
Anlægsforslag 
Budget 2023-2026 

 
Emne: Pulje til biodiversitet og natur Nr.: A50-07 
Politisk udvalg: Politikområde: Afdeling/Tema: 

Klima- Natur og Genbrugsudvalget Natur og Miljø Natur og Miljøafdelingen 
 
1.000 kr. i 2023-priser 2023 2024 2025 2026 

Anlæg – Udgifter 882 675 675 675 
Anlæg – Indtægter     
Anlæg – Netto 675 675 675 675 
Afledt drift – sæt X     

 
Kort beskrivelse inkl. konsekvenser for borger/bruger 
Der blev i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022-2025 afsat 0,550 mio. kr. (2022 priser) i til anlægsbudgettet 
for 2022 samt 0,850 mio. kr. i 2023 og 0,650 mio. kr. i overslagsårene 2024-2025 til pulje til biodiversitet og natur.  
 
Det indstilles, at der afsættes en årlig pulje på 0,882 mio. kr. i 2023 samt 0,675 mio. kr. i overslagsårene 2024-2026 
til biodiversitet og natur. 
 
Projekter indenfor biodiversitet og natur kunne fx være biodiversitetsprojekter i samarbejde med andre kommuner, 
f.eks. Life projekt med fynske kommuner, samarbejde med kommunerne omkring Lillebælt om marin biodiversitet, 
understøttelse af borgerdrevne projekter, biodiversitet i skov og åbne land o.s.v. – hvor der søges om ekstern 
finansiering fra EU, Staten og diverse fonde, og projekter til udvikling af biodiversitet i det åbne land med fokus på 
levende hegn, søer, småskove, blomster og med inddragelse af borgere.  
 
Forbedring af natur og biodiversitet har positiv betydning for borgerne i kommunen. Det forventes at borgere vil blive 
direkte involveret i flere af projekterne. En andel af midlerne bruges til personaleressourcer til at løfte projekterne. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidshorisont  
 

Afhænger af de konkrete projekter. 

 

Klima- og Bæredygtighedsvurdering   
K&B 

vurderet 
Ja/Nej 

Bidrag 
opfyldelse af 

klimamål 
(Stort/Mellem/ 
Lille/Negativt) 

Skønnet drivhusgasudledning (CO2) Er forslaget det bedste 
realistiske klimaforslag 
Ja/Nej 

Anlægsperioden 
*(Rød/gul/grøn) 

Driftsperioden 
*(Rød/gul/grøn) 

  

Ja Stor 
 

Det forventes at 
projekterne har 
begrænset anlæg. 

Det forventes at 
projekterne har et 
klima/miljø sigte. 

Ikke vurderet. Der er tale 
om en pulje. 

 
 
 
 
 
 
* Rød = Øget udledning – Gul = Ingen ændring af udledning – Grøn = Reduktion af udledning 

 


