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Faxe Kommune i LIME LIFE projekt om kalk og biodiversitet  

Faxe Kommune bidrager til Region Nordjyllands ansøgte EU-Projekt ”Kalk og Biodiversitet” (LIME 
LIFE) med vurdering af naturkvaliteten omkring Faxe Kalk, faglig sparring til udarbejdelse af 
vejledninger til at styrke biodiversitet i råstofbranchen.    
 
Region Nordjylland har ansøgt til EU-Projekt ”Kalk og Biodiversitet” (LIME LIFE). Projektet går ud 
på, at sætte fokus på at skabe de bedste betingelser for udvikling af kalkrig tør og våd natur i 
nuværende aktive og afsluttede råstofgrave samt egnede arealer og derigennem styrke den sjældne 
artsdiversitet.  
 
Ansøgning er indsendt af Region Nordjylland til EU. De forventer at få svar på deres ansøgning i 
løbet af denne vinter/forår. Projektperioden er sat til 5 år.  
 
Faxe Kommune bidrager med følgende opgaver: 

 Kortlægning af naturkvaliteten omkring Faxe Kalk. Her skal Faxe Kommune udarbejde en 
planteliste. Kommunen skal lave to kortlægninger af det samme område. En i begyndelsen af 
projektperioden og en i slutningen af perioden. Det er administrationens vurdering, at Faxe 
Kommune kommer til at bruge ca. 30 timer over en 5 årig periode.  

 Vurdering af efterbehandlet råstofgravs potentiale som frøbank. Faxe Kommune skal i 
projektperioden indsamle naturfrø til udsåning på skrænter. Det er administrationens 
vurdering, at der vil blive brugt ca. 180 timer på over en 5 årig periode.  

 Sparring i forbindelse med udarbejdelsen af diverse vejledninger. Faxe Kommune skal 
bidrage med faglig sparring til udarbejdelse af vejledninger til at styrke arbejdet med 
biodiversitet i råstofbranchen. Administrationen vurderer, at der vil blive brugt ca. 75 timer 
over en 5 årig periode.  

 
Faxe Kommunes udbytte 

Årsagen til at Faxe Kommune vil bruge tid og ressourcer på projektet er fordi, at arbejdet handler 
om at styrke biodiversiteten i bl.a. råstofgrave og på sigt kunne skabe nye levesteder og bedre 
sammenhæng mellem naturområder samtidig med, at der afsættes plads til udvikling af ny natur på 
kalkrige områder. Dertil er der et stort potentiale i området i og omkring Faxe Kalk, hvor der kan 
skabes lommer af ny natur eller sikre sammenhæng mellem allerede eksisterende natur andre 
steder.        
 
 
 
 
 
 
 
Udarbejdet af Nick Juul Brandtberg, naturmedarbejder, Center for Plan & Miljø

Center for Plan & Miljø 


