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Naturfondens langsigtede sigtelinjer
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✓ Særlig indsats for den truede natur og 
biodiversitet

✓ Større og mere sammenhængende 
områder, fri dynamik

✓Projekter med blivende værdi

✓Projekter med mulighed for 
naturoplevelser

✓Udnytte synergier / samarbejder /      
samfinansiering www.ddnf.dk



Fokusområder

(+)

• Konkrete private arealer

• Naturgevinst/gør en forskel

• Målbare og varige 
natureffekter

• Arealerhvervelse eller 
tinglysning

• Synergieffekter

• Brede samarbejder

• Folkelig forankring

(-)

• Offentlige arealer

• Tidsbegrænset effekt

• Forskning

• Fredningsopgaver

• Erstatning af offentlige tiltag 
eller støtteordninger 
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To projekttyper

• Typisk > 1,5 mio. kr.

• Udvalgt fra fondens 
projektkartotek, der består af 
fondens egne ideer og 
indsendte forslag

• Fonden er med i projekt-
udvikling
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Mindre projekterStore projekter

• < 1,5 mio. kr.

• Støttes via ansøgningsrunder

• Fonden er ikke med i 
projektudvikling



Større projekter
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Rewilding Mols Bjerge (120 ha)

Mandø (137 ha)

Bøtøskoven (150 ha)

Mols Bjerge Nord (45 ha/90 ha)

Kollund Skov (130 ha)

Hammer Bakker (450 ha/ 715 ha)



Større projekter

…og mindst muligt af:

• Små isolerede ejendomme

• Ejendomme med lav naturværdi

• Ejendomme med store dyre bygninger

• Arealer der allerede er sikret af fredninger el. lign.

• Forundersøgelser
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Det gode projekt indeholder følgende:

*** Naturværdi (arealer med eksisterende eller potentielt store naturværdier)

*** Effekt (målbar og varig natureffekt)

**   Udviklingspotentiale (potentiale for noget større)

**   Samarbejdsmuligheder

*     Naturoplevelser 

*     Medfinansiering 



Mindre projekter

2016: 1. ansøgningsrunde
o Pulje: 15 mio. kr. – maks. 1,5 mio. kr. pr. projekt

o Uddelt: 11,8 mio. kr. til 18 projekter

2018: 2. ansøgningsrunde
o Pulje: 15 mio. kr. – maks. 1,5 mio. kr. pr. projekt

o Uddelt: 10 mio. kr. til 15 projekter

Nye ansøgningsrunder?
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Ansøgningsrunder
Der kan søges penge til mindre projekter via særlige 
ansøgningsrunder. Annonceringen foregår på fondens 
hjemmeside og i medier. 



Kontakt

Kontakt os:

Mail: kontakt@ddnf.dk
Hjemmeside: www.ddnf.dk 
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