
A. Oplysninger om ansøger ~i~-: ::U,.
~:O\'{~7;.~;...J:t:'· · 

CV R-nr. 

53460518 
CPR-nr. (hvis ej CVR-nr.) 

Navn 

Den selvejende institution Laaenhus 

Vejnavn og nr. 

Kærleddet 24 

Lokalt stednavn Postnr. 

7700 
By 

Thisted 

Telefon nr. 

97986706 
Mobil nr. 

61725752 

E-mail 

annabrit. u@gmail .com 
Ønskes korrespondance fremadrettet pr. e-mail, sæt kryds : 

[8J Ja D Nej 
Ønskes tilsagnet fremsendt pr. e-mai l, sæt kryds: 

[8J Ja D Nej 

Projektnavn (evI. stednavn) 

Rydning af bakker, Låenhus Tangen 

Projektets beliggenhed (kommune) 

Mariagerfjord Kommune 
Markblokn ummer (Angivet nummer for hvert områder) 

Findes ikke. Det drejer sig om 1 a Lånhus, Ove 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 
NaturErhvervstyrelsen 

Ansøgning om tilsagn til Natura 2000-projekter om 
rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til 
afgræsning 

Jf. bekendtgørelse nr. 177 af 28. februar 2012 om tilskud til Natura 2000-projekter om 

rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 

Det udfyldte ansøgningsskema med bilag skal sendes til : 

NaturErhvervstyrelsen, Center for Projekttilskud, Pioner Al le 9, 6270 Tønder eller 
e-mail : projekttilskud@naturerhverv.dk 

Ansøgningsfristen er den 1. maj 2013. 

Vejledning til udfyldelse af skemaet findes i "Vejledning om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning 

af tilgroede arealer og om forberedelse til afg ræsning". 

,'.)': 


NaturErhvervstyrelsen 	 Pioner Alle 9 Tel: +45 33958000 E-mail:projektlilskud@naturerhverv.dk 
DK-6270 Tønder www.naturerhverv.fvm.dk 

B. Oplysninger om projekttype 

Ang iv hvilke(n) projekttype(r) denne ansøgning omfatter 

D 1. Forberedelse til afgræsning 

http:www.naturerhverv.fvm.dk
mailto:E-mail:projektlilskud@naturerhverv.dk
mailto:projekttilskud@naturerhverv.dk
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c. Oplysninger om projektets størrelse, beliggenhed og ejerforhold 

Størrelse i ha 

Projektområde i alt 6,5 

Arealer i projektområdet beliggende indenfor de særligt udpegede Natura 
2000-arealer til rydning 6,5 

Arealer i projektområdet beliggende indenfor de særligt udpegede Natura 
2000-arealer til pleje 6,5 

Privatejede arealer i projektområdet 6,5 

Offentligt ejede arealer i projektområdet 0,0 

D. Oplysninger om skov " 
. 

Gennemføres projektet på arealer med skov eller er projektet beliggende i skov? DJa r8J Nej 

Hvis ja, beskriv nærmere. 

Projektarealet er tilgrænsende skov flere steder. Endvidere er tilgroningen så fremskreden , at det 
stedvist kan minde om skov. Hele projektarealet er dog DEVANO-kortlagt som lysåben natur 

E. Redegør for nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder 
-

Rydn ingen kræver dispensation fra nbi § 3, Rydningen er endvidere anmeldepligtig aktivitet , jf. 
naturbeskyttelseslovens § 19 b, idet der er ta le om rydning af ene. 

F. EU's udbudsregler eller tilbudslovens regler 
:,' 

Oplys om projektet er omfattet af en kontrakt, som er omfattet af EU's udbudsregler eller tilbudslovens regler. 

r8J Ja D Nej 

Hvis ja, beskriv hvordan reglerne overholdes for projektet. 
Hvis nej, beskriv hvorfor reglerne ikke er gældende for projektet. 
Projektet kræver 2 underhåndsbud 
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Forberedelse til afgræsning 

G.1. Forberedelse til afgræsning  Faktuelle oplysninger ·i·f,; :.:-.~ ~:Jf::~ 

Investering Antal meter/antal stk. Ha omfattet Type 
Hegn 

Drikkevandsforsyning 

Fangfolde 

Elforsyning 

G.2. Forberedelse til afgræsning  Projektbeskrivelse :""," ."c,:, -.: ~ .....i,F<,.• 
, . ", 

Formål og indhold 

Effekt på naturtyper og arter i Natura 2000-området 

Hvordan gennemføres projektet 

Begrundelse for den valgte løsn ing 

Kan projektet opretholdes i 5 år 

G.3. Forberedelse til afgræsning - Opgørelse af tilskudsgrundlag :;;·X'" .";;{.:-,it';.;, ; 

Tilskudsberettigede udgifter kr. i alt 

Udgifter til investeringer i materiel og til an lægsarbejder vedrørende etable
ring af hegn, drikkevandsforsyn ing, fangfolde og elforsyning (udfyld også 
rubrik G.4,) 
Udgifter til løn til tilsagnshavers personale, der er beskæftiget med projektet 
(udfyld også rubrik G.5.) 

Andet (angiv hvilke udgifter, udfyl d også rubri k G.4. ) 

Udgifter i alt 

Moms kan kun medtages, når denne endeligt bæres af ansøger 
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G.4. Specifikation af udgifter til investeringer i materialer og til ani. ... 
andet 

...1 ~ ~tm"';i 
.f*,~~:-:".';:~~'~, 

Investering Antal Stykpris I alt 

I alt 

G.5. Specifikation af løn til tilsagnshavers personale 
~/:' ',' 

Akt iv itet Timer Timeløn I alt 

I alt 

G.6. Redegør for eksisterende hegnsudformning og tilstand - medse 
he net o kort over den eksisterende he nslin·e. 

Husk at ved lægge bilag og skrive under på sidste s ide. 
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Rydning af tilgroede arealer 

H.1. Rydning af tilgroede arealer 
,. 

Faktuelle oplysninger 

Aktivitet Ha omfattet Antal timer Bemærkninger 
Manuel rydning 3,5 305 Arealet er så skrånende de fleste steder, at 

kun manuel rydning er muligt 
Maskinel rydning 3 335 Nedskæring sker maskinelt, hvor det er 

muligt. Visse steder vi l ene fjernes med 
rod/trækkes op. Der vil blive brugt 
grenknuser til at rydde mindre krat (ris) og 
nyere opvækst af især ær. 

Andet (angiv arten) Der bruges køreplader efter en behowurde
ri ng og eventuelle større kørespor retable
res . 

I alt 6,5 635 

H.2. Rydning af tilgroede arealer - Projektbeskrivelse 
Formål og indhold 
Projektarealet er meget ti lgroet og der er en reel fare for, at de lysåbne naturtyper helt vil forsvinde, hvis 
der ikke sker et indgreb. Formålet er at stoppe tilgroningen og genskabe lysåbne betingelser, og dermed 
sikre afgræsningen fremadrettet. 

Effekt på naturtyper og arter i Natura 2000-området 
Det er forventningen, at rydningen vil forbedre den strukturelle t ilstand, her og nu, og på længere sigt 
medvirke til at forbedre artstilstanden. Rydningen vil derfor medvirke til , at der er større sandsynlighed for 
at opnå gunstig bevaringsstatus for flere forskellig naturtyper bl.a. enebærkrat (51 30) og surt overdrev 
(6230). Cirka 10% af enen på enekrat (5130) vil blive efterladt og op til 10% vedplantedække vil blive 
stående på overdrev mv. Der vil blive efterladt enkelte større og biologisk værdifulde træer (eg og æble) 
af hensyn ti l køernes mulighed for læ og skygge. 

Hvordan gennemføres projektet 
Området er meget vanskell igt tilgængeligt. Rydningen vil derfor primært fo regå ved manuel nedskæring 
af træer og buske. Mindre dele vil blive ryddet ved knusning af nyere opvækst (ris) af mindre arter. Hvor 
det er muligt vil ene buske blive trukket op med rod. Vedmaterialet vil blive trukket ud af området ved 
brug af specielt modificerede køretøjer. Slugterne er mest velegnede som arbjedsveje. Eventulle større 
kørespor i bunden af slugterne retableres , således der ikke efterlades større varige spor. Det ryddede vil 
blive lagt i bunke på kørefast eng nord for projektområdet. Herfra flises materialet og bortskaffes. 
Projektet vil blive gennemført efter august 2014 
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Fjernes det ryddede materiale fra projektområdet 

[gi Ja D Nej 

Hvis nej, beskriv da nærmere 

Sælges det ryddede materiale som flis 

[gi Ja D Nej 

Hvis ja, oplys da forventet indtægt 

15.000 

Beg ru ndelse for den valgte løsning 

Den valgte løsning vil på den mest nænsomme vis åbne arealet op igen og standse tilg roningen, uden at 
efterlade væsentlige varige spor på naturarealer. Tilbuddet fra Naturklip er det billigste, og derfor valgt, 
da tilbuddene vurderes lige skånsom me og hensigtsmæssige 

Kan projektet opretholdes i 5 år 
Ja. Arealet indgår allerede i dag og i fremtiden i en græsningsdrift. 

H.3. Rydning af tilgroede arealer - Godkendelse fra din kommune 
Kommunen er hørt og såfremt projektet gennemføres som beskrevet i denne ansøgning, er kommunen 
indstillet på at meddele de nødvendige tilladelser 

Evt. navn på afdeling og kontaktperson i kommunen (gerne mai ladresse): Rasmus F. Frederiksen, 
rafre@mariagerfjord.dk, tlf. 97 11 36 19 

Hvis ikke du har taget kontakt til din kommune, gør NaturErhvervstyrelsen det i forbindelse med be

handlingen af din ansøgning. 

H.4. Rydning af tilgroede arealer - Projektarealets status 

Til brug for vurdering af om arealet er omfattet af forpligtigelse til rydning i medfør af lov 
om drift af landbrugsjorder (lovbekendtgørelse nr. 191 af 12/03/2009) anføres fø lgende: 

Arealet var tilg roet med træer eller buske den 1. september 2004 

Sæt kryds 

Ja ~ Nej D 

Arealets hældning er større end 20 % Ja ~ Nej D 

Arealet er umuligt at rydde med almindelige landbrugsmaskiner Ja ~ Nej D 

mailto:rafre@mariagerfjord.dk
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H.5. Rydning af tilgroede arealer - Opgørelse af tilskudsgrundlag 
.' 

Tilskudsberettigede udgifter kr. i alt 

Udgifter til investeringer i materiel og til anlægsarbejder vedrørende rydn ing 
af træer og buske og fjernelse af ryddet plantemateriale (udfyld også rubrik 
H.6J 

495.075,00 

Udgifter ti l løn til tilsagnshavers personale, der er beskæftiget med projektet 
(udfyld også rubrik H.7) 

Andet (angiv hvilke udgifter, udfyld også rubrik G.6.) 

Udgifter i alt 495. 075, 00 

Moms kan kun medtages, når denne endeligt bæres af ansøger. 

H.S. Specifikation af udgifter til investeringer i materialer, til anlægsal~ ~~~' ;;"-~'. 
det ~:;i-""'~':~·;;::;::-

Investering Antal Stykpris I alt 

Mandetimer m. nedskærring/skovning på skrænter 
og ved kildevæld, samt finpudsning og oprydning 

305 415 126.575,00 

Maskintimer m. midigraver, udkører, opsamler og 
grenknuser 

335 1100 368.500,00 

I alt 495.075,00 

H.7. Specifikation af løn til tilsagnshavers personale \~r 
Aktivitet Timer Timeløn I alt 

I alt 

Husk at vedlægge bilag og skrive under på sidste side. 
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Generelt 

'.. -
I. Bilag (Kort, fotos, tilbud, budget og evt. andre relevante bilag) 
[gi 1. Kort der viser afgrænsning af projektom rådet. Kortet skal vise projektområdets beliggenhed i forhold til de 
særligt udpegede Natura 2000-arealer. For projekter om forberedelse til afg ræsn ing, skal det også fremgå af kortet, 
hvor der planlægges opsætning af hegn, elforsyn ing, drikkevandsforsyning og fangfold. Kortet skal være med 2013 
blok num re. 

[gi 2. To bindende tilbud, der omfatter mindst 90 % af de anslåede udgifter 

[gi 3. Fotos fra 2013 af arealer der er omfattet af ansøgning om ryd ning 

D 4. Andet 

J. Erklæring og underskrift 

Undertegnede ansøger erklærer, at oplysningerne i ansøgningen er i overensstemmelse med de faktiske forhold 
og afgivet uden forbehold, og at ansøger er be end ed betingelser for tilsagn o g udbetaling af tilskud. 

Dato Underskrift 

30.4.2013 


Gynækolog i5k-Obstetris~ Afd. Y 
AarhUS universitetshOsPital 
8200 Aarhus N 
Tlf. 7845 3325 


