
Retningslinjer og kriterier for Utterslev Mose puljen 2016 

 

Baggrund: 

Borgerrepræsentationen har bevilliget i alt 500.000 kr. kroner til en grøn pulje til brug for understøttelse og 
input til den kommende helhedsplan for Utterslev Mose. 

 

Helhedsplanen vil blive udarbejdet med udgangspunkt i 3 overordnede målsætninger/temaer: 

 

1. Bynaturen som social løftestang 

Naturen kan noget helt særligt for borgere, der befinder sig i en socialt udsat position, er ramt af stress, 
ensomhed eller traumer. Naturpleje med le, at passe får eller køer, eller blot at opleve dyrelivet og 
årstidernes skiften kan skabe nye fællesskaber og øge den fysiske og mentale sundhed. En væsentlig del af 
de udsatte byområder i København er lokaliseret i nærheden af Utterslev mose. Utterslev mose har 
potentielt rigtig meget at byde på, men for netop udsatte grupper, sker det ikke af sig selv. Vi håber derfor, 
at der kan samarbejdes med lokale skoler, dag- og botilbud, helhedsplaner mm. om at tilrettelægge forløb 
som tilpasses de konkrete grupper. 

2. Utterslev Mose for hele byen 

Vi skal skabe synlighed om Utterslev Mose. Nærhed til grønne områder har afgørende betydning for 
borgernes livskvalitet, sundhed og almene velbefindende. Der flytter stadig flere mennesker til København, 
og det lægger et større pres på de grønne områder. Men mange kender ikke til Utterslev Mose, selvom de 
bor blot 5 minutter derfra. Ved at formidle Utterslev Moses kvaliteter til flere mennesker, kan vi få flere til 
at komme ud og opleve naturen i mosen og de rekreative muligheder, den tilbyder. Der er mange måder at 
skabe synlighed på – det kunne fx være ved at opsætte nye formidlingsskilte i mosen, igennem 
arrangementer, som tiltrækker borgere fra hele byen, eller ved at søsætte kommunikations- og branding 
initiativer, som tiltrækker nye målgrupper til mosen. 

3. Sammen om Naturparken 

Utterslev Mose skal være kendt for sin innovative tilgang til udviklingen og driften af vores fælles bynatur. 
Her spiller borgerne, skolerne og interesseorganisationerne en ny og central rolle i eksempelvis 
naturovervågning, naturpleje og naturformidling. Utterslev Mose skal være et naturområde, der kendt vidt 
og bredt for måden, hvorpå det omgivende samfund engagerer sig og danner netværk og partnerskaber 
med mere diversitet i naturen som mål. Dette tema opfordrer derfor borgere, foreninger og institutioner til 
at indgå partnerskaber og samarbejde på tværs med fokus på mosens naturværdier og en øget 
biodiversitet. 

For at opnå støtte til skal projektet understøtte mindst et af de opsatte temaer for Helhedsplanen. 
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Pulje til Borgerprojekter i Utterslev Mose 2016 

Pulje til opstart af mindre projekter, der kan igangsættes mens helhedsplanen er i gang. F.eks. 
naturvejledning for skoleklasser/institutioner i en periode, arrangementer i mosen med fokus på natur og 
dyreliv, inventar til leg/ ophold osv. (citeret fra BR’s beslutningsnotat) 

 

Udvalget lægger vægt på følgende i bedømmelsen af ansøgninger:  

(Det er ikke en forudsætning, at projektet skal opfylde alle kriterier.) 

•  Projekter der understøtter eller har fokus på naturen i Utterslev Mose 
 

• Åbne Arrangementer: Kan forskellige grupper deltage i aktiviteten sammen og skaber projektet 
dialog, inklusion og fællesskab? 

• Levedygtighed og Forankring: Er projektet forankret blandt ’blivende aktører’ og er der en plan for 
videreudvikling af aktiviteten? 

• Projektet skal være selvkørende – dvs. projektets ophavsmand skal kunne styre projektet i mål fra 
start til slut uden hjælpe fra eksempelvis TMF eller Lokaludvalg 

• Kvalitet: Er projektet nytænkende og har projektet en eksempelværdi og en kvalitet, der kan 
inspirere til lignende projekter andre steder? 

Når du planlægger dit projekt eller arrangement så vær opmærksom på at Utterslev Mose er et fredet 
naturareal og husk at søge en arrangementstilladelse hos Købehavns Kommunes afdeling for Byliv: 
http://www.kk.dk/arrangementer  

 

Ansøgningsfrister: 

Vi søsætter i alt 2 ansøgningsrunder: 

 

•  ansøgningsfrist 15. februar 2016  
• Ansøgning frist 15. august 2016  

Der er som udgangspunkt i alt 250.000 kr. i hver runde, men ikke forbrugte midler fra 1. ansøgningsrunde 
kan overføres til 2. ansøgningsrunde. Ikke forbrugte midler efter 15. august 2016 kan overføres til de 
puljemidler, som er rettet mod udviklingsprojekter. 

Svarfrist til ansøgere er 4 uger. 
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Hvem kan søge: 

Alle enkeltpersoner, foreninger, organisationer og kommunale institutioner. Det er ikke en forudsætning af 
du har bopæl i København, men projekterne skal som udgangspunkt foregå i Utterslev Mose. 

 

Puljens begrænsninger:  

• Der ydes ikke driftstøtte 
• Der ydes ikke støtte til dækning af lønudgifter i kommunale institutioner og institutioner, 

der kan sidestilles med kommunale institutioner. 
• Der er et ønske om medfinansiering men det er ikke et krav. 

Puljen støtter udgifter til: 

• Honorar 
• Materialer 
• Transport 
• Kommunikation 
• Forplejning 

 

Udbetaling af Støtte: 

Projektet kan få udbetalt i alt 70 % af midlerne ved projektets opstart og de sidste 30 % udbetales ved 
afsluttet projekt, når udvalget modtager evalueringsskema, billeddokumentation og regnskab med bilag. 

Støtten skal være udbetalt inden årets udgang 2016. 

 

Evaluering: 

• Ved projektets afslutning skal der sammen med regnskabet sendes en kort beskrivelse samt et par 
fotos fra projektet.  

• Der er et ønske (ikke et krav) om at projektets resultater fremvises på Mosetræf i august 2016?  
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