
STUDIELEGAT

Legatet uddeles til studerende på en videregående uddannelse 
i Danmark, som varer mindst tre år og har hovedvægt inden 

for Hedeselskabets arbejdsområder; blandt andet natur, klima, 
bæredygtighed og biodiversitet. I 2022 uddeler vi 18 legater á 
12.000 kroner. Ansøgnings fristen er 1. juli 2022. Du skal være 

medlem af Hede selskabet for at søge legatet.

HAR DU LYST TIL AT SØGE?

LÆS MERE OG ANSØG

LÆS MERE PÅ 
NÆSTE SIDE

Udvekslings opholdet 
er en fantastisk 
mulighed, hvor jeg 
kan udvikle min 
faglige viden og mit 
faglige netværk. 
BERTRAM MØBIUS PEDERSEN

https://www.hedeselskabet.dk/vi-stoetter/studielegat


Mødet med en anden 
kultur og et andet 
perspektiv vakte min 
nysgerrighed, både 
uddannelsesmæssigt 
og personligt. 
MATILDA ELKJÆR MATTSSON

HVORFOR?
I mere end 155 år har Hedesel-
skabet hentet og delt viden for 
at deltage i udvikling af vores 
samfund. Vi har i alle årene 
indhentet viden fra udlandet, og 
i en lang årrække har vi uddelt 
legater til studerende inden for 
vores fagområder. 

LEGATPORTIONER
Hedeselskabet uddeler 216.000 
kroner om året til studieophold 
i udlandet. Beløbet uddeles i 18 
portioner á 12.000 kroner.

HVEM KAN SØGE?
Legaterne uddeles til studerende 
på en videregående uddannelse, 

som varer mindst tre år, og som 
har hovedvægt inden for Hede-
selskabets forretningsområder 
(se www.hedeselskabet.dk/
forretning) og tværgående 
temaer som eksempelvis digita-
lisering, klimatilpasning og miljø-
forbedring. Som hovedregel skal 
første studieår være gennem-
ført. Der kan maksimalt opnås 
støtte én gang pr. studieforløb 
(bachelor, master, etc.).

TIL HVAD?
Støtten kan anvendes til udgifter 
i forbindelse med studie- eller 
praktikophold i udlandet. Der 
gives ikke støtte til deltagelse 
alene i konferencer og messer.

Legatmodtageren skal anvende 
støtten til studier i ny viden, 
teknologi og metoder inden for 
naturpleje, miljøforbedring og 
klimatilpasning, som kan anven-
des i Danmark og være med til 
at udbygge Danmarks position 
inden for området.

DOKUMENTATION
Alle relevante oplysninger 
noteres i ansøgningsskemaet, 
som danner grundlag for 
bedømmelse af ansøgningen. 
Der kan suppleres med et 
enkelt bilag, fx udtalelse eller 
bekræftelse på det udenlandske 
studieophold og ikke bilag i 
form af motiverede ansøgninger.

NÆRMERE KRAV
Legatmodtageren skal være 
medlem af Hedeselskabet  
for at komme i betragtning. 
Udlands opholdet må ikke være 
afsluttet inden den 1. juli 2022.

Legatmodtageren opfordres 
til under forløbet at dele viden 
med Hedeselskabet efter aftale 
og samtidig stå til rådighed for 
interview og medieomtale.
Legaterne indberettes til SKAT 
som ikke-skattepligtigt legat, 
betinget af dækning til udgifter 
i forbindelse med et studie- 
 eller praktikophold i udlandet.

MEDLEMSSKAB

Du skal være medlem af Hede -
selskabet for at søge legatet. 
Meld dig ind som studerende 
for kun 100,- årligt.

BLIV MEDLEM

ANSØGNINGSFRIST

Ansøgningsfristen er 1. juli 
2022. Ansøgerne får besked i 
slutningen af september 2022. 
Hent ansøgnings skemaet her.

ANSØGNINGSSKEMA

SPØRGSMÅL

Kontakt Vibeke Højen på 
telefon 4037 9147 eller mail 
vh@hedeselskabet.dk 
Ansøgningen mailes til  
legat@hedeselskabet.dk

SEND MAIL

https://www.hedeselskabet.dk/forretning
https://www.hedeselskabet.dk/forretning
https://www.hedeselskabet.dk/bliv-medlem
https://www.hedeselskabet.dk/sites/hedeselskabet.dk/files/2021-11/Ans%C3%B8gningsskema_Studielegat_2022.docx
mailto:legat%40hedeselskabet.dk?subject=Studielegat%3A%20Hedeselskabets%20gr%C3%B8nne%20fremtid

