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Vejledning - Tilskud til lokale naturprojekter 
 
 
Har dit naturprojekt X-faktor? 
Har du et naturområde, som trænger til en kærlig hånd, eller har du en god idé, der kan 
skabe mere biodiversitet i Gribskov, så kan du søge om tilskud til at få det gennemført! 
 
Du kan søge om tilskud til f.eks. naturpleje, naturgenopretning og andre former for 
naturprojekter. Det kan f.eks. være rydning af bevoksning for at genskabe lysåben natur, 
tilskud til hegning af et naturareal, der ønskes afgræsset, rydning omkring og oprensning af 
dit vandhul, anlæg af nye vandhuller til fordel for løgfrøer mv.  
 
Tilskudspuljens størrelse? 
Tilskudspuljen er på i alt 1,0 mio. kr. til lokale naturprojekter. Tilsagn skal gives i 2021. 
 
Hvem kan søge om tilskud?  
Private lodsejere/borgere, foreninger og organisationer mv. kan søge om tilskud til lokale 
naturprojekter. 
 
Gribskov Kommune kan ikke deltage i projekterne som samarbejdspartner.   
 
Hvad er kravene for tilskud? 
Naturprojektet skal leve op til disse kriterier: 

- Projektets formål er naturpleje, naturgenopretning eller andre typer naturprojekter 
- Projektet udføres i Gribskov Kommune 
- Projektet kan gennemføres i perioden 01.11.2021 – 01.03.2023.  
- Projektet skal kunne rummes inden for gældende regler f.eks. 

Naturbeskyttelsesloven, fredningsbestemmelser m.fl.  
- Aktiviteterne må ikke betales af andre tilskud.  
- Projektets budget er mellem 5.000 kr. og 50.000 kr., inklusive moms. 

 
Tilskuddet kan efter en konkret vurdering benyttes som medfinansiering til andre 
tilskudsansøgninger. Du kan supplere tilskudsbeløbet med egen finansiering. 
 
Projekter, der ikke opfylder alle kriterierne, kommer ikke i betragtning.  
 
Ansøgning: 
Ansøgning sendes til Gribskov Kommunen pr. e-mail på tms@gribskov.dk, mrk. ”Ansøgning 
om tilskud til naturprojekt”. 
 
Din ansøgning skal indeholde: 
- Titel på projektet. 
- Beskrivelse af projektet og hvordan det bidrager til at øge biodiversiteten. 
- Placering af projektet, markeret på et kort.  
- Projektarealets størrelse. 
- Tidsplan for projektet. 
- Den ansvarlige for projektet, samt evt. andre aktører. 
- Budget for projektet samt hvilket beløb der søges om tilskud til. 
- Forventet udgift og ansvar for fremtidigt drift/vedligehold. 
- Oplysning om hvorvidt der er ansøgt om andre tilskud til aktiviteten. 
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- Kontaktoplysninger. 
 
Ansøgningsfrist 
Ansøgning om tilskud til dit naturprojekt skal være modtaget på mail til tms@gribskov.dk 
senest søndag den 22. august 2021. 
 
Hvordan prioriteres ansøgningerne? 
Naturprojekterne vurderes og prioriteres efter en række prioriteringskriterier: 

- Projektets pris og natureffekt 
- Projekter, som ligger inden for fredede områder vægtes højt 
- Projekter, der indeholder særlige prioriterede planter og dyr, vægtes højt  
- Projekter, der er til glæde for flere vægtes højt 
- Projekter, hvortil der er offentlig adgang vægtes højt 
- Projekter med flerårig biodiversitetsfremmende effekt (mindst 3-5 år) vægtes højere 

end projekter med kortvarig effekt (1-2 år).  
 
Det er kommunens ønske, at tilskudsmidlerne kommer flest mulige ansøgere og forskellige 
projekttyper til gode og er geografisk fordelt i kommunen.  
 
Udbetaling sker efter udlæg. Du afholder, som ansøger, alle udgifter inklusive moms. 
Kommunen refunderer dokumenterede tilskudsberettigede afholdte udgifter.  
 
Tilskudsberettigede udgifter?  
Du kan søge om tilskud til aktiviteter og materialer, der er direkte koblet til og nødvendige 
for dit naturprojektets gennemførelse. Tilskudsberettigede udgifter er f.eks. indkøb af 
materialer som le til høslæt, udgifter til etablering af hegn (pæle, hegnstråd mv.), 
entreprenørudgifter til oprensning af vandhuller, rydning af bevoksning mv.  
 
Du kan ikke få tilskud til løn for eget arbejde, drift og vedligehold af eksisterende anlæg 
(bygninger, maskiner mv.), forplejning, benzin/diesel/olie til egne maskiner, udgifter, der 
finansieres af andet tilskud, indkøb med henblik på kommerciel anvendelse mv.[Listen er 
ikke udtømmende. 
 
Hvornår får du svar? 
Alle projektansøgninger vurderes og prioriteres efter ansøgningsfristens udløb. Vi kontakter 
dig, hvis vi har brug for supplerende oplysninger om dit projekt. Alle projekter, der lever op 
til kravene, prioriteres efter prioriteringskriterierne. Hvis dit projekt bliver godkendt, 
kontakter vi dig via digital post for oplysninger om cvr/cpr nr. og bankkontonummer for 
udbetaling af tilskud. Alle projekter, der lever op til kriterierne, får tilsagn om tilskud inden 
for den samlede økonomiske ramme.  
 
Dit tilsagn er betinget af, at projektet får de nødvendige myndighedsgodkendelser.  
 
Du får svar på din ansøgning inden udgangen af oktober 2021.  
 
Hvordan udbetales tilskuddet? 
Dit tilskud udbetales på baggrund af dokumentation for afholdte tilskudsberettigede 
udgifter (udlæg). Du kan ikke få forskudsudbetaling. Dit udlæg refunderes Du skal sende 
din anmodning om udbetaling til Gribskov Kommune senest 1. april 2023. Fristforlængelse 
kan gives i særlige tilfælde. 
 
Du kan få refunderet dit udlæg på følgende måde:  

• Du sender en udbetalingsanmodning med kopi af kvitteringer for afholdte udgifter 
(udlæg), eller vedhæfter din faktura for f.eks. entreprenørudgifter (udlæg).  

• Kommunen udbetaler tilskuddet (de tilskudsberettigede udgifter) til din bankkonto.  
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• Kommunen kan godt refundere en udgift, der fremgår af en specificeret faktura, der 
endnu ikke er betalt af dig. Det kan f.eks. være relevant, hvis der er tale om større 
udgifter. Det forudsætter, at det tydelig fremgår, af naturopgaven er udført og hvad 
der er udført (specificeret faktura). Du skal stadig selv betale fakturaen. Kommunen 
udbetaler ikke tilskud (fakturabeløbet) direkte til entreprenør mv.  

 
Kommunen skal have minimum 20 dage til håndtering af din udbetalingsanmodning og 
udbetaling af de tilskudsberettigede udgifter. Husk at få aftalt tilstrækkelig lang 
betalingsfrist med din entreprenør, så du kan nå at betale fakturaen rettidigt, indregnet 
minimum 20 dage til kommunens sagsbehandling og udbetaling. Du betaler altid selv for 
naturprojektets udgifter, og udgifterne refunderes af kommunen. 
 
Du kan maksimalt få refunderet udgifter svarende til dit projekts tilsagnsbeløb. Der kan 
ikke søges om tilsagnsforhøjelse. Udgifter, der overstiger tilsagnsbeløbet, refunderes ikke.  
 
Besigtigelse når projektet er gennemført 
Dit gennemførte naturprojekt besigtiges som udgangspunkt altid af kommunen i forbindelse 
med kommunens behandling af din udbetalingsanmodning. Formålet med besigtigelsen er 
at kontrollere om projektet er gennemført i overensstemmelse med din ansøgning og 
beskrivelse. Vi vil også tage nogle billeder til brug for kommunens hjemmeside om 
biodiversitetsprojekter.  
 
Hvis dit projekt opgives 
Hvis dit projekt må opgives, efter der er afholdt udgifter, f.eks. indkøbt materialer til 
høslæt eller hegning, dækker kommunen de afholdte dokumenterede udgifter. Som 
udgangspunkt tilfalder indkøbte materialer kommunen. Det beror på en konkret vurdering, 
idet sådanne materialer muligvis kan genanvendes i kommunens egne naturprojekter mv.  
 

Spørgsmål 
Du kan kontakte Gribskov Kommune, hvis du har spørgsmål til tilskudspuljen. Send din mail til 
tms@gribskov.dk, mærket: ’Tilskud til naturprojekt [indsæt titlen på dit naturprojekt]’. 
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