Partnerskab
Odder Kommune og
Landboforeningen OdderSkanderborg
Ved etablering af et partnerskab på tværs af den offentlige og private sektor skabes et
effektivt og frugtbart forum til fremme af en bæredygtig udvikling i Odder Kommune
Vi vil engagere os i at dele viden, erfaringer og løsninger i et forpligtende samarbejde
omkring bæredygtig udvikling og løsning af klima- og miljørelaterede udfordringer.

Dato:

Dato:

________________________________

________________________________

for Odder Kommune

for Landboforeningen Odder-Skanderborg

Formål med partnerskabet
Baggrund:
• Vi plejer at arbejde i søjler, hvor der bliver arbejdet med
emner inden for de enkelte områder. Derfor kommer man
hurtigt til at glemme de andre søjler. Man kan overse
synergieffekter eller i værste fald kan det føre til modstridende
løsninger. Noget der er godt for én løsning kan skade andre
emner.
Hvad bidrager partnerskabet med:
• Vi vil skabe et forum hvor vi ser på helheder og på tværs af
søjler - sammen. Derfor lægger vi, i dette partnerskab, op til at
der findes fælles løsninger.
Hvordan vil vi arbejde
• I nedenstående slide er de enkelte søjler præsenterede som
man normalt vil se på emneopdelingen. Partnerskabets
arbejdsmetoder er repræsenterede ved pilene, der går på
tværs. Hvorved vi får taget hensyn til emner fra flere søjler på
én gang.

Partnerskab – Odder Kommune og Landboforeningen Odder-Skanderborg

KLIMA

MILJØ

FØDEVARER

•Klimaloven
•DK2020
klimahandlingsplan
•Klimaudvalget
•Landbrugets klimamål
•Kommuneplan
•Biogasanlæg
•Solceller
•Vindmøller
• Affaldshåndtering

•Vandområdeplaner
•Ålegræs i Norsminde
Fjord
•Rent drikkevand

•Bæredygtig produktion
•Kommuneplan

NATUR og
BIODIVERSITE
T
•Naturtjek, Fokusplan og
naturscorekort
•Sammenhængende
arealer
•Udpegning af ny §3
natur
•Grønne korridorer
•Skovrejsning
•Vandløb
• Biodiversitetsplan

Helhedsorienteret planlægning
Multifunktionel jordfordeling som værktøj
Dialogmøder og workshops
Forvaltning af vandløb
Udtagning af lavbundsjorde
Grøn energi

Forvaltning af Natura 2000-områder
Græsning af ådale

FRILUFTSLIV

LANDDISTRIKT

•Stisystemer fra byen ud
i det åbne land
•Brug af grønne arealer

•Grøn bosætning
•Økologisk Kvarter
•Lokale
landbrugsprodukter
•Formidling om
landbrugsproduktion

