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NOTAT 
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Vedr. pkt. 18 på dagsorden til udvalgsmødet 10-08-2021 

Afvigelser ifht. RUS projektforslag 1: 
”Helhedsorienteret og naturbaseret kystbeskyttelse i 
Strandparken I/S” 
Efter politisk behandling i Udvalget for forskning, innovation og uddannelse 
den 24. juni 2021, er der tilkommet ny viden om projektet Helhedsorienteret og 
naturbaseret kystbeskyttelse I/S. I projektforslaget står at midlerne skal anven-
des til medfinansiering af en LIFE IP ansøgning, der på behandlingstidspunk-
tet var afsendt.  

Den 25. juni 2021 fik LIFE IP ansøgningen: ”Helhedsorienteret og naturbase-
ret kystbeskyttelse i Strandparken I/S”, der er den danske case i den fælles 
LIFE IP ansøgning: ”Ecosystems-Based Integrated Coastal Zone Adaptation & 
Management: Combining Wet and Dry Coastal Synergies” afslag fra EU-Kom-
missionen.  
 
Afslaget viser, at meget af kritikken har været møntet på den internationale del 
af projektet, og ikke den danske case. 
   
En LIFE IP-ansøgning skal være med internationale partnere. Konsortiet i 
denne ansøgning bestod af belgiske (Leadpartner), spanske og italienske 
partnere.  
 
Partnerskabskredsen for den danske case ”Helhedsorienteret og naturbaseret 
kystbeskyttelse i Strandparken I/S”, består af Region Hovedstaden (Projektle-
der på den danske case), Region Sjælland, Kystdirektoratet, Det Nationale 
Netværk for Klimatilpasning, Strandparken I/S og de fem ejerkommuner af 
Strandparken I/S: Hvidovre, Brøndby, Vallensbæk, Ishøj og Greve.  
 
På et evalueringsmøde i maj 2021 for den danske partnerskabskreds, blev der 
blandt andet drøftet en videre proces ved et muligt afslag. Det er lagt en stor 
indsats i arbejdet med den danske case, som vil kunne anvendes til en ny EU-
ansøgning. Til mødet var der opbakning fra de danske partnere til at gå videre 
med en ny ansøgning, og gerne med Region Hovedstaden som projektleder.  



Afvigelser ifht. RUS projektforslag 1: ”Helhedsorienteret og naturbaseret 
kystbeskyttelse i Strandparken I/S” 

Side 2 
 

Region Hovedstaden vil derfor gå videre med den danske case og partner-
skabskredsen og gå efter den kommende ansøgningsrunden: LIFE Traditional 
i oktober 2022 – dog uden internationale partnere.  

De 1,2 mio. kroner fra RUS puljen 2021 anvendes derfor til medfinansiering af 
en ny EU-ansøgning vedrørende Strandparken I/S, men hvor kun danske part-
nere deltager.   
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