
PROCESSEN OMKRING LIFE-ANSØGNINGEN ”CLIMA BOMBINA” 

KNUDSHOVED ODDE – VORDINGBORG KOMMUNE
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Carsten Horup, 
Vordingborg Kommune



Processen bag ansøgningen

 Baggrund for ansøgningen – hvordan opstod 

projektet?

 Hvordan greb vi det an?

 Det faglige indhold i ansøgningen

 Partnere i ansøgningen

 Hvad kræver det, at lave en LIFE-ansøgning?





Store arealer i Natura 2000-

område nr. 169 ”Havet og 

kysten mellem Karrebæk 

Fjord og Knudshoved 

Odde”

Et af landet vigtigste 

områder for den danske 

herpeto-fauna (padder 

og krybdyr).

Nationalt vigtige 

bestande af især 

klokkefrø, strandtudse, 

løgfrø og grønbroget 

tudse.









Baggrund for projektet:

2015: Udkast til Natura 2000-handleplaner 2016-2021:

”Der planlægges og påbegyndes et projekt med etablering af 

vandhuller og forbindelseslinjer mellem disse vandhuller for 

padder på højjorden på Knudshoved Odde før Draget, med det 

formål at sikre de vigtige bestande af padder og deres 

levesteder også ved havstigninger og stadige hyppigere 

højvandshændelser”. 







Tiden går….

2017: DUT-forhandlinger afsluttet! Ca. 20 mio. kr. til national 

medfinansiering via LIFE til to klima-projekter, hvoraf det ene er i 

Vordingborg Kommune!

Så skete der noget…

 Formulering af projekt og accept fra godset til igangsættelse af 

projektet - september 2017

 Hvem kan hjælpe os med ansøgningen? Rådgiver-aftale med 

Bangsgaard og Paludan, november 2017.

 Arealvurdering ved jordfordelingskontoret december 2017.

 Accept af priser i Arealvurderingsrapport – marts 2018

 1. april 2018: Åbning for LIFE-ansøgninger Concept Note og herfra 

fuld gas på indhold i ansøgningen



Det faglige indhold:

EU LIFE CLIMA BOMBINA

Projekt-område 274 hektar



• Udtagning af 110 hektar dyrkningsjord til natur

• Genskabelse af naturlig hydrologi – ca 7 hektar 

vandflade fordelt på ca. 25 vandhuller/ 

vådområder.

Før

Efter







Fokusér på:

 Skær ind til benet!

 Arter og naturtypers sårbarhedsstatus på EU-niveau.

 Udpegningsarter og naturtyper og deres målsætninger angivet i 

Natura 2000-handleplanerne.

 Primære arter og naturtyper

 Sekundære arter og naturtyper

 Læs vejledningen fra EU grundigt!

 Indsatser og tiltag:

 Adressér kendte og beskrevne trusler for arter og naturtyper

 Vær præcis og fokuseret – formidling og forståelse af projektet er 

vigtigt!

 Vælg ord med omhu



Udvidelse af 8 

habitat-naturtyper på 

tidligere agerjord

Fokus-arter og naturtyper –

Clima Bombina



Fokus på genskabelse af naturlige processer og strukturer:

 Genskabelse af naturlig hydrologi

 Udsætning af vilde græssere

 Genskabelse af strukturer

 Turbo på naturudviklingen:

– Bekæmpelse af ukrudtsfrø

– Fjernelse af overjord

– Indsamling og udsåning af naturfrø og udlægning af naturtørv

– Etablering af grupper af buske og træer

– Suplerende opdræt af padder og markfirben

ØKONOMI:

Erfaringspriser og SPT.



Partnere i projektet:

Amphi Consult Sjælland v. Peer Ravn

Stiftung Naturschutz Schleswig Holstein

Miljøstyrelsen, Storstrøm

Miljøstyrelsen, København

Ekspertgruppe med græslandsforskere, padde- og fuglefolk.



Transfer and replication?

Udover hjemmeside, 10 minutters film om projektet, foldere, 

parkeringsplads, bord/bænkesæt, fugleskjul, erfra-møder med større 

jordejere, info-møde med Landbrugsstyrelsen, udlandsekskursioner, 

offentlige ekskursioner m.v.:

Indsatser udenfor projektområdet på lokalt, regionalt og nationalt niveau

 Kommunale projekter

 Skriftlige aftaler med 4 nabo-kommuner om indsatser i projektperioden

 National netværk for klokkefrø-lokalitetsejere.



 Juni 2019: Concept Note indsendt. Detaljeret økonomi-overslag vigtig!

 Vente vente…

 31. Oktober: CP er godkendt – anmodning om indsendelse af fuld 

ansøgning.

 Læs evalueringen grundigt og ret op – eller ind!

 Færdig ansøgning 15. januar 2019 inkl. alle skriftlige aftaler

 Ansøgningens vigtigste papir!

 25. januar 2019: application submitted….



Hvad kræver det at lave en LIFE-ansøgning?

 Professionel assistance til ansøgningsskrivning og fagligt indhold

 Penge til ansøgningsskrivning - 6-cifret beløb.

 Penge til medfinansiering

 En kommunalbestyrelse, der comitter sig til store udlæg og 

projektadministration over mange år

 Gode stabile partnere man har tillid til

 Godt kendskab til lodsejer  - langvarigt samarbejde, der bygger på tillid 

og respekt for interesser.



Tak for ordet!


