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Biodiversitetspuljen 2022/2023 - ansøgningskriterier 
 
Her fremgår de ansøgningskriterier, som skal opfyldes af en ansøger for at få 
tildelt op til 25.000 kr af de beskikkede 100.000 kr i 2022 og 100.000 kr i 2023. 
 
For at gøre ansøgningsprocessen så overskuelig som muligt for både ansøger 
og forvaltning er der arbejdet med så få kriterier som muligt. Udgangspunktet er 
et stærkt fokus på biodiversitet. Ansøgningen sendes til 
vejogpark@albertslund.dk senest den 30. november 2023 med titlen, 
”Biodiversitetspuljen 2022/2023”. Ansøgningen behandles af Naturgruppen og 
forvaltningen. 
 
Kriterier, der skal være opfyldt: 

• Det er udelukkende privatpersoner, daginstitutioner og skoler, der kan søge 

midler fra puljen 

• Der skal udelukkende bruges hjemmehørende planter, hvadenten der er 

tale om frøblandinger eller enkelte stauder 

• Projektarealet skal udelukkende omlægges/udvikles med øgning af 

biodiversitet som det primære formål 

 

Kriterier, der ikke nødvendigvis skal opfyldes, men som vægtes højt i et projekt: 

• Afsat plads til vandhul eller på anden måde vand på terræn 

• Der bruges træstammer og sten i projektet 

• Formidling om projektet og adgang til og i det 

 

 

 
FAKTA OM HJEMMEHØRENHED 

 

• At en plante er hjemmehørende i Danmark, betyder, at den hører 

hjemme i den biogeografiske region, som Danmark befinder sig i, 

nemlig Nordvesteuropa 

• Hjemmehørende plantearter er uden undtagelse værtsplanter for 

hjemmehørende insekter og svampe 

• At en plante er ”værtsplante”, betyder, at planten er afgørende for, at en 

tilknyttet art - fx en art sommerfugl - kan gennemføre sin livscyklus (æg 

--> larve --> voksen) 

• Planter, der ikke hører hjemme i vores biogeografiske region, kaldes 

”eksoter”. Eksoter kan ikke udnyttes som værtsplanter af vores 

hjemmehørende dyr og svampe. Nektar og pollen er til voksne dyr, 

mens selve planten ædes af afkommet. Hvis ikke der er 

hjemmehørende værtsplanter til stede til bestøvende insekter, er det 

ligegyldigt, hvor meget nektar og pollen man tilbyder dem – de 

tilknyttede insekter vil forsvinde, hvis ikke der er mad til larverne 
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