
Indkøbsplan for Naturstyrelsen

Titel Beskrivelse Aftalens 
forventede løbetid

Ansvarlig 
organisatorisk enhed

Forventet 
offentliggørelse af 
udbud

Forventet 
udbudsform

Rådgivningsopgaver ift. 
kloakeringsprojekter

Rammeaftale om alle kommende rådgivningsopgaver ift. 
Kloakeringsprojekter (tjenesteydelse)

4 år Økonomi 2022 Q4 EU-udbud

Lastbiltransport af rundtræ Rammeaftale om lastbiltransport af rundtræ 
(tjenesteydelse)

4 år Driftscentret 2022 Q4 EU-udbud

Flisfældning og udkørsel  i 
hhv. Jylland og på Sjælland

6 rammeaftale om flisfældning og udkørsel i hhv. Jylland 
og på Sjælland (tjenesteydelse)

4 år Driftscentret 2022 Q4 EU-udbud

Betalingsparkering Koncessionskontrakt om drift af 
betalingsparkeringsanlæg ved Hammershus 3 år med mulighed 

for yderligere 2x1 
års forlængelse

Bornholm 2023 Q1 Annoncering

Flishugning af stakke på 
Sjælland og Bornholm

Kontrakt om flishugning af stakke på Sjælland og 
Bornholm (tjenesteydelse)

Uafklaret Driftscentret 2023 Q1 EU-udbud

Udskiftning af 
boosterstation

Kontrakt ifm., at pumpestation til bypass/kystfodring af 
oprensningssediment i Hvide Sande skal udskiftes. 
Opgaven indeholder både varekøb og installation. 

1 år Kystdirektoratet 2023 Q1 EU-udbud

Lastbiltransport af flis Kontrakt om lastbiltransport af flis (tjenesteydelse) 5 år Driftscentret 2023 Q1 EU-udbud
Arbejdsbeklædning   Rammeaftale om indkøb af arbejdsbeklædning og 

tilbehør i samarbejde med Miljøstyrelsen og 
Miljøministeriet (varekøb)  

4 år HR 2023 Q2 EU-udbud

Indkøb af vildtplanter Rammeaftale om indkøb af vildtplanter (varekøb) 4 år Nordsjælland 2023 Q1 EU-udbud
Biomassehøst inden for 
KLP Kvorning

Kontrakt om biomassehøst på lavbundsarealer i 
Nørreådalen (tjenesteydelse)

1 år Himmerland 2023 Q2 Annoncering

Indkøb af hegnsprodukter Rammeaftale om indkøb af produkter til opsætning af 
vildthegn m.v. (varekøb)

4 år Driftscentret 2023 Q3 EU-udbud

Første registrering af 
biodiversitet i 
naturnationalparkerne

Rammeaftale om registrering af vegetation, strukturer og 
andre artsgrupper (tjenesteydelse)

4 år Natur 2023 Q3 EU-udbud 

Bestandsgående flishugning Kontrakt om bestandsgående flishugning, 1-2 delaftaler 
(tjenesteydelse)

5 år Driftscentret 2023 Q3 EU-udbud 

Græsslåning Kontrakt om græsslåning på enhedens arealer 5 år Hovedstaden 2023 Q3 Annoncering
Indkøb af skovplanter Rammeaftale om indkøb af skovplanter (varekøb) 4 år Nordsjælland 2023 Q4 EU-udbud
Betalingsparkering Koncessionskontrakt om drift af 

betalingsparkeringsanlæg i Jægersborg Dyrehave
3 år med mulighed 
for yderligere 2x1 
års forlængelse

Hovedstaden 2023 Annoncering

Materialer til skilteprogram Rammeaftale om indkøb af træmaterialer til styrelsens 
skilteprogram (varekøb)

4 år Natur 2023 EU-udbud

Udvikling af 
Naturstyrelsens 
publikumskort, foldere og 
andre relaterede materialer

Rammeaftale om opgaver forbundet med udvikling af 
styrelsens publikumskort, foldere og øvrige materialer 
(tjenesteydelse)

4 år Natur 2023 EU-udbud

Kaffe og te Rammeaftale om indkøb af kaffe og te. Aftalen udbydes i 
et samarbejde med universiteterne (varekøb)

4 år Driftscentret 2023 Q1 EU-udbud

Naturstyrelsen offentliggør flere gange årligt indkøbsplaner med forventninger til fremtidige offentlige udbud og annonceringer.
Der må påregnes at kunne opstå ændringer som følge af ændrede forudsætninger. Ændringerne vil ikke nødvendigvis fremgå af indkøbsplanen, da denne ikke holdes 
løbende opdateret. Interesserede opfordres derfor til at holde sig orienteret om offentliggjorte udbud på www.udbud.dk og på Naturstyrelsens hjemmeside

Udbud & Indkøb den 5. januar 2023


