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1. Hvad var formålet med projekt med helhedstænkning i et 
opland og hvem var med

2. Hvad gjorde vi konkret og hvad adskiller sig

3. Hvilke erfaringer tager vi med

Hvad kommer jeg omkring



Fokus på lokalt baserede helhedsløsninger i et opland 

Fokus på samarbejde mellem landmænd, planteavlskonsulent, 
oplandskonsulent og kommunen.

Projektleder - SEGES

Falder sammen med en fælles indsats i hele Odense Fjord = Partnerskab

Oplandsproces med fokus på kollektive virkemidler



Landmand

Væsentlig 
aktør

Lokal 
viden 

kommune

Ansvarlig 
for indsats

Viden om 
indsats og 

planer

Parter i oplandsindsats
- hvordan kan det hjælpe at involvere flere parter i indsatsen?

Facilitator, hvor 
det giver 
mening



Step 1: Forberedelse til lodsejermøde

Step 2: Lodsejermøde på kroen.

Step 3: Møde i felten. 

Step 4: opfølgning

Trin i oplandsproces med fokus på kollektive virkemidler



 Mindske det ekstra krav til målrettede efterafgrøder

 Tiltag kan indgå i de 4 % af arealet, som skal udgå af dyrkning fra 2023:

o Brak

o Randzoner/bræmmer 

o Lavbundsarealer

o Skovrejsning

o Minivådområder

• Flere områder med ”natur”

• Bedre jagt 

• Godt forhold til naboer

Step 1: Forberedelse af lodsejergruppen og hvorfor er det relevant at 
deltage



Step 1 : Kontakt til Lodsejere 



Step 1 : GIS analyse

Lavbundsarealer §3 natur Strømningsveje

- Højdekurver
- osv



Step 1 : Opsamling på muligheder i oplandet før mødet



Formål: 

Bedste placeringer af mulige og frivillige kollektive tiltag udfra lokal 

viden om dræn m.m. = fælles idekatalog baseret på frivillighed

• Vådområder, 

• minivådområder, 

• lavbundsområder, 

• brak, 

• skovrejsning, 

• intelligente bufferzoner 

Step 2 – Lodsejermøde 



Dagsorden: 

1. Velkomst og baggrund :Torben Povlsen, formand for L&F Centrovice

2. Projektets formål v. planteavlskonsulent

3. Beskrivelse af oplandet og kort gennemgang af frivillige tiltag v. 
oplandskonsulent

4. Fælles aktivitet med indtegning af dræn på et større kort – hvad er 
mulighederne i jeres opland med jeres viden om drænføring og lokale forhold? 
Lodsejer

5. Afslutning og aftaler om det videre forløb -fælles

Step 2: Lodsejermøde på Kroen- Forsamlingshuset



Oplandskonsulent

- Faglig viden

- Forberedelse bl.a. GIS-analyser

- Samler oplysninger på kort ved mødet

- Samler op på muligheder

- Bedriftsbesøg og drøftelser i forbindelse med implementering

Planteavlskonsulent

- Kendskab til området

- Kendskab/relation/tillid til lodsejere

- Planteavlsfaglig tilgang – herunder regler vedr. MFO mm

- Indkalder til møde – ringer til lodsejere

- Mødeleder på mødet – og bistår oplandskonsulent

- Deltager ved bedriftsbesøg i forbindelse med implementering

Step 2: Rollefordeling lodsejermøde



Step 2 – 1 times fælles indsats ved kortet



Step 2 – 1 times fælles indsats ved kortet



Deltagere

Planteavlskonsulent, 

oplandskonsulent, 

2 lodsejere 

1 fra lokal kommune

Step 3: Feltbesøg



• Stort fokus på eksisterende vådområde

•Afgræsning er opgivet – Rigkæret har fået en dårligere status

•Vandet står stille og opleves ikke at sive igennem området

•Området indenfor og udenfor er blevet mere vandlidende

•Brinkerne skrider sammen i Odense å og skaber opbygning af 
bunden og oversvømmelser uden for projektområdet.

Resultat – Det skal der kikkes mere på i samarbejde

• Minivådområdet er relevant at arbejde videre med

• Lavbundsområdet – ikke relevant, da området var meget fladt.

Step 3: Resultat af 1. feltbesøg



VIGTIG

2022 – Partnerskabet omkring Odense fjord køre med fuldstyrke 

Vigtig for at holde udvikling og engagement.

Step 4: opfølgning 



Frivillige kollektive virkemidler giver mening, når det ses i et større perspektiv 
(både for lodsejere og konsulenter!) 

Lodsejere er meget interesserede da
- nærværende
- lydhørhed
- frivilligt
- Sammen om indsatsen: Være én brik i den kollektive indsats vedr. 

Odense Fjord

Godt med samarbejde mellem planteavlskonsulent og oplandskonsulent 

Godt at arbejde med et område af gangen –Se helheden og gøre det færdigt

Planteavlskonsulent skal ”klædes på” til opgaven,

Spændende at facilitere indsatser med lodsejer som initiativtager

Gamle vådområder – et overset område.

Hvad har vi lært af projektet?



Tak for opmærksomheden


