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Naturpulje 2020
Baggrund og formål
I Flertalsgruppens budgetaftale for 20201 er der afsat penge til en styrkelse af naturen med Tryggevælde Ådal som et særligt fokusområde.
Naturområder og biodiversitet:
Forligspartierne ønsker at styrke biodiversiteten, at forbedre eksisterende naturområder og skabe nye. Derfor er naturpuljen øget betragteligt i 2020 og overslagsårene. Der er derudover afsat midler til en treårig projektansættelse med det formål at skabe flere sammenhængende naturområder og at skabe bedre adgang til
områderne. Hovedfokus vil være på at virkeliggøre visionen om Stevns Naturpark i
Tryggevælde Ådal og at søge om ekstern støtte til naturprojekter2.
Naturpuljen skal derfor både målrettes arbejdet med Tryggevælde ådal samt løfte
øvrige projekter indenfor de nærmere beskrevne rammer.
Puljen vil afsæt i FNs 17 verdensmål for bæredygtig udvikling og prioritere lokal
forankring og lokalt engagement. Såvel kommunens administration som foreninger, sammenslutninger mm. kan søge om midler til
gennemførsel af projekter.
De konkrete mål, som er aktuelle for puljen, er:
mål 3 - sundhed og trivsel,
mål 11 - bæredygtige byer og lokalsamfund
mål 13 - klimaindsats
mål 14 - livet i havet (herunder kystnære økosystemer)
mål 15 - livet på land
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Naturpuljen til stier og udvikling af natur i Stevns Kommune vil 2020 derfor have til
formål, at:







sikre eksisterende natur,
udvikle ny og sammenhængende natur,
understøtte relevante initiativer i Tryggevælde ådal indenfor puljens rammer,
skabe rekreative stisystemer, faciliteter og tilhørende skiltning,
understøtte relevante formidlingstiltag,
samt at understøtte øvrige initiativer, der vil øge biodiversiteten.

Der fastsættes en minimumsgrænse pr. projekt på 25.000 kr., og som udgangspunkt tildeles maksimalt 100.000 kr. pr. projekt men dette kan forhøjes efter vurdering af det enkelte projekt.
Hvem kan søge støtte?
Foreninger, borgerforeninger, bylaug, grundejerforeninger og interessegrupper
med et interessant projekt, der har til formål at fremme natur og stier til gavn for en
bred gruppe af borgere. Kommunens administration kan ligeledes igangsætte projekter.
Følgende kriterier vurderes ved ansøgning (i en ikke prioriteret rækkefølge)
 Projekter bør i størst muligt omfang sikre integration mellem flere aspekter som
eksempel klimatilpasning, fremme af biodiversitet, rekreativ udnyttelse og lign.
 Projekter skal tage afsæt i et eller flere af FNs 17 verdensmål (f.eks. livet på
land, livet i vand, klimaindsats og/eller sundhed og trivsel).
 Ansøger skal være bosiddende i kommunen; foreninger skal have lokalt tilhørsforhold i kommunen, og rent fysisk skal projektet vedrøre arealer i Stevns Kommune.
 Projekterne skal være til gavn for en større gruppe af borgere i kommunen og
der skal være offentlig adgang.
 Projektet må ikke være i modstrid med lokale interesser – f.eks. landsbylaug,
ejerlaug eller andre foreninger, der har adgang til projektets arealer.
 Ingen kommercielle aktiviteter er forbundet med projektet efter dets realisering.
 Projekter realiseres i overensstemmelse med tilhørende natur-, plan- og jordforureningslovgivning samt lokal planlægning og øvrig relevant lovgivning.
 Det er en fordel, at støttemodtager(e) sørger for fremtidig vedligeholdelse og
løbende drift af det støttede. Det kan f.eks. omfatte snerydning, saltning, sikring
af forsvarlig stand af hegn og broer, relevant skiltning (f.eks. skøjteforbud på is
på gadekær). Kommunen kræver i den forbindelse en underskrevet aftale om
pleje.
 Projektet må gerne indeholde elementer fra både puljen ”Naturpulje 2018” og
puljen ”Landsby- og udviklingspulje 2018” (beløbsgrænserne på 25-100.000,gælder fortsat).
 Administrationen orienterer det stående politiske udvalg om hvilke projekter,
der har opnået tilskud en gang årligt. I forbindelse med projekter kan kommu-
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nen give støtte til og evt. betinge sig ansøgers brug af konsulentrådgivning.

Eksempler på støtteberettigede projekter
Natur i det åbne land og øgning af biodiversiteten
 Målrettet pleje af værdifulde naturtyper (f.eks. enge/rigkær og strandenge)
 Etablering af paddehuller.
 Vandløbsrestaurering (f.eks. genslyngning, udlægning af gydegrus (til fisk) og
sten eller åbning af rørlagte strækninger).
 Generel forbedring af vandmiljøet i søer og gadekær.
 Etablering af faciliteter til gavn for flora og fauna (f.eks. insekthoteller, stenbunker, stendiger, hule træstammer).
 Anlæg af stier med dertil hørende skiltning, faciliteter og formidling
 Rekreative stier gennem det åbne land i samarbejde med og gennem inddragelse af borgere og lodsejere (f.eks. langs skel og vandløb).
 Formidling langs stierne (f.eks. af natur- og kulturhistorie).
 Elementer til differentieret brug af stierne (f.eks. geocaching).

Opsætning af rekreative faciliteter

• Bænke, bålhytter, shelters og andre lejrlivsfaciliteter.
Naturpleje og naturgenopretning

• Beskæring af træer og buske, høslæt/slåning af græs og urter, afgræsning, afbrænding, tilkastning af dræn mm.
Jordopkøb

• Opkøb af jord på initiativ fra kommunen, såfremt der er tale om jord med høj naturmæssig værdi eller jord, der ligger i Tryggevælde å-dal.
Bynær natur

•Skole- og byhaver.
• Ekstraordinær naturpleje af grønne arealer tilknyttet landsbyer (f.eks. byskove,
parker og rekreative områder)

• Borgerinddragende naturprojekter.
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