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SemiAquatic Life 

SemiAquatic Life er et interregionalt projekt, der sikrer bedre 

levesteder for padder og insekter i zonen mellem vand og land.

Projektet omfatter 18 områder i Danmark, 11 områder i Skåne  

og 9 områder i Nordtyskland.

Projektet finansieres delvis gennem EU’s LIFE-projekt, som 

sigter mod at bevare truede arter og deres levesteder, som  

er en del af EU’s Habitatdirektiv. For at nå dette mål er der 

blevet skabt et koordineret netværk af beskyttede områder  

og Natura 2000-områder.  

Besøg gerne vores hjemmeside  

www.semiaquaticlife.eu  

for mere information om  

projektet og lokaliteterne. 

Bred vandkalv. Foto: Michael Stoltze

Bastemose, Bornholm. Foto: Søren Friese

Grønbroget tudse. Foto: Naturstyrelsen

Stor vandsalamander. Foto: Biopix

Se mere på  
hjemmesiden:

Miljø- og Fødevareministeriet
Naturstyrelsen

www.naturstyrelsen.dk 
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Navnet SemiAquatic LIFE hentyder til, at projektet tilgode-

ser padder og insekter, som har en semiakvatisk livscyklus.

Dyr med en semiakvatisk livscyklus er afhængige af vand 

i et eller flere af deres livsstadier. Det kan f.eks. være i 

forbindelse med yngleperioder, mens de i andre livsstadier 

er afhængige af egnede miljøer på land til fødesøgning og 

overvintring.

Da semiakvatiske dyr er helt afhængige af både land og 

vand for at overleve, er de særligt følsomme overfor foran-

dringer i landskabet. Populationsstørrelserne af disse dyr er 

mindsket drastisk på grund af menneskelige påvirkninger. 

Mange af dyrene er i dag udrydningstruede og afhængige 

af Natura 2000 og andre beskyttede områder. Eksempler 

på dyr med semiakvatisk livscyklus er padder, guldsmede 

og visse biller og fugle.

Projektets mål

Formålet er at gendanne og forbedre levemiljøer for dyr 

med semiakvatisk livscyklus i Natura 2000-områder. Målet 

er at garantere levedygtige bestande af arter, der er en 

del af EU’s Habitatdirektiv, samt øge bevidstheden om og 

forståelsen for semiakvatiske dyr og dermed behovet for 

restaurering af deres områder. 

Hvad skal der gøres

Projektet vil forbedre både våd- og landområder for de 

udvalgte arter. Det sker ved at:

• Grave og restaurere vådområder

• Skabe skjulesteder og overvintringspladser

• Rydde træer og buske, samt invasive plantearter

• Udsætte løvfrø og strandtudse, hvor de er forsvundet

• Opsætte informationsskilte

• Afholde offentlige arrangementer  

(se www.semiaquaticlife.eu for aktuel information)

Projektet har fokus på 14 forskellige arter; 

bl.a. strandtudse, som udsættes  

flere steder, tinksmed hvis  

ynglesteder forbedres, og  

stor kærguldsmed hvis leve- 

steder forbedres for at mulig- 

gøre indvandringen fra Nord- 

tyskland. Derudover forbedres  

levesteder for flere vand- 

insekter, padder og krybdyr.

Projektet i Danmark - 18 områder
I Danmark udføres projektet af Naturstyrelsen,  
Faaborg-Midtfyn Kommune og Forsvarsministeriets  
Ejendomsstyrelse. Der gives finansiel støtte af Vordingborg 
Kommune, Slagelse Kommune, Næstved Kommune og 
Københavns Kommune. 

Hvad er semiakvatisk liv?

• Oksbøl/Kallesmærsk 
Hede

• Pamhule Skov og  
Stevning Dam 

• Rinkenæs Skov, Dyre-
haven og Rode skov  

• Hostrup Sø

• Frøslev Mose

• Lille Skov og  
Troldsmose

• Nærå Strand og  
Gyldensteen Enge

• Lejsø

• Avernakoe

• Saltholm

• Vestamager og 
strandenge på  
Sydamager

• Sejerø Bugt, Saltbæk 
Vig, Diesebjerg og  
Bollinge Bakker

• Skælskør Fjord og 
havet og kysten mellem 
Agersø og Glænø

• Suså, Tystrup-Bavelse 
Sø, Slagmosen,  
Holme-gårds Mose  
og Porsmose

• Havet og kysten  
mellem Præstø Fjord  
og Grønsund

• Havet og kysten  
mellem Karrebæk Fjord  
og Knudshoved Odde

• Almindingen, Ølene og 
Paradisbakkerne

• Jægerspris  
Skydeterræn

Løvfrø

Rødplettet blåfugl

Østlig kærguldsmed

Æg fra springfrø


