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Det er nu muligt at ansøge om det årlige tilskud til natur- og 

friluftsprojekter som fordeles til januar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 |TEKNIK OG MILJØ 

Tilskud til natur – og  

friluftsprojekter 2016 
3. mandsprojekter 



 
Etablering af Syvhøjestien i Havdrup 

 
Området ved bakkerne og 
søerne i Havdrup bruges 
allerede i dag flittigt af 
borgerne i Havdrup. 

Områdets placering 
centralt i byen og tæt på 
daginstitutioner og skoler 
gør det dog oplagt til brug 
for både motion og 
naturoplevelser.  

I 2015 har Solrød 
Kommune bevilliget tilskud 
til etableringen af den 
såkaldte Syvhøjesti, for at øge naturoplevelsen i området.  
Stiens navn kommer sig af, at man på ruten fra åbent landskab med højt 
græs og få bøgetræer, krydser syv stejle bakker med frugttræer og 
buske, inden man fortsætter gennem mindre skov med bl.a. egetræer og 

krat for til slut at ende ved de to søer, hvorved der ved den ene er 
etableret en lille fiskebro med udsigt over søens mangfoldige liv. 

 
 

Fiskebro til at fange haletudser og andre smådyr 

 
Fiskebroen er ligeledes 
et resultat af 
tilskudsordningen.  
Søerne ved bakkerne 

ligger godt gemt mellem 
villakvarterer i den 
østlige del af Havdrup. 
Hvert forår vrimler 
søerne med haletudser 

og frøer. Tidligere har 
det været svært for 

mindre børn at 
balancere på søernes 
kant med fiskenet og 
spand.  

Solrød Kommune gav i 2013 tilskud til indkøb og opsætning af en 
offentlig tilgængelig fiskebro ved den største af søerne. Broen blev 

indviet med deltagelse af børnehaver, dagplejer og vuggestuer fra 
Havdrup-området. 

 
 



 
Oprensning af Gl. Havdrup gadekær 

 
Gadekæret i Gl. Havdrup 
var med tiden blevet 

meget tilgroet. I bunden lå 
et tykt slamlag og 
overfladen var i 
sommermånederne 
dækket af andemad og 
krebseklo.  
Landsbylauget i Gl. 

Havdrup søgte i 2014 

tilskud til oprensning og 
forskønnelse af 
gadekæret. Solrød 
Kommune har bevilligede 
støtte til oprensningen.  

 
 
 

 
Tilskud til opsætning af shelter i Karlstrup Nyskov 

 
Solrød Kommune gav 
i 2012 tilskud til 
etablering af en 
shelter i tilknytning til 
Naturbørnehaven i 
Karlstrup Nyskov.  

Shelteren er samtidig 
placeret, så den 
ligger i umiddelbar 
nærhed af den 

kommende 
Hedebosti. 

 
 
 

 
 

 



 

3. mands projekter 

 
For at give så mange borgere som 

muligt en chance for at få 
gennemført ønskede 
naturprojekter, yder Solrød 
Kommune en økonomisk støtte til 
naturprojekter, der udføres af 

andre end kommunen selv. 
 
Tilskuddet gives efter 
naturbeskyttelsesloven. Formålet 
er at inspirere og motivere til 
arbejdet med natur – og 

friluftsprojekter. 
 
Solrød Kommune har afsat 23.100 
kr. på budgettet i 2016 til 
formålet. 

Kommunen lægger vægt på 

 
 naturplejeprojekter 

 at projektet øger den 
rekreative værdi og 
adgang til naturen 

 at småbiotoper, som fx 
vandhuller, genskabes 

 at projektet giver mere 
sammenhængende natur 

 at projektet er lokalt 
forankret, men gerne i 
samarbejde med 
tilstødende kommuner 

 at projektet understøtter 
den lokale kulturhistorie og 
de landskabelige værdier 

 projekter, der forbedrer 
handicappedes muligheder 
for at komme ud i naturen 

 at ansøger står for 

gennemførslen af projektet 
og medvirker til 
medfinansieringen 

 


