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Oversigt  

 
 

Siden Europa-Kommissionens lancering af LIFE-programmet i 1992 

er der i alt finansieret 95 projekter i Danmark. Af disse fokuserede 

57 på miljøinnovation og 35 på naturbeskyttelse, to på information 

og kommunikation og ét på teknisk assistance (se herunder). Disse 

projekter tegnede sig for en samlet investering på 242 millioner €, 

hvoraf 108 millioner € blev ydet af Den Europæiske Union. 

 

 

Siden 2014 er de traditionelle LIFE-projekter blevet ledsaget af et 

nyt tillægsprogram for klimaaktion (fokuseret på mildning af 

klimaforandringer, klima-tilpasning og klimaforvaltning og 

information). Det nye LIFE-program er også blevet udvidet til at 

omfatte adskillige nye projekttyper - integreret, teknisk assistance, 

kapacitetsopbyggende og forberedende projekter samt driftstilskud 

- ligesom to nye finansielle værktøjer: Natural Capital Finansing 

Facility (NCFF) og Private Finance for Energy Efficiency (PF4EE). For 

yderligere oplysninger, se LIFE-netstedet (ec.europa.eu/life). 

 

Der udsendes årligt indkaldelse til projektforslag inden for 

programmets prioritetsområder 

 

 

 

 

 

  

   

 Dette dokument giver et 

overblik over LIFE-

programmets aktiviteter i 

Danmark.  

 

Det indeholder succesfuldt 

LIFE-projektarbejde og anneks 

med yderligere informationer 

om LIFE-projekter, der enten 

er i gang eller nyligt 

afsluttede. 
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LIFE Miljø og Ressourceeffektivitet 
 

Dette LIFE prioritetsområde er rettet mod udvikling, afprøvning og demonstrering af bedst praksis, løsninger og 
integrerede tiltag over for miljøudfordringer, ligesom forbedring af den relaterede vidensbase. 

 Til dato har LIFE miljø- og ressourceeffektivitetsgren (tidligere LIFE Miljøpolitik og governance komponent) 
medfinansieret 57 projekter, som tegnede sig for en samlet investering på 128 millioner €, hvoraf 46 millioner 
€ blev ydet af EU. 

 De afsluttede projekter var primært rettede mod rene teknologier, vandforvaltning af vandopløbsland, 
emballage- og plastaffald, reduktion af emission af drivhusgasser, forvaltning af farligt affald og rene 
teknologier, genanvendelse af affald i byggesektoren og dekontaminering.  Mere end tre fjerdedele af 
projekterne blev udført af internationale virksomheder og store virksomheder, Andre støttemodtagere var lokale 
myndigheder, forskningsinstitutioner, små og mellemstore virksomheder, en professionel organisation og en 
større virksomhed. Disse projekter varede i gennemsnit 30 til 40 måneder. 

 Der er to igangværende projekter i Danmark. Det primære mål for projektet for ‘Usserød Å’ er tilpasning til 
klimaændringer. Projektet tager navnlig sigte på at reducere risikoen for kritiske oversvømmelser ved Usserød, 
for derved at reducere risikoen for skade og dermed forbundne økonomiske, samfunds-mæssige og 
menneskelige omkostninger. Projektet vil søge at øge bevidstheden om åen og dens ressourcer blandt borgere, 
politikere og embedsmænd og skabe et grundlag for samtlige parter for implementering af proaktive, holistiske 
tiltag omkring udvikling, anvendelse og vedligeholdelse af Usserød Å. LIFE-projektet NOVADRAIN tager sigte på 
at demonstrere to nye innovative teknologier til filtrering af drænvand, som repræsenterer 
omkostningseffektive måder til at imødekomme kravene i rammedirektivet for vandpolitik og 
oversvømmelsesdirektivet). Projekterne udføres af en lokal myndighed (Fredensborg) og et træningscenter 
(Videncentret for Landbrug). Projektet har en varighed på mellem 42 og 60 måneder. 

Projektet som er beskrevet i nedenstående boks, viser et eksempel på en succesfuld implementering af et LIFE-
miljøprojekt i Danmark. 

Plastic ZERO -  Alment privat samarbejde for at undgå plastaffald 
(Plastic zero) 
LIFE10 ENV/DK/000098 
 
Plastic Zero-projektets vigtigste resultat har været udviklingen af en digital køreplan for håndtering af 
plastaffald. Denne blev skabt efter etablering af et strategisk, rådgivende udvalg (SAB), som integrerede deres 
erfaringer i projektets retningslinjer til oprettelse af en køreplan for plastaffald. Dette resulterede samtidigt i 
udviklingen af en metode til vurdering af mængden af plastaffald, der genereres og håndteres i partnerlandenes 
byer. Et nøgleresultat, der kom ud af dette, var et overblik over plastaffald i de kommunale systemer. Dette 
fokuserer på lande med højt genanvendelsesniveau - Østrig, Belgien, Tyskland og Irland - samt sorterings- og 

genanvendelses-systemer af høj kvalitet (dvs. det ikke er begrænset til partnerlandene). 
 

Projektet har også leveret: individuelle rapporter om plastaffald for København, Liepaja og Tampere-regionerne, Malmø og Hamborg; en 
rapport om teknologier og muligheder for forebyggelse af plastaffald; en manual til forebyggelse af plastaffald og grønne offentlige indkøb 
(i dansk og engelsk version); en rapport om eksisterende teknologier og metoder til plastaffalds-sortering og -indsamling og en rapport om 
den indledende vurdering af relevante genbrugs-teknologier. 
 

Modtagerne afprøvede 14 affaldsindsamlinger, primært med fokus på indsamling og gen-anvendelse af plastic fra husholdningerne. De 
lavede også en test med byggeaffald og en anden med tekstilindsamling og genbrug af tøj, da en stor mængde tøj indeholder syntetiske 
fibre (dvs. plast). Det er værd at bemærke en vellykket indsamling af stift plast på en genbrugsstation i København. Dette vil nu blive 
implementeret permanent på alle genbrugsstationer i byen, med containere til stift plast ved 90% af byens boligblokke, og det samme 
bliver også snart udvidet til parcelhuse. Med hensyn til affaldsforebyggelse anslog projektet, at hvis alle demonstrations-projekter blev 
implementeret på byplan, ville den potentielle forebyggelse blive 200 tons plastaffald om året, svarende til 600 tons CO2 -udledning. 
 

Alene i gennemførelsesperioden lykkedes det projektet at omdirigere mere end 900 tons plastaffald fra deponering og forbrænding til 
genanvendelse. En anden bemærkelsesværdig præstation vedrører kommunikationsindsatsen, navnlig omkring gennemførelsen af 
indsamlings-ordninger for tre nye affaldssystemer (stift plast, metal og små elektroniske enheder) for etage-byggerier i København. Byen 
lancerede en kommunikationskampagne, "Genbrug er guld", der fik tildelt prisen 'ISWA Communication Award 2013'. 
 

 
 For yderligere oplysninger: 
 http://www.plastic-zero.com 

http://www.plastic-zero.com/
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LIFE Natur og Biodiversitet 
 

 

 Dette LIFE-prioritetsområde fokuserer på udvikling, afprøvning og demonstrering af bedste praksis, løsninger 
og integrerede tilgange til at bidrage til udviklingen og gennemførelsen af natur- og biodiversitetspolitik og 
lovgivning, samt forbedre den relaterede vidensbase. 

 
 Til dato er der via komponenterne LIFE Natur og LIFE og Biodiversitet medfinansieret 35 projekter i Danmark. 

Disse projekter tegner sig for en samlet investering på 114 millioner €, hvoraf 61 millioner € er ydet af EU. 
 
 De afsluttede projekter fokuserede på genoprettelse af habitater (klitter, kystlaguner, højmoser, overdrev, hede 

og fjorde, huledannende stenrev i Kattegat og vandsystemet i Mølleåen, det tørre overdrev ved Bøjden Nor 
(med særligt fokus på beskyttelse af udsatte levesteder ved kystlagune); semi-naturlige levesteder ved Helnæs) 
og implementerede tiltag for at bevare visse typer af udryddelsestruede arter (hedepletvinge, engfugle, 
klokkefrø og snæbel). Projekterne blev primært udført af Naturstyrelsen samt de tre regionale myndigheder, 
Århus, Fyn og Nordjylland. De varede i gennemsnit mellem 36 og 67 måneder. 

 
 Der er 12 aktuelle LIFE+ Natur og Biodiversitetsprojekter i Danmark. Bortset fra ét projekt, der tager sigte på 

at gendanne og opretholde den gunstige bevaringsstatus for tykskallet flodmusling. Disse projekter fokuserer 
udelukkende på konservering og genoprettelse af levesteder, herunder atlantiske heder og indlandsklitter, 
højmoser, fugleliv og naturlige levesteder, vådområder, forstenede kilder, kalkholdige moser og alkaliske 
lavmoser. Seks projekter implementeres af Danmarks Naturstyrelse og de resterende seks implementeres af 
lokale myndigheder (Fåborg, Tønder, Guldborgsund, Thisted og Næstved). Projekterne vil have en gennemsnitlig 
varighed på mellem 58 og 88 måneder. 

 
 Projektet, der præsenteres i boksen nedenfor, er et eksempel på et succesfuldt LIFE Naturprojekt i Danmark. 

Genoprettelse af overdrevet ved Bøjden Nor med positiv påvirkning 
på sårbare levesteder i kystlagunen (CONNECT HABITATS) 
LIFE09 NAT/DK/000371 
 
 
Projektet CONNECT HABITATS gennemførte sine planlagte aktioner, hvilket resulterede i den gunstige 
bevarelse af udpegede naturmiljøtyper. Man var i stand til at opkøbe 25 ha tilstødende agerjord og 
udvikle omkring 20 ha i dette område som tørt overdrev. De resterende 5 ha blev omdannet til 

vådområde. Hertil kommer, at det lykkedes for projektet at forbedre eksisterende naturområders græsjorder samt indføre 
græsningspraksis på de erhvervede områder til støtte for udviklingen af overdrev. En væsentlig langsigtet virkning er 
forøgelsen af potentieller områder, der kan udvikle sig til overdrev. 

På et 1,5-ha område af høj miljøkvalitet blev buske og træer ryddet, mens skabelsen af vådområder (og efterfølgende fald i 
landbrugsaktiviteter) bidrog til at mindske eutrofieringen af kystlaguner ved at bremse udstrømningen af næringsstoffer. 

Projektets virke førte også til forbedring og oprettelse af nye biotoper for strandtudsen (Bufo calamita). Der blev dannet to 
øer i kystlagunen til at forbedre vadefuglenes ynglevilkår. Og så blev der skabt en udvidet rekreativ sti med informationstavler. 

Men projektets indsats førte ikke til genopståen af den forstenede kilde (7220), som beregnet. Kilden var forsvundet tidligere 
som følge af ændringer i områdets hydrologi. Man havde ellers forventet, at den ville genopstå, når hydrologien blev genskabt, 
men dette skete desværre ikke under projektforløbet. Ikke desto mindre har man stadig forhåbninger om, at det kunne ske i 
de kommende år. 

Projektet har meget demonstrationsværdi, der viser, hvordan offentlige myndigheder kan arbejde med ngo'er for at nå målene 
i en Natura 2000-forvaltningsplan. Det demonstrerede, hvordan et internationalt konserverings-program kan gennemføres på 
lokalt plan To andre LIFE-projekter – LIFE10 NAT/DK/000099 og LIFE11 NAT/DK/000894 – har fulgt den model, der blev 
pioneret af CONNECT HABITATS-projektet. 

 

 

For yderligere oplysninger: 
http://www.fuglevaernsfonden.dk/fuglevaernsfonden/projekter/life-bojden 

http://www.fuglevaernsfonden.dk/fuglevaernsfonden/projekter/life-bojden
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LIFE Miljøforvaltning og Information  
 

Dette prioritetsområde har til formål at øge bevidstheden om miljøspørgsmål, støtte kommunikation, ledelse 
og formidling af miljøoplysninger samt fremme bedre miljøforvaltning ved bredere inddragelse af 
interessegrupper. 

Denne streng (tidligere LIFE+ Information og Kommunikation komponenten) har medfinansieret to projekter i 
Danmark. Dette repræsenterer en total investering på 1 million EUR, hvoraf 50% blev stillet til rådighed af EU. 
Projektvarighed ligger mellem 24 til 26 mdr. 

Det første projekt, SMART Natura, blev afsluttet i slutningen af november 2015. Dets mål var at sikre en smidig 
og omkostningseffektiv implementering af Natura 2000 til gavn for biodiversitet, naturværdier og de 
mennesker, der bor i Natura 2000-områderne. 

Det andet igangværende projekts mål er, bedre at kunne implementere EU’s Tømmerforordning 995/2010 
(EUTR) i Danmark. 

Smidige metoder til kommunikation og samarbejde samt værktøjer til øget 
bevidsthed om Natura 2000-planer (SMART Natura) 
LIFE11 INF/DK/000891 
  

SMART Natura-projektet sikrede en smidig og rentabel gennemførelse af planer vedr. netværket Natura 2000 i 
Danmark ved udviklingen af værktøjer, der kan lette samarbejdet mellem lodsejere, kommuner og 
landbrugskonsulenter. Værktøjerne omfattede en Natura 2000-håndbog og et inspirationskatalog. Projektet 
gavnede biodiversitet, naturværdier og de mennesker, der bor i Natura 2000-områder. 

Projektet producerede ’Natura 2000-håndbogen - lodsejerdialog og samarbejde’ i to dele. Den første del er 
teoretisk (ekstern), der kan bruges som et værktøj over hele Danmark, og den anden del er praktisk (intern), og rettet specifikt mod 
lokalsamfund i Danmark, baseret på erfaringerne fra gennemførelsen af Natura 2000-planerne i to projektområder i Vejle Kommune (en 
tilknyttet støttemodtager). I håndbogens anneks forefindes konkrete værktøjer, såsom skabeloner, diagrammer og oversigter. 

Ved afslutningen af projektet blev der skabt en udstilling på Økolariet i Vejle for at formidle resultaterne og for at øge bevidstheden om 
Natura 2000-nettet blandt lodsejere, kommuner og andre interessentgrupper. Udstillingen blev åbnet et par dage før projektets afsluttende 
konference, med omkring 130 deltagere, og de udviklede værktøjer blev således præsenteret og formidlet til et bredere publikum. 

SMART Natura projektteamet kunne konkludere, baseret på udfyldte spørgeskemaer modtaget fra alle parter, at respondenterne var meget 
tilfredse med det producerede materiale, og at der i fremtiden altid bør være et tættere samarbejde mellem lodsejere, konsulenter og 
kommuner. Dette forbedrede niveau af kommunikation og samarbejde viste sig afgørende for et vellykket naturprojekt. 

Evalueringsprocessen førte til projektledelsens formulering af en række anbefalinger: Naturprojekter skal sikre, at lodsejerne inddrages i at 
finde passende løsninger; Det vigtigt, at lodsejere, kommuner og landbrugs-konsulenter samarbejder om at finde løsningerne; Projektledelse 
er afgørende for at sikre et vellykket naturprojekt; Det er vigtigt at præcisere formålet med projektet på et meget tidligt tidspunkt og i alle 
tilfælde er det vigtigt at afklare roller og opgaver blandt projektdeltagerne samt lodsejerne.  

SMART Natura-projektet har udviklet nye relationer mellem lodsejere, rådgivere og kommuner, baseret på tanken om, at ved indbyrdes dialog, 
samarbejde og aktiv deltagelse skabes de bedste resultater for alle parter. For at tilskynde lodsejere til at indgå frivillige konserveringsaftaler 
med kommunerne, har de brug for at blive involveret på et tidligt tidspunkt og modtage tilstrækkelig information og rådgivning. Værktøjerne 
produceret af projektet har medvirket til at realisere dette, med vidtrækkende miljømæssige fordele, såsom skabelse af varieret flora og 
fauna gennem landskabsforvaltning og reduktionen af næringsrige udledninger fra landbruget. Dette har været med til at sikre en gunstig 
bevaringsstatus for naturmiljøtyper og arter i Danmarks Natura 2000-lokaliteter. Fra et bredere samfundsøkonomisk perspektiv bidrager 
miljøet til at skabe merværdi for eksempel i relation til beboelse, turisme, boligpriser og sundhed. 

SMART Natura nåede ud til de fleste landbrugskonsulenter og kommunale Natura 2000-rådgivere i Danmark, gennem udbredt distribution af 
håndbogen, lægmandsrapport og inspirationskataloget. Meget af projektets materiale blev oversat til engelsk, og er blevet sendt til relevante 
kontakter i Østersøregionen, Polen, Tyskland og England. 

 

For yderligere oplysninger 
http://www.smart-natura.dk 

  

http://www.smart-natura.dk/
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Lær mere om LIFE og LIFE-projekter 
 

Ved at surfe på LIFE-netstedet 

 

LIFE-netstedet giver et væld af informationer om LIFE-programmet: 
http://ec.europa.eu/life/ 

Søg i Life-projektets database 

 

For yderligere informationer om LIFE-projekter i Danmark eller LIFE-projekter 
generelt kan man se i online-databasen over LIFE-projekter. 

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm 

 

Den let anvendelige database er den officielle informationskilde til samtlige 
igangværende og afsluttede LIFE-projekter. Databasen indeholder ligeledes 
informationer om støttemodtagerne, deres kontaktoplysninger og projekternes 
hjemmesider. 

Søg via de sociale medier: 
 

  

twitter.com/LIFE_Programme / www.facebook.com/LIFE.programme / 

www.flickr.com/photos/life_programme 

 

Ved at kontakte  

Det danske kontaktpunkt  

 

 Miljøministeriet - Miljøstyrelsen 
        

Navn:   Karsten Gasseholm 
  Gert Sønderskov Hansen   
  Jon Trap Jespersen (LIFE klimaaktion) 

Adresse: Haraldsgade 53 
  Strandgade 29 
  Amaliegade 44 
  DK - 2100 København Ø / DK - 1401 København K / 
  DK - 1256 København K 

  DENMARK 
Tlf: +45 72542707 / +45 72544589 / +45 3392 6718 
E-mail: svana@svana.dk / mst@mst.dk / jtj@ens.dk 

 Netsted: http://svana.dk/natur/eu-life/ / htttp://www.ens.dk 
 

Det Overvågningsteamet for Danmark  

 
 NEEMO GEIE – ELLE sia 
 skolas Iela 10-8 
 LV - 1010 RIGA 
 Tlf: +371 6 7242411 

E-mail: elle@neemo.eu 

 

http://ec.europa.eu/life/
http://ec.europa.eu/environment/archives/life/project/Projects/index.cfm
http://twitter.com/LIFE_Programme
http://www.facebook.com/LIFE.programme
http://www.flickr.com/photos/life_programme
mailto:svana@svana.dk
mailto:mst@mst.dk
mailto:jtj@ens.dk
http://svana.dk/natur/eu-life/
http://htttp/www.ens.dk
mailto:elle@neemo.eu
http://ec.europa.eu/life/
http://ec.europa.eu/environment/archives/life/project/Projects/index.cfm
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Nyligt afsluttede eller igangværende LIFE miljø- og ressourceeffektive projekter 

Projektets titel Projekt-
nummer 

Netsted Klik på ikonet for 
at læse 

projektresumeet 

Projektets 
varighed 

Fra tag til vej - Innovativ 
genbrug af tagpap med 
bitumen (From Roof to Road) 

LIFE07 
ENV_DK_000102 

http://www.tarpaper.dk/Life%2b.6.a
spx 

 
 

01/2009–> 12/2010 

Det 21. århundredes rene 
virksomheder (CleEn – 21) 

LIFE08 
ENV_DK_000468 

http://di.dk/virksomhed/miljoe/life 

 
 

01/2010–> 12/2012 

Kulstof 20 – Offentligt privat 
partnerskab for klima 
løsninger (Climate 
Partnerships) 

LIFE09 
ENV_DK_000366 

http://www.carbon20.dk 

 01/2011 –> 12/2013 

Demonstration af en ny 
sammensat genbrugsproces af 
affalds og brug af 
genbrugsmaterialer i 
forskellige industrier 
(Composites waste) 

LIFE09 
ENV_DK_000367 

http://www.fiberworldwide.com/LIF
E-- 

 
09/2010 –> 12/2012 

Demonstration af alkalline 
hydrolyse som en ny teknologi 
til rensning af pesticider, 
kontamineret jord og 
grundvand (NorthPestClean) 

LIFE09 
ENV_DK_000368 

http://www.northpestclean.dk/ 

 09/2010 –> 12/2013 

Plastic ZERO - Offentlig Privat 
Samarbejde at undgå plast 
som en affald * (Plastic zero) 

LIFE10 
ENV_DK_000098 

http://www.plastic-
zero.com/news/new-website.aspx 

 

 

 09/2011 –> 08/2014 

Fælleskommunalt samarbejde 
om vandforvaltning og 
tilpasning til klimaændringer 
for Usserød Å (Stream of 
Usserød) 

LIFE11 
ENV_DK_000889 http://www.usseroed-aa.dk 

   
 09/2012 –> 02/2016 

 

Nyligt afsluttede eller igangværende LIFE-projekter for natur- og biodiversitet    

Projektets titel Projekt-
nummer 

Netsted Klik på ikonet for 
at læse 

projektresumeet 

Projektets 
varighed 

Vandløbsrestaurering i 
Mølleåsystemet (REFLOW) 

LIFE07 
NAT_DK_000100 

http://www.skovognatur.dk/Naturpr
ojekter/Projekter/Hovedstaden/Moll

easystemet/  
01/2009 –> 06/2011 

Overdrev i Danmark – 
Genskabelse og bevaring (DRY 
GRASSLAND) 

LIFE08 
NAT_DK_000464 

http://www.naturstyrelsen.dk/Natur
beskyttelse/Naturprojekter/Projekte

r/Fyn/LIFE-Overdrev/default.htm  
01/2010 –> 12/2013 

Genopretning af seminaturlige 
habitattyper til fuld dækning 
af Helnæs (TOTAL COVER 
HELNÆS) 

LIFE08 
NAT_DK_000465 

http://www.naturstyrelsen.dk/Natur
beskyttelse/Naturprojekter/Projekte

r/Sjaelland/Life-Holmegaard/ 
 01/2010 –> 01/2014 

Genoprettelse af Holmegårds 
Mose (HOLMEGAARD MOSE) 

LIFE08 
NAT_DK_000466 

http://www.lifeholmegaardsmose.d
k 

 
 

01/2010 –> 12/2013 

Genopbyggelse af atlantiske 
heder og klitter i Danmark 
(RAHID) 

LIFE09 
NAT_DK_000370 

http://www.naturstyrelsen.dk/Natur
beskyttelse/Naturprojekter/Projekte

r/Vestjylland/LIFE-
Hede/EUHedeprojektet.htm 

 10/2010 –> 12/2015 

Genopretning af overdrev ved 
Bøjden Nor med positiv 
indflydelse på forvaltning af 

LIFE09 
NAT_DK_000371 

http://www.fuglevaernsfonden.dk/f
uglevaernsfonden/projekter/life-

bojden  
09/2010 –> 12/2013 

http://www.tarpaper.dk/Life%2b.6.aspx
http://www.tarpaper.dk/Life%2b.6.aspx
http://di.dk/virksomhed/miljoe/life
http://www.carbon20.dk/
http://www.fiberworldwide.com/LIFE--
http://www.fiberworldwide.com/LIFE--
http://www.northpestclean.dk/
http://www.plastic-zero.com/news/new-website.aspx
http://www.plastic-zero.com/news/new-website.aspx
http://www.usseroed-aa.dk/
http://www.skovognatur.dk/Naturprojekter/Projekter/Hovedstaden/Molleasystemet/
http://www.skovognatur.dk/Naturprojekter/Projekter/Hovedstaden/Molleasystemet/
http://www.skovognatur.dk/Naturprojekter/Projekter/Hovedstaden/Molleasystemet/
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Naturprojekter/Projekter/Fyn/LIFE-Overdrev/default.htm
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Naturprojekter/Projekter/Fyn/LIFE-Overdrev/default.htm
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Naturprojekter/Projekter/Fyn/LIFE-Overdrev/default.htm
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Naturprojekter/Projekter/Sjaelland/Life-Holmegaard/
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Naturprojekter/Projekter/Sjaelland/Life-Holmegaard/
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Naturprojekter/Projekter/Sjaelland/Life-Holmegaard/
http://www.lifeholmegaardsmose.dk/
http://www.lifeholmegaardsmose.dk/
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Naturprojekter/Projekter/Vestjylland/LIFE-Hede/EUHedeprojektet.htm
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Naturprojekter/Projekter/Vestjylland/LIFE-Hede/EUHedeprojektet.htm
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Naturprojekter/Projekter/Vestjylland/LIFE-Hede/EUHedeprojektet.htm
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Naturprojekter/Projekter/Vestjylland/LIFE-Hede/EUHedeprojektet.htm
http://www.fuglevaernsfonden.dk/fuglevaernsfonden/projekter/life-bojden
http://www.fuglevaernsfonden.dk/fuglevaernsfonden/projekter/life-bojden
http://www.fuglevaernsfonden.dk/fuglevaernsfonden/projekter/life-bojden
http://ec.europa.eu/environment/archives/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.createPage&s_ref=LIFE07 ENV/DK/000102&area=2&yr=2007&n_proj_id=3275&cfid=16439996&cftoken=2e36c17-000970bf-7fa4-1468-b5d5-839b11f70000&mode=print&menu=false')
http://ec.europa.eu/environment/archives/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.createPage&s_ref=LIFE08 ENV/DK/000468&area=2&yr=2008&n_proj_id=3444&cfid=16439996&cftoken=2e36c17-000970bf-7fa4-1468-b5d5-839b11f70000&mode=print&menu=false')
http://ec.europa.eu/environment/archives/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3702
http://ec.europa.eu/environment/archives/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3663
http://ec.europa.eu/environment/archives/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3701
http://ec.europa.eu/environment/archives/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3932
http://ec.europa.eu/environment/archives/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4268
http://ec.europa.eu/environment/archives/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.createPage&s_ref=LIFE07 NAT/DK/000100&area=1&yr=2007&n_proj_id=3352&cfid=16439996&cftoken=2e36c17-000970bf-7fa4-1468-b5d5-839b11f70000&mode=print&menu=false')
http://ec.europa.eu/environment/archives/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.createPage&s_ref=LIFE08 NAT/DK/000464&area=1&yr=2008&n_proj_id=3551&cfid=16439996&cftoken=2e36c17-000970bf-7fa4-1468-b5d5-839b11f70000&mode=print&menu=false')
http://ec.europa.eu/environment/archives/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.createPage&s_ref=LIFE08 NAT/DK/000465&area=1&yr=2008&n_proj_id=3552&cfid=16439996&cftoken=2e36c17-000970bf-7fa4-1468-b5d5-839b11f70000&mode=print&menu=false')
http://ec.europa.eu/environment/archives/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.createPage&s_ref=LIFE08 NAT/DK/000466&area=1&yr=2008&n_proj_id=3553&cfid=16439996&cftoken=2e36c17-000970bf-7fa4-1468-b5d5-839b11f70000&mode=print&menu=false')
http://ec.europa.eu/environment/archives/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3835
http://ec.europa.eu/environment/archives/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3837
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sårbar kystlagune (CONNECT 
HABITATS) 

Restaurering af Sølsted Mose 
som led i opnåelse af gunstig 
bevaringsstatus af højmose 
(7110*) I Danmark (SMOOTH)  

LIFE10 
NAT_DK_000099 

http://www.soelstedmose.dk 

 
 09/2011 –> 06/2016 

Genopretning af aktiv højmose 
i Lille Vildmose (Lille Vildmose) 

LIFE10 
NAT_DK_000102 

http://www.lifelillevildmose.dk 

 
 

09/2011 –> 12/2016 

LIFE LÆSØ – gendannelse af 
fugleliv og naturlige levesteder 
på Læsø (LIFE LAESOE) 

LIFE11 
NAT_DK_000893 

http://www.naturstyrelsen.dk/Natur
beskyttelse/Naturprojekter/Projekte

r/Vendsyssel/LIFE_LAESOE/  
10/2012 –> 09/2017 

Restaurering af sjældne våde 
naturtyper i Syddanmark 
(RARE NATURE) 

LIFE11 
NAT_DK_000894 

http://www.life70.dk 

 
 

06/2012 –> 12/2018 

Genopretning af østdanske 
højmoser (LIFE: Eastern Bogs) 

LIFE12 
NAT_DK_000183 

http://www.bogf.dk/ 

 
 

08/2013 –> 11/2018 

Naturrestaurering af Jerup 
hede og Råbjerg og Tolshave 
mose (LIFE WETHAB) 

LIFE12 
NAT_DK_000803 

http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyt
telse/naturprojekter/life-raabjerg-

mose/ 

 

 07/2013 –> 06/2018 

Genopretning af danske 
kysthabitater (REDCOHA-LIFE) 

LIFE12 
NAT_DK_001073 

http://www.nst.dk/saarbarnatur 

 
 

08/2013 –> 07/2018 

Restaurering af vådområde i 
klit levesteder (REWETDUNE-
LIFE) 

LIFE13 
NAT_DK_001357 

 

http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyt
telse/naturprojekter/life-hulsig-

hede/ 

 08/2014 –> 07/2019 

Højmoser i Danmark 

(LIFEraisedbogs)  

LIFE14 
NAT_DK_000012 

 

http://raisedbogsindenmark.dk 

 
 

08/2015 –> 12/2021 

Genoprettelse og beskyttelse 
af forstenede kilder (*7220), 
kalkrige moser (*7210) og 
alkaliske moser (7230) i 
Danmark (Rigkilde-LIFE) 

LIFE14 
NAT_DK_000606 

 

https://www.jammerbugt.dk/borger/
miljoe-natur-og-

energi/natur/naturgenopretning-og-
artsfokus/naturgenopretning-
svenstrup-kaer-life-projekt/    

 
08/2015 –> 07/2020 

Tiltag til forbedret 
bevaringsstatus for den 
tykskallede flodmusling (Unio 
crassus) i Danmark (UC LIFE 
Denmark) 

LIFE15 
NAT_DK_000948 

 

Ikke relevant 
 09/2016 –> 12/2021 

 

Nyligt afsluttede eller igangværende LIFE-projekter for miljøforvaltning og information 

Projektets titel Projekt-
nummer 

Netsted Klik på ikonet for 
at læse 

projektresumeet 

Projektets 
varighed 

Smidige metoder til 
kommunikation, samarbejde 
og værktøjer til øget 
bevidsthed om Natura 2000-
planer (SMART Natura) 

LIFE11  
INF_DK_000891 

 

http://www.smart-natura.dk 

 
 07/2012 –> 06/2015 

Øget bevidsthed og kapacitet 
til at støtte en effektiv 
gennemførelse af EU’s 
Tømmerforordning (LIFE-
Support EUTR) 

LIFE14  
GIE_DK_000178 

 

http://www.nepcon.org/projects/sup
port-EUTR 

 

 07/2012 –> 06/2015 
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http://raisedbogsindenmark.dk/
https://www.jammerbugt.dk/borger/miljoe-natur-og-energi/natur/naturgenopretning-og-artsfokus/naturgenopretning-svenstrup-kaer-life-projekt
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http://ec.europa.eu/environment/archives/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4052
http://ec.europa.eu/environment/archives/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4035
http://ec.europa.eu/environment/archives/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4301
http://ec.europa.eu/environment/archives/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4338
http://ec.europa.eu/environment/archives/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4619
http://ec.europa.eu/environment/archives/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4617
http://ec.europa.eu/environment/archives/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4618
http://ec.europa.eu/environment/archives/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4910
http://ec.europa.eu/environment/archives/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5313
http://ec.europa.eu/environment/archives/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5314
http://ec.europa.eu/environment/archives/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5840
http://ec.europa.eu/environment/archives/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4348
http://ec.europa.eu/environment/archives/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5421

