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Hvordan arbejder Naturstyrelsen med 
naturprojekter? 

 
 

Hvad er et naturprojekt? 
Naturstyrelsens naturprojekter bidrager til at understøtte Danmarks natur. Projekterne sikrer levesteder 

for planter og dyr ved at genskabe naturområder, reducere udledning af næringsstoffer til vandmiljøet, 

reducere CO2 udslip fra lavbundsarealer og giver befolkningen bedre muligheder for friluftsliv. I Natursty-

relsen er der 16 lokale enheder fordelt over hele landet, der leder projekterne og samarbejder med part-

nere om udviklingen i det åbne land.  

 

Frivillighed og dialog er nøgleord for samarbejdet mellem Naturstyrelsens lokale enheder, lodsejere, 

kommuner, private fonde, interesseorganisationer og andre interessenter i det åbne land.   

 

Hvordan bliver et projekt til, og hvordan finansieres det?  
Naturprojekter kræver et politisk afsæt, national (med)finansiering og lokal opbakning. Især den lokale 

opbakning er vigtig, hvis det omfatter privat ejendom, da det er frivilligt for lodsejerne at deltage. Derfor 

prioriterer Naturstyrelsen dialogen med dem, der ejer arealerne samt inddragelse af landbrugets organi-

sationer og den lokale kommune, når mulighederne for et nyt projekt undersøges. Et tæt samarbejde 

skaber mulighed for synergieffekter og dermed for at understøtte flere interesser i lokalområdet. De fle-

ste naturprojekter tager mellem 3-7 år og indeholder ofte disse elementer, der tidsmæssigt ligger i for-

længelse af hinanden: Samtaler med lodsejere og kommuner, projektbeskrivelse, udbud, tekniske forun-

dersøgelser, offentlige møder, lodsejerforhandlinger, myndighedsbehandlinger inkl. miljøvurdering, de-

tailprojektering, anlæg og tilsyn, indvielse og til sidst drift.  

 

Ofte gennemføres der flere jordfordelinger i forbindelse med et projekt, og erfaringer har vist, at det kan 

give gode løsninger på praktiske udfordringer. Det er Landbrugsstyrelsen, der forestår jordfordelingerne. 

Jordfordelingerne er en vigtig del af et projekt for lodsejerne. De kan få mere dyrkningssikker jord og en 

bedre sammenhæng af deres ejendom. At afgive egen jord til et projekt kan også være en vanskelig be-

slutning for en lodsejer, og kræver tid og grundige overvejelser.  

 

Finansieringen af projekterne afhænger af projekttypen. Klima-lavbundsprojekter finansieres af nationale 

midler. Vådområdeprojekter finansieres med 75 % af midler fra EU, mens 60 % af midlerne til LIFE-pro-

jekterne kommer fra EU. Den øvrige finansiering kommer fra staten, kommunerne og/eller private fonde.   

 

Klima-lavbundsprojekter 

I et klima-lavbundsprojekt bliver kulstofrige lavbundjorder taget ud af drift, og vandstanden på arealerne 

hæves. Vådgøring reducerer udledning af CO2 og andre klimagasser fra arealerne. Klima-lavbundspro-

jekter bidrager til det nationale mål om at reducere Danmarks udledning af skadelige drivhusgasser med 
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70 % frem mod 2030. Klima-lavbundsprojekter bidrager samtidig til et bedre vandmiljø, mere og bedre 

natur og øgede muligheder for friluftslivet.  

Læs mere om klima-lavbundsprojekter: 

https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/klimalavbundsprojekter/ 

 

Vådområdeprojekter 

Det primære formål med et vådområdeprojekt er at reducere udvaskningen af kvælstof og fosfor til det 

nærliggende vandmiljø. Vandstanden på arealerne hæves, næringsrigt drænvand ledes ud på area-

lerne, hvorved nitrat omdannes til frit kvælstof. Vådområder er ét blandt flere virkemidler i de nationale 

vandplaner, der skal opfylde EU’s vandrammedirektiv.  

Læs mere om vådområdeprojekter: 

https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/vaadomraadeprojekter/ 

 

LIFE-projekter  

LIFE er EU’s instrument til at medfinansiere forbedringen af naturtilstanden inden for Natura 2000 områ-

der. Områderne er udpeget med det formål at bevare og beskytte en række sjældne og truede naturty-

per samt fugle, plante- og dyrearter. Derudover er der i LIFE-projekter også fokus på formidling og ind-

satser som understøtter bæredygtighed, videndeling og lokal forankring.   

Læs mere om Naturstyrelsens LIFE-projekter: 

https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/life-projekter/ 

 

Hvordan er indsatsen for naturprojekter organiseret i  
Naturstyrelsen? 
Naturstyrelsen er til stede i hele landet fordelt på 16 lokale enheder. De lokale enheder har den daglige 

forvaltning af Naturstyrelsens arealer og er kendte i lokalsamfundet. 

 

 

Naturprojekterne er forankret i Naturstyrelsens hovedkontor, hvor et team for naturprojekter ledes af na-

turprojektchefen.  

 

Naturprojektteamet understøtter enhedernes projektledelse gennem faglig sparing, kvalitetssikring og 

udvikling af projektideer og har ansvaret for den landsdækkende koordinering og styring af de oven-

nævnte projektindsatser. Denne understøttelse og styring sikrer fremdrift og en høj grad af professiona-

lisme i projekterne.  

 

Projektlederne på 16 lokale enheder har den lokale kontakt til kommuner, organisationer og lodsejere. 

På basis af det samarbejde kan der identificeres nye projekter.  

 

https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/klimalavbundsprojekter/
https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/vaadomraadeprojekter/
https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/life-projekter/

