikrer bedre cykeladgang til såvel plantage 

som Naturcenter Kirstinelyst og Randbøl Hede fra stort opland.  

Lokale projekter skal skabe 

mere dynamik, bedre 

fødegrundlag for dyr og bedre 

naturoplevelser på statens 

arealer  

          

130.000  

Trekantområdet 

Troldhedebanen/Ferup 

Forbedring af sidste del af Troldhedebanestien (1,2 km) med stenmel 

fra Ferup Sø til Ferup for at skabe sammenhæng med eksisterende 

stisystem i "Hartesløjfen". Med stenmelsbelægning skabes adgang for 

såvel cykler som barnevogne/handicappede. Yderligere udbedring af 

våde partier på forbindelsessti op over overdrevsskrænt ved Ferup Sø 

som sikrer forbindelse til øvrigt stisystem. 

Lokale projekter skal skabe 

mere dynamik, bedre 

fødegrundlag for dyr og bedre 

naturoplevelser på statens 

arealer  

          

450.000  



Trekantområdet 

Svanemosen 

Biodiversitet: Græsning med geder i Svanemosen samt nedskæring af 8 

ha. Birkeopvækst, til gavn for moseflora og -fauna og vil være en god 

opfølgning på et afsluttet LIFE-projekt.  

Lokale projekter skal skabe 

mere dynamik, bedre 

fødegrundlag for dyr og bedre 

naturoplevelser på statens 

arealer 

            

85.000  

Trekantområdet 

Haltrup Hede 

Genskabe Haltrup Hede, som længe har været under tilgroning af 

uønsket nåleopvækst. Alle forudsætninger for at genskabe en god hede 

er tilstede endnu og lokaliteten byder både på enebærhede og våde kær. 

Ialt 51 ha. Rydning, hegning og græsning. 

Lokale projekter skal skabe 

mere dynamik, bedre 

fødegrundlag for dyr og bedre 

naturoplevelser på statens 

arealer 

          

375.000  

Vadehavet Lovrup Skov Rydning af underskov for uønsket opvækst to nyetablerede 

skovgræsningsfenner i hhv. Lovrup- og Draved Skov. De to lysåbne 

skovfenner på i alt tilsammen ca. 25 ha plejes ved afgræsning med 

Skotsk Højlandskvæg.   

 Biodiversitetsskov            115.000  

Vadehavet Arrild 

Plantage 

Biodiversitetsskov: Skovenge og lysninger i Arrild Plantage til gavn for 

en lang række dyrearter fra insekter over flere fuglearter til hjortevildt. 

Projektet øger endvidere publikums mulighed for at iagttage hjortevildt 

fra plantagens veje. Projektet sammenbinder eksisterende lysåbne 

arealer. 

Biodiversitetsskov            

350.000  

Vadehavet Kirkeby 

Plantage 

Flere mennesker i naturen: Etablering af skovlegeplads i Kirkeby 

Plantage på Rømø. 

Lokale projekter skal skabe 

mere dynamik, bedre 

fødegrundlag for dyr og bedre 

naturoplevelser på statens 

arealer  

          

250.000  

Vadehavet 

Soldaterskoven 

Renovering af eksisterende publikumsfaciliteter i Soldaterskoven mhp. 

at forhindre nedtagning. 

Lokale projekter skal skabe 

mere dynamik, bedre 

fødegrundlag for dyr og bedre 

naturoplevelser på statens 

arealer”,  

          

300.000  

Vadehavet Bjerreskov Ny forbedret bro i Bjerreskov der er helt central for at binde Bjerreskov 

sammen. 

Lokale projekter skal skabe 

mere dynamik, bedre 

          

400.000  



fødegrundlag for dyr og bedre 

naturoplevelser på statens 

arealer”,  

Vadehavet Nørreskov Etablering af to større, lavvandede vandhuller på tidl. markareal i 

udkanten af Tønder for at tilgodese bilag IV arten - Løgfø - som har 

ugunstig bevaringsstatus.  

Lokale projekter skal skabe 

mere dynamik, bedre 

fødegrundlag for dyr og bedre 

naturoplevelser på statens 

arealer 

          

160.000  

Vestjylland 

Klosterheden Plantage 

Biodiversitetsskov: Øget indbring af klimarobust og hjemmehørende 

løvtræ i plantagen.    

 Biodiversitetsskov              

50.000  

Vestjylland 

Klosterheden Plantage 

Biodiversitetsskov: Etablering af græsningsskov, samt plantning af 

hjemmehørende grupper af buske a 0.25ha af især blomstrende og 

tornede buske til gavn mhp. at understøtte bier og andre insekter etc. 

Biodiversitetsskov              

90.000  

Vestjylland Biodiversitetsskov: Der plantes flere løvtrægrupper i stormfaldshuller i 

nåletræsbevoksninger i opløsning, især langs skovbryn for at sætte øget 

hastighed på at konvertere plantagen til en rigere og klimasikker skov.  

 Biodiversitetsskov            

100.000  

Vestjylland Hoverdal, 

Ølgryde Plantage mfl. 

Biodiversitetsskov: Der indbringes 24 løvtrægrupper a 0,25ha i 

ensartede skovfyrbevoksninger for at sætte fart på konverteringen af 

plantagen til en rigere og klimasikker skov.  

 Biodiversitetsskov            

260.000  

Vestjylland Fejsø  Udbygning af naturværdierne i tidligere anlagte kunstige søer i  Fejsø 

Plantage. I Stråsø og Fejsø plantager er der tidligere etableret mindre 

søer. Disse søer blev dengang udformet med stejle bredhældninger og 

for nogle med en ”andeø” i midten. Søerne fremstår derfor i dag med 

relativ lav naturværdi. 

 Biodiversitetsskov            

300.000  

Vestjylland 

Klosterheden 

Nyt madpakkehus ved skovlegeplads Risbæk Lokale projekter skal skabe 

mere dynamik, bedre 

fødegrundlag for dyr og bedre 

naturoplevelser på statens 

arealer  

            

70.000  



Vestjylland Ølgryde Nyt bålhus ved Ølgryde Lejrplads for at understøtte brugen af den 

bynære skov.  

Lokale projekter skal skabe 

mere dynamik, bedre 

fødegrundlag for dyr og bedre 

naturoplevelser på statens 

arealer  

          

100.000  

Vestjylland Nørre Nebel 

Skov 

Opgradering af Lejrpladsen ved Nebel Bjerg.  Lokale projekter skal skabe 

mere dynamik, bedre 

fødegrundlag for dyr og bedre 

naturoplevelser på statens 

arealer  

          

160.000  

Vestjylland Harpøt 

havn, Nissum fjord 

Øgede muligheder for at understøtte initiativer i regi af Naturpark 

Nissum  Fjord:  Stier, skiltning, opholdspladser, adgangsforhold m.v. 2 

shelters, 3 bord/bænkesæt, bålsted, madpakkehus, primitivt toilet, off. 

Vand,  for at understøtte flre naturoplevelser ved Nissum Fjord. 

Lokale projekter skal skabe 

mere dynamik, bedre 

fødegrundlag for dyr og bedre 

naturoplevelser på statens 

arealer  

          

260.000  

Vestjylland flere (Gl. 

Ulborg-arealer) 

Forsøg med etablering af ved-vildtagre til supplement af af føde til 

hjortevildtet. Formålet er også at  afdække om det er en vej 

Naturstyrelsen skal videre af for at reducere markskader. 

Lokale projekter skal skabe 

mere dynamik, bedre 

fødegrundlag for dyr og bedre 

naturoplevelser på statens 

arealer 

          

100.000  

Vestsjælland Bidstrup 

(Heide Overdrev) 

Biodiversitetsprojekt for den sjældne Hasselmus: Plantning af 

hasselmusvenlige bevoksninger i dens kerneområde. 

Biodiversitetsskov              

25.000  

Vestsjælland Bidstrup 

(Heide Overdrev) 

Biodiversitetsprojekt for den sjældne Hasselmus: Plantning af 

hasselmusvenlige bevoksninger i dens kerneområde. 

Biodiversitetsskov              

30.000  

Vestsjælland 

Bidstrup(Helvigstrup) 

Biodiversitetsprojekt for den sjældne Hasselmus: Plantning af 

hasselmusvenlige bevoksninger i dens kerneområde. 

Biodiversitetsskov              

30.000  

Vestsjælland Bidstrup 

(Heide Overdrev) 

Biodiversitetsprojekt for den sjældne Hasselmus: Plantning af 

hasselmusvenlige bevoksninger i dens kerneområde. 

 Biodiversitetsskov              

35.000  

Vestsjælland Biodiversitetsprojekt for den sjældne Hasselmus: Plantning af  Biodiversitetsskov              



Bidstrup(Helvigstrup) hasselmusvenlige bevoksninger i dens kerneområde. 40.000  

Vestsjælland Bidstrup 

(Valborup 

Biodiversitetsprojekt for den sjældne Hasselmus: Plantning af 

hasselmusvenlige bevoksninger i dens kerneområde. 

Biodiversitetsskov              

60.000  

Vestsjælland Kongsøre 

Grevinge 

Etablering af søer/vådområder i Kongsøre og Grevinge skov. 

Etablering af græsning incl. det planlagte vådområde i Kongsøre Skov, 

til gavn for biodiversiteten. 

Biodiversitetsskov            175.000  

Vestsjælland Bidstrup  Nye anlæg for at understøtte naturoplevelser i del af Nationalpark 

Skjoldungernes land og Skjoldungestien - 2 sheltere, 1 bålhus, 1 

multtoilet. 

Lokale projekter skal skabe 

mere dynamik, bedre 

fødegrundlag for dyr og bedre 

naturoplevelser på statens 

arealer  

          

275.000  

Vestsjælland 

Lynghøjsøerne 

Videreudvikling af rekreative Svogerslev Grusgravsområde i 

samarbejde med Roskilde Kommune og de mange brugere 

Lokale projekter skal skabe 

mere dynamik, bedre 

fødegrundlag for dyr og bedre 

naturoplevelser på statens 

arealer  

          

545.000  

Vendsyssel Biodiversitetsskov: Øget konvertering med indbringning af 

hjemmehørende og klimarobuste træarter i fejlslagne kulturer 

Biodiversitetsskov            

100.000  

Vendsyssel Blokhus 

plantage 

Biodiversitetsskov: Underplantning med løv for at bringe flere 

hjemmehørende og klimarobuste arter ind i arealer med sitkagran i 

opløsning.   

Biodiversitetsskov            

200.000  

Vendsyssel Tranum 

plantage 

Koldmosearealer som på sigt skal udlægges til urørt skov. Selvsået 

indførte arter fjernes konsekvent 

 Biodiversitetsskov            

250.000  

Vendsyssel Tranaum, 

Læsø og Skagen 

plantager 

Nedskæring af uønsket opvækst (ex. Contortafyr) under gammel 

skovfyr for at understøtte en naturlig flora mv.  

 Biodiversitetsskov            

400.000  



Vendsyssel Læsø 

Plantage 

Etablering af et storhegn til afgræsning i området ved Højsande og 

Foldgårdssøen med henblik på at begrænse hindringer for friluftslivet 

(ridning, cyklende og gående) i form af flere nuværende hegnslinje som 

går på tværs af ruter og spor. Adgang til storhegnet sikres med 6 færiste 

ved de eksisterende veje samt et antal låger og led  ved nuværende 

ruter og spor. Supplerende skiltning vil også være en del af projektet. 

Lokale projekter skal skabe 

mere dynamik, bedre 

fødegrundlag for dyr og bedre 

naturoplevelser på statens 

arealer”,  

          

100.000  

Vendsyssel Skagen 

Plantage 

Omlægning og opgradering af Skagen MTB rute vil forbedre og 

udbygge det friluftsmæssige muligheder i naturen omkring Skagen.  

Lokale projekter skal skabe 

mere dynamik, bedre 

fødegrundlag for dyr og bedre 

naturoplevelser på statens 

arealer”,  

          

100.000  

Vendsyssel Tversted 

Plantage 

Renovering af toiletbygningen i Tversted Plantage   Lokale projekter skal skabe 

mere dynamik, bedre 

fødegrundlag for dyr og bedre 

naturoplevelser på statens 

arealer”,  

          

825.000  

Vendsyssel Etablering af vandhul til gavn for padder Lokale projekter skal skabe 

mere dynamik, bedre 

fødegrundlag for dyr og bedre 

naturoplevelser på statens 

arealer 

            

20.000  

Vendsyssel Munkens 

Klit 

Etablering af to vandhuller og evt.oprensning af et eksisterende med 

Løgfrø 

Lokale projekter skal skabe 

mere dynamik, bedre 

fødegrundlag for dyr og bedre 

naturoplevelser på statens 

arealer 

            

50.000  

Vendsyssel Tornby 

Plantage 

Øget naturpleje i form af rydning af uønsket opvækst på lysåbne 

arealer. 

Lokale projekter skal skabe 

mere dynamik, bedre 

fødegrundlag for dyr og bedre 

naturoplevelser på statens 

arealer 

          

125.000  



Vendsyssel Skagen 

Plantage 

Etablering af to vandhuller i vestlige del, matriale bruges til opfyld i 

grøfter i Kirkesig og Gyvelsti. 

Lokale projekter skal skabe 

mere dynamik, bedre 

fødegrundlag for dyr og bedre 

naturoplevelser på statens 

arealer 

          

200.000  

 


