
 

- Landmanden som naturforvalter 

 
Natureman-projektet har fokus på at bevare og beskytte naturtyperne rigkær, kildevæld og 
overdrev i 11 Natura 2000-områder fordelt på 8 kommuner. Projektet ønsker at udvikle naturpleje 
som en særlig driftsgren og skabe og afprøve incitamenter som gør det økonomisk interessant for 
landmanden at pleje naturarealer ved afgræsning eller slæt. Læs mere om projektet på 

Naturemans hjemmeside: LIFE IP Natureman - landmanden som naturforvalter (life-
natureman.dk) 
Som lodsejer i projektområderne er der en række muligheder, der åbner sig som aktiviteter (se 

nedenfor) 

1. Omkostninger forbundet med ansøgninger 
Du kan søge om tilskud til projekter i forhold til rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning i 

de særligt udpegede Natura 2000-områder via den eksisterende ordning: ”Rydning af tilgroede arealer og 

forberedelse til afgræsning”. Dækkes omkostningerne ikke af den eksisterende ordning kan Natureman i 

nogle tilfælde dække dem. Læs mere om ordningen hér: Tilskudsguide - Landbrugsstyrelsen (lbst.dk) 

2. Afprøvning af ny teknologi 
Mulighed for at være med til at afprøve nye teknologier indenfor naturpleje, der skal være med til at gøre 

tilsyn og arbejdet omkring dyrene smartere og mindre tidskrævende. Indtil videre afprøves droner og GPS-

halsbånd. 

3. Naturrådgivning 
Mulighed for at modtage op til 10 timers rådgivning om eksempelvis naturpleje, dyrevelfærd, økonomiske 

muligheder osv. 

4. Naturprojekter 
Mulighed for at modtage op til 10 timers rådgivning ved større naturprojekter som eksempelvis etablering 

af vådområder, indhentning af myndighedstilladelser, styring af projektøkonomi osv. 

5. Fokus på særlige arter 
Udarbejdelse af en fokusplan for sjældne arter. Med planen får man konkret rådgivning om, hvordan 

forholdene kan bevares eller forbedres for disse arter samtidig med at der stadig drives 

landbrugsproduktion og/eller naturpleje.   

6. Naturlig hydrologi 
Forundersøgelse og etablering af hydrologitiltag.  

7. Rydning og bekæmpelse af invasive arter 
Du kan søge om tilskud til 10 timers rådgivning omkring rydning og bekæmpelse af invasive arter. Du kan 

også søge om at få dækket omkostningerne forbundet med rydning, afbrænding og lign. 

8. Opstart af dyrehold til afgræsning 
Udvælgelse og omkostninger forbundet med indkøb af ”lånekøer” af robust race eller anden type dyr til 

naturpleje. Rådgivning til opstart med dyrehold. 

9. Etablering af fællesskaber 
Facilitering ved opstart af en ERFA-gruppe, Udarbejdelse af forpagtningskontrakter og græsningsaftaler og 

lignende. Der kan også være ønske om en fælles grej-kasse eller lign., hvor omkostninger forbundet med 

indkøb af eksempelvis grej dækkes. 

10. Stier og rekreative tiltag 
Mulighed for at modtage op til 10 timers rådgivning omkring placering af faciliteterne, hjælp til ansøgning om 

større stiforløb og lign. 

11. Biomassehøst 
Lade sine arealer indgå i en biomassehøst-ordning og rådgivning forbundet med biomassehøst. 

12. Jordfordeling 
Igangsætning af jordfordeling for at udnytte arealerne bedst muligt. Udføres af Landbrugsstyrelsens 

jordfordelere. 

 

https://life-natureman.dk/
https://life-natureman.dk/
https://lbst.dk/tilskudsguide/


 

Kontakt kommunen eller Naturstyrelsen, hvis der er interesse i at få sat aktiviteter i gang 

på dine arealer indenfor projektområdet. Se kontaktoplysningerne på kommunens 

projektdeltagere og Naturstyrelsen Himmerland. 

 

Er du i tvivl om hvorvidt dit areal ligger i et af projektområderne, så kontakt din 

kommune. Vær opmærksom på at projektområderne ligger indenfor Natura2000-

områderne. 

 

I projektet anvender vi mange forskellige rådgivere. Det er dog vigtigt at den valgte 

rådgivning udføres af en af vores rådgivere fra Listeordningen. Se mere om 

listeordningen nedenfor og find listen på hjemmesiden: Liste over rådgivere (life-

natureman.dk) 

 

Listeordningen – certificerede Natureman-rådgivere 

Private land- og skovbrugere med arealer indenfor de 11 Natura 2000-områder kan få tilskud til 

rådgivning. Den enkelte jordejer kan frit vælge konsulent fra listen over godkendte 

konsulenter.  Listen bliver løbende opdateret, når der bliver godkendt nye konsulenter.  

 

Rådgiverne i denne listeordning er alle certificerede Natureman-rådgivere, der har deltaget på 

en uddannelsesdag og som løbende bliver opdateret på opgaver indenfor Natureman-projektet. 

Rådgiverne tilhører i dagligdagen lokale landboforeninger og består af både 

planteavlskonsulenter, miljø og naturkonsulenter, vildtkonsulenter osv. 

 

Kontaktoplysninger 

Projektleder Viborg Kommune:  

Eva Christensen 

Mobil: 8787 5571 

Mail: echr@viborg.dk 

 

Projektmedarbejder Viborg Kommune: 

Tina Bøje Clausen 

Mobil: 8787 5557 

Mail: tcla@viborg.dk 

 

Naturstyrelsen: 

Telefon: 7254 3900 

Mail: natureman@nst.dk 

 

https://life-natureman.dk/landmanden/tilskud-til-raadgivning/liste-over-raadgivere/
https://life-natureman.dk/landmanden/tilskud-til-raadgivning/liste-over-raadgivere/
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