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Hvad er skovlandbrug?



Hvad er skovlandbrug?

- Skovlandbrug er en 
betegnelse for 
landbrugssystemer, 
hvor vedplanter indgår 
og dyrkes i samspil med 
enten afgrøder eller 
husdyr, og hvor der er 
en økologisk og 
økonomisk interaktion 
imellem systemets 
forskellige elementer. 



Idéen (2017)

Utilstrækkelighed på biodiv. og klima. Træer som løsning?

InTRÆgrer (2018)

Pilotprojekt: Litteratur, besøg og rejser. Inspiration.

InTRÆgrer 2.0 (2019)

Systemdesign, praktisk implementering. En guide.

InTRÆgrer 3.0 (2020)

Erfaringer og efterspørgsel. Fra jord til bord.

FRA IDÉ TIL ANSØGNING



FRA IDÉ TIL ANSØGNING

VI HAR FAT I NOGET VIGTIGT

VI HAR BRUG FOR MERE VIDEN

VI SKAL BRUGE FLERE ÅR

BEHOV FOR UDVIKLING, 

FORSKNING OG FORMIDLING



Udvikle, undersøge og udbrede skovlandbrug i Danmark med følgende målsætninger:

1. At dokumentere effekten af skovlandbrug på:

1. C-lagring i jord og vedmasse,

2. N-udvaskning, naturværdi

3. konkurrence med afgrøder

4. foderværdi af løvbiomasse og dyrevelfærd

2. At udvikle, etablere og demonstrere skovlandbrugssystemer på bedrifter med planteavl og mælkeproduktion

3.At belyse forretningspotentialet i skovlandbrug

4. At modellere effekterne af at udbrede skovlandbrug i større skala

FRA IDÉ TIL ANSØGNING



DE RIGTIGE PARTNERE

• Start med konsortiet og skriv
projektet sammen

• Engagement og medejerskab er 
essentielt – ekstern er en mulighed

• Involvér alle partnere så meget som
muligt



FRA IDÉ TIL 
ANSØGNING
• Projektgruppe etableret forår
2018. 

• Jævnlige fysiske møder: 
idéudvikling, sparring, planlægning.

• Ansøgning 2019 runde 2: afslag

• Ansøgning 2020 runde 1: bevilling

• Juli 2020 projektstart

• Juni 2024 projektafslutning

• 10 partnere

• Budget: 16.591.106 kroner



FRA IDÉ TIL 
ANSØGNING

- Take away points

• Giv ikke op, hvis I får et afslag. 
Måske har I klokket i ansøgningen? 
Måske er den ikke helt skarp nok? 
Hvis ideen er god, så arbejd videre
med den.

• Budget, gantt og leverancer tager
tid! 

• Vær meget præcis i vejledning af
partnere vedr. Budget, Gantt, timer 
osv.

• Involvér flere hoveder i
gennemsyn.

• Tag ansvar som projektleder! Vær
involveret i alt og vær den, der har
styr på retningslinjer.

• Send ansøgningen senest dagen
før deadline.



WHAT’S IN IT 
FOR ME?

• Pionérer inden for grøn
udvikling

• Faglig og økonomisk bistand
til drømme

• Branding 

• Erfaring med større
udviklingsprocesser

Men…

• Vælg partnere, der brænder
for emnet og har tiden

• Det er et stort arbejde at 
være med i en GUDP



MINE ERFARINGER SOM 
PROJEKTLEDER

• Ansvar og medejerskab giver sjove projekter

• De rigtige partnere er alfa omega

• Lav ikke partnernes ting for dem, men vær meget specifik i
vejledning

• Brug open-source til projektarbejde, så partnerne har adgang til
seneste dokumenter

• Hyppige mødefrekvenser, fx: mdl. Intern budgetopfølgning, mdl. AP-
ledere, mdl. forretningspartnere, halvårlige hele projektgruppen

• Husk netværk, åbne hus, virksomhedsbesøg, offentlige
arrangementer mv. i ansøgningen. Projekterne skal ud at leve!

• Det er administrativt tungt at være PL for store GUDP-projekter. 
Husk timer og fokus

• Budgetændringer trækker tænder ud. Maks. 1 pr. år, så tænk jer
om!

• Læs vejledningen grundigt og spørg GUDP ved tvivl. De er meget
hjælpsomme. 



God arbejdslyst!
(og held og lykke)



Tanker og
spørgsmål?




