Indstillingsskema til 15. Juni Fondens Naturpris
Skema og bilag indsendes til info@15junifonden.dk

Aktivitetstitel:

Resumé af overordnet formål (max. 15 linjer):

Resumé af baggrunden for aktiviteten (max. 15 linjer):

Resumé af aktivitetsbeskrivelsen (max. 15 linjer):

Oplysninger på indstiller(e):
Navn:
Evt. organisation / forening / kommune m.v.:
Vejnavn, postnr., by:
Telefonnummer:
E-mailadresse:

Oplysninger på indstillede:
Navn:
Evt. organisation:
Evt. CVR nummer:
Evt. kontaktperson:
Vejnavn, postnr., by:
Telefonnummer:

Arboretvej 2
2970 Hørsholm

E-mailadresse:

Kort beskrivelse af områdets naturværdier (naturtyper, karakteristiske arter af dyr og planter,
landskabelige værdier) (max. 1 side):
Angiv aktivitetsområdets størrelse (ha)
Er der forekomst af beskyttede områder i eller i tilknytning til området (Natura 2000-areal, §3 mv.)?
Hvilke naturtyper indgår i aktivitetsområdet?
Hvilke særlige arter findes i aktivitetsområdet?
Er der særlige landskabelige interesser?

Giv en kort beskrivelse af baggrunden for og formålet med aktiviteten (max. ½ side):

Beskrivelse af konkrete aktiviteter (max. 1 side):
Hvilke aktiviteter er blevet gennemført for at forbedre naturtilstanden?
Engangstiltag (tiltag, der ikke skal gentages)
Plejetiltag (tiltag der skal gentages med regelmæssige mellemrum, fx årligt)
Hvordan er negative påvirkninger/trusler (fx tilgroning, dræning mv.) blevet reduceret?
Er der udarbejdet en professionel naturplan eller plejeplan som en del af aktiviteten?
Er der afprøvet eller udviklet nye metoder, der giver bedre eller mere effektive resultater?
Skaber aktiviteten en bedre sammenhæng mellem eksisterende naturområder?

Beskriv natureffekten for naturtyper og arter (særlig vægt på sjældne naturtyper som strandenge,
overdrev, strandenge og andre næringsfattige naturtyper samt truede arter) (max. ½ side):
Hvilke effekter er der konstateret på naturtyper?
Er der konstateret effekter på sjældne/truede arter?
Hvordan følges der op på resultaterne?

Arboretvej 2
2970 Hørsholm

Hvordan er aktiviteten finansieret:
Egenfinansiering (ca. %-andel)
Ekstern støtte (ca. %-andel, og hvorfra)

Et mål med prisen er at motivere og inspirere lodsejere, øge vidensdeling og fremme samarbejde
mellem flere lodsejere over skel samt at sikre en vedvarighed af aktiviteten. Derfor skal indstillingen
have en kort beskrivelse af følgende (max. ½ side):
Angiv eventuelle samarbejdspartnere og deres rolle i aktiviteten
Beskriv hvordan der sker vidensdeling og formidling fra aktiviteten
Fører aktiviteten til en form for lokalt ejerskab til naturområdet, fx gennem samarbejde med en
kogræsserforening, et naturplejeelaug, en lokal jagtforening e.l.?
Sigter aktiviteten mod at etablere naturpleje som en driftsgren?

Kort beskrivelse af evt. samarbejdsrelationer til naboer, markvildtslav, kommunen, Grønne Råd m.fl.
Herunder ønskes oplyst evt. indsatser for at videregive inspiration og viden til andre lodsejere.

Vedhæft følgende bilag (efter relevans/behov):
Kort med indtegnet aktivitetsområde
Evt. udarbejdet naturplan/plejeplan/driftsplan

Arboretvej 2
2970 Hørsholm

