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DET GODE LEVESTED

INTRODUKTION

“Det Gode Levested”handler om hvad vi mennesker kan
gøre for at bidrage til bedre levesteder for de spændende arter vi deler Utterslev Mose med. Kampagnen vil vise
hvordan arbejdet for gode levesteder kan bringe mennesker
sammen og gøre Utterslev Mose til et endnu bedre sted at
være i fremtiden, uanset om man er lokal beboer, gæst fra
resten af København og Danmark, dyr, svamp eller plante.
Det Gode Levested er baseret på en holdning om, at vi alle
(lokale, københavnere og danskere, unge og gamle, naturentusiaster og kontornussere) kan blive beriget af, at have
adgang og kendskab til den natur der er tæt på os. På at vi
alle kan blive gladere af et øget kendskab til flere af arterne
der lever der, og få lov til at gøre en forskel for den lokale
natur. Jo mere vi kan føle os forbundet med og involveret i
naturen, jo bedre for både os og naturen.
Det unikke ved denne kampagne er, at vi med udgangspunkt i 20 arter fra Utterslev Mose inviterer til et bredt
samarbejde mellem naboer, naturentusiaster, driftspersonale, skoler og andre aktører i området om at udbrede viden
om arterne og deres levesteder og sammen gøre en indsats
for Det Gode Levested.
Utterslev Mose er allerede, i kraft af at være det største
grønne område i København, noget helt særligt, og kan med
involvering af beboere i området skabe endnu flere gode
levesteder for både planter, dyr og mennesker.
For at bidrage til at flere kan få et tættere forhold til natur,
vil Det Gode Levested opbygge en fælles viden om naturen
der allerede findes i Utterslev Mose, og skabe interesse for
at tage del i at fremme en endnu mere mangfoldig natur.

Det vil Det Gode Levested gøre med en ’trinvis tilgang’, hvor
der tages udgangspunkt i de aktiviteter der allerede er i Utterslev Mose området, og de lokale folk der allerede kender
til naturen her og gør en forskel for den. Det Gode Levested
vil styrke og udvide aktiviteterne for naturen i Utterslev
Mose, og skabe interesse bredt for at være med.
Det er hensigten, at Det Gode Levested udover at folde sig
ud i Utterslev Mose, også kan fungere som direkte inspiration til lignende kampagner mange andre steder. På den
måde kan der mange steder ske et tiltrængt løft i naturens
kvalitet, vores forbindelser og kendskab til naturen, samt
opbygges et øget engagement for at skabe mange gode
levesteder.

Trinvis tilgang betyder at kampagnen, i stedet for at
starte med et stort program og et totalt koncept, i
stedet tager udgangspunkt i de allerede eksisterende
aktiviteter for naturen i mosen, og undervejs udvikles
med flere trin. Særligt samarbejdes der det første år
mest med tre selvstændige målgrupper, haveejere,
driften og naturentusiaster. Derefter udvikles kampagnen i næste trin, ved at koble de tre målgrupper, og få
flere målgrupper med, f.eks. skoler, grundejerforeninger og virksomheder. Endelig udvikles kampagnen det
3. år til sidste trin, som kombineres i en organisation
der kan samle de forskellige målgrupper og tiltag.
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BAGGRUND

Baggrunden for Det Gode Levested er først og fremmest
et ønske om at skabe en mere vild og mangfoldig natur i
byen i kobling med bedre byliv. I Utterslev Mose er der et
særligt potentiale. Det store naturområdet er beliggende tæt på Københavns centrum, og biodiversiteten her
er velundersøgt og dokumenteret igennem tiden. Der er
mange lokale naturentusiaster med et indgående kendskab
til området, og som dagligt er tilstedeværende i området.
Men naturkvaliteten og biodiversiteten presset af næringsforurening og mangel på målrettet naturpleje. Hvilket er en
udvikling der desværre ses mange steder, både i Danmark
og udlandet.

Helhedsplanen vil blive udarbejdet med udgangspunkt i tre
overordnede målsætninger/temaer (se boks).

Udfordringerne med at øge kvaliteten af natur og skabe
levesteder til mange arter, i kobling med involvering af borgere og institutioner, er noget der er på tale mange steder,
både i Danmark og internationalt. Det er derfor også et udgangspunkt for Det Gode Levested, at der skal skabes gode
resultater lokalt, og værdifuld inspiration der kan bruges
både herhjemme og ude i verden.
Kampagnen Det Gode Levested ligger i direkte forlængelse
af både en række strategiske og politiske dokumenter fra
Københavns Kommune med betydning for Utterslev Mose
området.

Utterslev Mose for hele byen
Nærhed til grønne områder har afgørende betydning
for borgernes livskvalitet, sundhed og almene velbefindende. Ved at formidle Utterslev Moses kvaliteter
til flere mennesker, kan vi få flere til at komme ud og
opleve naturen i mosen og de rekreative muligheder,
den tilbyder. Der er mange måder at skabe synlighed
på – det kunne fx være ved at opsætte nye formidlingsskilte i mosen, igennem arrangementer, som
tiltrækker borgere fra hele byen, eller ved at søsætte
kommunikations- og branding initiativer, som tiltrækker nye målgrupper til mosen.

Københavnsk naturpolitik

Sammen om naturparken
Utterslev Mose skal være kendt for sin innovative tilgang til udviklingen og driften af vores fælles bynatur.
Her spiller borgerne, skolerne og interesseorganisationerne en ny og central rolle i eksempelvis naturovervågning, naturpleje og naturformidling. Utterslev
Mose skal være et naturområde, der kendt vidt og
bredt for måden, hvorpå det omgivende samfund engagerer sig og danner netværk og partnerskaber med
mere diversitet i naturen som mål.

I 2016 igangsatte Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune et nytænkende projekt med udarbejdelsen
af en helhedsplan for Utterslev Mose. Københavns Kommune har afsat i alt 2,1 mio. kr. til den kommende helhedsplan.
I kommunens oplæg til arbejdet (Vild med bynatur – Utterslev Mose) fremgår det at ”Utterslev Mose skal være kendt
for sin innovative tilgang til udviklingen og driften af vores
fælles bynatur. Her spiller borgerne, skolerne og interesseorganisationerne en ny og central rolle i eksempelvis
naturovervågning, naturpleje og naturformidling. Utterslev
Mose skal være et naturområde, der er kendt vidt og bredt
for måden, hvorpå det omgivende samfund engagerer sig
og danner netværk og partnerskaber med mere diversitet i
naturen som mål.”
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Oplæg til Helhedsplanen for Utterslev Mose:
Bynaturen som social løftestang
Naturen kan noget helt særligt for borgere, der befinder sig i en socialt udsat position, er ramt af stress,
ensomhed eller traumer. Naturpleje med le, at passe
får eller køer, eller blot at opleve dyrelivet og årstidernes skiften kan skabe nye fællesskaber og øge den
fysiske og mentale sundhed.
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Københavns Kommune har med sin strategi for naturen i
byen, Bynatur i København 2015-2025, slået fast at det er
visionen for kommunen både at skabe mere natur i byen,
og at øge kvaliteten af naturen. Det er i den forbindelse en
målsætning i strategien om ”BIODIVERSITET: At øge antallet af tiltag, der primært har til formål at styrke biodiversiteten, og at muligheden for at fremme biodiversiteten altid
indgår i afvejningen, når kommunen udvikler og omdanner
byen, så vi er med til at udbygge, forstærke og værne om
bynaturen som helhed.”
Desuden rummer strategien en målsætning om ”NATUROMRÅDER: At byens naturområder udvikles og plejes med
særlig fokus på at styrke biodiversiteten og borgernes
oplevelse af naturen.”
Det Gode Levested har også et mere globalt udgangspunkt,
i en bred erkendelse af, at vores moderne mennesker har
brug for øget kontakt og kendskab til naturen. Der registreres lokalt og globalt enorme tilbageskridt for den vilde natur, med tab af arter og levesteder, i et alarmerende omfang
(Kilde: Danmarks Biodiversitet 2010 DMU + Living Planet
Index 2016 – WWF).

Idé
Det er kampagnens grundide, at mennesker bliver glade af
at samarbejde om at gøre en konkret forskel for naturens
mangfoldighed. Et godt levested for mennesker indebærer
også, at mange andre arter kan trives i vores nærhed, så vi
kan have en tæt kontakt med naturen, i form af kendskab
og adgang til den, og i form af en vished om, at vi sammen
kan gøre en positiv forskel for naturen igennem fysiske
tiltag.
Kampagnens navn ”Det Gode Levested” skal vise at målet
er, at gøre Utterslev Mose til et endnu bedre sted at leve, for
både borgere og de mange arter af dyr, planter og svampe,
som vi deler naturområdet med.
Omdrejningspunktet for Det Gode Levested er, at mange
flere borgere i København og medarbejdere i driften fascineres af Utterslev Moses natur og de arter der lever her, samt
at de lærer hvad de kan gøre for at beskytte og forbedre
deres levesteder. Ideen er at det du fascineres af, ønsker du
at beskytte, og hvis du ved hvordan, så gør du det også

.Målgrupper
Overordnet er målgrupperne for kampagnen borgerne der
bor omkring Utterslev Mose. Målgrupperne i kampagnens
første år er primært haveejere, naturentusiaster og Københavns Kommunes driftsafdeling. De efterfølgende år kobles
flere målgrupper på, skoler, andre institutioner og virksomheder mfl.
Geografisk og biologisk er det oplagt at koble borgere og
institutioner fra både Københavns og Gladsaxe kommuner,
dog kan der være nogle juridiske og politiske udfordringer,
hvis f.eks. Københavns kommune skal (med-)finansiere
tiltag for borgere og Gladsaxe, så der vil efter finansieringen
er på plads, ske en endelig afklaring af hvor midler bedst
kan og må bruges.
Målgrupperne bliver nået gennem bred offentlig kommunikation og gennem direkte henvendelse (se bilag 2 om
kommunikation). Alle, inkl. borgere fra begge kommuner,
vil blive inviteret med til de mindre events, der starter år 1,
samt have mulighed for at høre om kampagnen på den eller
de større events, hvor kampagnen præsenteres.

Fremgangsmåde
Kampagnens er tilrettelagt, så den igangsættes og udfoldes
trinvist, startende med udgangspunkt i tre målgrupper,
naturentusiaster, haveejere og driften. Derfra øges kampagnens aktiviteter, styrkes formidlingen og opbygges en øget
vidensbase, med kommunikation og netværk, så mange flere aktører bliver involveret som partnere. (Se mere i afsnit
5: Plan)
Der laves altså ikke en klassisk professionel ’total kampagne’, hvor massiv markedsføring og storslåede events skal
skabe størst mulig opmærksomhed, men i stedet en mere
rodfæstet og solid opbygning af en general interesse for livet i mosen. Det er samtidig en mere decentral tilgang, hvor
det er de lokale partnere, der er med til at stå for arrangementer og naturplejetiltag, og som deler viden og ideer og
inviterer hinanden.
Denne tilgang kan virke lidt underspillet, men er tænkt til at
give borgere, institutioner, skoler og driften en oplevelse af,
at det også er deres kampagne, og at sikre at indsatserne
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for det gode levested er rodfæstede lokalt, og kan fortsætte
længe efter at finansieringen af kampagnen er ovre.
Det er i forlængelse af denne trinvise tilgang, et mål for
kampagnen at lægge sig tæt op ad eksisterende tilbagevendende events, der allerede i dag finder sted i mosen, f.eks.
høslæt og græsning med får. I bedste fald kan kampagnen
inspirere til indholdet i disse events spiller sammen med
kampagnens mål om at sikre gode levesteder, gennem at
fremme det sociale liv og levestederne for de udvalgte arter.
(se Bilag 4. for liste med ’Lokale events’).

tionsplatforme, til aktiviteterne på sociale medier. Dette er
en stor fordel for kampagnen, da oprettelsen og udbredelsen af endnu en platform er meget ressourcekrævende og
usikker, samt i høj risiko for at dø ud med afslutningen af
den indledende del af kampagnen.

Kampagnen arbejder med anbefalinger til naturtiltag, som
udover at sikre levesteder for de udvalgte arter, også vil
have stor betydning for det generelle arbejde med at sikre
og forbedre den biologiske mangfoldighed i og omkring
mosen. Der er lagt vægt på at beskrive både simple tiltag
og mere komplicerede tiltag. På den måde sikres det, at det
er muligt at anbefale relevante tiltag til hver målgruppe i
kampagnen.

1. Utterslev Mose på facebook:
facebook.com/utterslevmose/

Effekterne af naturindsatser dokumenteres desværre alt for
sjældent. Derfor er der i kampagnen indarbejdet en plan for
dokumentation af den biologiske udvikling og effekterne
af naturindsatserne i kampagneperioden. (se Bilag 6 for
dokumentation).

Kommunikationskoncept
Kommunikationsindsatsen i Det Gode Levested er beskrevet i Bilag 2 Kommunikation
I kommunikationen indgår der skitser til grafisk identitet,
med et logo, valg af farve og eksempel på en planche.
Kampagnen vil i forhold til at formidle arter, deres levesteder og mulige indsatser, benytte sig af en lang række plancher. Vedhæftet er et eksempel på hvordan driftsafdelingen
i deres arbejde med veterantræer kan fremme arterne og
deres levesteder.
Undervejs skal der, med inspiration i Bilag 1 ’Indsatsplan
for de 20 arter’, udvikles, trykkes og distribueres forskellige
plancher til de mange forskellige målgrupper. F.eks. kan der
laves om hvad haveejere eller boligforeninger kan gøre for
udvalgte arter.
Kommunikationen i Det Gode Levested er planlagt til
fortrinsvist at benytte relevante eksisterende kommunika-
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Dog skal der oprettes en selvstændig ny hjemmeside, hvor
der kan deles information, invitationer og historier mm.
Forslag til kommunikationsplatforme

2. Der oprettes en selvstændig hjemmeside til kampagnen.
Det kunne f.eks. være www.detgodelevested.dk
(Domænet er er sikret til formålet. Kontakt Habitats)
3. Hvis kampagnen i stedet ønsker at arbejde videre med
eksisterende hjemmesider kan www.utterslevmose.net
benyttes. Fordele ved det vil være eksisterende trafik på
siden, ulemper kan være forvirring omkring hvilke aktiviteter der er en del af kampagnen og hvilke der ikke er.
4. Utterslev Moses Naturpleje mailingliste. Der kan udsedes
emails fra naturpleje@utterslevmose.net
Derudover skal der løbende holdes øje med om der er andre
lokale medier, lokalradioer, lokale Facebook-grupper mv.,
som kunne være relevante at benytte til at udbrede kendskabet til kampagnen.
Ved afslutningen af Det Gode Levested, sikres det at hjemmesiden overleveres til evt. interesserede, så aktiviteterne
kan fortsætte, eller omskrives til at være en opsamling og
oversigtsside over kampagnen.

Kampagnens sociale indhold
Kampagnen vægter i høj grad de sociale aspekter af livet i
mosen. Det gør den ved at der, samtidig med at der lægges
op til biologiske tiltag og øget naturkendskab, arrangeres
events, hvor deltagerne sammen kan opleve naturen, samt
lægges op til at deltagere kan lære af hinanden, udveksle og
inspirere.

DET GODE LEVESTED

Det er et selvstændigt mål for kampagnen at opnå en stor
involvering i kampagnen og alle deltagerne derigennem får
øget deres oplevelser, og større glæde ved og kendskab til
naturen i mosen.(Jf. resultat #7 i afsnit 4.1 Resultater).
Kampagnen introducerer en ’honorarmodel’, hvor der kan
gives kontant betaling til personer der yder et konkret og
afgrænset stykke arbejde / løser en opgave for kampagnen,
som ellers skulle udføres af kampagnesekretariatet eller
underleverandører til dette. En opgave kan f.eks. være afholdelse af en event, tage fotos, vedligeholde udstyr, skrive
artikler osv.

Generelt anbefalede naturtiltag:
• Sikre ældre træer og dødt ved
• Sikre nektarrige blomster
• Sikre uforstyrrede ynglesteder
• Fjerne biomasse ved høslet og anden fjernelse af
•
•

biomasse inkl. afbrændinger af organisk materiale
på fugleøerne
Skabe kompost- og kvasbunker
Sørge for opfiskning af fredfisk

Honorar modellen er et forsøg. Formålet med forsøget er
at afklarer om der gennem støtte / honorar til de folk der i
forvejen er aktive for naturen i mosen, kan blødes op på den
skarpe opdeling mellem projektleder / sekretariat og frivillige borgere, der ellers ville være. Det er målet at skabe et
samarbejde med en bred pallette af tilknyttede, så der kan
leveres en mangfoldig og solid indsats for livet i mosen.
Da det er en hårfin balance mellem hvilke borgere der skal
have honorar, og hvilke der ikke skal, er det er derfor vigtigt
at parterne bag projektet og medarbejdere på projektet
udvikler en tydelig politik for dette. (Se mere i Bilag 3 om
honorarmodellen)

Kampagnens biologiske indhold
Det biologiske fokus i kampagnen er at forbedre biodiversiteten i området. Med henblik på at kunne formidle disse
indsatser ud til en bred målgruppe tages der udgangspunkt
i at sikre bedre levevilkår for 20 udvalgte arter. Arterne
er udvalgt som led i København Kommunes arbejde med
helhedsplanen (Orbicons rapport, Københavns Kommune –
Biodiversitet i Utterslev Mose). De 20 arter består af en lille
gruppe af truede, sjældne og rødlistede arter, og en større
gruppe maskotarter. De sidstnævnte er arter, som vurderes
velegnede til at skabe opmærksomhed omkring Utterslev
Mose, og hvor der for fleres vedkommende er mulighed for
at inddrage lokale beboere aktivt i forvaltningen.
I kampagnens indsatsplan (bilag 1) er der for hver af de 20
arter beskrevet tiltag, som aktivt kan forbedre levestederne
for disse arter. Der er lagt vægt på at anbefale eksempler på
simple naturtiltag (som at etablere kompostbunke) til mere
komplicerede tiltag (som opfiskning af fredfisk) med for at
kunne anbefale relevante tiltag til hver målgruppe.

Gammel pil
Rikke Milbak
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Opsummering på kampagnens ide
Forskning i borgeres deltagelse i naturprojekter
Ny forskning viser at deltagelse I naturprojekter direkte øger deltagernes velvære, endda mere end andre
aktiviteter der foregår i naturen. Særligt øges velværen
ved at mindske negative følelser og ensomhed, og dette var endda varige virkninger. (Kilde: Kragh G, Stafford
R, Curtin S and Diaz A. Environmental volunteer wellbeing: Managers’ perception and actual well-being of
volunteers, F1000Research 2016, 5:2679 )
En særlig variant af borgeres deltagelse er ‘citizen
science’. Begrebet ‘citizen science’ dækker over borgeres involvering af videnskabelige projekter, der undersøger, kortlægger og/eller laver indsatser for at bevare
forskellige arter og naturområder. Borgernes involvering kan variere, fra enkelte registreringer til medvirken i udviklingen af undersøgelserne og analyser.
Ny forskning viser at deltagerne i citizen science
projekter ofte har altruistiske motiver, dvs. i mindre
grad optaget af deres egne mål og velbefinden, end af
den art eller det naturområde indsatsen handler om.
Derved adskiller citizen science sig fra mere almindelige frivillige projekter i naturen. (Kilde: Gitte Kragh, The
motivations of volunteers in citizen science, artikel i
magasinet the environmental SCIENTIST, August 2016
edition).

Alt i alt giver det en kampagne der udmærker sig ved at på
en hidtil uset måde og omfang, at ville kombinere en række
faktorer.
Kampagnen kobler

• Indsatsen for livet i byen direkte med naturen. Hvor indsatser for det gode liv i byen tidligere har fokuseret mest
på menneskelige aktiviteter, vil denne kampagne med
praktiske eksempler vise hvordan det gode liv i byen kan
blive endnu bedre, hvis andre arter også kan leve der.

• Indsatser for arter med indsatser for arternes levested,
så kampagnematerialet sætter både fokus på arten og
på hvordan den lever og hvad der skal til for at den trives.

• Kendskab med tiltag, og gennem praktiske arrangementer kan alle få mulighed for at være med til at skabe gode
levesteder for mange arter, og samtidig gøre det bedre at
bo i og ved Utterslev Mose.

• Indsatser i både private haver og på offentlige arealer, så
Utterslev Mose som helhed kan blive løftet og potentialerne for bedre levesteder kan blive foldet mest muligt ud

• Mange forskellige aktører, både borgere, institutioner,
skoler, professionelt driftspersonale, lokale foreninger,
virksomheder og evt. forskere.

En doktorafhandling af Finn Danielsen fra Københavns
Universitet viser at naturprojekter med deltagelse af
borgere langt hurtigere end projekter uden borgere,
kan gå fra observationer til handling. (Kilde: http://
plen.ku.dk/arrangementer/2016/finndanielsen/Danielsen.pdf )
For ’Det Gode Levested’ kan det f.eks. betyde, at hvis
der i et område af mosen opstå problemer med forurening, hærværk eller invasive arter på et naturområde,
kan det med borgeres deltagelse lang hurtigere opdages, og løsninger iværksættes.
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Hætemåge
Nikolaj Noel Christensen

DET GODE LEVESTED

FORMÅL

Formålet med kampagnen Det Gode Levested
• At sikre en solid biologisk og social indsats for at gøre
Utterslev Mose til et endnu bedre sted at leve for beboerne
og for et væld af arter.
• At skabe et lokalt engagement i Utterslev Mose med udgangspunkt i, at alle kan gøre en forskel for den biologiske
mangfoldighed.
• At sikre en kampagne for livet i Utterslev Mose hvor omdrejningspunktet er deltagernes kompetencer og involvering, således at arrangementer, registreringer, fysiske tiltag
og udbredelse af kendskab til arter og levesteder mm. kan
køre videre længe efter kampagnen er afsluttet
• At denne kampagne i kraft af sit særlige kampagnedesign og virke kan blive en eksemplarisk og attraktiv model
der kan inspirere lignende kampagner på andre lokaliteter
og dermed fremme en mere mangfoldig natur og tættere
forhold mellem natur og mennesker, bredt i Danmark og
evt. i udlandet.
Resultatmål
Kampagnen Det Gode Levested har for første tre år som mål
at sikre følgende resultater (Se boks).
Opfyldelsen af disse resultatmål vil tilsammen medføre
at biodiversiteten omkring Utterslev Mose forbedres, at
kendskabet til naturen og særligt de udvalgte arter øges, og
at flere Københavnere vil få den opfattelse, at det er muligt
selv at gøre en afgørende forskel for livet omkring Utterslev
Mose.

Resultatmål
1. I alt minimum 25 mindre naturarrangementer over
de 3 år med socialt indhold, leg, læring, registreringer og praktiske tiltag. (svarende til minimum 8
mindre arrangementer hvert år).
2. Minimum 5 større arrangementer over 3 år (svarende til i gennemsnit 1-2 større arrangementer per år).
Fortrinsvist som deltagelse i allerede eksisterende
arrangementer med deltagelse af en bred gruppe
af arrangører og deltagere, og med stor spredning
i alder og varierende forhåndskendskab til natur og
naturindsatser.
3. Etableret samarbejder med de professionelle driftsmedarbejdere, som arbejder aktivt med beskyttelse
og fremme af levestederne for de udvalgte 20 arter.
4. Udbredelse af materiale med formidling af en
række af udvalgte arter i Utterslev Mose, og hvad
deres levesteder, årscyklus og adfærd mm. består
i. Formidlingen sker både elektronisk og fysisk med
markører i landskabet mm. og sker både centralt via
hjemmeside og sociale netværk, samt decentralt
mellem deltagerne.
5. Levestederne for de lokale forekomster af de 20 udvalgte arter er kortlagt, og der er igangsat målrettede indsatser for at sikre og forbedre levestederne
for disse arter.
6. Informationerne om arterne og deres levesteder i
Utterslev Mose er samlet, og gjort let tilgængelig så
alle kan være med til at fortsætte registreringerne
og dele deres observationer.
7. Der opnås en stor involvering i kampagnen og alle
deltagerne får derigennem øget deres oplevelser, og
større glæde ved og kendskab til naturen i mosen.
8. Der etableres en organisation, som når kampagnen
rundes af kan samle og fortsætte indsatserne for
det gode levested.

DET GODE LEVESTED - NATURKAMPAGNE I UTTERSLEV MOSE
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PLAN
År 1
• Der tilbydes inspirationsoplæg for grundejerforeninger og
Her følger en simpel oversigt over planen for afvikling
af Det Gode Levested. Indsatserne inden for kommunikation, honorering og organisation uddybes i bilag. (En
tidsplan er ikke inkluderet, da datoerne for de forskellige tiltag kan variere meget, afhængig af vejret,
deltagerne og andre forhold uden for kampagnen f.eks.
hvor Mosetræffet afholdes).
Det Gode Levested løber i 3 år, med start så snart
finansieringen er på plads.

• Inden kampagnen lanceres etableres sekretariatet (se
mere i afsnit 6 Organisering).

• Herefter samles styregruppen og første møde afholdes.
• Tidsplan revideres.
• Sekretariatet udvikler de første tiltag til kommunikation
særligt klummer i avis, hjemmeside og bidrag på sociale
medier, (se bilag 2 om Kommunikation).

• Kampagnen lanceres med første kommunikationen til
borgerne (se bilag 2 om Kommunikation).

• Processerne omkring registrering af arter og levesteder
afklares endeligt og en platform opbygges (se bilag 6 om
plan for dokumentation af biologiske indsatser).

• Parametre for evalueringer, f.eks. sociale og biologiske,
afklares og første målinger foretages som baseline. (se
mere i afsnit 8 om evalueringer)

• Der udvikles markører i landskabet, med link til hjemmeside / sociale medier.

• Godkendelsesprocessen internt i Københavns Kommunes om opstilling af markører i landskabet igangsættes.
(Markørerne opstilles i landskabet når tilladelserne er på
plads.)

• Målgruppen for lancering er alle borgere i området af
Utterslev Mose, særligt havejere og naturentusiaster.
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der inviteres til samarbejder med haveejere om simple
initiativer for de udvalgte 20 arter i deres haver, f.eks.
sikring af ældre træer, flere nektarrige blomster og uforstyrrede hjørner, etablering af kvasbunker.

• Der startes et samarbejde på med den lokale byrumsforvalter og driftsafdelingen om deres indsats i løbet af
kampagnen, biologisk og i forhold til samarbejde med
borgerprojekter. Samarbejdet med driftsafdelingen fortsætter gennem hele kampagnen, og sker i samarbejde
med Byens Drift i TMF.

• Honorarmodellen afklares og lanceres (se bilag 3om
honorarmodellen)

• I månederne april – juni arrangeres de første events (såkaldte små events). Det kan være ture i naturen, udvidelse af høslæts aktiviteterne eller besøgsture i private haver. Events kan desuden være forbedringer af levesteder
for snog ved etablering af kompostbunker, eller at gøre
opmærksomheden på vigtigheden af at bevare ældre og
udgående træer som vigtige eksisterende levesteder for
fugle, flagermus, svampe, sommerfugle og biller.

• Et eller flere såkaldte store events planlægges, i år 1 kun
som deltagelse i events der allerede finder sted f.eks.
Mosetræffet.

• Formidlingen af kampagnen fortsættes løbende, og over
sommeren intensiveres den med fysiske formidling i
mosen, f.eks. mosgraffiti eller skrift i grus på vejene.

• I perioden august til oktober følger flere mindre events,
inkl. formidlingsture, sanketure, praktisk naturpleje og
levestedsindsatser for de udvalgte arter.

• Sidst på året samles årets overvågningsresultater og
interessentgruppen af naturentusiaster inviteres til fortolkning af resultater, generering af forslag til næste års
levestedsindsatser, og forslag til forbedring af næste års
indsats (se mere i bilag 6).
Stikord til år 1: opbygning af sekretariat, lancering af kampagnen, synlighed for især tre af målgrupperne, opstart af
honorarmodel og opstart af overvågningsprogram.

DET GODE LEVESTED

År 2
• Over vinteren kan der være enkelte events f.eks. med
rydning af krat, opbygning af veddepoter, ringbarkning
og opfiskning af fredfisk.

• Sekretariatet opdater administrationen og kommunikationen, særligt hjemmesiden.

• I samarbejde med en eller flere skoler udvikles artskort
som bilkort, som sælges eller deles ud ved arrangementer og på biblioteket og Streyf.

• Honorarmodellen fortsætter og udvides evt. til at overfatte flere folk der udfører mindre og målrettede opgaver.

• Sekretariatet videreudvikler kommunikationen.

• Samarbejde med driftsafdelingen fortsætter.

• Anbefalinger til indsatser og overvågning på baggrund af

• Deltagelse i 2 eller flere store events, Mosetræf eller

resultaterne i år 1 implementeres (se mere i bilag 6).

• Sent på vinteren kontaktes de første nye målgrupper,
grundejerforeninger, virksomheder og skoler.

• Der igangsættes et samarbejde med Københavns Naturskoler

• I foråret laves flere mindre events, f.eks. stift bekendtskab med arterne, tag ud med eksperterne, der viser hvor
de er og hvordan de lever.

• Der laves events hvor nye arealer tages i brug, f.eks. hos
virksomheder, grundejerforeninger eller skoler, og der arbejdes på at kortlægge evt. arter, samt studere og skabe
flere levesteder.

Eidfest, hvor kampagnen præsenteres og besøgende
inviteres med til naturpleje og arbejde med levesteder.
Egne større events kan afholdes på f.eks. International
Biodiversitetsdag d. 22. maj, og Moder Jords dag 22. april.

• Sidst på året samles årets overvågningsresultater og
interessentgruppen af naturentusiaster inviteres til fortolkning af resultater, generering af forslag til næste års
levestedsindsatser, og forslag til forbedring af næste års
indsats (se mere i bilag 6).
Stikord til år 2: Videreførelse, involvere nye målgrupper,
kombinere indsatser i private haver og offentlige rum, udvidet kommunikation.

• Over sommeren og efteråret er der mindre events hvor
forskellige målgrupper deltager i events i mosen. F.eks.
inviteres skoler til opfiskningsevents hvor Ferskvandsøkologisk laboratorium trækker vod, og skolerne hjælper
med at trække, rense og tilberede så der kan laves grillmad af fangsten f.eks. skaller og bras og suder.

• Kommunikationen fortsætter med klummer, på hjemmeside og sociale medier. (Se mere i bilag 2 om Kommunikation)

• Kommunikationen udvides med metafilm om hvert arrangement, hvor glade folk der finder og studerer arter er
med, så mange kan lære både om arter og om formidling
på film. Det kan også være film om arterne og folkene
der kender dem, f.eks. interview med ham der fandt
Seljepilglassværmer.

Det Hvide W
Nikolaj Noel Christensen
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PLAN
År 3
• Over vinteren kan der være enkelte events f.eks. med
rydning af krat, opbygning af veddepoter, ringbarkning
og opfiskning af fredfisk.

• Sekretariatet opdater administrationen og kommunikationen, særligt hjemmesiden.

• Anbefalinger til indsatser og overvågning på baggrund af
resultaterne i år 2 implementeres (se mere i bilag 6).

• Der tages initiativ til at etablere en organisation / almennyttig forening, der kan samle og videreføre aktiviteterne
fra kampagnen. Foreningen skal udbrede viden om mosens natur (arter og levesteder) og engagere og inspirere
folk til at gøre en indsats for mosens natur. Foreningen
skal desuden fungere som rådgivningsorgan for driften/
kommunerne om mosens naturforhold.

• Resultater af artsovervågning og levestedsindsatser
samles sammen, og præsenteres. Ved lille budget står
sekretariatet selv for dette, i samarbejde med lokale
naturentusiaster. Ved mellem og stort budget samarbejdes med eksterne eksperter om fortolkning, og generering af forslag til fortsat fokus efter kampagneperioden
(se mere i bilag 6).Der foretages evalueringer (se mere i
afsnit 8 – evaluering).

• I det mellem budget og store budget er der afsat en smule midler til at søge efter finansiering til fortsættelse af
(dele af) Det Gode Levested, hvis der er interesse for det.
Stikord til år 3: udvikling af ny organisation, hjælp til at komme videre, nye former for naturtiltag, endelig registrering,
evalueringer, forankring af indsatser udover kampagneperioden.

• Foreningen stiftes af private beboere, og processen
hjælpes på vej af sekretariatet, med f.eks. inputs til vedtægter, kommunikation, samarbejde med driftsafdelingen osv. (Der kan hentes inspiration fra udlandet i f.eks.
Dorset Wildlife Trust).

• Folkene bag foreningen bidrager til at formulere årets
aktiviteter, og udvælge målgrupper og events. Sekretariatet står stadig for det praktiske, evt. i samarbejde med
personer der aflønnes via honorarmodellen.

• Der tages initiativ til at involvere flere målgrupper, f.eks.
spejderne. Med spejderne kan der f.eks. laves ’landart’ hvor der bygges kunstneriske værker, der samtidig
fremmer naturen og fungerer som levesteder for udvalgte arter. Skoler kan også deltage, og placering og krav til
vedligeholdelse aftales med driften og forvaltningen, så
initiativet er forenelig med driftsplanen og fredningen.

• Virksomheder fra området inviteres til at holde (sommer)
udflugter i området, og lade naturpleje indgå. F.eks.
høslæt eller jagt på invasive arter (det kan være arrangeret som en ’bioblitz’ hvor der intenst registreres arter på
et område på kort tid).
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Høslæt i Utterslev Mose
Jens Christian Elle
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ORGANISERING

Gennemførelsen af Det Gode Levested kan organiseres på
flere måder, særligt afhængigt af hvor finansieringen kommer fra, dens omfang, og de interesser der følger med.
Det Gode Levested kan enten gennemføres en af eller flere
personer placeret direkte i Københavns Kommune, f.eks. i
TMF eller BUF, og fysisk have til huse med Brønshøj-Husum
eller Bispebjerg Lokaludvalg. En ansættelse i BUF vil give
gode muligheder for kollegial sparring hvad angår frivilligt
arbejde og med naturvejledere, mens en ansættelse i TMF
give gode muligheder for sparring i forhold til drift af parker
og indsatser for biodiversitet.
Det er også en mulighed at oprette et egentlig uafhængigt
sekretariat, der overordnet står for kampagnen, inkl. regnskab og kommunikation mm.
Forslag til udformning af sekratariat
Sekretariatet har en daglig leder, og tilknyttet en eller flere
personer, fortrinsvist med baggrund inden for biologi og
kommunikation.

arbejde med naturen i området, og de folk der allerede er
involveret. Med dette udgangspunkt opbygges stille og roligt en større kampagne, som ved at involvere flere og større
aktører skaber et momentum for en stor og mangeartet
kampagne for at skabe gode levesteder.
Sekretariatet kan enten, i det lille budget, laves som et
partnerskab mellem Lokaludvalgene og TMF i København,
hvor der spares på udgifter til husleje og administration.
Ellers kan sekretariatet, i den mellem og store budgetmodel
etableres som selvstændig enhed, med egne kontorfaciliteter og administration mm.
I det sidste år af kampagnen tages der initiativ til dannelse
af en organisation / forening der kan videreføre arbejde
med livet i mosen. Dannelsen af en forening er en mulighed
for at øge sandsynligheden for en succesfuld videreførelse
af arbejdet under Det Gode Levested. Det kan være i forbindelse med eksisterende foreninger i området, eller som
selvstændig ny. Det vigtige er at de personer der ønsker at
fortsætte med aktiviteter kan have en formel ramme i form
af en forening, hvis de ønsker det.

Sekretariatet har en styregruppe, der kan være formel leder
af sekretariatet og som følger processen, som justerer kampagnen undervejs og sikrer at målene nås og tidsplan plus
budget holdes.
Styregruppen mødes ca. hver anden måned, og mellem møderne har sekretariatet frit spillerum til at lede kampagnen.
Styregruppen kan have repræsentanter fra Københavns
Kommune, relevante lokaludvalg, grønne organisationer
og større aktører i området, samt fra den eller de fonde der
medfinansierer kampagnen.
Til sekretariatet tilknyttes en lang række deltagere. I første
omgang tilknyttes en række lokale personer, der i dag er
aktive i naturen i Utterslev Mose (naturentusiasterne), men
i løbet af kampagnen kan mange flere tilknyttes eller hyres
ind, både i forhold til natur, men også inden for kommunikation og i forbindelse med arrangementer.
Målet med organiseringen er at sikre, at der så vidt muligt
tages udgangspunkt i den interesse, der allerede er for at
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SAMARBEJDSPARTNERE

Kampagnen tager udgangspunkt i eksisterende initiativer
og i de personer, der allerede i dag er aktive for naturen
i Utterslev Mose, de lokale naturinteresserede. Herefter
kobles der trinvist flere partnere til. Fremgangsmåden er at
tage udgangspunkt i hvad der allerede foregår (ex. lokale
arrangementer, høslætlaug, fårelaug), og støtte op omkring
og styrke det. Senere kan andre aktiviteter der allerede i dag
foregår i mosen, ofte uden naturindhold, f.eks. lokalforeningers eller virksomheders arrangementer (spejderforeninger
eller Radiometer), kobles til ved at blive inviteret til at
inkludere naturtiltag og øget naturkendskab i dem.
Denne trinvise tilgang til samarbejde er målrettet mod at
sikre at et kampagnesekretariat ikke suger energien ud af
eksisterende tiltag, og ikke bliver akilleshælen for fremtidige indsatser for naturen. Målet er at støtte op omkring
og hjælpe til at de borgere og professionelle, der allerede er
aktive i Utterslev Mose, oplever at deres indsats bliver understøttet, og samtidig udvide kredsen af dem der arbejder
med at gøre Utterslev Mose til et bedre levested.
I lyset af det ser vi følgende relevante aktører:

•
•
•
•
•
•
•
•

Borgere
Børneinstitutioner
Skoler
Boligforeninger, FSB
Erhvervsliv
Nabokommunerne, særligt Gladsaxe
Foreninger i området
Generelle naturforeninger i DK, måske særligt med afdelinger i området

Indsatsen med at få de forskellige aktører om bord startede
allerede i udarbejdelsen af kampagnestrategien. Her har
flere aktører været inviteret med til to følgegruppemøder,
og været kontaktet direkte. Følgegruppen er blevet inviteret
til at fortsætte med opstarten af kampagnen, når finansieringen er på plads.
Naturentusiaster og andre med relevante kompetencer
tilknyttes til f.eks. vidensindsamling, fotos, events, registreringer og almen rådgivning (se bilag 5 om dokumentation). De tilknyttes med et honorar for deres ydelser (se mere
i bilag 3 Honorarmodellen).
Derudover kobles der mere professionelle og institutionelle
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partnere til projektet, til f.eks. at være med arrangører af
events, stå for opgaver med design, naturpleje, events og
registreringer. Disse tilknyttet enten med betaling, som
sponsorer eller på anden vis en udveksling.
Endelig laves der en selvstændig aftale med en hjemmeside
/ database hvor der kan registreres arter mm. (fx. Biodiverstiet.nu eller Fugleognatur.dk)
Kampagnen fortsætter den indsats, der allerede er påbegyndt ved udarbejdelsen af dette forslag. Til at sikre en
direkte kobling mellem kampagnen og eksisterende indsatser og aktører, har der undervejs været etableret kontakt til
følgende lokale aktører / naturinteresserede:

•
•
•
•
•
•
•

Utterslev Skole
Boligforeningen FSB
Byhavenetværket
DN København naturgruppe
Børneinstitutionen Nøkken, Børneinstitutionen Enghave,
Fru Hedevig Baggers Børnehave
Agendaforeningen Nordvest, Agenda 21 foreningen i
Gladsaxe
Københavns Naturskoler
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EVALUERING

Kampagnen kan blive evalueret ud fra en række parametre.

• De biologiske (arter og levesteder)
I den lille budgetmodel vurderes kun de biologiske og
sociale effekter, og i en intern evaluering af selve kampagnen. I den mellem og store budgetmodel evalueres
kampagnens forløb også af eksterne.
Sekretariatet udvikler i år 1, evt. i sparring med Styregruppen, en række parametre for hvad der skal evalueres
på, og etablerer en baseline, som udviklingen i løbet af
kampagnen kan holdes op på.
I kampagnens bilag 6 er der inkluderet et forslag til en
plan for, hvordan artsovervågning kan kobles til indsatserne for arterne, og effekterne af naturindsatserne kan
dokumenteres. Der lægges op til at de lokale naturentusiaster er med til at designe et folkeligt overvågningsprogram, og at denne gruppe af frivillige årligt inviteres til at
fortolke på resultaterne og komme med anbefalinger til
fremadrettede indsatser.

• De sociale (kendskab, involvering og oplevelser)
De sociale aspekter af kampagnen kan registreres via
f.eks. (stikprøve)målinger af beboernes kendskab til
kampagnen, involvering i kampagnen, ved aktiviteter på
private og offentlige arealer, samt opslag og delinger på
sociale medier. Endelig kan der, i det store budget laves
egentlige undersøgelser ved spørgeskemaer og interviews mm.

• Selve kampagnens forløb (inkl. resultatmålene)
Kampagnens evne til at skabe begejstring samt overholdelse af budget mm. Der vil ved opstart af kampagnen
blive designet en vejledning til løbende og endelig evaluering, både af kampagnens delelementer og helheden.
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BUDGET

Der er udviklet et kampagnebudget, som afspejler kampagnens delelementer. (Se Bilag 5 Budget)
Budgettet er baseret på en vurdering af hver aktivitet og
udgift, samt opsamling på det hele.
Derudover er budgettet opdelt og prioriteret trinvist, så
kampagnen afhængig af omfanget af tilgængelig finansiering, kan gå efter en lille, mellem eller stor model for
kampagnen.
Den decentrale trinvise model for kampagnen afspejles
også i budgettet, hvor udgifter til honorar til partnere der
kobles til kampagnen, starter tidligt i forløbet og vokser
efterhånden som flere kobles til og mange flere mindre
opgaver skal løses.
Udgifterne til kontorleje er sat til at være nul kroner i det
lille budget, da der i så fald skal findes plads i eksisterende
lokaler uden udgifter, f.eks. hos Brønshøj-Husum Lokaludvalg. I den mellem og den store budget model er udgifterne sat til 6.000 kr. per måned for hele perioden på tre år.
Kontoret kan evt. være mobil i form af vogn eller telt, der i
sæsonen placeres strategisk i selve mosen, så synlighed og
tilgængelighed er maksimal.
Udgifterne til at honorere personer der deltager og bidrager,
er sat til 100.000 kr. over perioden for det lille budget, og
200.000 for mellem og stort budget. Disse midler skal bl.a.
dække udgifter til studietur, uddannelse, kurser, og dæk-
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ning af øvrige udgifter forbundet med de bundne opgaver
i de tre kampagneår. Helt afhængig af hvordan aftalernes
laves med de personer der bidrager mod et honorar, kan det
give forskellige antal timer og ydelser. Men hvis en timepris
for honorarbaserede timer ligger på 200 kr. i gennemsnit,
svarer det til 500 timer for det lille budget og 1000 timer i
mellem og stort budget.
Budgettet er lavet uden hensyn til afregning af moms eller
feriepenge mv. På ydelser købt fra eksterne, f.eks. print af
flyers eller artsspilkort, vil der komme moms. Hvis sekretariatet registreres som selvstændig forening kan momsen på
køb af varer og tjenester givetvis trækkes fra.
Vilkårene for feriepenge, ATP mv. ved udbetaling af honorar,
afklares indledningsvist. (se udgifter til juridisk bistand).
Inden de første arrangementer kan afholdes, skal der laves
en del forarbejde, så kampagnen er klar, derfor skal organisering, projektledelse og finansiering være på plads senest
efterår / vinter året før.
I tilfælde af at finansieringen trækker ud, kan tidsplanen
rykkes en smule, og i stedet begynde januar eller februar.
Men da mange af aktiviteterne er knyttet til naturen (biologiske) skal kampagnen dog følge sæsonerne, og kan derfor
ikke starte senere uden store ændringer.
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Mulige finansieringskilder
Kampagnen er udviklet med henblik på at økonomien sikres med følgende fordeling af finansieringskilder:
Fond(e):

60-75%

Københavns Kommune
(midler og eller timer in-kind*)

15-25%

Deltagelse fra lokale
foreninger / virksomheder

15-20%

Salg
			

2-3%

(*In- kind er en samlebetegnelse for timer som kommunen bidrager med, uden for betaling, dog med en værdi for projektet.
Det kan f.eks. være faglig bistand, indsatser for projektet i driftsafdelingen og afklaring af jura.)
Der findes en fonde der er meget oplagte som mulige kilder til finansiering, særligt Nordea-Fonden og 15. juni Fonden.
Deltagelse af virksomheder i større arrangementer (år 2 + 3) kan evt. anvendes som en mindre finansieringskilde, da de evt.
kan betale for at bruge sekretariatets eller naturentusiasternes viden om naturen, arterne og mulige tiltag, samt ved events
osv. Det kan også være som sponsorering til (delvis) finansiering, i en model, som er kendt fra bl.a. Kbh. Zoo, hvor hvert dyr
er sponsoreret af en virksomhed.
Foreninger, lokale såvel som national, kan tænkes at bidrage med timer og i nogle få tilfælde måske med finansielt tilskud.
Udover finansieringsbidrag fra fonde, er der i budgettet åbnet en mulighed for at 2-3% kan finansieres via salg af
merchandice f.eks. plakater, t-shirts og kalendere med billeder fra mosen og arterne mm.

Finansieringskilde

Procent

finansiering

Lille budget

Mellem Budget

Stort budget

Fond(e)

70%

kr. 644.700

kr. 1.419.600

kr. 2.070.600

Københavns Kommune (midler
og eller timer in-kind)

15%

kr. 138.150

kr. 304.200

kr. 443.700

Deltagelse fra lokale foreninger 12%
/ virksomheder

kr. 110.520

kr. 243.360

kr. 354.960

Salg

3%

kr. 27.630

kr. 60.840

kr. 88.740

TOTAL

100%

kr. 921.000

kr. 2.028.000

kr. 2.958.000
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BILAG

• Bilag 1 - Indsatsplan for 20 arter
• Bilag 2 – kommunikationsindsats
• Bilag 3 - Honorarmodellen
• Bilag 4 - Eksisterende lokale events
• Bilag 5 - Budget
• Bilag 6 – Dokumentation biologi
• Bilag 7 - Eksempel på planche - Veterantræet
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BILAG 2
KOMMUNIKATION

Kommunikation spiller en afgørende rolle i Det Gode
Levested. Det er gennem kommunikationsindsatsen at
kendskabet til arterne, deres levesteder og deres status
opbygges, samt endelig viden om mulighederne for at være
med til events og egne indsatser. Det er desuden gennem
kommunikation at borgere og besøgende i mosen skal høre
om hinandens tiltag, deltagelse og begejstring for livet i
mosen.

Indholdet af den centrale kommunikation

Indsatsen for kommunikation i løbet af kampagnen består
af 2 dele, der dog hænger tæt sammen. Den første del er
den centrale kommunikation, fra sekretariatet til borgere og
besøgende i mosen. Den anden er den decentrale, fra borger
og besøgende, til andre borgere og besøgende.

Den centrale kommunikation starter med allerførst i kampagnen med bl.a. klummer og markører i landskabet. Se
afsnit om Kommunikationsplan.

Opstarten af kampagnen vægter den centrale kommunikation højt, og senere bringes den decentrale og mere personlige kommunikation mere i spil.

Den centrale kommunikation
Den centrale kommunikation, der udgår fra sekretariatet,
har som mål at skabe en klar og direkte sammenhæng
mellem de 20 udvalgte arter, indsatser, målgruppe og formidling.
Budskabet i denne del af kommunikationen er først og
fremmest naturen og arterne, samt at vægte de sociale
fordele, der kan være ved en livlig indsats for naturen i
Utterslev Mose, og hvad det kan betyde for identitet og
læring for de involverede. Dette skal bringe formidlingen
om mosens vigtige arter i øjenhøjde med borgerne, så den
enkelte borger, uanset baggrund, kan se sig selv i den aktive
indsats for de udvalgte arter.
Målet er at gøre kampagnens budskab så tydeligt, at det er
forventet at selv børn i alderen 4-8 år kan kende og fortælle
om hver af de 20 udvalgte arter. Kampagnen arbejder for
at børnene, som en selvfølge, kan sætte ord på, hvordan vi
sammen kan sikre levestederne for de her arter i og omkring
mosen.

• Viden om naturen i Utterslev Mose, herunder de udvalgte
arter og deres levesteder

• Hvilke forhold der skal til for at arter trives og hvilke indsatser man kan gøre for at forbedre deres levesteder

• Kommende events
• Mulighederne for at borgere kan deltage

Den decentrale kommunikation
Den decentrale kommunikation er når borgere og besøgende i mosen står for kommunikation, til andre borgere
og besøgende, og evt. breder den ud via hjemmesider og
sociale medier.
Budskaberne i denne del af kampagnen handler især om
hvad man som borger og besøgende kan gøre for naturen i
mosen, hvad enten det er i sin egen have eller som deltagere i fælles events på offentlige arealer.
Målet er at få så mange deltagere med i den decentrale
kommunikation, så der er livlig formidling af arterne og
indsatserne for dem, samt om de sociale aspekter af deltagelsen. Det kan være tekst og billeder fra arbejdet med at
sikre levesteder for flagermus, lave høslæt eller arrangering
af dødt ved som levesteder for Kardinalbillerne mm.
Indhold i den decentrale kommunikation mellem borgere
og besøgende i Utterslev Mose kan være:

•
•
•
•
•

Jeg/vi er i gang med en indsats for art x, på areal y
Jeg har set art x på areal y
Jeg vil gerne lave noget for art x & y, hvem vil være med?
Jeg vil gerne vide mere om x og y, er der nogle som kan
hjælpe mig?
Jeg/vi var til event forleden og det var sjovt og lærerigt

Den decentrale kommunikation tænkes med i kampagnen
efter de første events, dvs. ca. forår i kampagnens første år.
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Kommunikationsplan
År 1
Sekretariatet udvikler hjemmeside og gør sociale medier
klar (se mere under afsnit Platform).
Sekretariatet udvikler de første tiltag til kommunikation
særligt klummer i Brønshøj-Husum Avis og Bispebjerg Bydelsavis og bidrag på sociale medier.
Med lanceringen af den første klumme, og deling på
hjemmeside og de sociale medier lanceres kampagnen, og
navnet Det Gode Levested bruges første gang. Herefter
fortsætter klummen i de lokale aviser ved hver udgivelse
frem til efteråret. Indholdet i klummerne kan f.eks. være:

• Overordnet indledning om Det Gode Levested og Utterslev Mose.

• Hvad er det der gør at UM har mange gode levesteder,
•

hvem arbejder med det og hvordan kan du opleve og vise
respekt.
Herefter klummer om hvert levested og hvad du selv kan
være med til at gøre, f.eks. veterantræer kompostbunke,
paddehul og så videre.

Det Gode Levested lanceres også fysisk i landskabet med
f.eks. tegninger / budskaber i gruset på en sti, land art eller
graffiti med sten og planterester langs vejen, evt. i samarbejde med en tilknyttet kunstner.
Der udvikles og opstilles markører i landskabet, med link
til hjemmeside / sociale medier. Markørerne kan erstatte
eksisterende skilte i mosen, og opstilles på nye steder, hvor
der er levesteder for nogle af de udvalgte arter.
Den central kommunikation fortsætter med både bred
kommunikation og med direkte kontakt til de 2 af de første
målgrupper, haveejere, naturentusiaster.
Haveejere forsøges nået via klummen, hjemmeside og
sociale medier, samt med evt. tilstedeværelse på andre
events. Budskabet er at her er en kampagne, de her arter er
med, det kan man selv gøre.
Naturentusiasterne forsøges nået med direkte henvendelse, klummen og de sociale medier. Budskaberne er at

her starter en kampagne, vi vil gerne samarbejde med jer
om at finde og følge levestederne, og lave arrangementer
sammen. (inkl. forslaget om honorarmodellen – se bilag om
dette).
I forhold til den tredje målgruppe, driftsafdelingen, forsøges den kun nået via direkte kontakt. Budskabet er at her
er en kampagne, vi vil sammen med KK gerne se nærmere
på hvordan vi sammen kan blive endnu bedre til at finde og
arbejde med levestederne for de udvalgte arter.
Hvert event over sæson dokumenteres og deles på hjemmeside og sociale medier.
Særlige fund af arter og levesteder formidles også.
I slutningen af første sæson, eller ved starten af anden
sæson, i gangsættes udarbejdelsen af små inspirations videofilm ”sådan kan du selv gøre en indsats”, ”sådan bygger
du kompostbunker”, sådan bevarer du gamle træer eller
ringbarker dem”. Lægges på hjemmesiden og via sociale
medier og omtales ved events. Filmene kan også være et
interview med ham der fandt en af de sjældne arter, f.eks.
ham der fandt Seljepilglassværmer. Eller være metafilm om
hvert arrangement, hvor glade folk der finder og studerer
arter er med, så vi kan lære både om arter og om formidling
på film.
År 2
I det andet år udvides målgrupperne for kampagnen, og
med den også kommunikationen.
Der indledes et samarbejde med Københavns Naturskoler
om involvering af skoler og børneinstitutioner. I forhold
til at involvere skoler og børn, udvikles der med en eller
flere klasser, nok fra 6. klasse og op, et sæt artskort som
det klassiske spil med bilkort. Artskortene rummer de 20
udvalgte arter, og lister oplysninger om arterne og deres levesteder (f.eks. længde, vægt, kuld, levetid, rækkevide osv.).
Derudover kan der også, hvis en eller flere klasser er med
på det tegnes skattekort over mosen med poster, hvor man
kan være heldig at se arterne. Derudover laves formidlingen
fakta baseret (fun fact), da de lettere huskes og spredes.
I løbet af det andet år overgår kommunikationen for alvor
fra at være central, til at være decentral. Deltagerne i events
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BILAG 2
KOMMUNIKATION

og dem som laver tiltag i egne haver og på offentlige arealer, opfordres til at dele billeder og historier. Sekretariatet
hjælper med det tekniske og faglige indhold.
Indsatserne for kommunikation i resten af år 2 og hele år 3
afklares i lyset er de foreløbige erfaringer, og i samarbejde
med de særligt aktive borgere, som er med til at opbygge
den nye organisation. (Se Projektbeskrivelen afsnit Plan).

Kommunikationsplatforme
Kommunikationen i Det Gode Levested er planlagt til fortrinsvist at benytte relevante eksisterende
Kommunikationsplatforme til aktiviteterne på sociale medier. Dette er en stor fordel for kampagnen, da oprettelsen
og udbredelsen af endnu en platform er meget ressourcekrævende og usikker, samt i høj risiko for at dø ud med
afslutningen af den indledende del af kampagnen.

Organisering af kommunikationsindsatserne
Til at støtte sekretariatets arbejde er der udarbejdet en
indsatsplan, hvor der for hver af de 20 arter skabt en simpel
fortælling om arten og dens gode levested. Som det fremgår af eksemplet herunder, så er de lokale registreringer og
artens bedste registreringstidspunkt nøje beskrevet. Der er
givet anbefalinger til naturtiltag, formidlingsmetoder, materialer, events og overvågning af arten og dens levesteder.
Og endelig er der tilknyttet en eller flere egnede målgrupper
for indsatser og formidling. (Se informationer om samtlige
arter i Bilag 1 ’Indsatsplan for de udvalgte 20 arter’.)

Dog skal der oprettes en selvstændig ny hjemmeside, hvor
der kan deles information, invitationer og historier mm.

Indsatsen for kommunikation er tilrettelagt efter at give de
ønskede resultater, være fleksible og billigst muligt.
Endelig arbejder kampagnen målrettet med fortællinger.

Forslag til digitale kommunikationsplatforme

Der arbejdes med fortællinger i 3 niveauer:

• Utterslev Mose på facebook:

1. Fortællingen om de enkelte arter og deres levevis, levesteder og kendetegn mm.
2. Fortællingen om naturen i Utterslev Mose
3. Fortællingen om mennesket forhold til naturen

facebook.com/utterslevmose/

• Der oprettes en selvstændig hjemmeside til kampagnen.
Det kunne f.eks. være www.detgodelevested.dk
(Domænet er er sikret til formålet. Kontakt Habitats)

• Hvis kampagnen i stedet ønsker at arbejde videre med
eksisterende hjemmesider kan www.utterslevmose.net
benyttes. Fordele ved det vil være eksisterende trafik på
siden, ulemper kan være forvirring omkring hvilke aktiviteter der er en del af kampagnen og hvilke der ikke er.

• Utterslev Moses Naturpleje mailingliste. Der kan udsedes
emails fra naturpleje@utterslevmose.net
Derudover skal der løbende holdes øje med om der er andre
lokale medier, lokalradioer, lokale Facebook-grupper mv.,
som kunne være relevante at benytte til at udbrede kendskabet til kampagnen.
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Ved afslutningen af Det Gode Levested, sikres det at hjemmesiden overleveres til evt. interesserede, så aktiviteterne
kan fortsætte, eller omskrives til at være en opsamling og
oversigtsside over kampagnen.
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Disse 3 niveauer af fortællinger afspejles både i klummerne
i lokalavisen, på hjemmesiden og i andet materiale.
Desuden vil eksempler på de fortællemæssige niveauer fra
den decentrale kommunikation, der undervejs opstår, blive
flyttet over til den central kommunikation, og delt via hjemmeside og sociale medier.
På hver event kan der gøres en indsats for at arbejder med
fortællinger ved at samle dem, udvikle dem, lade folk opfinde, dele og lege med dem, integrere dem i forskellige former
for arbejde.
Der kan udvikles formidlingsmaterialer målrettet salg, f.eks.
plakater og kalendere med billeder fra mosen og arterne.
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HONORARMODELLEN

Anerkendelse af lokal ekspertertise

Organisering

Kampagnen lægger op til at afprøve en model for at personer der udfører enkle og afgrænsede opgaver kan blive
aflønnet med et honorar. Det kaldes her ’honorarmodellen’.

Honorarmodellen fungere ved at penge, der ellers skulle
være brugt på sekretariatsfunktioner, eller eksterne underleverandører til f.eks. kommunikation, dokumentation,
planlægning og fotos mm. i stedet kommer kvalificerede og
entusiastiske deltagere i kampagnen til del.

Honorarmodellen er tænkt som et innovativt tiltag der skal
afprøve om det er muligt at opdyrke samarbejde i feltet
mellem professionelt og frivilligt arbejde, og selv om det vil
være forbundet med en del udfordringer, både økonomisk,
juridisk og kommunikativt, kan afprøvning skabe vejen for
meget mere og bedre samarbejde om natur- og socialeindsatser, både i Utterslev Mose og andre steder.
Udgangspunktet for honorarmodellen er et ønske om, at der
i kampagnen blødes op på grænserne mellem på den ene
side betalte personer i sekretariatet, der står for projektledelse, kommunikation og events mm. og på den anden side
frivillige borgere der bidrager til f.eks. events, registrering og
kommunikation.
I dag er der allerede en række personer der er meget aktive i
mosen, og udfører en del opgaver som kampagnen med fordel kan integrere, f.eks. naturpleje, registreringer og fotos.
Disse personer kan udemærket hyres til at løse konkrete
afgrænsede opgaver i forbindelse med kampagnen. Det
giver ekstra anerkendelse af den lokale ekspertise de har
opbygget gennem frivilligt engagement.
En del af pointen med honorarmodellen er også, at en forbigåelse af de personer, der allerede i dag er aktive i naturen i
mosen, kan udvikle en modvilje mod kampagnen, hvis nye
folk kommer udefra og ansættes med løn til at udføre nogle
af de samme opgaver.
Målet er at kampagnen ikke bare udføres af et lille sekretariat i samarbejde med frivillige, men at en bred palet af
(semi)professionelle personer også deltager og bidrager
aktivt med viden, kontakter og kreativitet.

Honorar kan gives for f.eks. opgaver med at stå for en event,
præsentere kampagnen ved større events, artsovervåge,
tage fotos eller vedligeholde udstyr. Endelig kan honorar
også gives i særlige tilfælde til aktiv deltagelse i et møde,
hvor der enten udvikles nye ideer eller samles op på forløb
eller registreringer osv. Honoraret og opgaven aftales skriftligt på forhånd og udbetales efter udført opgave.
Honorarmodellen fungerer ved at den / de ansatte eller
sekretariatet, i samarbejde med Styregruppen, Københavns Kommune og andre organisationer, der bidrager til
finansieringen, udvikler et helt præcist regelsæt for hvem
der kan modtage honorar for hvilke opgaver. Regelsættet
er meget nødvendigt for at sikre, at der ikke opstår tvivl
og utilfredshed blandt dem, der ikke modtager honorar. Til
dette arbejde hører også afklaring af de juridiske forhold
vedr. honoraret som arbejdstagerrettigheder, feriepenge,
beskatning osv.
Ved siden af honorarmodellen arbejder kampagnen også
meget aktivt på at skabe stor deltagelse af frivillige, der
deltager i events, møder og planlægning mm. på mere sædvanlig vis, uden at modtage honorar. Fejring af frivillighed
kan stadig finde sted, f.eks. ved festmiddag eller årsafslutning med forplejning.

Budget
Der afsættes i det lille budget 100.000 kr. til honorar. I det
mellem og store budget afsættes 2000.000 kr. Budgetposten hedder ’honorar til bidragsydere’. Disse midler skal bl.a.
dække udgifter til studietur, uddannelse, kurser, og dækning af øvrige udgifter forbundet med de bundne opgaver i
de tre kampagneår. Ved en gennemsnitlig timepris på 200
kr. svarer det til henholdsvist 500 og 1000 timer for bidragerydere over de 3 år.
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BILAG 4
EKSISTERENDE LOKALE EVENTS
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Både i Utterslev Mose, Brønshøj-Husum og Bispebjerg er
der utallige tilbagevendende lokale arrangementer, som
kampagnen med fordel kan benytte sig af muligheden for
at være en del af.
I 2017 planlægges fx. et omfattende aktivitetsprogram for
Naturbyen med en ambition om 30 aktiviteter fordelt på et
forårs- og efterårsprogram. Det er et initiativ fra BrønshøjHusum miljøudvalg og kredsen omkring Naturbyen.

Eksempler på årligt tilbagevendende events

Eksempler på andre aktiviteter

• Maj: Brønshøj-Husum walks. Seniorgåtur med

• Dansk Ornitologisk Forening arrangerer mindst 12 årlige

udfordringer undervejs på ruten ved mosen. Arrangeres
af Brønshøj-Husum Lokaludvalgs Social – og
Sundhedsudvalg

• Maj: Moseløbet2700. Moseløbet er et motionsløb i
Brønshøj. Det er en løbetur gennem Utterslev Mose med
start og mål på Brønshøj Torv, www.moseloebet.dk

• Juni: 2700Kulturdag. Brønshøj-Husum lokaludvalgs
kulturdag sammen med kulturhuset Pilegården, lokale
foreninger og frivillige

ture i mosen.

• Dansk Vandrelaug holder årligt ture ved Utterslev Mose
• Agendaforening NV arrangerer flere årlige ture i mosen
• Grøn Hverdag arrangerer flere årlige ture i mosen
• Mange grundejerforeninger/haveforeninger har
loppemarkeder

• Juni: Mosetræf. Der er et væld af aktiviteter for store og
små, når lokaludvalgene i Bispebjerg og Brønshøj-Husum
i fællesskab inviterer til Mosetræf i Utterslev Mose

• Juni: Skt. Hans aften fejres flere steder ved mosen
• September/Oktober: Eidfest på EnergiCenter Voldparken
med masser af aktiviteter. Arrangeres af Husum for
Alle, Områdefornyelsen, Frivilligcentret, EnergiCenter
Voldparken, Klub 3éren & Ny Start.
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BILAG 5
BUDGET

Bilag 5 Budget for Det Gode Levested kampagne
Stk. pris
Sekretariat
_timer* antal
_timer priser
_kontorleje
_kontorudstyr inkl. computere
_andet
_juridisk bistand
_eksterne kommunikation, design og
IT hjælp mm.
_fondsansøgning til viderearb.

Enhed

Timer per uge
250 kr. per time
6.000 per måned

Lille

Mellem
14
546.000
0
25.000
50.000
10.000

28
1.092.000
216.000
35.000
50.000
15.000

70.000
0

105.000
25.000

50.000
15.000
5.000
10.000
25.000

75.000
25.000
10.000
15.000
35.000

100.000
15.000

200.000
20.000

_platform

0

10.000

_ekstern rådgivning

0

100.000

921.000

2.028.000

1.000 timer
700 kr. per time

Stort

Noter

48 Fordelt på 1 eller flere personer
1.872.000 Timer er gennemsnit over året.
216.000
50.000
50.000
15.000
Inkl. hjemmeside og små videoer af
140.000 events og interview i år 2.
35.000

Materialer
_Skilte
_Udstyr til naturpleje særligt le-grej
_transport
_prints af materialer
_andet

5.000 et skilt

Arrangementer
_honorar til bidragsydere
_forplejning

Inkl. tekst, billede og link, og placeret i
75.000 landskabet
35.000
10.000 Person og udstyr mm.
25.000
50.000

200.000 Aftales på kontrakter
25.000

Dokumentation

Finansieringskilde
Fond(e)
Københavns Kommune (midler og eller inkind)
Deltagelse fra lokale foreninger /
virksomheder
Salg af materialer

Procent
Lille budget
finansiering

Mellem
Budget

Stort budget

Professionel aftale med eksisterende
10.000 platform
Ekstern rådgivning til baseline, løbende
150.000 dokumentation og evaluering
2.958.000

*

Timerne dækker over:

70,00%

kr. 644.700

kr. 1.419.600

kr. 2.070.600

_adm. og regnskab

15,00%

kr. 138.150

kr. 304.200

kr. 443.700

_styregruppemøder

12,00%

kr. 110.520

kr. 243.360

kr. 354.960

_planlægge og afholde events

3,00%

kr. 27.630

kr. 60.840

kr. 88.740

100%

kr. 921.000 kr. 2.028.000 kr. 2.958.000

_kommunikation (i samarbejde med
eksterne) inkl. hjemmeside og sociale
medier
_møder med partnere og potentielle
deltagere
_organisering af samarbejde med frivillige
_dokumentation og evaluering
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BILAG 6
DOKUMENTATION AF BIOLOGISKE INDSATSER

Dokumentation giver viden og motivation
Udgangspunktet for den biologiske dokumentation i Det
Gode Levested er, at der ikke findes en baseline for kampagnens udvalgte 20 arter og deres levesteder. Men da
Utterslev Mose er et særdeles velundersøgt område har
vi mulighed for at lave en simpel baseline ved at samle
eksisterende viden om arternes forekomster i området
på baggrund af registreringer fra databaser (DOFbasen,
NATURBASEN, gbif m.fl.). Da området på tilsvarende vis
har mange aktive lokale naturentusiaster med et indgående
kendskab til området, kan vi supplere denne baseline med
deres viden.
Der lægges op til at gennemføre dokumentationen af
kampagnen i et tæt samarbejde mellem sekretariat/projektleder, deltagere, lokale naturentusiaster og Københavns
Kommunes driftsafdeling. Det vil styrke dokumentationsindsatsen yderligere, hvis der indgås samarbejde med
Københavns Universitet eller andre med erfaring fra Citizen
Science projekter. Ligesom brug af ekstern konsulent til
udarebjedelse af baseline med fordel kan benyttes, hvis
kampagnens økonomi tillader det.
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Ved at involvere kampagnens partnere i design af overvågning, indsamling af observationer, fortolkning af resultater
og forslag til forvaltningstiltag er det erfaringen fra engelske projekter, at overvågningen kan gennemføres hurtigt og
effektivt, og at der typisk kan handles på resultater allerede
efter det første år. (Kilde: (Finn Danielsen, mundtlig kommunikation 1. februar 2017.),
Det er tanken at dette deltagerinvolverende overvågningsprogram, den tætte opfølgning på resultaterne af kampagnens indsatser, og ikke mindst formidlingen heraf til projektets deltagere, skal være med til at sikre et godt fundament
for at fastholde indsatser og interesse for mosens natur,
langt udover kampagneperioden.
Forholdet mellem overvågningen og indsatser for at forbedre levesteder
Kampagnens biologiske dokumentation skal indledningsvist (det første år) skabe et godt overblik over levestederne
for kampagnens 20 arter og de tilknyttede levesteder.
Overvågningen skal altså øge kendskabet til de lokale forekomster og de levesteder, som forekomsterne er tilknyttet.
I de efterfølgende kampagneår (år 2 + år 3) vil der være en
tæt sammenhæng mellem kampagnens biologiske dokumentationsindsats og indsatsplanen for fremme af arterne
(kampagnens bilag 1).
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Eksempel

Dokumentationen og de tilknyttede indsatser for sommerfuglen Det Hvide W kunne se sådan ud:

År 1 Kendskab til 10 forekomster/levesteder i baseline
Kortlægning af ældre elmetræer (frugtbærende)
Eftersøgning af sommerfuglen i flyvetiden (juli til august)
Evaluering af resultater giver kendskab til 10 nye forekomster
Der foreslås flg. indsatser for forbedring af levesteder
• Sikre eksisterende levesteder ved at formidle målrettet om træernes betydning til haveejere/driften
m.fl. i hotspots (eksisterende bestande) for arten
• Opfordre grundejere til plantning af nye elmetræer – særligt indenfor 200 meter af eksisterende
bestande (lav mobilitet)
Der foreslås flg. indsatser for næste års overvågning
• Gentagelse af denne års indsats med kortlægning af ældre elmetræer og eftersøgning af arten i
flyvetiden.
• Resultaterne af årets overvågning incl. forvaltningstiltag formidles til projektets deltagere, herunder
Københavns Kommunes driftsafdeling.

År 2 Kendskab til 20 forekomster/levesteder efter overvågning år 1
Fortsat kortlægning af elmetræer (frugtbærende)
Fortsat eftersøgning af sommerfuglen i flyvetiden (juli til august)
Evaluering af årets resultater giver kendskab endnu 5 forekomster
Der foreslås at sidste års indsatser med sikring af levesteder, formidling om arten og overvågning
fortsættes i år 3.

År 3 Kendskab til 25 forekomster/levesteder efter overvågning år 1 + år 2
Fortsat kortlægning af ældre elmetræer (frugtbærende)
Fortsat eftersøgning af sommerfuglen i flyvetiden (juli til august)
Evaluering af resultater giver kendskab endnu 7 forekomster
Der evalueres på indsatserne for sikring af de ældre elmetræer (levestederne).
Efter kampagnens overvågningsindsats er der nu kendskab til 32 lokale forekomster.
For at sikre den forsatte opmærksomhed omkring arten og de lokale levesteder udpeges der 1-2
ambassadører for arten, som fremadrettet vil sørge for at følge områdets bestande og disse levesteder.
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BILAG 6
DOKUMENTATION AF BIOLOGISKE INDSATSER

Forslag til dokumentation af biologiske indsatser
Herunder er foreslået tre versioner af dokumentationsplaner, som er afstemt efter kampagnens økonomi til hhv. lille,
mellem og stort budget.
Økonomien styres af omfanget af sekretariatets brug af ekstern rådgivning. I tabellen er tilføjelserne i det dyrere tiltag,
dvs. forskellen mellem lille budget og mellem og til stort
budget, fremhævet med fed skrift.

År 1
Lille budget

Mellem budget

Stort budget

Sekretariatet laver selv simpel baseline.

Simpel baseline udbydes til ekstern rådgiver

Simpel baseline udbydes til ekstern rådgiver.

Baseline suppleres med oplysninger fra lokale naturentusiaster.

Baseline suppleres med oplysninger fra lokale naturentusiaster.

Baseline suppleres med oplysninger fra lokale naturentusiaster.

Sekretariatet tager initiativ til at invitere til en interessentgruppe af naturentusiaster.

Sekretariatet tager initiativ til at invitere til en interessentgruppe af naturentusiaster.

Sekretariatet tager initiativ til at invitere til en interessentgruppe af naturentusiaster.

Sammen med gruppen af frivillige designes et simpelt
og repeterbart overvågningsprogram for kampagnens
udvalgte arter og disse arters levesteder

Sekretariatet etablerer kontakt til forskere med viden
om Citizen Science på Københavns Universitet eller
andre med Citizen Science erfaring med henblik på
vejledning og sparring.

Sekretariatet etablerer kontakt til forskere med viden
om Citizen Science på Københavns Universitet eller
andre med Citizen Science erfaring med henblik på
vejledning og sparring.

Under den eksterne vejledning designer sekretariatet
sammen med gruppen af frivillige et simpelt og repeterbart overvågningsprogram for kampagnens udvalgte
arter og disse arters levesteder.

Under den eksterne vejledning designer sekretariatet
sammen med gruppen af frivillige et simpelt og repeterbart overvågningsprogram for kampagnens udvalgte
arter og disse arters levesteder.

Sekretariatet indtænker muligheder for borgernes bidrag
til indsamlingen af registreringer om arternes lokale
forekomster.

Sekretariatet indtænker muligheder for borgernes bidrag
til indsamlingen af registreringer om arternes lokale
forekomster.

Der indgåes samarbejdsaftale om indrapporteringsplatform med Naturbasen, DN Naturtjek, Bioblitz eller
anden aktør.

Der indgåes samarbejdsaftale om indrapporteringsplatform med Naturbasen, DN Naturtjek, Bioblitz eller
anden aktør.

Sekretariatet står for styringen af overvågningen,
herunder samlingen af resultaterne i slutningen af året.
Der benyttes evt. vejledning/sparring fra eksterne
eksperter.

Under den eksterne vejledning står sekretariatet for
styringen af overvågningen, herunder samlingen af
resultaterne i slutningen af året.

Observationer om artsforekomster indtastes i DOFbasen
eller Naturbasen via hjemmeside eller app.
Sekretariatet indtænker muligheder for borgernes bidrag
til indsamlingen af registreringer om arternes lokale
forekomster.
Sekretariatet står for styringen af overvågningen, herunder samlingen af resultaterne i slutningen af året.
Efter samling af årets overvågningsresultater inviteres
interessentgruppen af naturentusiaster med henblik
på fortolkning, generering af forslag til næste års
levestedsindsatser, og forslag til forbedring af næste års
overvågningsindsats.

Efter samling af årets overvågningsresultater inviteres
interessentgruppen af naturentusiaster med henblik
på fortolkning, generering af forslag til næste års
levestedsindsatser, og forslag til forbedring af næste års
overvågningsindsats.

Efter samling af årets overvågningsresultater inviteres interessentgruppen af naturentusiaster. Under
ledelse af eksterne eksperter gennemgår gruppen af
naturentusiaster og sekretariatet året med henblik på
fortolkning af resultater, generering af forslag til næste
års indsatser, og forslag til forbedring af næste års
overvågningsindsats.

Stikord til år 1 uanset budget: Etablering af simpel baseline, interessentgruppe af naturentusiaster, design overvågningsprogram,
anbefalinger til indsatser og overvågning i år 2.
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År 2
Lille budget

Mellem budget

Stort budget

Resultater og anbefalinger til første års indsatser udbredes til deltagere, professionelle driftsmedarbejdere og
styringsgruppe.

Resultater og anbefalinger til første års indsatser udbredes til deltagere, professionelle driftsmedarbejdere og
styringsgruppe.

Resultater og anbefalinger til første års indsatser udbredes til deltagere, professionelle driftsmedarbejdere og
styringsgruppe.

Implementering af forslag til levestedsindsatser i årets
indsatsplan, og af forslag til forbedring af overvågningsindsats.

Implementering af forslag til levestedsindsatser i årets
indsatsplan, og af forslag til forbedring af overvågningsindsats. Der benyttes evt. vejledning/sparring fra
eksterne eksperter.

Med ekstern vejledning implementeres forslag til
levestedsindsatser i årets indsatsplan, og forslag til
forbedring af overvågningsindsats i kampagneplanen.

Sekretariatet står for styringen af overvågningen, herunder samlingen af resultaterne i slutningen af året.
Efter samling af årets overvågningsresultater inviteres
interessentgruppen af naturentusiaster.
Sekretariatet står for præsentationen af årets resultater
med henblik på fortolkning, generering af forslag til
næste års levestedsindsatser, og forslag til forbedring af
næste års overvågningsindsats.

Sekretariatet står for styringen af overvågningen, herunder samlingen af resultaterne i slutningen af året. Der
benyttes evt. vejledning/sparring fra eksterne eksperter.
Efter samling af årets overvågningsresultater inviteres
interessentgruppen af naturentusiaster.
Sekretariatet står for præsentationen af årets resultater
med henblik på fortolkning, generering af forslag til
næste års levestedsindsatser, og forslag til forbedring
af næste års overvågningsindsats. Der benyttes evt.
vejledning/sparring fra eksterne eksperter.

Sekretariatet står for styringen af overvågningen, herunder samlingen af resultaterne i slutningen af året. Der
benyttes vejledning/sparring fra eksterne eksperter.
Efter samling af årets overvågningsresultater inviteres
interessentgruppen af naturentusiaster.
Under ledelse af eksterne eksperter gennemgår
gruppen af naturentusiaster og sekretariatet året med
henblik på fortolkning, generering af forslag til næste
års levestedsindsatser, og forslag til forbedring af næste
års overvågningsindsats.

Stikord til år 2 (uanset budget): Implementering af anbefalinger fra år 1, fortsat fokus på overvågning, anbefalinger til indsatser og
overvågning i år 3.

År 3
Lille budget

Mellem budget

Stort budget

Resultater og anbefalinger til andet års indsatser udbredes til deltagere, professionelle driftsmedarbejdere og
styringsgruppe.

Resultater og anbefalinger til andet års indsatser udbredes til deltagere, professionelle driftsmedarbejdere og
styringsgruppe.

Resultater og anbefalinger til andet års indsatser udbredes til deltagere, professionelle driftsmedarbejdere og
styringsgruppe.

Implementering af forslag til årets levestedsindsatser i
årets indsatsplan, og af forslag til forbedring af overvågningsindsats.

Implementering af forslag til årets levestedsindsatser i
årets indsatsplan, og af forslag til forbedring af overvågningsindsats. Der benyttes evt. vejledning/sparring fra
eksterne eksperter.

Med ekstern vejledning implementeres forslag til
levestedsindsatser i årets indsatsplan, og forslag til
forbedring af overvågningsindsats i kampagneplanen.

Sekretariatet står for styringen af overvågningen, herunder samlingen af resultaterne i slutningen af året.
Efter samling af årets overvågningsresultater inviteres
interessentgruppen af naturentusiaster.
Sekretariatet står for præsentationen af årets resultater
med henblik på fortolkning, generering af forslag til
fortsat fokus efter kampagneperioden, anbefalinger til
lokale levestedsindsatser, og forslag til udbredelse af
akkumuleret viden, samt forankring af overvågningsindsatser.
Resultater og anbefalinger til fremadrettede indsatser
og forankring udbredes til deltagere, professionelle
driftsmedarbejdere og styringsgruppe.
Opsamling på den biologiske dokumentation og afrapportering.

Sekretariatet står for styringen af overvågningen, herunder samlingen af resultaterne i slutningen af året.

Med ekstern vejledning står sekretariatet for styringen
af overvågningen, herunder samlingen af resultaterne i
slutningen af året.

Efter samling af årets overvågningsresultater inviteres
interessentgruppen af naturentusiaster.

Efter samling af årets overvågningsresultater inviteres
interessentgruppen af naturentusiaster.

Med deltagelse af eksterne eksperter præsenteres
årets resultater med henblik på fortolkning, generering
af forslag til fortsat fokus efter kampagneperioden,
anbefalinger til lokale levestedsindsatser, og forslag til
udbredelse af akkumuleret viden, samt forankring af
overvågningsindsatser.

Under ledelse af eksterne eksperter præsenteres
årets resultater med henblik på fortolkning, generering
af forslag til fortsat fokus efter kampagneperioden,
anbefalinger til lokale levestedsindsatser, og forslag til
udbredelse af akkumuleret viden, samt forankring af
overvågningsindsatser.

Resultater og anbefalinger til fremadrettede indsatser
og forankring udbredes til deltagere, professionelle
driftsmedarbejdere og styringsgruppe.

Resultater og anbefalinger til fremadrettede indsatser
og forankring udbredes til deltagere, professionelle
driftsmedarbejdere og styringsgruppe.

Opsamling på den biologiske dokumentation og afrapportering.

Opsamling på den biologiske dokumentation og afrapportering.

Stikord til år 3 (uanset budget): Implementering af anbefalinger fra år 2, fortsat fokus på overvågning, forankring af indsatser udover
kampagneperioden, opsamling på dokumentation og afrapportering.
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