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Hvad går en landskabsstrategi ud på?
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• Udarbejdes som et samarbejde mellem offentlige 
myndigheder og private aktører om fremtidens landskab

• En vellykket strategi har bredt ejerskab, skaber mindre 
usikkerhed om fremtiden, udnytter synergier og reducere 
konflikter, rummer en god balance mellem beskyttelse og 
benyttelse, og prioriterer centrale projekter

Strategiprocessens fire dimensioner er:
• At skabe bred interesse for det pågældende landskab og 

dets fremtid
• At sætte konkrete mål og identificere de aktuelle 

udfordringer
• At mobilisere ressourcer herunder viden og ideer – at bringe 

eksterne eksperter og lokal viden sammen
• At identificere og specificere ‘strategiske projekter’



1. eksempel Odderbækkens landskab ved Thyregod                         
(se www.odderbaek.dk)  

http://www.odderbaek.dk/


Samarbejdet med 
myndighederne Samarbejdet lodsejerne imellem

Beskæftigelse Nej Ja Ved ikke Nej Ja Ved ikke I alt

Fuldtidslandmand 1 4 4 2 6 1 9

Deltids 3 1 1 1 3

Fritids
4 7 11 6 10 6 22

Pensionist 2 9 5 8 6 2 16

Andre 1 1 1

I alt 7 23 21 17 23 11 51

Spørgsmål: Har OV initiativerne forbedret samarbejdet mellem lodsejerne 

og de offentlige myndigheder og lodsejerne imellem?

Eksempel 1 – Odderbækområdet, Vejle kommune 
Interviews af 51 landmænd i Odderbækområdet i 2014 – 11 år efter den 

kollektive naturplan



Spørgsmål: Synes du, at Odderbæk området blevet et bedre eller 

dårligere sted at bo siden du flyttede hertil? 

Beskæftigelse Ingen ændring Bedre sted Dårligere sted I alt

Fuldtid 3 6 0 9

Deltid 1 2 0 3

Fritid 7 15 0 22

Pensionist 7 8 1 16

Andre 0 1 0 1

I alt 18 32 1 51

Eksempel 1 – Odderbækområdet, Vejle kommune 
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Andet eksempel – Karby
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Andet eksempel – Karby
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Eks 2. Landskabstrategi for Karby sogn

Borgerne har vedtaget en vision om 
…
en velfungerende landsby i et 
bæredygtigt grønt landbrugsmiljø 
der tiltrækker turister pga af de 
store naturværdier

Kommunen bakker op
Borgergruppen har identificeret 54 
indsatspunkter og der nedsat 9 
arbejdsgrupper

Blandt de gennemførte projekter er 
der et 250 ha stort 
græsningsprojekt omfattende et 
NATURA 2000 område



Find mange flere eksempler på www.diaplan.dk
og www.fremtidenslandskaber.dk eller i de to 
bøger
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http://www.diaplan.dk/
http://www.fremtidenslandskaber.dk/


En landskabsstrategi har tre komponenter
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• Vision og mål

• Plandel – værdier 
og sammenhænge

• Prioriterede 
projekter

Eksempler fra Nordfjends



En landskabsstrategi har tre komponenter
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Hvad kommer der ud af en landskabsstrategi?
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• Et fælles grundlag for at samarbejde og udvikle 
beskyttelsen og benyttelsen af Nørreådalens landskab

• Et grundlag for at prioritere og udforme projekter

• Et grundlag for at søge om støtte til projekter

• Et grundlag for at forbedre kommuneplanerne

• Nørreådalen kommer på lystavlen - bliver mere kendt



Hvad skal der videre ske med Nørreprojektet?
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• To yderligere morgenkaffemøder for den sammen gruppe. 17.3 med 
fokus på landbrug, natur og vand. 4.6 med fokus på friluftsliv og 
landsbyer og nedsættelse af strategigruppe

• Fire foredrag – se udsendte folder, alle velkomne – forår 2020

• Workshop om vandet i ådalen – eksperter og ca. 15 inviterede 
interessenter, september 2020

• Workshops med strategigruppen efterår 2020- forår 2021

Desuden er det under overvejelse af arrangere ekskursioner i ådalen for 
alle interesserede, udarbejde 2-3 lokale strategier og et regionalt 
tingsted for almindelige borgere – afhænger lidt af hvad der sker

Inden sommer 2020 kan den endelige rapport om 
landbrugsundersøgelserne findes på hjemmesiden

Om hvem/hvad deltagerne i morgenkaffemøderne repræsenterer


