
1

moduler / disponering

•	 bundfelt	er	altid	hvidt	med	ministerets	logo	placeret	som	angivet

•	 felt	over	bund	disponeres	frit	med	fotos	/	farver	/	transparens	mv.	
	 dog	styres	lodret	modulering	af	de	angivne	modullinier

•	 titel	og	undertitel	anbringes	frit	i	forhold	til	fotos	mv.
	 dog	altid	på	læsbar	bund

•	 titel	og	undertitel	sættes	med	skriften	futura	–	som	udgangspunkt
	 i	de	angivne	størrelser

•	 områdebetegnelse	(byfornyelse	-	almene	boliger	–	landdistrikter	osv)	
anbringes	som	anvist	og	sættes	med	angiven	font	og	skriftstørrelse

se iøvrigt vedhæftede inspirationseksempler

byfornyelse

titel
undertitel 

bagside forside

Ministeriet for by, bolig og landdistrikter 
Gammel Mønt 4, 1117 København K
telefon: 33 92 29 00
www.mbbl.dk

BYNATUREN  
EN LØFTESTANG FOR DEN 
BOLIGSOCIALE INDSATS
Erfaringer fra Naturbyen i Husum

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET
Slotsholmsgade 10, 1216 København K

www.uibm.dk



2

KOLOFON

Bynaturen - En løftestang for den 
Boligsociale indsats
Rapporten er udgivet af:
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, 2015.

Rapporten er udarbejdet af:
Brønshøj-Husum Lokaludvalg v/ Jens Christian Elle og Dansk Byg-
ningsarv A/S v/ Rie Søgaard Jørgensen

Forsideillustration: Elzelina van Melle

Fotos er taget af Jens Christian Elle, med mindre andet er angivet.

Rapporten kan downloades fra Udlændinge-, Integrations- og 
Boligministeriets website www.uibm.dk 
www. byfornyelsesdatabasen.dk, 

Prospektet for Naturbyen kan downloades fra 
www.naturbyen.dk



3

FORORD 4
VELKOMMEN TIL NATURBYEN 5
PROJEKTETS FORMÅL  7
PROJEKTETS TILGANG 8
ORGANISERING 10

FASE 1:  
DEN KONCEPTUELLE OPDAGELSESREJSE 11
STUDIETUR TIL LONDON   • 11
SAFARI OG UDVIKLINGSWORKSHOP PÅ VESTVOLDEN  •  13
RAMMEBETINGELSER   • 15
OG INTERESSENTER  •  15
DET LÆRTE VI PÅ DEN KONCEPTUELLE OPDAGELSESREJSE  •   22
DET ANBEFALER VI  •  25

FASE 2: 
UDVIKLING AF EN DRIFTSMODEL 27
DET GJORDE VI  •   27
NATURBYEN BLIVER TIL  •  27
UDVIKLING AF EN   
FORRETNINGSMODEL  • 30
GRUNDEN LÆGGES FOR EN HOLDBAR
ANLÆGS- OG DRIFTSØKONOMI  •   31
DET LÆRTE VI I UDVIKLINGEN AF PROJEKTETS DRIFTSMODEL •   32
DET ANBEFALER VI   •   33

FASE 3:  

VEJEN VIDERE FREM 35



4

FORORD
Denne erfaringsopsamling henvender sig til dig, der er 
professionel aktør i byfornyelsen – måske især i en af de 
større byers i nedslidte og socialt udfordrede områder.

Erfaringsopsamlingen tager udgangspunkt i udviklingen 
af et nyt bynaturcenter i hovedstadsområdet – Natur-
byen i Husum - og den giver viden om og inspiration til, 
hvordan man kan gå fra idé til færdigt og holdbart fysisk 
projekt i den boligsociale indsats.

Arbejder du med byfornyelse og områdeløft kan erfa-
ringer og resultater fra projektet inspirere til udvikling 
af professionelle oplevelsestilbud til lokale og turister 
med udgangspunkt i et områdes stedbundne kvaliteter. 
Oplevelsestilbud, der i høj grad involverer områdets 
beboere, netværk og institutioner - både i udviklingen af 
selve projektet og i den senere drift af de nye aktiviteter 
og attraktioner.

Foto: Susanne Mertz/Illustration: Britt Boesen
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VELKOMMEN TIL NATURBYEN

Vi befinder os blot fem kilometer fra Rådhuspladsen i 
København, i krydsfeltet mellem Vestvolden og Utter-
slev Mose. Mens Vestvolden er landets største for-
tidsminde, der udover sine kulturhistoriske kvaliteter 
også rummer et stort potentiale til naturoplevelser og 
fritidsliv, er Utterslev Mose et forgrenet mosestrøg med 
93 hektar åbent vand og hele 230 hektar bynær natur. 

Vi befinder os også dér, hvor to af Københavns udsatte 
boligområder grænser op til hinanden: Voldparken og 
Tingbjerg er begge områder, der er udfordrede af ar-
bejdsløshed, utryghed og nedslidte byfunktioner. 

Området rummer derfor både udfordringer og poten-
tialer, og etableringen af et bynaturcenter i krydsfel-
tet mellem Vestvolden, Utterslev Mose, Tingbjerg og 
Husum har derfor længe stået højt på Brønshøj Husum 
Lokaludvalgs liste over projekter, der bør prioriteres. 

Årsagerne er mange: For det første har kommuneplan-
strategien som erklæret mål at omdanne Tingbjerg 
og den nordlige del af Husum fra udsat byområde til 
byudviklingsområde gennem etablering af flere udad-
vendte funktioner. Både den nationale friluftslivsstrategi 
og Naturplan Danmark sætter fokus på at bruge naturen 
som løftestang i den boligsociale indsats. Derudover 
er der i kølvandet på folkeskolereformen opstået et 
behov for at etablere nye såkaldte læringsarenaer i den 
bynære natur. Og ikke mindst er vurderingen, at der et 
stort potentiale i at tænke sundhedsfremme sammen 
med naturpleje og formidling af de kulturhistoriske og 
naturmæssige værdier, som både Vestvolden og Utter-
slev Mose rummer. 

I 2013 gjorde midler fra Ministeriet for By- Bolig og 
Landdistrikter samt medfinansiering fra Brønshøj-Hu-
sum Lokaludvalg og Områdefornyelse Husum det muligt 
at sætte et projekt i gang i foråret 2014. Resultatet er et 
projekt-prospekt for Naturbyen, som er det navn, det 
nye bynaturcenter har fået - samt denne erfaringsop-
samling. 

Projekt-prospektet Naturbyen – kom indenfor i naturen 
præsenterer et målgruppeorienteret oplevelses-koncept 
og en sammenhængende driftsmodel, mens denne 
erfaringsopsamling sætter fokus på vejen, ad hvilken vi 
gik, og spørgsmålene: Hvad gjorde vi? Hvad lærte vi? Og 
hvad anbefaler vi? 

Håbet er at berige byfornyelsesindsatsen med de 
erfaringer, som projektet har kastet af sig: Erfaringer 
med projektudvikling i et komplekst og dynamisk felt, 
der gennemstrømmes af udviklingsstrategier, politik-
ker og indsatsplaner fra såvel nationalt, kommunalt og 
lokalt hold. Erfaringer, der kredser om de roller, som 
ekspertkulturen og borgerne kan spille i idéudvikling 
og samskabelse. Og erfaringer med at skabe en fælles 
horisont for udviklingsarbejdet internt i et projektteam, 
der består af embedsmænd og konsulenter med vidt 
forskellige tilgange og viden.

 

Foto: Susanne Mertz/Illustration: Britt Boesen
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På den tidligere Voldparken Skole har en kreds af lokale 
ildsjæle, Områdefornyelse Husum og Brønshøj-Husum 
Lokaludvalg transformeret den nedlagte skole til Energi-
Center Voldparken. Nu summer stedet igen af liv med 
mere end 50 lokale foreninger, 280 børnehavebørn, et 
frivilligcenter og en stærk socialøkonomisk virksomhed. 
EnergiCenter Voldparken er i en rivende udvikling og har 
en vigtig funktion som lokalt forsamlingssted for kultu-
relle aktiviteter, sundhedsfremme og idræt. Naturbyen 
er EnergiCenter Voldparkens fjerde ben.

Kort: kkkort / design: 2+1
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PROJEKTETS FORMÅL 

Ved at tilgængeliggøre og udvikle Husums naturkvalite-
ter kan der skabe en attraktion for de 1,5 mio. menne-
sker, der bor i Storkøbenhavn, men aldrig tidligere har 
fundet anledning til at besøge Husum og lægge tid og 
penge netop dér. 

Formålet med projektet er, at Naturbyen i Husum i 
fremtiden skal fungere som et tilbud til hovedstadens 
borgere og besøgende. Stedet skal være en attraktion, 
som både skaber lokal stolthed og er med til at give 
området et stærkere og mere positivt brand i resten af 
København og Danmark. Sammen med resten af den ek-
sisterende socialøkonomiske virksomhed EnergiCenter 
Voldparken kan stedet blive et flagskib for bydelen, så 
andre initiativer også får lyst til at etablere sig her.

Med denne overordnede vision for øje fik projektet til 
formål at udvikle et visionært og solidt projekt-prospekt 
for et nyt naturcenter, der kunne skabe nysgerrighed og 
opbakning blandt kommunale aktører og andre mulige 
finansieringskilder. Fokus var:

At høste, gennemarbejde og formidle erfaringerne 
med hvordan man skaber publikumstiltrækkende 
oplevelsescentre.

At afdække områdets landskabelige potentialer med 
hensyn til nye faciliteter og forbindelser.

At undersøge hvilke behov og ønsker, der findes hos 
et urbant naturcenters målgrupper.

At identificere de aktører der skal udvikle naturcen-
trets konkrete aktiviteter og attraktioner.

At udarbejde et kvalificeret bud på en organisati-
ons- og driftsmodel.

Og endelig var idéen at undersøge, hvordan - og om 
- man kan skabe værdi for besøgende og lokale med 
udgangspunkt i de stedbundne kvaliteter - nemlig den 
bynære natur, kulturhistorien og det lokale engage-
ment.

Kort: kkkort / design: 2+1

Mosetræf 2012 / foto: Jens Christian Elle
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PROJEKTETS TILGANG

Projektudviklingen har været præget af nye erkendelser, 
men har overordnet bestået af to faser: En konceptuel 
opdagelsesrejse og efterfølgende konceptudvikling og 
anbefalinger til driftsmodel. 

Vejen fra den gode idé til færdigt projekt er sjældent 
lige, men fuld af afstikkere og omveje. Vi har nu tilbage-
lagt et stykke af vejen, og undervejs har vi gjort os erfa-
ringer og nye erkendelser, der gør, at projekt Naturbyen 
måske ikke er, hvad vi forestillede os, da vi gik i gang, 
men alligevel er på rette spor. 

Overordnet har projektet bestået af to faser: 

1. Den konceptuelle opdagelsesrejse: Udforskning af de 
bynære naturområder med lokale øjne og ekspertbriller 
og kvalificering af det kommende oplevelsestilbud gen-
nem inspirerende casestudier og inddragelse af eksper-
ter og interessenter. 

2. Konceptudvikling og anbefalinger til driftsmodel: 
Udvikling af en samlet vurdering af markeds- og ind-
tjeningspotentialet for Naturbyen samt udvikling af et 
realistisk afsæt for formidlingskoncept, organisation, 
størrelse og drift.

Derudover er formidling og forankring af projektet en 
afgørende fase 3, som i skrivende stund kun lige er 
begyndt og derfor her primært behandles i form af et 
program for, hvordan områdets beboere og skoler kan 
indgå i samskabelsen af Naturbyen.

Borgerinddragelse er et centralt element i byfornyelsen, 
og det har hele tiden været et element i projektet at 
undersøge, hvordan og hvorvidt lokale borgere kunne 
bidrage til aktiviteter og driften af Naturbyen. Borger-
inddragelse har imidlertid ikke fyldt så meget i selve 
projektet.

 Fokus har været på dialogen med de professionelle 
aktører frem for dialogprocesserne med de målgrupper, 
som Naturbyen i sidste ende skal henvende sig til. Dette 
skyldes, at inddragelsesprocesser, der formår at vække 
borgernes engagement og lyst til at byde ind med for-
slag til at forbedre lokalområdet, erfaringsmæssigt bør 
have et konkret og hverdagsnært udgangspunkt. 

Derimod har udviklingsprojektet - med afsæt i dialogen 
med de professionelle aktører - været orienteret mod 
at indtænke, hvordan beboere og skoleelever aktivt 
kan indgå i udformningen og skabelsen af Naturbyens 
forskellige faciliteter.  

M
os

et
ræ

f 2
01

4/
 fo

to
: J

en
s C

hr
isti

an
 E

lle



9

M
os

et
ræ

f 2
01

4/
 fo

to
: J

en
s C

hr
isti

an
 E

lle



10

ORGANISERING

Medarbejdere fra Lokaludvalget, eksterne konsulenter 
og Områdefornyelse Husum har sammen med en styre-
gruppe udviklet og kvalificeret projektet.

En projektgruppe af medarbejdere fra Lokaludvalgets 
sekretariat og konsulenter fra Dansk Bygningsarv, har 
med assistance fra Områdefornyelse Husum haft ansva-
ret for at udvikle idéen om et bynaturcenter. 

Undervejs har en styregruppe med repræsentanter fra 
Brønshøj Husum Lokaludvalg, København Kommunes 
Børne- og Ungdomsforvaltning, EnergiCenter Voldpar-

ken og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter vejledt 
og inspireret projektgruppen. 

Styregruppen blev sat sammen, så den rummede en 
kombination af lokalkendskab og indblik i interes-
sentlandskabet - ikke mindst for at sikre forankring af 
projektet på den lange bane.

Mostpresning ved EnergiCenter Voldparken
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FASE 1: 
DEN KONCEPTUELLE 
OPDAGELSESREJSE

At udvikle en plan for et urbant naturcenter med et at-
traktivt formidlingskoncept, der i kraft af sine faciliteter 
og evne til at inddrage brugerne, kan blive et stort aktiv 
for lokalområdet. Men skal det lykkes, kræver det både 
nytænkning og en solid høst og bearbejdning af erfarin-
ger og viden. Den konceptuelle opdagelsesrejse startede 
på skrivebordet med intensiv research, blev efterfulgt af 
en studietur og afsluttet med ”safari” og en workshop.

Projektets første fase strakte sig over fire måneder og 
havde til formål at gå på opdagelse og indhente mate-
riale til udviklingen af et koncept for Naturbyen. Ud-
gangspunktet var et arbejdsgrundlag, som bestod af et 
indledende visionsoplæg udarbejdet af Brønshøj-Husum 
Lokaludvalg. Dette visionsoplæg skulle nu udfordres, 
syretestes og kvalificeres i forhold til bynaturcenterets 
koncept, oplevelsestilbud, formidlingstemaer og de fysi-
ske formidlingspunkter. Opgaven var også at indkredse 
de primære målgrupper og samarbejdspartnere og 
udvikle bæredygtig driftsmodel (se fase 2 på side27) 

Den konceptuelle opdagelsesrejse begyndte med inten-
siv research, blev efterfulgt af en studietur til London og 
afsluttet med ”safari” og workshop. 

STUDIETUR TIL LONDON 
En studietur har to formål: At opleve og lære om de 
projekter, der besøges, og give projektgruppen en helt 
særlig og intens mulighed for at bearbejde de mange 
indtryk og drøfte det fælles projekt. Derfor kan en stu-
dietur både skabe et fælles fundament for samarbejdet, 
og samtidig kan de enkelte cases fungere som inspira-
tion og fælles referencepunkter for gruppens drøftelser 
af formidlingstemaer, aktiviteter, drift og rumlighed.

Projektgruppen besluttede at koncentrere casebesø-
gene til en række centre og initiativer i London, da byen 
både rummer en righoldig samling af gode cases og er 
logistisk nem at besøge. 

Fem casebesøg blev udvalgt:  

London Wetland Centre, som formidler et stort 
vådområde kun få kilometer fra centrum og bl.a. 
drives ved hjælp af mere end 300 frivillige kræfter.

Back2Earth, som er et boligsocialt nyttehavepro-
jekt i et yderst belastet boligområde nær Totten-
ham.

Islington Ecology Centre, som er et kommunalt 
naturcenter omkranset af 3 hektar naturpark og 
er drevet af frivillige kræfter.

FARM:shop – a farm in a shop, som både er en 
gårdbutik i storbyen, en velbesøgt attraktion og 
et godt eksempel på et moderne bylandbrug i 
miniformat. 

Surrey Docks Farm, som er en bybondegård med 
et imponerende udvalg af bondegårdsdyr. Frivil-
lige kræfter, corporate volouteers og salg af bl.a. 
dyrefoder, legetøj og madvarer bidrager til driften.

De fem casebesøg er beskrevet særskilt på side 16-21 i 
denne erfaringsopsamling. 

Mostpresning ved EnergiCenter Voldparken
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Fem væsentlige erfaringer fra studieturen er:

1.

2.

3.

4.

5. Vælg et stærkt navn: Projektet kan hjælpes frem af 
et stærkt og kommunikerbart navn og brand, som 
inviterer til at være nysgerrig.

Omvendt skal man være opmærksom på:

At åbne op: Man skal passe på ikke at lukke sig om 
sig selv og blive til et ”kartoffel-hypnings-projekt” 
for lokale borgere– det skaber ikke attraktionsværdi. 

Sikre basisdrift: Det er vigtigt at undgå fuld afhæn-
gighed af frivillig arbejdskraft og projektrelaterede 
fondsbevillinger. I stedet bør man sikre en fast 
basisdrift for at etablere et professionelt naturfor-
midlingstilbud. Basisdriften kan sagens bestå af flere 
forskellige indtægtskilder.

Byg videre på, eller skab et stærkt frivilligmiljø. 
Frivillighedsmiljøet kan bidrage til basisdriften med 
naturgenopretning og formidlingshjælp og skabe et 
medejerskab til naturen og stedet lokalt. En lønnet, 
professionel organisation bør dog stå for basisdrif-
ten.

Giv mulighed for en begynder-naturoplevelse, 
som særligt målretter sig inkarnerede byboere og 
socialt udsatte grupper, der erfaringsmæssigt ikke 
er de store naturbrugere.

Inddel området i zoner: En klar zoneinddeling af 
området giver mulighed for at håndtere forskellige 
brugergrupper på én gang og skabe et flow mellem 
områdets faciliteter.

En helhedsorienteret tilgang, bygget op omkring 
brugen af vand. Ved brug af et akvaponisk koncept 
– som hos FARM:shop sammenbinder fortællingen 
om fisk, økologi, forurening og bynatur på en at-
traktiv sansekonkret og æstetisk facon.

Mosetræf 2015 / Fotograf: Christine Louw
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SAFARI OG UDVIKLINGSWORKSHOP PÅ VESTVOLDEN

For dem, der til hverdag færdes i et område, fordi de 
enten arbejder eller bor der, eksisterer ofte både et 
stort lokalkendskab, men også en vis blindhed over for 
områdets potentialer. En safari i projektområdet åbnede 
projektgruppens øjne for stedets mere ukendte kvalite-
ter, vigtige eksterne initiativer og gav konkrete løsnings-
forslag på konkrete udfordringer.

Fra projektets start har der været enighed om at et 
kommende bynaturcenter i Husum ikke alene skal kun-
ne tilbyde en vifte attraktive aktiviteter på selve centret, 
men også give besøgende lyst til at gå på opdagelse i 
den omkringliggende natur og opleve boligområdernes 
byøkologiske løsninger. 

Hver på sin måde rummer Utterslev Mose, Vestvolden 
og de almene boligselskabers udstrakte parkområder et 
stort potentiale til udviklingen af attraktive faciliteter og 
aktiviteter, der både henvender sig til områdets beboere 
og besøgende. For at blive klogere på dette uudnyttede 
potentiale inviterede projektgruppen til en såkaldt safari 
på Vestvolden og i den vestlige del af Utterslev Mose. 

Med på turen var 15 indbudte personer med forskel-
lige fagligheder og interesser. Opgaven lød på at se med 
nye øjne på de muligheder, som landskabet rummer 
til friluftslivsaktiviteter, leg og læring. Blandt andet 
så deltagerne et potentiale i voldanlæggets pletter af 
”uberørt” natur, der inviterer til at gå på opdagelse – en 
skjult natur- og kulturskat i udkanten af København. 

At tage på safari sammen i et projektområde giver 
mulighed for at se på et områdets potentialer med nye 
øjne. Men også andre sanser bliver stimuleret, som 
da en deltager kommenterede et forslag om at åbne 
Fæstningskanalen op for sejlads: Hold da op, hvor ville 
det være fantastisk med kanosejlads i Fæstningskana-
len, men er det ikke et problem, at vandet stinker som 
en kloak? 

I et friluftslivsperspektiv er ubehagelig lugt en vigtig fak-
tor, og safarien gav anledning til at drøfte mulige tiltag 
til at afhjælpe problemet. 
Udover konkrete forslag til aktiviteter og faciliteter, be-
tød safarien også, at projektgruppen fik kendskab til en 

Mosetræf 2015 / Fotograf: Christine Louw

Workshop på Vestvolden
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række vigtige initiativer, som kunne få stor betydning for 
det videre arbejde med at udforme og realisere Natur-
byen – blandt andet at Naturstyrelsen var gået i gang 
med at revidere plejeplanen for Vestvolden. 

Dette blev anledning til at holde den borgerrettede 
workshop ”Hvad vil vi med Volden?” Embedsmænd, 
repræsentanter fra natur- og friluftsorganisationer var 
rigt repræsenteret, men også et dusin ressource-stærke 
borgere fra lokalområdet deltog og spillede ind med 
deres lokale viden og hverdagserfaringer. Resultatet 
blev en lang række forslag til forbedringer af friluftsliv 
og naturpleje, der har været med til at præge prospek-
tet for Naturbyen. Særligt mulighederne for at udnytte 
Fæstningskanalen som et aktivt oplevelsesrum var 
genstand for idéudvikling og drøftelser. Ligeledes blev 
etablering af græsningslaug set som noget der både 
kunne forbedre naturplejen og blive et attraktivt om-
drejningspunkt for områdets beboere. 

  
  

Tingbjerg kanoudlejning. Visualisering af forslag 
fra workshoppen på Vestvolden. Illustration: Britt Boesen
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RAMMEBETINGELSER 
OG INTERESSENTER

En interessentanalyse stiller skarpt på væsentlige aktø-
rer, som skal inddrages, mens en handlingsplan ridser 
op, hvordan projektet skal kvalificeres på indholds- og 
driftssiden. Dette afsnit skitserer lokale aktører, ramme-
betingelser og rækken af planer. 

Som udgangspunkt skal Naturbyen - og for den sags 
skyld de fleste projekter i det byggede miljø - skabe 
værdi for en given målgruppe. Det betyder, at stedet 
skal kunne byde ind med aktivitetstilbud, der på tilfreds-
stillende vis imødekommer centrale samfundsmæssige 
udfordringer og/eller er tilstrækkeligt attraktive for et 
betalende publikum. 

Mod slutningen af den konceptuelle opdagelsesrejse, 
begyndte projektgruppen at intensivere fokus på de 
planer, bestemmelser, initiativer og konkrete aktører, 
der kunne få betydning for projektet. Fokus var både 
rettet mod nærområdet, det kommunale niveau og det 
nationale niveau. Også samfundsmæssige og oplevelse-
søkonomiske megatrends blev gransket. 

Resultatet blev en interessentanalyse, der stillede skarpt 
på væsentlige aktører, som skulle involveres i projekt-
udviklingen. Hertil blev udviklet en handlingsplan for, 
hvordan projektet kunne kvalificeres på indholds- og 
driftssiden gennem dialog. 

I et udsat byområde er der typisk en lang række planer 
i spil, som er væsentlige. Dette var også tilfældet i 
området omkring Naturbyen: Udover de to boligsociale 
helhedsplaner, kvartersplanen og helhedsplanen for 
EnergiCenter Voldparken gennemgik projektteamet 
Tingbjerg-Husum Udviklingsplan, Byudviklingsplan for 
Tingbjerg-Husum, Bydelsplanen for Brønshøj-Husum, 
Erhvervsstrategien for Tingbjerg samt Lokalplansforsla-
get for Voldparken Skole. I relation til naturområderne 
var og er især plejeplanerne for Utterslev Mose og Vest-
volden vigtige, da de i skrivende stund er under revision 
og sætter rammerne for nye aktiviteter og faciliteter i de 
to naturområder. 

En særlig interesse samlede sig om de to fungerende 
boligsociale helhedsplaner i nærområdet og om udvik-
lingsplanerne for Energicenter Voldparken. I løbet af 
projektudviklingen blev gennemført en række dialogmø-
der med repræsentanter for disse projekter for at teste 
og kvalificere projektgruppens idéer og afsøge mulighe-
derne for at arbejde sammen. 

Et vigtigt tema var Naturbyens rolle i det boligsociale 
felt: Mens projektgruppen i første omgang ønskede at 
videreføre den eksisterende boligsociale indsats, var 

ønsket herfra, at Naturbyen skulle koncentrere sig om 
at skabe gode faciliteter og tilbud for de mange og lade 
de boligsociale medarbejdere om at skabe bro mellem 
beboernes hverdagsliv og Naturbyens aktiviteter. Dette 
ud fra tanken om, at det boligsociale arbejde er res-
sourcekrævende, og at disse kræfter bedre samler sig 
om projekter og initiativer, der ligger målgruppen mere 
på sinde end natur-temaet. Omvendt vil det kunne løfte 
området generelt, hvis kræfterne samles om at skabe en 
attraktion for de mange - noget alle bydelens beboere 
kan være stolte af og tage del i.
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Inspiration: 5 grønne projekter

London Wetland Centre
I dette naturreservat på 40 hektar - kun få kilometer 
fra Londons bymidte - er formidling af dyrelivet i og 
omkring vådområderne i centrum. London Wetland 
Centre er en del af en større landsdækkende naturfond 
og drives ved hjælp fra frivillige. 

London Wetland Centre har en kerne af fastansatte 
samt en imponerende stab af 300 frivillige. De frivillige 
kræfter spiller en vigtig rolle i formidlingsindsatsen og 
driften af centeret, og det kræver en hel del arbejde 
at koordinere indsatsen. Brugen af frivilligkontakter er 
afgørende. Derudover sker der et væsentligt bidrag i 
kraft af Corporate Volunteering, hvor ansatte fra private 
firmaer giver en dags arbejdskraft - og oven i købet 
betaler penge for at være med.

Stedet kan bryste sig af 220.000 årligt besøgende – sko-
leklasser, ornitologer, naturglade turister og personer 
der søger ro fra det travle storbyliv. Man skulle derfor 
tro, at der bliver trangt på stierne rundt i terrænet, men 
fordi området er inddelt i zoner, er dette ikke tilfældet. 
Skoleklasserne har alene adgang til bestemte dele af 
området, som er særligt indrettet til formidling i bør-
nehøjde. Og i det hele taget rummer London Wetland 
Centre en perlerække af eksempler på, hvordan man 
kan skabe formidlingsplatforme, der giver børnene san-
sekonkrete oplevelser i ferskvandsmiljøet. 

Med simple greb har London Wetland Centre skabt 
trygge rammer for hele familien, der skal ”lære at være i 
naturen”. Ved at indrette et lille hus tæt ved vandet som 
en dagligstue, hvor familien kan sidde på stole bag glas-
set, er skabt en glidende overgang mellem ude og inde. 
Naturoplevelsen understøttes med bøger og anden 
information om det, man kan se udenfor. Et lille kamera 
er installeret i vandet og fører de besøgende endnu tæt-
tere på dyrelivet gennem en fjernsynsskærm. Udover 
en tryg indføring i naturen giver inde/ude-oplevelsen 
en varieret og anderledes naturoplevelse. Selve huset 
er simpelt og robust, kræver ikke stort vedligehold og er 
blot ét element i London Wetland Centre.

Også andre sanser stimuleres: Her er fx små fiskedam-
me, hvor børnene kan røre ved fisk og krabber. Og fordi 
fugleøerne ligger langt fra land, er livetransmissioner og 
sejlende kameradroner med til at skabe interesse for og 
viden om dyrelivet. Alligevel er teknikkerne holdt på et 
simpelt og enkelt niveau, idet det både er teknologisk 
krævende, sårbart og dyrt at vedligeholde mere interak-
tive formidlingssystemer – både i det åbne landskab og i 
udstillingslokalerne.
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Back2Earth
Back2Earth er et boligsocialt nyttehaveprojekt i et 
yderst belastet boligområde nær Tottenham. Stedets 
mission er at fremme en lokalt baseret økologisk føde-
vareproduktion ved at engagere beboerne i at dyrke 
have og spise sunde fødevarer. Projektet inddrager 
beboerne i beslutningsprocesserne og tilbyder uddan-
nelsesforløb.

Back2Earth er et velrenommeret og præmieret nytte-
haveprojekt, og projektgruppens forventninger var der-
efter. I forbindelse med besøget blev det dog tydeligt, 
at stedet ikke rummer nogen egentlig attraktionsværdi. 
Back2Earth har måske lokal betydning, men er næppe 
et sted, som udefrakommende vil rejse efter – medmin-
dre man er interesseret i økologisk dyrkning i højbede. 

Alligevel resulterede projektgruppens besøg i en række 
vigtige erfaringer og inspirationer: Mest spændende var, 
hvorledes man på et forholdsvis lille areal har formået 
at skabe en omfattende byhave i tæt sammenhæng 
med motionsanlæg og mikrovirksomheder -  heriblandt 
en container med et cykelværksted. Denne sameksi-
stens skaber en fortættet kreativ stemning.

I tråd med den engelske tradition for madkonkurrencer 
bliver der på stedet årligt afholdt en konkurrence om 
den bedste hjemmelavede mad, som tiltrækker mere 
end 8000 gæster. Og ikke mindst sigter et partnerskabs-
projekt med National Health Services og den lokale 
sundhedsforvaltning på at styrke den lokale sundhed 
gennem havedyrkning. Stedets frivillige har mulighed 
for at spise et gratis sundt og nærende måltid i caféen, 
der har karakter af et folkekøkken - en ikke uvæsentlig 
faktor når det gælder om at tiltrække og fastholde de 
frivillige. 
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Islington Ecology Centre
Økologicenteret i Islington nær Arsenal er et kommu-
nalt finansieret naturcenter omkranset af knap 3 hektar 
bynaturpark. Naturområdet er varieret, og de enkelte 
naturtyper formidles på forskellig vis til parkens gæster. 
De kommer på egen hånd og i grupper, og især skolerne 
er flittige brugere af økologicenteret. Meget af formid-
lingen er direkte henvendt til børn. 

Området omkring økologicentret i Islington er relativt 
beskedent i størrelse, og det har været vigtigt at arbejde 
med at opdele området i zoner, hvor der gives særlig 
plads til læring, leg, ro, ligesom der skal være plads til 
de mere sarte planter og dyr. Ikke mindre end 24 som-
merfuglearter er registreret her, og området rummer 
også en række sjældne planter, herunder orkideen 
”Almindelig Horndrager”. Den store artsrigdom er et 
tydeligt tegn på, at selv beskedne grønne og naturmæs-
sigt forarmede områder midt i storbyer kan udvikle et 
rigt naturindhold. 

Da naturcenteret blev bygget i midten af 1990’erne var 
det et eksempel på et byggeri med en lang række ekspe-
rimenterende byøkologiske løsninger – både i materiale-
valg, energiforbrug og vandbesparelser. Den teknologi-
ske udvikling er dog gået hurtigt siden da, og i dag lider 
centeret af en række udfordringer med varmeregulerin-
gen og indeklima. Bygningen er for varm om sommeren 
og for kold om vinteren. En anden erfaring, som man 
gerne ville have haft, da naturcenteret blev projekteret, 
var behovet for depotplads. 

Udover en lille fast stab på to-tre offentligt ansatte 
hviler stedets drift på den store gruppe af frivillige, 
som hjælper til med cafedrift, rengøring, naturpleje og 
naturformidling. De frivillige er koblet til centeret via en 
såkaldt timebank-ordning. Derudover genereres indtæg-
ter ved at udleje centeret til virksomheder og private, 
der ønsker at bruge stedet til arrangementer. 

Hvad er en timebank?

En timebank er et socialt udvekslingssystem, som ofte 
er organiseret som en medlemsforening og kan fungere 
som et redskab til bringe mennesker sammen og hjælpe 
hinanden. Deltagerne ”deponerer” deres tid i banken 
ved at yde praktisk hjælp og støtte til andre. De kan 
derpå benytte sig af den deponerede tid, når de selv har 
brug for assistance.

www.timebank.dk 
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FARM:shop

FARM:shop er en café, hvor besøgende kan købe 
måltider lavet af fødevarer, som brugerne selv dyrker. 
Det aquaponiske system er blikfang i stedets café, hvor 
fisk i store bassiner udskiller næring til at dyrke forskel-
lige bl.a. salat og krydderurter. Bassinerne giver caféen 
en særlig æstetik og tilbyder en anderledes oplevelse. 
Sammen med et unikt og fængende navn har systemet 
fået stedet i flere guidebøger og artikler og skabt nye 
samarbejdsmuligheder. 

I bydelen Dalton ligger en lille cafe med store visioner. 
Det er ikke blot en gårdbutik i storbyen, men også et 
fint eksempel på moderne bylandbrug i miniformat. 
FARM:shop er et lille sted i London, der dog med et 
sikkert designgreb og anderledes koncept tiltrækker 
mange besøgende. 

Det helt særlige ved FARM:shop er stedets akvaponiske 
anlæg, som møder den besøgende, når man træder ind 
fra gaden. Fra store akvarier med fisk sendes nærings-
rigt spildevand til dyrkningsbede placeret langs væg-
gene fra loft til gulv. Planterne vokser, og vandet renses 
og sendes retur til akvarierne. Ud af denne symbiose 
høstes både grønt og fisk. 

Det akvaponiske princip er gammelkendt, men 
FARM:shop har formået at skabe et yderst dynamisk og 
innovativt miljø, der henvender sig til storbymennesket 
med budskabet om at dyrke i byen. Firmaer som IKEA 

har inviteret folkene bag FARM:shop til at samarbejde 
og stedets succes med at tiltrække opmærksomhed og 
partnere hænger givet vis sammen med evnen til at 
samtænke deres interesse for kunst, design og ingeniør-
faget med deres grønne mission. 

FARM:shop er velbesøgt, og fast besøgssted for tour-
udbydere i London. Den gode idé er grundelementet 
sammen med et interessant og appellerende kort navn 
og slogan.
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Surrey Docks Farm
Surrey Docks Farm er en bybondegård i det centrale 
London med et imponerende udvalg af bonde-gårdsdyr. 
Stedet bliver flittigt besøgt af børnefamilier og skole-
klasser. 

Bondegårdsdyr virker som en magnet på børn, men 
med mere end 100 frivillige har Surrey Docks Farm også 
formået at tiltrække borgere, for hvem det giver mening 
at hjælpe med at passe dyrene og stedet. 

Læringen fra stedet er dog også, at der skal investeres 
meget tid i de mange frivillige – og det er en krævende, 
men samtidig en uundværlig del af den samlede drifts-
økonomi. Det er gratis at besøge Surrey Docks Farm, 
men stedet tjener godt på at sælge små portioner dyre-
foder til de besøgende. 

Derudover bliver gården udlejet til selskaber ligesom 
virksomheder betaler for at arbejde som corporate 
volunteers. I butikken sælges også andre ting, som de 
besøgende enten kan bruge på stedet eller tage med 
hjem – lige fra bøger til legetøj og madvarer i tråd med 
stedets koncept. Caféen er lille og enkel, men skaber 
en hyggelig ramme for en kop kaffe og et måltid for 
familien. Indsamlingsbøsser opfordrer til at give frivillige 
donationer til vedligeholdelse og udvikling af stedet.

Hvad er ”corporate volunteering”?

”Corporate voluneteering” er når virksomheder giver 
deres medarbejdere mulighed for at udføre frivilligt 
arbejde i arbejdstiden. Fænomenet har siden slutningen 
af 90’erne været kendt i udlandet, fx i USA og England 
hvor man har en stærk tradition for velgørende arbejde 
og filantropi. De senere år er det begyndt at vinde ind-
pas i Danmark som aftaler mellem danske virksomheder 
og frivillige organisationer.   
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DET LÆRTE VI PÅ DEN KON-
CEPTUELLE OPDAGELSESREJSE

At indkredse et koncept gennem ture, workshops, inter-
view og  research er en både spændende og kompleks 
affære. Processen har ført til en række overordnede anbe-
falinger: Drag nytte af andres erfaringer og mærk på egen 
krop. Inviter interessenterne indenfor. Og vær åben for at 
ændre på det oprindelige procesdesign. Anbefalingerne 
uddybes afslutningsvist i afsnittet. 

Det store materiale, som blev indsamlet i projektets før-
ste fase, rummede en mangfoldighed af vigtige erfaringer 
med alt fra de frivilliges rolle over formidlingskoncepter 
til driftsmodeller, partnerskaber og et hav af forslag til 
konkrete aktiviteter og faciliteter. 

I næste fase skulle materialet bearbejdes til et sammen-
hængende koncept for et bæredygtigt naturcenter. Først 
skulle Naturbyens de overordnede formål på plads: Ikke 
alene var og er målet at gøre Naturbyen til et sted for 
naturoplevelser, leg og læring, men samtidig skal den 
være et sted, der engagerer brugerne i at skabe en rigere 
natur og nye fællesskaber omkring viften af faciliteter og 
aktiviteter. 

Indkredsningen skete gennem flere runder og i tæt dialog 
med styregruppen, og den resulterede i følgende fire 
formål:

    Aktiv naturformidling tæt på byen
    Øget biologisk mangfoldighed
    Større social sammenhængskraft
    Forbedret omdømme

Aktiv naturformidling tæt på byen. Naturcenteret vil med 
sine vandlaboratorier, fiskebassiner og friluftsaktiviteter 
skabe et attraktivt naturformidlingstilbud for byens børn 
og voksne. Hvad enten der er tale om en flok børnehave-

børn, en skoleklasse eller familier på weekendbesøg, skal 
naturcenteret begejstre med sine formidlings- og aktivitets-
tilbud, der strækker sig fra de lune udstillingslokaler, over 
byens bedste naturlegeplads til de mange naturrum langs 
volden og mosen. 

Meget tidligt i processen blev det klart, at naturcenteret 
havde en vigtig rolle at spille overfor til de 0-18 årige - og 
i særdeleshed overfor folkeskolerne, som i kølvandet på 
folkeskolereformen vil efterspørge nye tværfaglige lærings-
arenaer. 

Øget biologisk mangfoldighed. Naturcenteret skal være et 
aktivt centrum for initiativer, der direkte skaber en rigere 
natur. Naturcenteret skal være med til at vise en ny vej i 
forvaltningen af de bynære naturområder ved at engagere 
og involvere skoleelever, institutioner, foreninger, lokale 
ildsjæle samt udsatte borgere i naturplejen.

Den bynære natur og boligafdelingernes parkanlæg tager 
sig umiddelbart frodig og grøn ud, men i realiteten er den 
biologiske mangfoldighed under pres. De udstrakte grønne 
områder i de almennyttige boligområder omtales i Udvik-
lingsplanen for Tingbjerg-Husum som ”forarmede”, og de 
offentlige arealer af bynatur lider massivt under mangel på 
naturpleje. 

Lokale borgere har med stigende intensitet sat gang i 
aktiviteter, der både styrker den biologiske mangfoldighed 
og bidrager til skabe nye fællesskaber. Overalt i byen bliver 
der etableret byhaver, gårdhaver og taghaver og i relation 
til de offentlige arealer bliver der i disse år skabt bilaug, 
græsningslaug og naturplejelaug. Bier, byhaver og blom-
sterenge som erstatning for plænegræs på de private og 
kommunale arealer vil bidrage til at skabe en rigere natur - 
og heraf også en rigere kultur. Naturbyen vil kunne spille en 
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overordentlig vigtig rolle som fødselshjælper for borger-
drevne projekter og igangsætter af naturplejeinitiativer 
for specifikke grupper – bl.a. stressramte, depressive, 
ensomme ældre og udadreagerende unge. 

En anden vigtig læring fra den konceptuelle opdagelses-
rejse er, at der findes en række eksempler på, at skole-
elever arbejder med naturgenopretning som led i natur-
fagsundervisningen og samtidig gør en aktiv og konkret 
indsats for at forbedre vandløb og andre biotoper. 

Skoven i skolen – indgang til viden

Som indgang til viden om udeskoler og udeundervisning 
kan du kontakte netværket Skoven i Skolen. Netværket 
består af 70 naturvejledere, som afholder kurser om 
udeskole, naturkendskab eller friluftsliv i alle landsdele. 
Alle kurser er brugerbetalte.

www.skoveniskolen.dk

Større social sammenhængskraft. Naturbyen skal tilbyde 
oplevelser med fællesskabet i centrum. Her mødes 
borgere på tværs af alder, etnicitet og social baggrund 
og får oplevelser i og forståelse for naturens værdier. 
Ved at engagere lokale borgere i drift og udvikling af 
faciliteter og aktiviteter kan integrationen styrkes, og 
trygheden i lokalområdet øges, fordi borgere tager ejer-
skab til stedet og får kendskab til hinanden. En indsats, 
der også fremmer den generelle sundhedstilstand. Det 
at etablere et skovhjælper-værksted i Naturbyen er en 
del af dette.

Det, at man sammen med andre skaber noget me-
ningsfuldt og samtidig høster både de konkrete frugter 
og omverdenens anerkendelse, kan forklare, hvorfor 
borgerne kaster sig over byhaver og naturpleje. 

I løbet af projektgruppens konceptuelle opdagelsesrejse 
er det også blevet tydeligt, at forskningen, naturorgani-
sationerne, kommunerne og staten har fået øjnene op 
for, at naturen kan være en løftestang for bl.a. bedre 
integration af nydanskere og den boligsociale indsats 
som helhed. 
 
Forbedret omdømme. Naturbyen skal være med til at 
sætte Energicenter Voldparken og det omkringliggende 
byområde på københavnernes mentale bykort. Naturby-
en skal bidrage til at gøre området kendt og eftertragtet 
for udefrakommende samtidig med, at det skaber lokal 
stolthed og ejerskab. 

Interessentanalysen viste meget tydeligt, at der hviler et 
betydeligt fokus på at forbedre levevilkårene i området, 
tiltrække ressourcestærke beboere og skabe nye attrak-
tive steder. Bestræbelsen udfoldes fra neden gennem 
en områdefornyelsesindsats og de boligsociale helheds-
planer og fra oven gennem kommunale helhedsplaner, 
der skal transformere Tingbjerg og Voldparken fra udsat 
byområde til byudviklingsområde. 

Som udgangspunkt ønskede projektgruppen at under-
søge, hvordan de lokale naturværdier, kulturhistorier 
og menneskelige ressourcer kunne blive aktiveret på en 
måde der både berigede lokalområdet og havde en at-
traktionsværdi for turister. Undervejs i forløbet blev det 
dog tydeligt, at det ikke handlede om at skabe en enkelt 
spektakulær attraktion, men om at udvikle en mang-
foldighed af faciliteter og aktiviteter, som levende og 
engageret fortæller historien om, hvordan vi kan skabe 
en rigere bynatur og samtidig udvikle nye fællesskaber 
og netværk. 
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DET ANBEFALER VI
Drag nytte af andres erfaringer og mærk på 
egen krop: Et par dages intensiv studietur, hvor 
man ser lignende projekter og hører om resulta-
ter og erfaringer kan betyde et kvantespring, 
når det handler om at finde ud af, hvad ens eget 
projekt skal og ikke skal - ikke mindst fordi de 
fælles erfaringer og referencer giver lejlighed til 
at drøfte udviklingsprojektet intensivt. 

Inviter interessenterne indenfor: Workshops, 
events eller møder giver mulighed for, at inte-
ressenter deler deres holdninger med hinanden 
og projektet. Det sikrer lokal opbakning og for-
ankring af projektet på sigt, men kan også være 
en mulighed for at få indblik i lokalområdets 
kvaliteter, potentialer og ressourcer.

Vær åben for at ændre procesdesign: Oprinde-
ligt var planen, at udviklingen af Naturbyens 
formidlingskoncept skulle ske gennem en inno-
vationsworkshop med lokale nøgleaktører, eks-
perter og projektteamet. Men fordi idérigdom-
men allerede var stor, og de primære brugere af 
stedet skal findes blandt skoleklasser, børneha-
ver, faldt valget i stedet på bilaterale dialogmø-
der om naturcenterets vision, formidlingstilbud 
og målgrupper med relevante aktører, der 
kunne formodes at bidrage til driften - bl.a. 
kommunale forvaltninger, skoler, børneinstitu-
tioner, lokale foreninger og relevante nationale 
organisationer.



26



27

FASE 2: 
UDVIKLING AF EN DRIFTSMODEL

I projektets fase 2 var opgaven at kvalificere de mange 
ideer, som blev indhentet i den konceptuelle fase og 
udvikle et bæredygtigt koncept og driftsmodel for Na-
turbyen. Målet var en samlet vurdering af markeds- og 
indtjeningspotentialet for Naturbyen og samtidig skabe 
det realistiske afsæt for udviklingen af formidlingskon-
cept, organisation, størrelse og drift. Dette afsnit skitse-
rer, hvordan vi greb processen an.

DET GJORDE VI
Dialog med kommunale aktører
Fordi projektet havde og har potentiale til at spille en 
vigtig rolle i Københavns Kommunes mange politikker, 
planer og indsatser læste projektgruppen forvaltninger-
nes eksisterende planer, men med opmærksomhed på 
det arbejde, der foregår med næste hold planer. Målet 
var at identificere de opgaver, som Naturbyen ville 
kunne løfte. 

Interessentanalysen blev styrket gennem en vurdering 
af de konkrete lokale indsatser, som de enkelte forvalt-
ningsenheder har i støbeskeen og blev suppleret med 
input fra en lang række møder med centrale embeds-
mænd i de lokale enheder.

Konkret tegnede sig en vifte af opgaver, som Naturbyen 
kan bidrage til at føre ud i livet: 
Børne- og Ungeområdet: Naturbyen kan spille en vigtig 
rolle som et attraktivt læringsmiljø for skoleeleverne. 
Et område som er blevet højaktuelt med folkeskolere-
formen og indsatsen for at fremme udeskoleaktiviteter. 
Naturbyen vil være et stort aktiv i Københavns Kommu-
nes urbane naturskolestrategi.

Teknik- og Miljøområdet: Naturbyen kan med sit fokus 
på inddragelse af lokale borgere, frivillige og institutio-

ner i naturpleje af de offentlige arealer gøre en væsent-
lig forskel for biodiversitet og samskabelse. 

Sundhedsområdet: Naturbyen kan gennem nye frilufts-
livsaktiviteter bidrage til den generelle sundhedsfrem-
me og spille en særlig rolle for beboerne i det udsatte 
byområde og deres muligheder for - og lyst til - et mere 
aktivt friluftsliv.

Socialområdet: Naturbyen kan være med til at løfte en 
vigtig opgave for de stressramte, de ensomme ældre og 
de hjerneskadede ved at skabe en række forskellige na-
turplejeprojekter, hvor de udsatte målgrupper inddrages 
i selve naturplejen.

Byudviklingen: Naturbyen kan være med til at give ny 
identitet og stolthed til lokalområdet og bidrage til 
transformationen fra udsat byområde til byudviklings-
område.
 

NATURBYEN BLIVER TIL

Hvad skal barnet hedde? Der er nok ingen tvivl om, 
at chancerne for at realisere et projekt hænger tæt 
sammen med evnen til i klare vendinger at præsentere 
kerneidéen. Et fængende navn og en klar visuel identitet 
er en vigtig del af denne grundfortælling. 

Med sparring fra et idébureau besluttede en kreds af 
styregruppe- og lokaludvalgsmedlemmer, at natur-
centeret i Husum skal hedde Naturbyen. Navnet sætter 
bynaturen i fokus, og formidler stedets arkitektoniske 
grundidé: I takt med at inspirationerne fra ind- og ud-
land, tegnede sig nemlig et stadig tydeligere billede af 
et naturcenter i form af en lille by.

 

Leslåning på Mosetræf 2014
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”Naturcenteret er mere end summen af stedet 
og bygningerne - det er en stemning. Her opfat-
tes landskab og bygningskroppe som en samlet 
helhed, hvor nogle aktiviteter orienterer sig indad, 
mens andre peger ud på omgivelserne. Naturbyen 
skal opfattes som et campus, der består af forskel-
lige elementer: grundmurede bygninger, halvtage, 
bålhytter, beplantningsmassiver, vandbassiner 
samt fritliggende mure. 

Denne struktur tilbyder en bred vifte af vari-
erede rum, der giver plads til brug, læring, leg 
og fordybelse. I Naturbyen gradueres grænserne 
mellem inde og ude i form af mellemzoner. Gen-
nem overdækninger og udestuer bliver udearea-
lerne en forlængelse af undervisningslokalerne 
og vice versa. Bygningens udformning opbløder 
grænserne mellem ude og inde. Ved at inddrage 
regnvandet, der falder på taget, solen der skinner, 
vinden der blæser, blomsternes duft og bladene 
der falder, er landskabet udenom er bygningen 
med til at synliggøre de skiftende årstider, vejret, 
vandet, planterne og dyrelivet. 

Vandet, der falder på tagene, bliver et aktivt 
element, når det ledes gennem området til de 
aquaponiske damme, hvor nyfangede skidtfisk 
fra Utterslev Mose bruges til undervisning. Når 
frosten sætter ind, bliver dammene til skøjtebaner, 
mens glasruder viser, hvordan fiskene klarer sig 
gennem vinteren under vandspejlet. Udearea-
lerne fungerer som en helhed uden for skoletiden, 
uden synlige opdelinger. Men når børnehaver og 
skoleklasser indtager området i skoletiden, skal 
området kunne deles op. Her er ingen trådhegn 
og galvaniserede låger. I stedet former landskabet 
naturlige grænser, med træer, buske og overskuds-
jord fra byggeriet.”

Uddrag af den arkitektoniske vision for Naturbyen. 

Se mere på www.naturbyen.dk
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UDVIKLING AF EN 
FORRETNINGSMODEL

Udvikling af en forretnings- eller driftsmodel er en proces, hvor man hele tiden bliver klogere på, hvordan 
projektet kan skabe, levere og fastholde værdi. Projektets forretningsmodel er udviklet som ni byggesten, 
der viser, hvordan Naturbyen skal tjene penge. De ni byggesten dækker over fire hovedområder: brugere/
kunder, produkt, infrastruktur og økonomisk rentabilitet. 

Den måde at arbejde med forretningsudvikling er på er hentet fra den anerkendte forretningsmodel Busi-
ness Model Generation. 

Også når det kommer til ikke-kommercielle projekter, kan forretningsmodellen bruges som redskab til at 
udvikle det rette værditilbud til de rette målgrupper, sikre god organisering og samtidig skabe en økonomisk 
bæredygtighed i projektet.

Nogle af de spørgsmål man skal besvare, når man udvikler sin forretningsmodel er:

Vision og værditilbud
Hvad er projektets vision, mission og værdier?
Hvordan skaber projektet værdi for sine kunder og brugere, og hvordan bidrager de forskellige kunde-seg-
menter til projektet? 

Målgrupperne
Hvad kendetegner målgrupperne? 
Hvilke behov har de? 
Hvad er de villige til at betale for – og hvor meget? 
Hvordan ser den generelle turisme- og befolkningsudvikling ud ift. målgrupperne?

Målgrupperne skal her forstås bredere end slutbrugerne/”kunderne” – det er forskellige grupper af men-
nesker og organisationer, som får værdi af tilbuddet.

Det er også vigtigt at vurdere besøgstallet, når man skal udvikle et besøgssteds størrelse og drift. 

Nøgleressourcer og –aktiviteter
Med udgangspunkt i vision, værditilbud og målgruppeanalyse skal man prioritere mellem mængden af 
idéer, hvad der skal til for at realisere projektet:

Hvilke fysiske rammer kræver det at realisere værditilbuddet?
Hvilken organisering skal til for at kunne løfte opgaven?
Hvilke nøgleaktiviteter kræver vores værditilbud?

En bæredygtig projektøkonomi
Hvad koster det at realisere projektet, og hvor hentes finansieringen?
Hvordan sikres driften, når anlægsfasen er slut? 

Læs om Business Model Generation på www.businessmodelgeneration.com
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GRUNDEN LÆGGES FOR EN HOLDBAR 
ANLÆGS- OG DRIFTSØKONOMI

Ét af de gennemgående temaer var, at ikke-kommer-
cielle naturcentre som oftest er underlagt en plural 
driftsøkonomi med flere forskellige bidragydere - nogle 
af mere varig karakter end andre. På den ene side er 
dette positivt, da det enkelte center dermed er mindre 
skrøbeligt forbindelse med fx kommunale budgetfor-
handlinger. På den anden side er der behov for hele 
tiden at sikre indtægterne og finde på nye tilbud og 
projekter, der kan sikre driften.

Analyse af besøgspotentialet: Oplandsanalyse med 
fokus på de prioriterede målgrupper. 

Med oplandsanalysen kortlægger man antallet af poten-
tielle gæster/kunder inden for en vis afstand. Hvor stor 
en andel af disse mennesker, der så rent faktisk også 
kan forventes at besøge Naturbyen, bliver vurderet ud 
fra interview, konkurrentanalyse og sammenlignelige 
cases.

Her viste det sig, at besøgspotentialet for Naturbyen 
– på grund af det store opland og en række sam-
fundsmæssige tendenser – formentlig er større end den 
ønskede og realistiske, bemanding af Naturbyen. Da 
der er tale om ikke-betalende besøgende, er det vigtigt 
ikke at lade sig forblænde af et stort markedspotentiale, 
men i stedet gå efter et projekt, der matcher stedet og 
de forventede ressourcer.

Hvis man vil overbevise andre om at lægge tid og øko-
nomi i et projekt, skal man kunne sandsynliggøre
at projektet er realiserbart og økonomisk bæredygtigt 
- både i anlægs- og driftsfase. Derfor udarbejdede pro-
jektgruppen en analyse med udgangspunkt i spørgsmå-
lene i ”Udvikling af en forretningsmodel”.

Udviklingen af projektets driftsmodel og vurderingen af 
projektets økonomi baserede sig på følgende aktiviteter:

Møder med nøgleaktører: Møder med relevante lokale 
aktører, bl.a. fra de forskellige forvaltninger under Kø-
benhavns Kommune, Husum Områdefornyelse, Køben-
havns Naturskole samt EnergiCenter Voldparken. Med 
nogle aktører blev en opfølgende dialog gennemført for 
at sikre deres engagement og ejerskab i drift og udvik-
ling af Naturbyen.

Selvom møderne gav et fingerpeg om de forskellige 
aktørers engagement– og ikke mindst gav dem god 
mulighed for at præge projektet, vil der i udviklingspro-
jektets efterfølgende fase (fase 3) være behov for en 
mere konkret forhandling om, hvordan og hvor meget 
de enkelte aktører kan bidrage til udvikling og drift af 
Naturbyen. 

Casestudier: Indhentning og analyse af data og erfarin-
ger fra lignende danske og udenlandske bynaturcentre 
med fokus profil, aktiviteter, drift, fysiske rammer, mål-
grupper/besøgende mm. 

Mosetræf 2015 / Fotograf: Christine Louw
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DET LÆRTE VI I UDVIKLIN-
GEN AF PROJEKTETS DRIFTS-
MODEL 
Projektudviklingen var en balancegang mellem at be-
skrive projektet på det visionære plan og samtidig blive 
så konkret, at kommunen og andre mulige finansie-
ringskilder ville tro på det. Samtidig var der behov for at 
sikre drift, naturpleje og lokalt ejerskab på længere sigt 
– blandt andet ved at skabe grundlag for at rekruttere 
lokale borgere.

Balancegang mellem det visionære og det konkrete
Når man laver en forundersøgelse for at kvalificere et 
anlægsprojekt, handler det om at udvikle og analysere 
projektet, så det bliver tydeligt, om projektet er reali-
serbart og økonomisk holdbart. Det kræver en stærk 
vision, men også en væsentlig konkretisering af projek-
tet – både når det handler om indhold, budgetter og 
organisering. Men interview og casestudier viste hurtigt, 
at der er flere udfaldsmuligheder, når det kommer til 
kommunal drift og organisering af Naturbyen. 

Lignende tilbud i Københavns Kommune drives af 
forskellige forvaltninger. Hvem, der politisk bærer et 
udviklingsprojekt gennem en budgetforhandling, har 
betydning for, hvor driften af projektet placeres i det 

store kommunale system. Og før der er taget politisk 
ejerskab til det kommunale projekt, kan det være svært 
at planlægge for projektets organisering, det endelige 
indhold og den fysiske udformning – elementer som 
samtidig får projektet til at fremstå mere solidt, også 
overfor andre finansieringskilder som fx fonde. 

Skovhjælperordning kan imødekomme flere behov
Erfaringer fra andre danske naturcentre viste også, at 
etableringen af en ”skovhjælperordning” kan bidrage 
positivt til driften gennem naturpleje, praktiske forbe-
redelser af de pædagogiske aktivitetsforløb samt ved 
mindre anlægsprojekter. 

Fælles for ordningerne er målet om at skabe et me-
ningsfuldt arbejdsliv for mennesker, som enten har en 
form for funktionsnedsættelse eller på anden måde 
befinder sig i en marginaliseret situation. Med skovhjæl-
perordning, hvor der primært rekrutteres fra lokalom-
rådet, kan Naturbyen og naturen blive en løftestang for 
lokalområdets socialt udsatte. Dermed bidrager stedet 
til at løse nogle af områdets boligsociale udfordringer 
samtidig med, at der skabes ejerskab til projektet lokalt. 

Mosetræf 2015 / Fotograf: Christine Louw
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DET ANBEFALER VI 

Lad målgruppernes behov styre 
Identificer målgrupperne og vurder besøgspotentialet. 
Tag udgangspunkt i målgruppernes behov og ønsker og 
undersøg hvilken opgave, de har behov for at få løst. 
Det er væsentligt, at der er produkter/ydelser, som er 
målrettet hver enkelt målgruppe. Vær samtidig op-
mærksom på ikke at gøre stedet og aktivitetsudbuddet 
større end der reelt er ressourcer til at løfte.

Casestudier af lignende projekters økonomi
Både drifts- og anlægsbudgetter kan blive mere præcise 
ved at hente erfaringer fra andre som har prøvet det 
før. Casestudier er en enkel metode, der kan skabe et 
solidt fundament for både anlægs- og driftsbudgetter. 
Find frem til projekter, der minder om jeres på centrale 
parametre og spørg til relevante nøgletal - fx kvadrat-
meterpris, besøgstal, gennemsnitsforbrug, entrépris 
eller noget helt tredje, som har relevans for projektets 
økonomiske bæredygtighed. Kontakt de udvalgte cases 
og spørg om de vil bidrage til jeres projekt – det vil de 
fleste typisk gerne. Et kig på andre projekters økonomi 
kan samtidig inspirere til udvikling af fx indhold og 
aktiviteter, så derfor skal man ikke holde sig tilbage med 
at søge hjælp og inspiration hos dem, der allerede har 
gjort sig værdifulde erfaringer.

Husk, at strategi- og plandokumenter ofte forældes før 
”udløbsdato”
Styrk identifikationen af mulige samarbejdsprojekter 
med den offentlige forvaltning med afsæt i konkrete 
dialoger på embedsmandniveau og få deres vurdering 
af, hvor forvaltningen er på vej hen. Pas på med ikke at 
bide jer fast i, hvad der står i de centrale plandokumen-
ter. 
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FASE 3: 
VEJEN VIDERE FREM
Det næste kapitel i historien om Naturbyen kunne 
meget vel reduceres til historien om, hvordan de lokale 
kræfter bag projektet nu arbejder med at udføre en 
kommunikationsstrategi, der evner at vække den nød-
vendige begejstring for projektet blandt politikere og 
fonde. 

Men man kan også vælge at sætte fokus på samarbejde 
med beboere og skoler i lokalområdet om at skabe 
faciliteter, der fremmer leg, læring, udeliv og naturo-
plevelser. Naturbyen skal nemlig ikke blot forstås som 
navnet på et projekt, der en skønne dag bliver etableret, 
når pengene er der. Naturbyen skal betragtes som titlen 
på en lokal vision, der engagerer beboerne og institu-
tionerne i at bruge og berige den bynære natur med en 
mangfoldighed af lokale projekter. 

Etableringen af græsningslaug, fiskepladser, dyrknings-
haver og oplevelsesstier behøver derfor ikke vente på, 
at Naturbyens bygninger står færdige, men kan løbende 
sættes i gang gennem samskabelse.
Begrebet vinder stadig mere frem i tænkningen om, 
hvordan den offentlige velfærd kan udvikles ved at 
engagere borgerne og andre aktører i at finde nye løs-
ninger på konkrete udfordringer. Og også inden for den 
boligsociale indsats har begrebet vundet fodfæste og er 
blevet udviklet som metode. 

I den videre udvikling af Naturbyen vil arbejdet med 
at planlægge, designe og bygge kaninhuse, bålhytter 
og højbede blive tænkt som processer, der involverer 
børn og voksne fra nærområdet. Især områdets skoler 
kommer til at spille en vigtig rolle – ikke mindst fordi 
skolerne er en af Naturbyens vigtigste målgrupper, og 
fordi projektet skal understøtte skolernes voksende 
praksis for udeundervisning. Endelig kan der via sko-
leelevernes engagement skabes kontakt til områdets 
voksne beboere.   

I et snævert målrationelt perspektiv er det, hverken 
billigere eller mere effektivt at arbejde på denne måde, 
for sådanne processer skal både planlægges og facili-
teres, og de kræver både tid og projektøkonomi. Men i 
et bredere perspektiv kan gevinsterne vise sig at være 
meget store, fordi beboerne eller skoleeleverne oplever 
- måske for første gang – værdien af at arbejde sammen 
og at deres kompetencer bidrager til at skabe noget 
konkret og betydningsfuldt. Hertil kommer, at samska-
belsen også fremmer følelsen af ejerskab og følelsen af 
ansvarlighed overfor det, der er skabt, hvilket også har 
stor værdi i et drifts- og vedligeholdelsesperspektiv.
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