
 
 

 Fremtidens Landskaber 



Kamilla Hansen Møller, Lone Kristesen og Jørgen Primdahl 
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet  
Orienteringsmøde om Fremtidens Landskaber, Nyborg kommune 21. januar 
 

Program for dagen 
13.00 Velkommen til Nyborg Kommune v/Teknik- og Miljøchef Lene Holm  
  
13.05 Velkomst og præsentation af deltagere 
 
13.20 Præsentation af ’Fremtidens landskaber’ som et forsknings- og 

udviklingsprogram   
13.40 Præsentation af programmets ’individuelle projekter’ (max 5 min. pr 

projekt)  
 
14.50 Kaffe/te pause 
  
15.10 Om proprogrammets organisering , finansiering og det videre forløb  
 
15.25 Om udarbejdelsen af de individuelle projektbeskrivelser – vi gennem går 

en model for hvordan projektbeskrivelsen kan udformes  
  
15.45 Afrunding og farvel 
 



 Fremtidens Landskaber                                        
- 15 eksempler på planlægning for 15 kulturlandskaber 
 
Formål: at bringe indretningen af fremtidens landskaber på den faglige 

dagsorden 
Organisering: Et forsknings- og udviklingsprogram med udgangspunkt i 

ca. 15 konkrete planprojekter  
Hvad bidrager Fremtidens Landskaber med til projekterne? 
• Analyser, workshops, seminarer, ekskursioner mv. – som konkrete 

bidrag til projekterne, herunder idé- og visionsworkshops med 
deltagelse af eksternt fagpanel 

• Mulighed for deltagelse i relevante faglige fællesarrangementer 
omkring generelle problemstillinger af relevans for deltagende 
projekter (forelæsninger, temadage, seminarer, ekskursioner, hands 
on kurser 



Om programmets organisering 

Programmet ledes af lektor Lone Kristensen og professor Jørgen 
Primdahl – projekterne ledes af kommunen og andre projektejere 
Partnere: deltagende kommuner og andre ‘projekt-ejere’, statslige 
styrelser, Region Sjælland, Videncentret for Landbrug (Skejby), 
Friluftsrådet, Syddansk Universitet, Århus Arkitektskole, Københavns 
Universitet 
Tidsrammer: November 2013 og fire år frem (december 2017) – de 
enkelte projekter må gerne være kortere men ikke længere 
Finansiering: Projektejerne finansierer deres egne projekter, bidrager 
til programmet og modtager andel af de eksterne midler til 
projektunderstøttelse  
Projektunderstøttelsens form og indhold besluttes af projektejerne. På 
hvert projekt vil der være en hovedkontaktperson fra IGN  
Fællesarrangementernes indhold og organisering besluttes på et årligt 
todages fællesmøde. 
Hovedprodukter: 15 projekter og en bog om fremtidens landskaber   
 



Budget: finansieringskilder og  udgiftsposter 

Finansieringskilder:  
• Fonde, styrelser, vidensinstitutioner og projektejere 

 
Udgiftsposter: 
• Projektudarbejdelse/projektunderstøttelse 
• Erfaringsudveksling og kompetenceopbygning (formidling af 

metode og proceserfaring internt i programmet) 
• Formidling af nyeste viden (ekstern formidling)  

– 1. Foredragsrække: Udsyn – om europæiske landskaber i 
forandring 

– 2. Foredragsrække: Formidling af erfaringer og resultater 
fra programmets projekter 

• Syntese og skriftlig formidling: Bog, videnblade og artikler 
• Administration og koordinering 
 



 I alt 
finansierings-
kilder 

Antal 
projekter

Projektunder-
støttelse

Foredragsrækker,  
udstilling,  mv        

Syntese/ 
Skriftlig 
formidling

Erfaringsudveksling 
og kompetence-        
opbygning

Administration/
koordinering

Program       i 
alt

Ekstern finansiering
Fonde mv 5.600.000       15 3.000.000 500.000                     900.000 350.000                        850.000 5.600.000
Styrelser mv 750.000          1 200.000 150.000                     100.000      300.000                        -                        750.000        
I alt 6.350.000       16 3.200.000 650.000 1.000.000 650.000                        850.000

Kommunale bidrag i alt 3.000.000       15 3.000.000 -                             -              -                                -                        3.000.000

Egen finansiering
IGN 1.600.000 400.000 500.000 400.000 300.000 -                        1.600.000
SDU 300.000 150.000 50.000 50.000 50.000 -                        300.000
VFL 200.000 150.000 25.000 25.000 -                        200.000
I alt 2.100.000 700.000 550.000 475.000 375.000 -                        

I alt -                   16              6.900.000         1.200.000                 1.475.000  1.025.000                    850.000               11.450.000   

Kommentarer:
Kommunerne bidrager i gennemsnit med 200.000 kr.
Til projektunderstøttelse er der beregnet 200.000 kr.



1. Vi fremsender kort referat og endelig tidsplan for ansøgningsforløbet 

2. Kommunerne fremsender projektbeskrivelse med kort budget (frist: den 4. 
februar) og får feedback senest mandag den 11. Herefter færdiggøres 
projektbeskrivelser med underskrift (frist 22. februar). 

3. Aftaler med andre partnere (Potentielle: Naturstyrelsen, kulturstyrelsen, 
By- og boligstyrelsen, KL, Friluftsrådet, Region Sjælland, Videncentret for 
Landbrug, Syddansk Universitetscenter, Arkitektskolen Århus 

4. Herefter fremsendes –omkring 1. marts  efter enkelte sonderinger 
ansøgninger til potentielle sponsorer: Realdania, Nordeafonden, tipsmidler, 
15. junifonden (kun om støtte til et par projekter).  - ansøgninger til  
eksterne sponsorer 

5. Efter afklaring af bevillinger  udformes kontrakter (maj-juni) 

6. Programmet startes med kick-off møde ultimo (foreløbig dato: 27.-28. 
november). Mødet bruges bl.a. til at lave program for fællesarrangementer 
i 2014 

Hvad sker der efter mødet 



En model for 
projektbeskrivelse,  
forside 



En model for 
projektbeskrivelse,  
side 2  



En model for 
projektbeskrivelse,  
side 3  



En model for 
projektbeskrivelse,  
side 4  



En model for 
projektbeskrivelse,  
side 4  



Kommunale projektbeskrivelser: budget 

  Kommune 
bidrag til 
programmet 
kr. 

Interne 
kommunale 
midler 
kr. 

I alt 
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