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Ansøgningsvejledning til Pilotnaturpark 
 
 
Ansøgningsskemaet skal udfyldes og må max fylde 10 sider eksklusiv bilag. Projektbeskrivelse, 
tidsplan, kortmateriale samt budget og finansieringsforslag skal vedlægges som bilag.  
 
Ansøgningen sendes til swe@friluftsraadet.dk og fr@friluftsraadet.dk 
 

I udarbejdelsen af ansøgning til Danske Naturparker, er det altid muligt at få sparring og vej-
ledning fra Danske Naturparkers sekretariat. Det anbefales at tage kontakt i god tid inden an-
søgningen indsendes. 
 
 

Ansøgningsprocedure 
 
Ansøgningsfrist  
Der er ansøgningsfrist til Danske Naturparker to gange årligt: den 1. marts og 1. oktober.  
 
Ansøgningsmateriale 
Ansøgeren skal indsende et udfyldt ansøgningsskema (max 10 sider), hvor der som bilag 
skal vedlægges foreløbig projektbeskrivelse af pilotnaturparken, kortmateriale, tids-
plan for pilotnaturparkperioden samt budget og finansieringsplan. Ansøgningsskemaet 

udarbejdes, så det tydeligt fremgår, hvordan kriterium 1-7 kan opfyldes og hvordan der vil ar-
bejdes mod at opfylde alle 10 kriterier i løbet af pilotnaturparkperioden.  
 
Ansøgningen til Danske Naturparker skal indsendes af den eller de kommuner, som er 
ansvarlige for pitlotnaturparken. Hvis flere kommuner går sammen om en pilotnaturpark laves 
én fælles ansøgning.  
 
Behandling af ansøgninger 
Alle ansøgninger behandles først af Nationalkomiteen for Danske Naturparker, der foretager en 
faglig vurdering af ansøgningen. Nationalkomiteen udarbejder derefter en indstilling til Frilufts-
rådets bestyrelse, som træffer endelig beslutning. Når den endelige beslutning er truffet, gives 
der besked til den/de ansvarlige kommuner for den respektive pilotnaturpark.  
 
I processen op til udarbejdelsen af ansøgningen kan man altid kontakte sekretariatet for Dan-
ske Naturparker for sparring og vejledning. Det anbefales at tage kontakt i god tid.  
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Uddybning af bilag 
 
Projektbeskrivelse  
Projektbeskrivelsen skal angive en beskrivelse af områdets status og potentiale samt den fo-
reløbige projektudvikling inden for de seks temaer: natur, kulturarv, friluftsliv, erhverv, for-
midling og turisme. 
 

Kortmateriale  
Kortmaterialet skal angive pilotnaturparkens foreløbige afgrænsning og/eller potentielle udvi-
delsesmuligheder, samt en oversigt over beskyttede og fredede arealer samt øvrige arealer, 
der lever op til kravet om at være beskyttet natur jf. kriterie 1.  
 
Budget og finansieringsplan 
Budget og finansieringsplan skal tydeliggøre de ressourcer, der er afsat til driften af og arbej-

det med pilotnaturparken i løbet af mærkningsperioden.  
 
Tidsplan  
Tidsplanen for pilotnaturparkperioden skal som minimum angive de planer der er lagt for at 
kunne sandsynliggøre opfyldelsen af De 10 Kriterier, herunder hvornår naturparkplanen for-
ventes udarbejdet og behandlet politisk i kommunerne.  
 
Andre informationer 
 
Pris 
Der betales årligt et medlemsgebyr på 25.000 til Danske Naturparker.  
 
Mærkningsperiode 
Mærkningsperioden for en pilotnaturpark er 5 år. Lige så snart det kan dokumenteres, at alle 
10 kriterier for Danske Naturparker kan opfyldes, kan der indsendes en ansøgning om at blive 

optaget som Naturpark. Ansøgning til Naturpark kan findes på Danske Naturparkers hjemme-
side.  
 

 

Tjekliste til ansøgning 

 
✓ Udfyldt ansøgningsskema (max 10 sider) 

✓ Projektbeskrivelse af områdets status og potentiale samt foreløbig projektudvikling in-

den for de seks temaer (vedlægges som bilag) 

✓ Budget og en finansieringsplan for mærkningsperioden (vedlægges som bilag  

✓ Tidsplan (vedlægges som bilag) 

✓ Kortmateriale (vedlægges som bilag)
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Ansøgningsskema til Pilotnaturpark (max 10 sider) 
                   

Kommune(r): 
Stevns Kommune 
 

Kontaktperson(er): 
 
Kristoffer Schou 
 

E-mail: 
 
KriSchou@stevns.dk 

Tlf.: 
 
20548269 
 

Mobil: 
 
20548269 

Adresse: 
 
Rådhuspladsen 4, 4660 Store Heddinge 

 
 

Pilotnaturparkens navn: 
 
Pilotnaturpark Ådalen 
 
 

Evt. samarbejdspartnere/kommuner: 
 
Foreningen for Tryggevælde og Stevns Ådals Bevarelse, Borgerforeninger i området, Ver-
densarv Stevns (UNESCO). 
 
 

Områdets størrelse (hektar): 

 
429 hektar, med forventelig udvidelse.  
 

Kort beskrivelse af pilotnaturparken:  
 
Pilotnaturpark Ådalen ligger i Stevns Kommune og strækker sig fra sammenløbet af Trygge-
vælde Å og Stevns Å i syd til Tryggevælde Ås udløb ved Strøby Egede i nord.  
Området er hovedsageligt NATURA2000 og kræver en dedikeret bevaringsindsats.  

Pilotnaturpark Ådalen danner rammen om særlige naturtyper, og en botanik og et dyreliv, 
som har lokal og regional betydning.  
Området er sammensat af hovedsageligt privatejede jorder, og pilotnaturparken danner en 
effektiv ramme der vil skabe et stærkt udgangspunkt for at løfte udviklingspotentialer og 
håndtere udfordringer. 
Pilotnaturpark Ådalen arbejder med de seks temaer ud fra et princip om frivillighed og sam-
arbejde, og vil i de kommende år med udgangspunkt i temaerne, relevante samarbejdspart-

nere og lodsejere arbejde hen mod at blive Naturpark.  
 
 
 

Motivering af ansøgning (valgfri):  
Her er der mulighed for at inddrage argumenter som ikke passer ind under de øvrige felter i 
ansøgningsskemaet.  
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Stevns Kommune vil sikre eksisterende natur- og kulturværdier i Tryggevælde Ådal samt 

udvikle potentialer i lokalområdet. Tryggevælde Ådal har i årtier været genstand for bred, 
lokalforankret naturinteresse.  
I midten af 00’erne gik et større initiativ i gang om en helhedsplan for området, der omfav-
ner væsentlige temaer i Danske Naturparkers program.  
I 2012 lå det omfangsrige arbejde om helhedsplan klar, og den havde stor opbakning i lo-
kalsamfundet.  
I 2020 er der fundet midler til at gå konstruktivt til værks og sikre, at der afsøges mulighe-
der for at afgrænse og udvikle en naturpark på baggrund af tidligere arbejde med området 
samt den brede opbakning til en naturpark.  
Naturforeninger, borgerforeninger, skoler og institutioner, politikere og kommunens medar-
bejdere, landbrug og erhverv – disse og flere går nu sammen om at skabe rammerne for at 
lave en naturpark ved Tryggevælde Ådal.  
Og potentialet er stort.  
I første omgang fokuseres der på at selve ådalen (429 hektar) bliver mærket Pilotnaturpark 
Ådalen.  

På sigt kan Pilotnaturpark Ådalen og den kommende naturpark omfavne Faxe og Køge kom-
muners andel af Tryggevælde Ådal og tilstødende vandløb, og dermed udvide naturparken i 
et tværkommunalt samarbejde.  
 
 

De 10 Kriterier 
I de nedenstående felter skal det forklares, hvordan pilotnaturparken kan opfylde kriterium 
1-7, og hvordan det kan sandsynliggøres at kriterium 8-10 opfyldes i løbet af pilotnaturpark-
perioden.  
 
For kriterium 1, 2 og 6 forekommer der undtagelser (se under de respektive kriterier).  
 

1. Minimum 50 % af naturparkens areal skal være beskyttet natur 
Er afgrænsningen endnu ikke vedtaget, skal det sandsynliggøres, at kriteriet kan opfyldes, 

når afgrænsningen vedtages endeligt.  
 
Afgrænsningen er endnu ikke endeligt vedtaget. Dog er hoveddelen af det tilsigtede område, 
som skal danne den fysiske ramme og afgrænsning for Pilotnaturpark Ådalen, beskyttet na-
tur (NATURA2000). Således vil den kommende Pilotnaturpark Ådalen leve op til kravet om 
minimum 50% beskyttet natur. Herfra udvikler vi naturparken og tilsigter at foreslå flere 
hektar i en udvidet version af den foreløbige afgrænsning.  
 

2. Naturparken skal have en præcis geografisk afgrænsning 
Det bedes oplyst, om der findes lodsejere, som ikke har ønsket at være omfattet af af-
grænsningen. Er afgrænsningen for pilotnaturparken endnu ikke vedtaget, vedlægges den 
foreløbige afgrænsning som en del af kortbilaget. Den endelige afgrænsning skal være på 
plads inden ansøgning til Naturpark.  
 
Vedlagt er bilag om den foreløbige afgrænsning.  

 

3. Naturparken skal have en administrativ ansvarlig medarbejder ansat 
 
Som et led i planerne om en kommende naturpark ved Tryggevælde Ådal er det politisk be-
sluttet, at der over en treårig periode (august 2020 – august 2023) er ansat en administra-
tiv medarbejder/Kristoffer Schou på fuld tid til at varetage alt, hvad der har med naturpark-
projektet at gøre. Kristoffer har tidligere siddet i en lignende stilling som Naturvejleder og 
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Sekretariatsleder i Naturpark Mølleåen. Kristoffer har ansvaret for at undersøge mulighe-
derne for, og udviklingen af, en kommende naturpark.  

 

4. Naturparken skal have et naturparkråd 
Beskriv kort, hvilke organisationer og foreninger, der er repræsenteret i rådet. 
 
Naturparkrådet tager udgangspunkt i Stevns Kommunes Grønne Råd, som i dag huser re-
præsentanter for blandt andre:  
Friluftsrådet  

Danmarks Naturfredningsforening  
Vandrådet i Stevns Kommune, Gefion   
Landboforening 
Tryggevælde og Stevns Ådals bevarelse  
Naturstyrelsen  
Østsjællands Biavlerforening  
Dansk Skovforening 
Stevns Jagtforening 

Dansk Ornitologisk Forening 
 
Dertil kommer 2 lodsejerrepræsentanter samt Stevns Kommunes repræsentanter fra 
Teknik & Miljø samt styregruppe for pilotnaturparken.   
 
 

5. Der skal tilvejebringes den nødvendige økonomi til drift og udvikling af natur-

parken samt realisering af naturparkplanen  
Her beskrives kort, med henvisning til bilag vedr. budget og finansieringsplan, hvilke res-
sourcer, der er afsat til mærkningsperioden. 
 
Der er i Stevns Kommune afsat midler til 3 årsværk fordelt i perioden august 2020 – august 
2023 til ansættelse af en medarbejder, som varetager drift og udvikling af Pilotnaturpark 
Ådalen. Primære arbejdsopgaver er at sikre forankring af konceptet samt frivillighed og 

samarbejde i organisationen indadtil, og i Stevns Kommune med borgere, foreninger og di-
verse interessenter. Når mærkningen er realiseret, vil kommunens budgetforhandlinger om 
forlængelse af ansættelsen finde sted.  
Arbejdet med Pilotnaturpark Ådalen tager bl.a. afsæt i den helhedsplan, der ligger for områ-
det (se bilag ”Helhedsplan for Tryggevælde Ådal Fase 5”).  
Stevns Kommune har Naturpuljen på årligt kr. 1 mio. Naturpuljen kan benyttes til projekter 
ifm Pilotnaturparken.  
Se bilag for budget og finansiering ”Budget, finansiering og udvikling for Pilotnaturpark Åda-
len”.  
 
 

6. Naturparken og dens afgrænsning skal være en del af kommuneplanen eller et 
tillæg til denne 
Er afgrænsningen for pilotnaturparken endnu ikke vedtaget, vedlægges den foreløbige af-
grænsning. Den endelige afgrænsning skal være på plads inden ansøgning til Naturpark. 

Kortmateriale vedlægges som bilag. 
 
Kortmateriale er vedlagt som bilag. Afgrænsningen for pilotnaturparken er endnu ikke ved-
taget. Naturparkarbejdet er nævnt i Kommuneplanen, og når Pilotnaturparkprojektet er 
stadfæstet indarbejdes et tillæg til Kommuneplanen. 
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7. Naturparken skal forankres lokalt gennem borger- og lodsejerinddragelsespro-
cesser 

Beskriv kort, hvilke inddragelsesprocesser, der har været gennemført i processen mod at 
blive pilotnaturpark.  
 
Området ved Tryggevælde Ådal har i årtier været omtalt som muligt naturparkområde. Over 
de sidste 15 år er der lavet omfangsrige helhedsplaner for området med henblik på en kom-
mende naturpark. Inddragelsesprocesserne tæller: 
 
- Borgerforeningerne (7) ved Tryggevælde Ådal er inddraget, og lyttet til. Der har været, 

og er fortsat, en del mødeaktivitet og detaljebeskrivelser, og mange af medlemmerne er 

i dag ambassadører for den kommende naturpark.  

 

- Større lodsejere i området er enkeltvis kontaktet og inddraget i processen og tankerne 

om en kommende naturpark i området. Der er god opbakning til planerne.  

 

- Foreningen Tryggevælde og Stevns Ådals bevarelse er et lokalt borgerinitiativ, 

som løbende har været i dialog med Stevns Kommune om planer og forhold på 

egnen, og alle lokale naturentusiaster i foreningen bakker op om naturparkplanerne. 

 

- Danmarks Naturfredningsforening har løbende givet sparring til processen, og alle lokale 

naturentusiaster i foreningen bakker op om naturparkplanerne.  

 

- Dansk Skovforenings, Dansk Ornitologisk Forening og Stevns Jagtforenings lokale 

medlemmer har ligeledes fulgt processen og været inddraget i helhedsplanerne.  

 

- Stevns Folklore Museum og deres lokale medlemmer har været i god dialog om bidrag 

til den kommende naturpark, og bringe de lokale historier i spil.  

 

- Det Grønne Råd i Stevns Kommune er løbende inddraget og orienteret om planerne for 

en kommende naturpark.  

 

- Fremadrettet vil dialog med hver enkelt lodsejer samt borgermøder lægge fundamentet 

for en besluttet geografisk afgrænsning af en kommende naturpark.  

8. Der skal være en koordineret formidling af naturparken for både danske og 
udenlandske besøgende 
Som pilotnaturpark er opfyldelsen af dette kriterium endnu ikke et krav. Opfyldes det alle-
rede, er det stadig muligt at angive her.  
 
Det tilsigtes at:  
- skabe en hjemmeside for pilotnaturparken, hvor både danske og udenlandske besø-

gende kan finde letfordøjelig information.  

- Lave en folder om pilotnaturparken og dens natur.  

- der udpeges en række indgange til naturparken, hvor fysiske infoskilte vil formidle om 

pilotnaturparken.  

- skabe mindst ét ubemandet velkomstområde til pilotnaturparken.  

- Inddrage eksisterende App-løsninger.  
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9. Naturparken skal have mindst én naturvejleder tilknyttet 

Som pilotnaturpark er opfyldelsen af dette kriterium endnu ikke et krav. Opfyldes det alle-
rede, er det stadig muligt at angive her.  
 
Der er ikke ansat en Naturvejleder udelukkende dedikeret til pilotnaturparkprojektet. Dog er 
Stevns Kommunes Naturvejleder tilknyttet pilotnaturparkprojektet og Ådalen ligger i områ-
det for Naturvejlederens arbejdsrevir. End videre er Kristoffer Schou uddannet Naturvejleder 
og vil benytte denne kompetence i sit arbejde med pilotnaturparkprojektet.  

 
 

10. Der skal foreligge en godkendt naturparkplan og denne skal være politisk ved-
taget 
Som pilotnaturpark er opfyldelsen af dette kriterium endnu ikke et krav. Opfyldes det alle-
rede, er det stadig muligt at angive her.  
 
Der foreligger en helhedsplan for området som på en række områder har et indhold der sva-
rer til en naturparkplan. Det forventes at arbejdet med en egentlig Naturparkplan sættes i 
gang i forlængelse af mærkningen Pilotnaturpark. Naturparken vil tage udgangspunkt i pro-
jektbeskrivelsen og helhedsplanen.   
 
 

Eventuelle bemærkninger til de 10 kriterier 

 
 
 
 
 
 

 


