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Integrerede LIFE-projekter
• Store strategiske samarbejdsprojekter på tværs 

af geografi og finansiering.
• Integreret planlægning der udnytter synergi 

mellem Natura 2000 planer, vandplaner, 
klimastrategi og udvikling i landdistrikter

• Involvere og aktivere interessenter
• Uddannelse og formidling af viden om naturpleje
• Skal aktivere komplementære midler fra andre 

EU-kasser, nationale midler og private fonde.



Strategien i Natureman
• Landmanden som naturforvalter – udvikle naturpleje 

til en rentabel driftsgren.

• Helhedsplanlægning i 39 delområder af de 11 
Natura 2000-områder, hvor vi udnytter synergi 
mellem Natura 2000 planer, vandplaner, 
klimastrategi og udvikling i landdistrikterne



Hvad er udfordringen?

Hvordan får vi bedst muligt lavet en overordnet
integreret plan for ådalene og høstet synergien mellem 
de forskellige planer ?

Hvordan involverer vi bedst muligt lodsejere, borgere
og interessenter i lokalområdet?

Hvordan skaber vi det bedste grundlag for de 
konkrete tiltag i Natureman?

Synergi kommer ikke af sig selv !
Synergi kræver engagement og samarbejde!

Hvordan skader dit projekt mig        hvordan kan vi lave 
et fælles projekt der gavner os begge



1: Overordnet vision for området

2: Inddragelse af lodsejere, borgere og interessenter i området.
Hvilke udfordringer og muligheder ser de i området?

3: Mulighedskatalog. Hvad er der af konkrete projekt 
muligheder i området. Nye projekter kan løbende tilføjes.

4: Samlet plan med budget og leverancer for de enkelte 
områder.

5: Fuld gas med konkret implementering af mulige projekter

6: Afslutningsrapport i 2025 – hvad fik vi gennemført.

Strategien for helhedsplaner i Natureman



Glenstrup Sø : Collective Impact



Regional Landskabsstrategi for Nørreådalen
Københavns Universitet - en strategi-gruppe og 3 kommuner har lavet en regional landskabsstrategi 
med målsætninger og forslag til projekter



Ansøgning til VELUX FONDENs HUMpraxis program August 2020 

 
 

Lokale Landvindinger: Landskabsfortællinger og samskabelse i 
multifunktionel jordfordeling 

 
Projektnummer: 35683 
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Samskabt Natur: Fortællinger og forvaltning 
af ny natur

Lokale Landvindinger: Landskabsfortællinger og 
samskabelse i multifunktionel jordfordeling
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