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• After Life



Udgangspunktet

Urup Dam (Projektområde 75 ha, 42 lodsejere)
• Natura 2000-plan – øge rigkærsareal med 15-20 ha.
• Skabe sammenhæng
• Mindske randpåvirkning
• Komplekst område – tørvegrave, sumpskov m.m.

Odense Ådal (Projektområde 100 ha, 26 lodsejere)
• Natura 2000-plan – genskab 10 ha. rigkær og skab 

sammenhæng
• Snævert afgrænset område 
• Manglende pleje/afgræsning opgivet



Ideerne til projektet

Urup Dam
• Sikre pleje af eksisterende rigkær
• Øge rigkærsarealet ved at rydde tilgroede mosearealer
• Skabe bedre rammer for naturpleje
• Skabe sammenhæng mellem eksisterende og nye rigkær
• Etablere beskyttende bufferzoner udenfor Natura 2000
• Forbedre adgangen og kendskabet til området 

Odense Ådal
• Bedre rammer for naturpleje 
• Udlægge aflastningsarealer udenfor Natura 2000
• Forbedre hydrologi



Forhandlinger med lodsejere

• Målsætning i Natura 2000 
handleplaner

• Manglede pleje/tilgroning

• Manglede robusthed

• Sammenhæng

• Manglende formidling

• Ting tager tid (30 timer pr. aftale)
• Det muliges kunst:  

-Tinglyste aftaler
-Køb/jordfordeling
-Græsningsaftaler

• Lodsejerfølgegruppe



Gode rammer for naturplejen

Dyreholderen er i centrum



Formidling

Borger  (offentlige møder, guidede ture, skilte, foldere, ny sti på ca. 3 km)
Pressen (15 artikler om Urup Dam)
Politikere 
Organisationer (følgegruppe)
Hjemmeside

Borger  (offentlige møder, guidede ture, skilte, foldere, ny sti på ca. 3 km)
Pressen (15 artikler om Urup Dam)
Politikere 
Organisationer (følgegruppe)
Hjemmeside

• Borger (offentlige møder, guidede ture, infoskilte, 
foldere, stier)

• Pressen (bl.a. 15 artikler om Urup Dam)
• Politikere (markvandringer, udvalgsmøder)
• Grønt Råd/Organisationer (følgegruppe)
• Hjemmeside (Facebook, Linkedln)



After Life
Projektet slutter – hverdagen begynder og hvad så?

Drift er en uundgåelig del af at deltage i 
et projekt!
• Urup Dam 50.000 kr./år
• Odense Ådal 90.000 kr./år



Tak for opmærksomheden


