
Landmanden som naturforvalter

LIFE IP



Integrerede LIFE-projekter (IP)

• 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



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





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



Landmanden som naturforvalter

Mål: 

• At forbedre og på sigt skabe gunstig bevaringsstatus for de truede 

naturtyper rigkær, kildevæld og overdrev i 11 Natura 2000 områder

Delmål:

• Sammenkæde naturarealer til større sammenhængende områder og 

derved øge robustheden og biodiversiteten af områderne. 

• At skabe større, sammenhængende og dermed økonomisk 

interessante områder for landmanden. 

• At gøre naturforvaltning til en rentabel driftsgren for landbruget med 

fokus på landmanden som naturforvalter.



Landmanden som naturforvalter 

– hvorfor nu det????

• 80 % af arealet med lysåben natur er i privat eje

• Den nuværende tilstand af arealerne viser driften til dato

• Hvordan arealerne udvikler sig afhænger af hvordan de 

forvaltes fremadrettet.

• Vi ønsker gennem jordfordeling at skabe større 

sammenhængende naturområder. Naturarealerne er små og 

stærkt fragmenterede.

• Vi ønsker gennem jordfordeling at samle ejerskabet af 

naturområderne og gøre den fremtidige drift rentabel, og 

dermed mere fremtidssikret



Hvorfor er ådalene interessante?

• Store forekomster af de sjældne naturtyper rigkær, kildevæld 

og overdrev

• Konfliktområde benyttelse/beskyttelse

• Vigtigt i forhold til indsatser for vandmiljø

• Vigtigt i forhold til klimaindsatsen

• Kulturhistoriske, landskabelige og rekreative interesser

• Vigtig i forhold til den regionale udvikling

• Multifunktionel brug af ådale



INTEGRERET

ADAPTIVT

MULTIFUNKTIONELT

HELHEDSORIENTERET



• 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

• Støtteordninger med fokus på naturværdier

• Udvikling af høst af naturgræs til biomasse 

• Videncenter for naturforvaltning

• Uddannelse og rådgivning i naturpleje som driftsgren

• Komplementære projekter

Indsatser i LIFE IP Natureman



30-40 helhedsplaner i ådalene:

Hvordan får vi bedst lavet en overordnet plan i ådalene 

og involveret lokalsamfundet?

• Første trin: Hvad ved vi allerede, og hvordan kunne en 

overordnet vision for området se ud? - Internt

• Næste trin: Hvilke interesser og muligheder er der 

lokalt? – Inddragelse af lodsejere m.v.

• Samles i lokal helhedsplan – opsamling af viden og 

vision, udvælge konkrete aktiviteter, angive finansiering

• Til sidst: Gennemførelse

- og så gribes de gode ideer og muligheder der kommer 

ind undervejs



Helhedsplaner i ådale



Helhedsplaner i ådale
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Helhedsplaner i ådale:

Regional Landskabsstrategi for Nørreådalen (Viborg)

Medfinansiering af interviewundersøgelse om lokale interesser og 

prioriteringer gennemført af Københavns Universitet. Præsenteret på 

offentlige møder i september. Undersøgelsen er udgangspunkt for lokale 

aktiviteter.





INTEGRERET

ADAPTIVT

MULTIFUNKTIONELT 

HELHEDSORIENTERET



Tak for opmærksomheden


