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Artikel om ændringer i 

nitratudvaskning efter skovrejsning, 

hvor stor er forskellen i forhold til 

landbrugsdyrkning på langt sigt.

Rådgivning, forskning Artikel

1

Askerecirkulering  - Flere 

videnskabelige artikler bl.a. fra 

ASHBACK

Forskning Artikler

1

Betydningen af træartsdiversitet i 

blandingsbevoksninger for jordens 

kulstoflager og næringsstoftilstand

Forskning

1

Deltagelse i EU projekt DIABOLO - 

harmonisering/sammenlignelighed af 

NFI - på EU plan. Biomasse og 

kortlægning

Forskning, overvågning

1

Etablering af forsøgsserie med fokus på 

effekt af biomasseudtag på såvel 

levende biomasse, jord og vegetation 

(forudsætter arealer og finansiering)

Forskning, Rådgivning, 

1

Feltforsøg og 

skovstatistik/skovovervågning
Rådgivning,  overvågning Formidling 

1

Kulstofregnskaber - herunder 

prognoser og dokumentation 
Rådgivning, overvågning Formidling 

1

MA Publicering af beslutningsværktøj 

for skovdyrkning med henblik på 

optimering af kulstofbinding (TTL & TF)

Rådgivning, forskning Formidling 

1

Opdatering af plantevalg.dk (JKH) Rådgivning, forskning
1

Publikation af resultater fra Level II 

overvågningen sammen med 

Europæiske partnere (LV, MOI m.fl.) 

Overvågning Formidling 

1

Sikker, omkostningseffektiv, præcis og 

akkurate opgørelser og prognoser 
Forskning, overvågning Formidling 

1

Skovrejsning - udvikling i fosfor i jord 

(BW, IKS, LV)
Forskning artikler

1

Udvikling i kulstoflager i jord under 

seks træarter over 12 år (LV, C 

Steffens)

Forskning, overvågning artikler

1

1 Fagligt grundlag for 

en bæredygtig 

biomassepolitik

Forventet 

inddragelse
Forventet omfang

Der er behov for at skabe overblik 

over alle de faktorer, der bør 

påvirke en bæredygtig 

biomassepolitik, samt afvejning af 

disse faktorer. Aktuelt er der 

politisk fokus på såvel kulstof- og 

næringsstofforvaltning som dødt 

ved og anvendelse i bæredygtige 

produkter (FSC/PEFC) og energi 

(SBP). Men samtidig er der 

udfordringer i afvejningen mellem 

disse faktorer indbyrdes og i 

forhold til skovens produktive 

funktioner på forskellige jordbunds- 

og bevoksningstyper.

Skovens funktioner 

økologi og drift



1
Skovens funktioner 

økologi og drift

Fagligt bidrag til at 

udvikle grundlaget 

for vurdering af 

bevaringsstatus for 

skovnaturtyper, 

omfattet af 

habitatdirektivet. 

Til brug for processen med at 

fastlægge det faglige grundlag for 

EU-rapporteringen 2019 af 

bevaringsstatus for skovnaturtyper. 

De faglige input vil indgå i åben 

proces med interessenter. Se også 

under "Skovens biodiversitet og 

habitater.

Indikatorer og indices for biodiversitet Forskning, rådgivning

5

Deltagelse i EUPHRESCO-projektet om 

'Sentinel Plant Network' - et 

internationalt netværk af botaniske 

haver og arboreter, hvor vi vil se hvad 

der dukker op eksotiske planter hér og 

på vore vigtigste træarter overseas!  

Rådgivning, overvågning

1

Vurdering af neonectria resistens i 

ædelgranprovenienser (JKH,UBN). 

Fortsat fra 2016. Se begrundelse

Rådgivning, forskning

1

1
Skovens funktioner 

økologi og drift

Generel rådgivning 

og deltagelse, samt 

analyse af EU 

plantesundhedscertif

ikatkrav ved import 

af visse produkter af 

skovtræarer. 

Risikovurderinger, 

bekæmpelse og 

forvaltning

Viden om invasive arters, 

planteskadegørere, potentielle 

karantæneskadegørere, - spredning, 

biologi og effekter. Området søges 

styrket, ift. trusselsbilleder, 

risikoanalyser, diagnostik samt 

international erfaring og netværk. 

Omfang afhænger af muligheder for 

finansiering

Rådgivning

1

Arealanvendelse - med fokus på skov - 

i samarbejde med AU
Forskning Formidling 

1

Skovkort til geodata.dk Rådgivning, forskning Formidling 1

1
Skovens funktioner 

økologi og drift

Maskinanvendelse 

ift. biomasseudtag 

og dyrkningsgrundlag

Driftsteknik og skovdyrkning - kørespor 

og sundhed (forudsætter finansiering)
Rådgivning, forskning, Formidling 

1

Artikel til praksis om invassiv versus 

hjemmehørende gyvel
Rådgivning, forskning artikel

1
Asketoptørre: Brug af genetiske 

markører, Effekt af årstid, Nyeste 

internationale viden om asketoptørre,  

Internationale erfaringer  med 

forædling af ask mod asketoptørre

Forskning, rådgivning artikel

1

1
Skovens funktioner 

økologi og drift

Vandforvaltning - 

resturering

Effekter af retablering af vådområder 

på klimagasser (ansøgninger om 

finansiering)

Rådgivning,  forskning, 

1

1
Skovens funktioner 

økologi og drift

Afslutning af 1-2 PhD studier om 

genetiske ressourcer af tropiske træer, 

Afslutning af 1-2 PhD studier om 

produktionsforbedring, agroforestry og 

forest restoration i troperne

Forskning ph.d

1

1
Skovens funktioner 

økologi og drift

Dataindsamling og rapportering i 

forhold til Harwested Wood Products 

(HWP)

Overvågning Formidling 

1

Kortlægning af 

skovressourcer ud 

fra LIDAR og NFI-

prøveflader

Udvikle og forbedre metoder til at 

estimere skovressourcer 

(vedmasse, kulstofpulje, 

træartsfordeling, højdefordeling 

mv. gennem LIDAR-scanning. 

Resultatet kan bruges ifb. 

planlægning og udnyttelse af 

skovressourcerne og kortlægning af 

Skovens funktioner 

økologi og drift
1

Skovens funktioner 

økologi og drift

Risikovurderinger, 

bekæmpelse og 

forvaltning

1

1
Skovens funktioner 

økologi og drift

Generel rådgivning 

og deltagelse - 

planteskadegørere



1
Skovens funktioner 

økologi og drift

Fosforomsætning i jord i relation til 

træart 
Forskning artikler

1

1
Skovens funktioner 

økologi og drift

Fremtidens skove:  genetisk diversitet i 

ask, forædling i Grandis, vurdering af 

rødgranens fremtid i et ændret klima, 

proveniens-forsøg/-valg i stilkeg og 

vintereg

Forskning, rådgivning artikeler

1

1
Skovens funktioner 

økologi og drift

Fremtidens skove: forædling i sitkagran 

til fremtidens skove, Egens sundhed - 

ift. jordbund, vand og driftsteknik. 

Evaluering af internationale 

bøgeproveniensforsøg.

Forskning, rådgivning artikel

1

1
Skovens funktioner 

økologi og drift
Generelt beredskab og kompetence  Rådgivning, forskning,

1

1
Skovens funktioner 

økologi og drift

Genetik og arter - Danmark - Iran, 

Danmark - Italien:  indsamling af 

materiale og etablering af forsøg. 

Klimaændringer - effekt på genpuljer 

og muligheder fremadrettet

Forskning, rådgivning Formidling 

1

1
Skovens funktioner 

økologi og drift

Inventeringsmetoder fra forskellige 

skalaer i tid og rum - felt til remote 

sensing 

Rådgivning, forskning artikler

1

1
Skovens funktioner 

økologi og drift

Jordens kulstof: Betydningen af dødt 

ved for jordens indhold af kulstof, N 

depositionens bidrag til kulstoflagring i 

jord, Partitionering af 

økosystemrespiration

 Forskning, rådgivning, Formidling 

1

1
Skovens funktioner 

økologi og drift

Kulstofbalancer i skov , herunder 

metoder til kortlægning og opgørelser 

heraf via EO-data

Rådgivning

1

1
Skovens funktioner 

økologi og drift
Kyoto-og UNFCCC rapportering  Overvågning Formidling 

1

1
Skovens funktioner 

økologi og drift

Lindetræers genetik - naturlig 

population i Denmark
Forskning, rådgivning Formidling 

1

1
Skovens funktioner 

økologi og drift
Modellerings- og analysemetoder Rådgivning, overvågning Formidling 

1

1
Skovens funktioner 

økologi og drift

Naturnær skovdrift - vækst og 

foryngelse. Fokus i phd projekt
Forskning artikler

1

1
Skovens funktioner 

økologi og drift

N-deposition og naturpleje - effekt på 

andre næringsstoffer, opstart af nyt 

projekt, hvis vi får ansøgningen 

igennem 

Rådgivning, overvågning rapport

1

1
Skovens funktioner 

økologi og drift
Nitratudvaskning og klimaforandinger Forskning

1

1
Skovens funktioner 

økologi og drift

Planlægning af 2. gensampling af 

danske skovjordes kulstoflager i 

Kvadratnettet samt SINK2 - 

Pædagogisk beregningsværktøj til 

udforskning af kulstofpuljers dynamik i 

skovjord

Rådgivning, overvågning

1

1
Skovens funktioner 

økologi og drift

Populærformidling om en række 

hjemmehørende træarters 

tilpasningspotentiale. Fortsat fra 2016. 

Se begrundelse. 

Rådgivning, forskning populærformidling 

1



1
Skovens funktioner 

økologi og drift

Sikring af finansiering til fortsættelse af 

forsøgsanlæg med fokus på 

klimaændringer 

Rådgivning,  overvågning

1

1
Skovens funktioner 

økologi og drift

Skovrejsning - strukturer og tidlige 

hugster 
Rådgivning, forskning Formidling 

1

1
Skovens funktioner 

økologi og drift

Skovstatistik og -overvågning : 

Rapporteringer til nationalt og 

internationalt behov , Skovdata til 

Danmarks Statistik, Skove og plantager 

2016, Udvikling af forbedrede 

estimatorer ift. Skovstatistikken 

  Overvågning, forskning Formidling 

1

1
Skovens funktioner 

økologi og drift

SNS-projektet, HealGenCAR -samle et 

nordisk-baltisk bud på de vigtigste 

insetkskadedyr i skovbruget de seneste 

årtier med henblik udnyttelse af 

naturlige resistensmekanismer

Rådgivning, forskning

1

1
Skovens funktioner 

økologi og drift

Stormfald: Metoder til opgørelser og 

kortlægning af stormfald (udførelse 

forudsætter finansiering), 

Stormfaldsrådet - bistand, Restaurering 

af skove for øget resiliens efter 

stormfald 

Rådgivning, beredskab

1

1
Skovens funktioner 

økologi og drift

Studier af træers vækstpotentiale i 

fremtidens klima på Grønland
Forskning, Rådgivning

1

1
Skovens funktioner 

økologi og drift

Teksturmåling ved laserdiffraktion (ICA 

med Geografi)
Forskning

1

1
Skovens funktioner 

økologi og drift

Tilpasning til klimaændringer, herunder 

artsvalg, genresourcer, frø- og 

plantekilder ift. lokaliteter

Rådgivning

1

1
Skovens funktioner 

økologi og drift

Tropiske træer: håndtering af tæge-

problemer i cacao-produktionen i  

Ghana, Ny planteolie fra Afrika, 

Plantevalg Østafrika

 Forskning artikler

1

1
Skovens funktioner 

økologi og drift

Udarbejdelse af plan for 

forsøg/fremtidige frøanlæg med 

sydligere frøkilder af eksisterende og 

nye træarter. Fortsat fra 2016. Se 

begrundelse.

Rådgivning, overvågning

1

1
Skovens funktioner 

økologi og drift

Udplanting af forsøg med Abies-

hybrider – med henblik på 

identifikation af interessante typer for 

produktion af henholdsvis pyntegrønt 

og biomasse.

Forskning

1

1
Skovens funktioner 

økologi og drift

Økosystemtjenester og 

klimaforandringer - ansøgning til EU 

om MarieCurie PhD-netværk

Forskning

1

 Evaluering af effekten af bison 

græsning på vegetation 
Forskning

1

Akkumulering og nedbrydning af dødt 

ved i skov baseret i øst og vest 

Danmark incl. måling af dødt ved i 

urørt stormfald efter stormene i bla i 

1967 og i 1999 . 

Rådgivning, overvågning rapport

1

Artikler om trækronernes habitat og 

lichen-diversitet 
Forskning artikler

1

Understøttelse af faglig viden til at 

kunne udlægge urørt skov. Bidrag 

til at opfylde regeringens indsats 

som følge af Naturpakken

Biodiversitet i skovSkovens 

biodiversitet og 

habitater

2



Fremme af biodiversitet i de nye skove - 

assisteret spredning? 
Forskning

1

Kortlægning af skov med fokus på 

biodiversitet (HNV, paragraf 25 mv) 

mhp understøttelse. Omfang afhænger 

af finansiering

Rådgivning, forskning

5

Langsigtet overvågning og evaluering 

af skovgræsning 
Rådgivning, overvågning

1

LIDAR - ny metode til opfølgning af 

effekten af naturpleje 
Forskning

1

Publikationer om effekt af dådyr og 

krondyr på skovstruktur og åbne 

naturarealer 

Forskning, rådgivning artikler

1

Særnummer af Flora og Fauna om 

biodiversitet i urørt og forstligt drevet 

skov 

Rådgivning formidling

1
Videnskabelig artikel om genetisk 

diversitet og bevoksningsstruktur i 

naturlige danske linde (Bolderslev + 

andre bevoksninger)

Forskning artikler

1

Videnskabelige publikationer om 

biodiversitet i urørte og forstligt 

drevne skove 

Forskning artikler

1

Deltagelse i EU projekt DIABOLO - 

harmonisering af N2K overvågning i 

NFI - på EU plan

Rådgivning

1

Habitatdirektivet - data og vurdering - 

udvikling af metoder 
Rådgivning

1

2

Skovens 

biodiversitet og 

habitater

Vandforvaltning - 

restaurering

Deltagelse i ekspertpaneler i LIFE 

projekter og Nationalparker Rådgivning Formidling 
1

2

Skovens 

biodiversitet og 

habitater

MAFRK Implementering af nye ’Forest 

Landscape Restoration’ projekter i 

Afrika og Asien (TTL i samarbejde med 

ICRAF)

Forskning artikler

1

2
Skovens 

biodiversitet og 
Naturpleje - formidling via web og bog Formidling 

1

2

Skovens 

biodiversitet og 

habitater

Skovens biodiversitet og habitater - 

beredskab og kompetencer
Rådgivning, overvågning

1

3 B21st - afslutning marts 2017 Forskning Artikler
1

Bæredygtighed - ift. forvaltning og LCA, 

cradle-to-cradle  (ansøgning om 

udbygning af området)

Forskning Formidling 

1

HWP - data og analyser baseret på 

rapporteringsdata
Rådgivning Formidling 

1

Recirkulering af aske - effekt på 

jordbund- afslutning af ASCHBACK 

projekt

Forskning Formidling 

1

Vækst af poppel i relation jordbundens 

egenskaber 
Forskning Formidling 

1

Skovens produkter

Fagligt grundlag for 

vurdering af 

bevaringsstatus for 

skovnaturtyper

Fagligt bidrag til at udvikle 

grundlaget for vurdering af 

bevaringsstatus for skovnaturtyper, 

omfattet af habitatdirektivet. Til 

brug for processen med at 

fastlægge det faglige grundlag for 

EU-rapporteringen 2019 af 

bevaringsstatus for skovnaturtyper. 

Skovens 

biodiversitet og 

habitater

2

Fagligt grundlag for 

en bæredygtig 

biomassepolitik

3

Der er behov for at skabe overblik 

over alle de faktorer, der bør 

påvirke en bæredygtig 

biomassepolitik, samt afvejning af 

disse faktorer. Aktuelt er der 

politisk fokus på såvel kulstof- og 

næringsstofforvaltning som dødt 

ved og anvendelse i bæredygtige 

produkter (FSC/PEFC) og energi 

(SBP). Men samtidig er der 

udfordringer i afvejningen mellem 

disse faktorer indbyrdes og i 

forhold til skovens produktive 

funktioner på forskellige jordbunds- 

Understøttelse af faglig viden til at 

kunne udlægge urørt skov. Bidrag 

til at opfylde regeringens indsats 

som følge af Naturpakken

Biodiversitet i skovSkovens 

biodiversitet og 

habitater

2



3 Skovens produkter
Ansøgning til Erhvervs PhD om 

governance/bioøkonomi
Forskning Artikler

1

3 Skovens produkter
Artikler og resultater vedr. 

askerecirkulering (Ashback projekt)
Forskning Artikler

1

3 Skovens produkter

Biologi og anvisninger af håndtering 

over for Cryphalus abietis - 

ædelgranbarkbillen i pyntegrønt og 

juletræer - men også på alm. ædelgran 

i skovbruget. 

Rådgivning Formidling 

1

3 Skovens produkter

Deltagelse i Energistyrelsens 

følgegruppe for Brancheaftalen for 

bæredygtig bioenergi

Rådgivning

1

3 Skovens produkter Deltagelse i IEA Bioenergy Task 43 Rådgivning Formidling 1

3 Skovens produkter

Do poplar respond to fertilization? 

Biomass growth, leaching and nutrient 

balances 

Forskning Formidling 

1

3 Skovens produkter

Genetiske avlsværdier for Abies 

bornmülleriana kloner i FP.267 – 

Kongsøre via Quasi-field trials (GUDP-

projekt)

Forskning

1

3 Skovens produkter

Høj-opløsnings  Raman-AFM 

mikroskopi på træ under nedbrydning - 

træbeskyttelse inspireret af træerne 

selv 

Forskning Formidling 

1

3 Skovens produkter

Indications of over- and under-

fertilization in three consecutive 2-year 

rotation coppice willow?

Forskning Artikler

1

3 Skovens produkter

Juletræer: Opstart af projekt om røde 

nåle (CSNN) i juletræsdyrkningen,  

Udplantning af  Nobilis proveniens-

hybrider, Bestøvningsmønstre i 

Nordmannsgran frøplantager

 Forskning, overvågning Artikler

1

3 Skovens produkter

Opbygning af ekspertise og udstyr til 

avanceret solute exclusion analyse 

(Post doc projekt,LGT)

Forskning artikler

1

3 Skovens produkter

Opstart af Erhvers Post Doc om globale 

bioenergiressourcer opgjort med Big 

Data (opstartes officielt 1 okt. 2016) 

Forskning

1

3 Skovens produkter

Rensning kondensat fra biomasse-

baserede fjernvarmeværker, i regi af 

ReKoBi-projektet

Forskning

1

3 Skovens produkter
Skovens produkter - beredskab og 

kompetencer
Rådgivning

1

3 Skovens produkter

Soil Organic Carbon after Conversion 

of Annual Cropland to Short Rotation 

Willow and Poplar

Forskning, rådgivning Formidling 

1

4
Planlægning af 

landskab og byer

Fagligt grundlag for 

en bæredygtig 

biomassepolitik

Effektiv udnyttelse af biomasse fra 

biomasse-baserede fjernvarmeværker, 

i regi af ReKoBi-projektet

Forskning

1
Afslutning af forskningsprogrammet 

Fremtidens Landskaber: Faglig 

understøttelse af de 12 projekter, 

afholde møder med div. interessenter, 

opsamling af viden, udarbejdelse af 

bog 

Forskning, rådgivning formidling

1

Klimatilpasning til 

landskabets karakter 

og 

oplevelsesmulighed

Planlægning af 

landskab og byer

4



Monitering af nyanlagt to forsinkelser 

og skybrudsveje på Frederiksberg. 

Forventes afsluttet i 2017

Rådgivning

1

4

LIDAR baseret analyse af skov og 

træbevoksede arealer, udvikling af nye 

teknikker (forudsætter finansiering)

Forskning

1

4

Planlægnings- og inventeringsmetoder 

i lyset af nye jordobservationer og øget 

strukturel variation i skov  (forudsætter 

finansiering)

Rådgivning,  forskning Formidling 

1

4
Planlægning af 

landskab og byer

Udvikling af 

landskabskarakterme

todens 

anvendelsesmulighe

der

Med Landskabskaraktermetoden 

som grundlag afprøves nye 

planlægnings- og designformer, 

borgerinddragelse og relationer 

mellem plan- og designpraksis - 

herunder tværdisciplinær 

anvendelse af relevante, digitale 

teknologier. Resultatet indgår i en 

intensiveret dialog med 

kommunerne,  hvoraf størstedelen 

anvender LKM 

Reconfiguring Welfare Landscapes: 

Projekt om efterkrigstidens grønne 

områder ved det almene boligbyggeri. 

3 ph.d.-projekter tilknyttet 

Rådgivning

1

4
Planlægning af 

landskab og byer

”Water resilient cities”, samarbejde 

med Dar es Salaam og Addis Ababa om 

klimatilpasning med fokus på vand og 

fysisk planlægning. 

Forskning artikler

1

4
Planlægning af 

landskab og byer

Agforward: EU-projekt AGroFORestry 

that Will Advance Rural Development 

Overvågning, forskning, 

rådgivning
1

4
Planlægning af 

landskab og byer

Ansøgning til H2020 om bæredygtige 

byudvikling i Kina. Samarbejde med 

kinesiske partnere. 

Forskning

1

4
Planlægning af 

landskab og byer

Bidrag til Miljøstyrelsens gruppe i 

forhold til efteruddannelse af 

greenkeepere 

Rådgivning

1

4
Planlægning af 

landskab og byer

Center for Strategisk Byforskning. 

Formidlings-platform, hjemmeside og 

årlig konference om byforskning rettet 

mod praktikere 

Rådgivning, forskning

1

4
Planlægning af 

landskab og byer

ESMERALDA: EU-projekt Enhancing 

ecoSysteM sERvices mApping for 

poLicy and Decision mAking.

Forskning

1

4
Planlægning af 

landskab og byer

EU-projekt (FP7) GREEN SURGE: Green 

Infra-structure and Urban Biodiversity 

for Sustainable Urban Development 

and the Green Economy. Projektets fra 

KU. Ph.d.-projekt tilknyttet 

Forskning (T) Temadag, konference

1

4
Planlægning af 

landskab og byer

Formidling af metoder til miljøvenlig 

anlæg og drift af grønne områder 

herunder bidrag til MST’s følgegruppe 

for udfasning af pesticider på offentlige 

arealer 

Rådgivning

1

4
Planlægning af 

landskab og byer

Forsknings- og undervisningsområde: 

Geodesign.
Forskning

1

4
Planlægning af 

landskab og byer

Hercules: EU-projekt Sustainable 

futures for Europe’s HERitage in 

CULtural landscapES: Tools for 

understanding, managing, and protect-

ing landscape functions and values 

Forskning

1

Klimatilpasning til 

landskabets karakter 

og 

oplevelsesmulighed

Planlægning af 

landskab og byer

4

Planlægning af 

landskab og byer

Kortlægning af 

skovressourcer ud 

fra LIDAR og NFI-

prøveflader



4
Planlægning af 

landskab og byer

IPM fakta ark til brug i greenkeeper 

undervisning samt ved pleje af 

rekreative plænegræs arealer

Rådgivning

1

4
Planlægning af 

landskab og byer

Kandidatkursus om monitorering af 

menneskers bevægelsesmønstre
Forskning kursus

1

4
Planlægning af 

landskab og byer

Manuskript til bog om Stormwater 

Management in Urban Landscapes. 

Forventes afsluttet i 2017

Rådgivning bog

1

4
Planlægning af 

landskab og byer

Master i landskabsarkitektur og 

planlægning bestående af 4 spor:

1) Naturbaseret terapi

2) Friluftsliv

3) Landdistriktsudvikling

4) Naturforvaltning

Uddannelsen består af såvel fælles 

som separate moduler.

Forskning

1

4
Planlægning af 

landskab og byer

Modellering af pesticidudvaskning fra 

golfbaner i samarbejde med GEUS
Rådgivning

1

4
Planlægning af 

landskab og byer

Måling af rekreative effekter ved 

multifunktionel jorddeling. Det åbne 

land som dobbelt ressource – 

multifunktionel jorddeling/Collective 

Impact.

Forskning

1

4
Planlægning af 

landskab og byer

Ph.d.projekt om Architectural quality 

in climate change adaption of urban 

road- and streetscapes. Forventes 

færdig i 2017

Forskning artikler

1

4
Planlægning af 

landskab og byer

Ph.d.-projekt tilknyttet PLEEC (Planning 

for energy efficient cities): EU 7. 

rammeprogram (CSA). Europæisk 

projekt om best practises for smart 

cities

Forskning artikler

1

4
Planlægning af 

landskab og byer

Ph.d.-projekt tilknyttet Rethink (EU 

projekt) 
Forskning artikler

1

4
Planlægning af 

landskab og byer

Ph.d.-projekt: Analysis of Human 

Movement Patterns. Metodeorienteret 

ph.d.-projekt. 

Forskning artikler
1

4
Planlægning af 

landskab og byer

Planlægning af landskab og byer - 

beredskab og kompetancer
Rådgivning

1

4
Planlægning af 

landskab og byer

Projekt om Storkøbenhavns Grønne 

Områder – evaluering af 80 års 

planlægningsindsats

Rådgivning

1

4
Planlægning af 

landskab og byer

Projekt om udvikling af en grøn 

klimaskærm. To ph.d. studerende 

tilknyttet. Forventes afsluttet i 2017

Forskning, overvågning

1

4
Planlægning af 

landskab og byer

Projektet  ’Flygtninge som ressource i 

mindre byer’ udforsker udfordringer og 

muligheder for integration af 

flygtninge i mindre byer med fokus på 

lokalsamfund og samskabelse. 

Afsluttes i 2017

Rådgivning

1

4
Planlægning af 

landskab og byer

Rådgivning angående pesticidfri drift af 

golfbaner
Rådgivning

1

4
Planlægning af 

landskab og byer

Udvikling af grøn teknologi til 

gråvandsrensning på bygningsniveau. 

Forventes afsluttet i 2017

Rådgivning Formidling 

1



4
Planlægning af 

landskab og byer

Urban Waste (EU-projekt H2020): 

Urban strategies for waste 

management in Tourist Cities. Start 

midt 2016-slut 2019 

Overvågning, forskning, 

rådgivning
1

5
Friluftsliv, sundhed 

og naturturisme

Klimatilpasning til 

landskabets karakter 

og 

oplevelsesmulighed

Eksempelkatalog over 

klimatilpasningsanlæg, som 

tilpasses landskabets karakter og 

oplevelsesemuligheder. Resultatet 

indgår i en intensiveret dialog med 

kommunerne,  hvoraf størstedelen 

anvender LKM 

Opfølgning på videnbehov identificeret 

under udarbejdelse af national 

friluftspolitik - "Friluftslivets 

idékatalog" (forudsætter finansiering) 

Rådgivning

1

Afrapportering af brugerbaseret 

undersøgelse af kyst-friluftsliv/turisme 

til brug for marin fysisk planlægning

Rådgivning Formidling 

1

Afrapportering af undersøgelse af 

omfang og karakter af mulige barrierer 

for befolkningens vandorienterede 

friluftsliv 

Rådgivning rapport

1

Gennemførelse af projektet 

"Kystfriluftslivets faciliteter" (overblik 

over friluftsfaciliteterne ved de danske 

kyster, inddateres i Ud-i-Naturen 

platformen)

Rådgivning Formidling 

1

5
Friluftsliv, sundhed 

og naturturisme

Bidrag til opfølgning på pejlemærkerne 

i den national friluftspolitik
Rådgivning

1

5
Friluftsliv, sundhed 

og naturturisme

Deltagelse i EU projekt DIABOLO - 

kobling af frilufsliv med NFI - på EU 

plan

Rådgivning

1

5
Friluftsliv, sundhed 

og naturturisme

Deltagelse på vegne af NST i EEA eio-

net ekspertgruppe om turisme (fokus 

på udvikling af turismeindikatorer i 

EU). Fagdatacenterfunktion for NST  

Rådgivning

1

5
Friluftsliv, sundhed 

og naturturisme

Den digitale videnportal "Viden om 

friluftsliv"  lanceres
Forskning

1

5
Friluftsliv, sundhed 

og naturturisme

Forskning og undervisning i forbindelse 

med Helseskoven Octovia og 

Terapihaven Nacadia

Forskning

1

5
Friluftsliv, sundhed 

og naturturisme

Friluftsliv, sundhed og naturturisme - 

beredskab og kompetencer
Rådgivning

1

5
Friluftsliv, sundhed 

og naturturisme

Igangsætning af projektet "Innovation 

og udvikling af bæredygtig bynær 

naturturisme" (projekt der udvikler nye 

oplevelsesture på bl.a. Naturstyrelsens 

arealer i Naturpark Amager og 

Nationalpark Skjoldungernes Land)

Overvågning

1

5
Friluftsliv, sundhed 

og naturturisme

Masteruddannelse i Naturbaseret 

terapi og sundhedsfremme
Forskning

1

5
Friluftsliv, sundhed 

og naturturisme

Skovovervågning - struktur og 

arealanvendelse, faciliteter og slid
Overvågning Formidling 

1

5
Friluftsliv, sundhed 

og naturturisme

Skovovervågning - struktur og 

arealanvendelse, samt lokalisering ift. 

befolkning 

Overvågning Formidling 

1

Natur- og 

landskabsværdier i 

fremtidige 

kyststrategier

Friluftsliv, sundhed 

og naturturisme

5

Udvikling af metoder til at udpege 

værdifulde landskabs- og 

naturområder ved kysterne, som er 

præget af fri succession, samt 

anvise udviklingsmuligheder, som  

kan indgå i prioriteringen af 

fremtidige klima- og kyststrategier 

med henblik på at sikre 

områdernes landskabs- og 

naturkvaliteter. Resultatet kan 

indgå i en afklaring af, om der skal 

ske en national kortlægning af 

kystlandskaberne.



5
Friluftsliv, sundhed 

og naturturisme

Skovskolens aktiviteteter, bl.a. 

eksempelsamling for bedre udeskole
Rådgivning Formidling 

1

5
Friluftsliv, sundhed 

og naturturisme

Undervisningskursus Urban Water 

Manage-ment, der udbydes i regi af 

Sino-Danish Centre for Research and 

Education, under kandidatretningen 

Water and Environment 

Rådgivning kursus

1

5
Friluftsliv, sundhed 

og naturturisme

Videntjenesten: Planlægning og 

Friluftsliv
Rådgivning Formidling 

1

5
Friluftsliv, sundhed 

og naturturisme

Øget samarbejde med eksterne 

partnere i ind- og udland med fokus på 

proces om naturbaseret terapi 

Forskning

1


