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INVITATION TIL PROJEKTIDEER 
 

Fra viden til handling 

Bæredygtig brug af land og hav 
 

VILLUM FONDEN og VELUX FONDENs fælles miljøprogram søger forslag til systemforandrende   
partnerskabsprojekter, som kan omsætte videnskabelig og praktisk viden til konkret handling. Målet er at 
fremme bæredygtig brug af land og hav i Danmark.  
 

Viden i spil  
Der findes allerede meget viden om, hvordan et bæredygtigt samfund kan fungere, men det 
kniber med at få den viden omsat til handling. Og når det endelig lykkes, kniber det med at 
høste, måle og dele erfaringerne.  
 
I Danmark er der et betydeligt pres på både landressourcerne og på vores havområder. Hvis 
alle de nuværende planer for infrastruktur, byudvikling, naturarealer, energianlæg og landbrug 
lægges sammen, er der behov for et Danmark, som er 140 % større. Også de indre farvande 
og de nære havområder er under voksende pres jf. planer om bl.a. energianlæg, havbrug, 
søfart og fritidsaktiviteter.  
 
Der er altså et stort behov for at omsætte den eksisterende viden til handling, så Danmarks 
åbne areal kan forvaltes mere langsigtet og bæredygtigt.  
 
Samarbejde på tværs 
Heldigvis har vi i vores kultur tradition for at samarbejde om forandring og forbedring. Det 
er et godt udgangspunkt for en bæredygtig udvikling. Viden og samarbejde på tværs er 
nødvendig for at opnå en bedre balance mellem ”benytte” og ”beskytte”. Det sætter vi fokus 
på med dette opslag. 
 

Hvilke projekttyper? 
Vi efterlyser konkrete, handlingsorienterede projekter, båret igennem af partnerskaber. 
Projekterne skal omsætte viden til handling, og de skal både demonstrere og afprøve 
bæredygtig udvikling. Vi vil prioritere nytænkende projekter, som arbejder med system-
forandring i forhold til ressourceforbrug, forvaltning, policy, forbrugsmønstre og værdier. 
Det kan fx være projekter, som stiller skarpt på sikring af biologisk mangfoldighed – uden 
dog at være store naturbevaringsprojekter - cirkulær økonomi, innovativ teknologi og 
adfærd. Det kan fx også være projekter, som afprøver nye koncepter om prissætninger 
og/eller eksternalitetsberegninger i praksis.  
 
Projekterne skal have et klart almennyttigt sigte. De skal med andre ord være til gavn for 
samfundet og uden kommerciel vinding for enkelte virksomheder eller individer.  
Projekterne skal have potentiale til at blive rullet ud i større skala på sigt. 
 
 



 
 
 

2/3 
VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN er almennyttige fonde, der støtter forskning, miljø, sociale og 

kulturelle projekter i ind- og udland. Vi har siden 2010 støttet miljø og bæredygtighed med 1 milliard kr. 
 

Hvem kan søge? 
Ansøgere skal være partnerskaber, og de skal rumme de kompetencer, der skal kunne få 
projektet til at udfolde sit fulde potentiale og skabe forandring. Det kræver måske 
inddragelse af nye typer samarbejdspartnere. Det er vigtigt, at partnerne samlet kan forklare, 
hvorfor deres samarbejde bringer ny muligheder, fx gennem sammensætningen af forskellige 
fagligheder, tilgange og roller. Dialog og samarbejde er et kerneelement.  
 
Den projektansvarlige organisation skal være almennyttig (dvs. NGO, almennyttig forening, 
forskningsinstitution, selvejende institution, kommune, andre myndigheder eller lignende).  
 
Hvor? 
Konkrete steder i Danmark, hvor projektet gennemføres i praksis.  
 
Økonomi  
Vi leder efter markante, ambitiøse og flerårige miljøprojekter. Vi har afsat 50 mio. kr. til 
uddeling inden for miljøprogrammet i 2016. 
 
Ansøgningsfrist for projektide og tidsramme  
Ansøgningsfrist for jeres projektidé er 22. februar 2016 kl. 12.00.  
Ultimo marts 2016 får I besked, om I er inviteret til at indsende en fuld ansøgning. 
Ansøgningen skal afleveres ultimo maj 2016. Endelig afgørelse er ultimo 2016.  
 
Vurdering og dialog 
Vi vil sammen med eksterne fagfolk vurdere ansøgningerne i forhold til systemforandring, 
mest miljø for pengene, almennytte, nytænkning, bæredygtighed, ambitioner, partnerskab, 
brug af videnskab på tværs og potentiale for opskalering. Vi lægger vægt på jeres 
medfinansiering i projektet.  Det kan fx være i form af timer, brug af udstyr eller finansielle 
midler.   
 
I skal være indstillet på at indgå i en dialog om jeres projekt, og at den kan udvikle sig. Det 
kan fx være ved at inddrage nogle af erfaringerne fra de projekter, vi allerede støtter på 
området. Eller at det kan være oplagt at samles om et projekt med andre partnerskaber. 
 
Ansøg  
Ansøg via www.veluxfoundations.dk 
Jeres projektidé må maksimalt fylde tre sider og skal indeholde:  
 
A. Projekttitel   
B. Projekt 

a. Hvad er systemforandringen?  
b. Hvad er det almennyttige? 
c. Hvilken viden sættes i spil? 
d. Hvordan og hvor (aktiviteter) 
e. Forventede resultater og effekter i forhold til miljø, bæredygtighed og 

systemforandring 
f. Forankring og opskalering 

 
 

http://www.veluxfoundations.dk/
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C. Organisering  
a. Kort beskrivelse af projektansvarlig  
b. Kort beskrivelse af deltagerne i partnerskabet og de nye muligheder i 

partnerskabet samlet set 
c. Kort beskrivelse af organisering og arbejdsmetode 

D. Budget i runde tal fordelt på år samt hovedaktiviteter 
 
Der må ikke fremsendes bilag.  
 
I må gerne angive, hvor I har set dette opslag.  
 
Har I spørgsmål? 
I er meget velkommen til at kontakte os: 
Helene Bjerre-Nielsen – tlf. 5177 9455, hbn@veluxfoundations.dk  
Mikkel Klougart – tlf. 2328 3674, mk@veluxfoundations.dk 
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