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Forskønnelsespuljen – Blomstrende Byer  
Retningslinjer for tilskud til forskønnelsesprojekter og mere bynatur  

Hvad er Forskønnelsespuljen? 
Som et led i at engagere borgerne i arbejdet med en mere blomstrende kommune, vil man 

lokalt som gruppe af borgere, foreninger eller lokalråd kunne søge en forskønnelsespulje.  

Pulje er tiltænkt konkrete projekter, der virker til forskønnelse af byrum og med henblik på at 

skabe mere natur og biodiversitet i kommunens byområder. 

Puljen forvaltes af Natur, Miljø og Klimaudvalget, der kan reservere puljen, eller en del af 

puljen, til initiativer inden for ét bestemt indsatsområde. Udvalget kan selv være initiativtager. 

Hvad kan der søges til? 
 Nye initiativer og projekter med formål at forskønne byområder og øge naturindholdet i 

bred forstand 

 Udgifter til anlæg og planter 

 Udgifter til materialer 

 Udgifter til entreprenører 

 Udviklingsarbejde der tiltrækker og involverer nye målgrupper 

 Projekterne skal være placeret i Hillerød Kommune og udvalget ønsker at puljen 

anvendes i alle kommunes bysamfund 

 Projekterne skal være offentligt tilgængelige  

 Der kan ansøges til projekter, hvor der samtidig modtages finansiering fra andre kilder, 

herunder fra private virksomheder, offentlige institutioner, almennyttige selskaber, 

fonde, offentlige puljer m.v. 

Et eksempel kan være en almennyttig boligforening, som ønsker at omdanne slåede 

græsarealer til blomsterenge, et lokalråd, der vil opsætte insekthoteller eller lave 

blomsterenge eller en grundejerforening, der ønsker at omdanne et fællesareal til naturgræs. 

Et fællesareal i en landsby, eller et boligområde kan forsynes med blomstrende træer og buske 

eller ét eller flere træer. 

Der kan ikke ydes tilskud til: 
 Projekter, der har et kommercielt sigte 

 Projekter på privat grund uden offentlig adgang 

 Drift af projekter 

 Projekter fra virksomheder 

 Ansøgninger på mere end. 100.000 d.kr.  

Prioritering 
Natur, Miljø og Klimaudvalget ønsker at fremme konkrete projekter, der dels engagerer 

borgere i arbejdet for blomstrende byer, og dels virker til forskønnelse af byrum. 
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Natur, Miljø og Klimaudvalget ønsker at puljen skal understøtte Hillerød Kommunes Strategi 

for Bynatur. Strategien kan læses her.   

Der prioriteres projekter med en stor synlighed for borgere i kommunen. 

Der prioriteres projekter, som er naturligt selvforvaltende, og som ikke kræver 

ressourceforbrug i form af vand (bortset fra etableringsfase), gødskning eller f.eks. sphagnum. 

Som eksempel kan nævnes blomsterenge frem for blomsterkasser. Sidstnævnte kræver mere 

intensiv pasning i form af vanding og gødskning. 

Hvem kan søge? 
Alle, der brænder for en god idé, som kan skabe blomstrende byer med mere biodiversitet og 

har mod på at tage et initiativ og omsætte idéen til handling, det vil sige: 

 gruppe af borgere,  

 foreninger  

 lokalråd  

Den økonomisk ansvarlige for projektet skal have bopæl i Hillerød Kommune. 

Hvordan søges? 
Puljen kan ansøges ved én årlig ansøgningsrunde. I 2020 er Ansøgningsfristen er 31. maj. 

I 2021 er ansøgningsfristen 31. januar 2021. 

Der findes ikke noget ansøgningsskema. Send derfor en ansøgning med beskrivelse af 

projektets formål og indhold. Redegør endvidere for: 

 Placering 

 Målgruppe og antal forventede deltagere 

 Projektets varighed (start- og slutdato) 

 Eventuelle samarbejdspartnere 

 Budget, herunder oplysning om eventuel medfinansiering. 

 Oplysning om det videre forløb efter projektets afslutning 

 Om der er søgt støtte fra anden side 

 Andre relevante oplysninger 

Ansøgningen mærkes ”Forskønnelsespuljen – Blomstrende Byer” og sendes til Natur, Miljø og 

Klimaudvalget, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød eller på mail til: natur@hillerod.dk 

Regnskab og evaluering  
Projekterne skal gennemføres indenfor 1 år efter tilsagn om støtte. 

Ansøgere, der modtager tilskud, skal senest to måneder efter projektets afslutning sende en 

kort evaluering af projektet og et regnskab med bilag underskrevet af den økonomisk 

ansvarlige. 

https://www.hillerod.dk/kommunen/kommunen-i-udvikling/bynatur/

