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Forord
Denne evalueringsrapport er udarbejdet som del af projektet ”Oplandsrådgivning til Kollektive
Miljøindsatser” som Seges er overordnet ansvarlig for. Projektet er finansieret af Promilleafgiftsfonden.
Som del af projektet er der foreslået en foreløbig evaluering med udgangen af første år (2017) og en
afsluttende evaluering efter andet år (2018).
Evalueringen efter første år er udarbejdet af undertegnede, Institut for Geovidenskab & Naturforvaltning
(IGN) på Københavns Universitet og bygger på input fra de 28 oplandskonsulenter samt projektleder Simon
Bjorholm og afdelingsleder Irene Wiborg. Tak for jeres konstruktive bidrag.

Peter Stubkjær Andersen, marts 2018

2

Indholdsfortegnelse

Forord ................................................................................................................................................................ 2
Sammendrag af rapporten ............................................................................................................................... 4
Introduktion ...................................................................................................................................................... 5
Baggrund ....................................................................................................................................................... 5
Metode .......................................................................................................................................................... 5
Resultater .......................................................................................................................................................... 8
Resultater – interview med projektledelsen ................................................................................................. 8
Resultater – workshop................................................................................................................................... 8
Særlige opmærksomhedspunkter ............................................................................................................. 9
Resultater – spørgeskemaundersøgelser .................................................................................................... 10
Opbygning af kompetencer som oplandskonsulent................................................................................ 10
Værktøjer ................................................................................................................................................. 12
Opgaven hos landmanden ....................................................................................................................... 12
Samarbejde mellem oplandskonsulenterne ........................................................................................... 13
Samarbejde med omverdenen ................................................................................................................ 15
Fremtidsønsker til opgaver, uddannelse og værktøjer ........................................................................... 17
Yderligere kommentarer ......................................................................................................................... 18
Anbefalinger .................................................................................................................................................... 19
Bilag A: Program for evalueringsworkshop ..................................................................................................... 20
Bilag B: Spørgeskema til oplandskonsulenter ................................................................................................. 21

3

Sammendrag af rapporten
Evalueringsopgavens formål: Evalueringen af oplandskonsulentordningen har til formål at vurdere det
hidtidige arbejde, der er blevet lavet i ordningen. Målet er, at de erfaringer der opnås bliver opsamlet og
inddraget i det fremadrettede arbejde, så indsatsen kan forbedres i 2018.
Omfang: Evalueringen bygger på input fra interview med projektledelsen, en evalueringsworkshop afholdt
med ni udvalgte oplandskonsulenter og en spørgeskemaundersøgelse udsendt til samtlige 28
oplandskonsulenter.
Resultaterne: Denne rapport præsenterer hovedsageligt resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen med
oplandskonsulenterne og fra evalueringsworkshoppen. Dette suppleres i mindre omfang med input fra
interviews med projektledelsen.
• I forhold til interview med projektledelsen, så peger resultaterne af dem på, at projektledelsen er
opmærksom på, hvor ordningen fungerer godt, og hvor der er plads til forbedringer.
• På evalueringsworkshoppen blev der identificeret tre konkrete områder, som projektledelsen og
oplandskonsulenterne bør arbejde videre med at udfolde og finde løsninger på. Det drejer sig om
Samarbejde, prioritering og kompentenceudnyttelse i teams, Værktøjer & uddannelse, samt
Myndighedstilladelser.
• Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen viser, at oplandskonsulenterne i overvejende grad er
tilfredse med deres opgaver og samarbejde, men at der også er plads til forbedringer, særligt
inden for værktøjer. Spørgeskemaundersøgelsen lister en række forslag til forbedringer, som er
præsenteret i denne rapport.
Anbefalinger: Med baggrund i evalueringsarbejdet anbefales det, at SEGES’ projektledelse i samarbejde
med oplandskonsulenterne, forholder sig til følgende i den videre indsats med oplandsarbejdet:
•
•
•
•
•
•

At der udarbejdes en handleplan for områder der kræver særlige opmærksomhed.
At behovet for yderligere uddannelse og værktøjer vurderes løbende.
At Kollecto forbedres til et brugbart værktøj for oplandskonsulenterne.
At kontakten med landmænd kvalitetssikres under inddragelse af landmændenes erfaringer.
At der fastholdes en drøftelse af det gode samarbejde mellem alle interessenter.
At det overvejes generelt og specifikt hvilken rolle oplandskonsulenter bør have i fremtiden.

Anbefalingerne er uddybet afslutningsvist i rapporten.
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Introduktion
- Evaluering af oplandskonsulentordningen 2017
Baggrund
Denne evaluering er en del af projektet Oplandsrådgivning til Kollektive Miljøindsatser, som SEGES er
projektejere af. Projektet er finansieret af Promilleafgiftsfonden og har til formål at etablere en
oplandskonsulentordning, som kan sikre en tilfredsstillende implementering af frivillige kollektive
miljøvirkemidler. Dette gøres overordnet ved, at der ansættes et antal oplandskonsulenter fordelt ud over
hele Danmark, som har til opgave at sikre implementeringen.
Formålet med evalueringen efter det første år med oplandskonsulentordningen er at lave en grundig og
struktureret vurdering af oplandskonsulenternes arbejde, med henblik på at forbedre ordningen yderligere
i 2018. Der er i evalueringen lagt vægt på de overordnede resultater for ordningen samt de rammer, der er
for oplandskonsulenternes arbejde.
De formelle rammer for oplandskonsulentordningen består som udgangspunkt i, at 28 oplandskonsulenter
er ansat af SEGES, til at arbejde med kollektive miljøindsatser over en toårig periode. I første omgang
arbejder oplandskonsulenterne primært med placering og etablering af minivådområder, men har også
fokus på placering af større vådområder og skovrejsningsområder.
Fra SEGES koordineres indsatsen af et projektsekretariat bestående af seks medarbejdere. Der er ansat en
projektleder til at sikre gennemførelsen af projektet, og derudover består sekretariatet af fagpersonale og
projektstøttepersonale. Projektsekretariatets opgaver består af den overordnede projektstyring, sikring af
efteruddannelse for oplandskonsulenterne, sikring at de rette operationelle værktøjer er til rådighed for
konsulenterne, og kommunikation af resultater fra projektet.
De 28 oplandskonsulenter er organiseret i fem geografiske teams: Team Nordjylland, Team Midtjylland,
Team Sønderjylland, Team Fyn og Team Sjælland. I hvert team er der fire til syv oplandskonsulenter, som i
fællesskab har ansvaret for den kollektive miljøindsats i deres område. Det er således den lokale indsats,
oplandskonsulenterne arbejder med, hvilket indebærer registreringer af lokale forhold (drænforhold,
nitratniveau, terrænforhold) samt kontakt med landmænd og lodsejere for derigennem at sikre, at den
rette rådgivning er til rådighed.
Tidshorisonten for projektet er som udgangspunkt 2017 – 2018, hvorefter den fremadrettede kollektive
miljøindsats kan planlægges på baggrund af erfaringerne fra projektet.

Metode
Evalueringen bygger på tre former for vidensindsamling, som er beskrevet herunder.
Interview med centrale projektledere – blev gennemført som opstart på evalueringsopgaven i september
2017. De interviewede SEGES medarbejdere er specialkonsulent Simon Bjorholm og afdelingsleder Irene
Wiborg. Projektledelsens input er dels blevet brugt til at udarbejde spørgeskemaundersøgelsen til
oplandskonsulenter samt afholdelse af workshoppen. Der er desuden løbende i perioden september til
december 2017 været kontakt til projektledelsen i forhold til afklaring af spørgsmål vedr.
oplandskonsulentordningen.
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Workshop – der blev gennemført en evalueringsworkshop i starten af december 2017. Programmet for
workshoppen fremgår af Bilag A. Målet med workshoppen var at få direkte og konstruktive input til,
hvordan indsatsen i oplandskonsulentordningen forbedres. Til workshoppen deltog ni oplandskonsulenter
udvalgt på baggrund af geografi (hjemsted for konsulenterne) samt den primære projektleder for projektet.
Evalueringsworkshoppen tog sit afsæt i et centralt spørgsmål til oplandskonsulenterne:
”Hvilke dele af jeres arbejde som oplandskonsulenter sætter i særlig pris på og hvilke
dele rummer særlige udfordringer?”
På den baggrund blev der i fællesskab identificeret forhold som henholdsvis fungerer meget fint i arbejdet
som oplandskonsulent (”fortsæt uforandret”), forhold der fungerer men kræver mindre justeringer
(”iværksæt initiativer”) og forhold der kræver omfattende justeringer (”stop eller iværksæt væsentlige
forandringer”). Til denne opgave blev benyttet en trafiklys-analogi, dvs. hhv. grønt – gult – rødt lys for de
identificerede forhold.
Overblikket over de forskellige forhold blev brugt som udgangspunkt for at fokusere på, hvad der af
oplandskonsulenterne ansås for særligt vigtige at gøre noget ved. Som afslutning på workshoppen
arbejdede workshopdeltagerne i mindre grupper med, hvordan disse opmærksomheder kunne tilpasses for
dermed at forbedre oplandskonsulenternes arbejde.
Spørgeskemaundersøgelse – der blev udarbejdet et spørgeskema til oplandskonsulenterne til besvarelse i
december 2017. Spørgeskemaet, som fremgår af bilag B, bestod foruden en række baggrundsspørgsmål af i
alt 30 spørgsmål fordelt på 6 hovedkategorier:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Klædt på som oplandskonsulent
Værktøjer
Opgaven hos landmanden
Samarbejde mellem oplandskonsulenterne
Samarbejde med omverdenen
Fremtidsønsker til opgaver, uddannelse og værktøjer.

Af de 28 oplandskonsulenter gennemførte 24 undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 86 %.
Resultaterne af undersøgelsen, som præsenteres i denne rapport er anonymiserede, således at de enkelte
deltagende oplandskonsulenters svar ikke kan spores.
En stor del af spørgsmålene går på at vurdere et arbejdsforhold eller lignende på en skala fra 1 til 5, som
beskriver følgende niveauer:
1 – meget dårligt / meget utilfredsstillende
2 – dårligt / utilfredsstillende
3 – nogenlunde /hverken utilfredsstillende eller tilfredsstillende
4 – godt / tilfredsstillende
5 – meget godt / meget tilfredsstillende
________________________________________________
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Baggrundinformationer ved oplandskonsulenterne
Som del af spørgeskemaundersøgelser er spurgt ind til en række baggrundsinformationer for
oplandskonsulenterne, som fremgår af nedenstående liste.
Oplandskonsulenterne:
•
•

•
•

Arbejder helt overvejende hos landbrugsrådgivningsfirmaer men enkelte kommer fra større eller
mindre konsulentfirmaer.
Er hovedsageligt uddannede som agronomer (cand. Agro), dvs. over 50 % af deltagende konsulenter.
Øvrige uddannelsesbaggrunde er eksempelvis biolog, forstkandidat, landskabsforvalter og
jordbrugsteknolog.
Har en gennemsnitsalder på 50 år og der er en næsten ligelig blanding af kvinder og mænd (46/54).
Bruger gennemsnitligt 50 % af deres samlede arbejdstid på opgaven som oplandskonsulent, men det
varierer fra 20-100 % afhængigt af de aftalte vilkår for den enkelte.
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Resultater
Resultater – interview med projektledelsen
Med interviewene blev der fokuseret på, at evalueringen hovedsageligt skulle fokusere på interne forhold,
dvs. på oplandskonsulenternes arbejde, samarbejdet mellem dem indbyrdes, og samarbejdet med SEGES.
Det gav anledning til følgende punkter fra projektledelsen:
1. Hvordan sikres det gode samarbejde mellem oplandskonsulenterne, som er kolleger, men også
konkurrenter (idet deres ansættelse som oplandskonsulent kun er deltid, og de også arbejder som
konsulenter for forskellige rådgivningsfirmaer)?
2. Hvilken forståelse har oplandskonsulenterne for deres rolle, og er de via kursusforløbet blevet
forberedt ordentligt på til at arbejdet? Hvilke kompetencer bør løftes i kommende periode?
3. Hvordan er opfattelsen af oplandsværktøjet blandt konsulenterne og hvordan kan de værktøjer
der arbejdes med forbedres?
4. Hvordan opfatter andre aktører som fx kommuner, Vandoplandsstyregrupper (VoS), grønne
organisationer og statslige organisationer oplandsordningen?
5. Hvordan opfatter de involverede landmænd oplandsordningen?
Med baggrund i disse punkter, blev workshoppen og spørgeskemaundersøgelsen tilrettelagt. Med hensyn
til punkt 5 og til dels punkt 4, så blev det besluttet at lade dem være i fokus til den planlagte evaluering
med udgangen af 2018.

Resultater – workshop
Workshoppen blev afholdt med ni oplandskonsulenter, som var udvalgt til at repræsentere
oplandskonsulenterne både geografisk og fagligt. Alle teams var repræsenterede, og de ni deltagende
oplandskonsulenter har forskellige uddannelses- og ansættelsesmæssige baggrunde.
Med udgangspunkt i spørgsmålet ”Hvilke dele af jeres arbejde som oplandskonsulenter sætter I særlig pris
på og hvilke dele rummer særlige udfordringer?” blev det afklaret, hvilke forhold i arbejdet som
oplandskonsulent der fungerer særligt godt, hvilke der bør justeres, og hvilke der ikke fungerer. Dette gav
anledning til følgende bruttoliste af forhold kategoriseret i tre kategorier:
Rødt – ”stop med dette”:
• Kollecto som arbejdsværktøj
• Kun have minivådområder som virkemiddel
Gult – ”juster dette”:
•
•
•
•
•
•

Kollecto som registreringsværktøj
MapInfo graveværktøj
Ansøgningsprocedure
Myndighedstilladelser – komplekst arbejde og en tidsrøver
Ikke-sammenfaldende geografi for teams
Samarbejde i teams – generelt, politik og afstande
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•
•
•
•
•

Løbende information der gives til oplandskonsulenter (grobund for gejst og identitet)
Overblik over og metode til kotering ifm. dræn
Overblik over regler fx mht. skat eller hvis projekt afsluttes i utide
Samlet overblik over alle kontaktede lodsejere
Proces fra placering til udbud kan beskrives bedre

Grønt – ”fortsæt som hidtil med dette”:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Teamet – god teamånd og dialog med (nye) kolleger
At alle oplandskonsulenter kan mødes
Blanding af kompetencer blandt oplandskonsulenter
Jævnlige Skype-møder
Muligheden for faglige sparring og formidling
Scalgo som værktøj
Kontakt til landmænd
Kontakt til øvrige interessenter
Mulighed for at komme ud og se verden og møde folk

Det bemærkes, at der kun er ganske få røde udfordringer. For de udfordringer, som er identificeret som
gule, og dermed kræver en form for justering, er nogle af dem generelle, og handler om arbejdet som
oplandskonsulent på en mere overordnet niveau (fx samarbejdet i teams). Andre er mere specifikke, og
handler om konkrete problemer eller mangler, som oplandskonsulenterne oplever i deres daglige arbejde
(fx samlet overblik over kontaktede lodsejere).
Særlige opmærksomhedspunkter
Med baggrund i en fælles analyse blev fokusområderne kondenseret til tre særlige
opmærksomhedspunkter, som blev udfoldet yderligere med henblik på at identificere konkrete
justeringsindsatser. Disse opmærksomheder fremgår af tabel 1.
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Tabel 1. Særlige opmærksomhedspunkter og mulige justeringer.

Opmærksomhedspunkt

Beskrivelse

Justeringsforslag:

Værktøjer & uddannelse

Der ses et behov for flere værktøjer samt
yderligere uddannelse inden for tekniske
eller teoretiske områder, af relevans for
oplandskonsulenterne. I den forbindelse
er det uklart, hvem der har initiativet
(Oplandskonsulenter vs. SEGES).

• Skabe klarhed omkring, hvordan
kontakten mellem konsulenter og
SEGES er rammesat
• Undersøge muligheder for værktøjer:
flowdiagram; skabelon til
forpagtningskontrakt; design og
placering af minivådområder
• Mere viden om koter og mulighed for
at integrere det i Skalgo
• Workshop og / eller Webinars om
relevante emner (fx kotekendskab)

Myndighedstilladelser

Det er omfattende at sikre myndighedstilladelse til realisering af projekter under
oplandsordningen. Der er desuden
variation i kommuners forvaltning af
tilladelser. Det kan skabe usikkerhed
omkring projektrealisering. De tilbud, der
ligger i oplandskonsulentordningen kan
desuden ses som et tilbud af mange i en
kommunal sammenhæng.

• Udarbejde fælles, national vejledning
for myndighedstilladelse mht.
minivådområder – og andre
virkemidler efterfølgende
• Ensrette tolkningen af
minivådområde som teknisk anlæg
• Sætte landboforeninger i stand til at
tage ejerskab for oplandsordningen

Samarbejde, prioritering og
kompentenceudnyttelse i
teams

Der er et stort ønske om at gå fra at være
minivådområdeplacerings-konsulent til at
være reel oplandskonsulent. Det kræver
en bedre forståelse af
oplandstankegangen både blandt
konsulenter, landmænd og myndigheder.
Derigennem kan samarbejdet på tværs af
teams søges styrket.

• Lave nye eller mere dynamiske teams
• Overveje teams sammensat efter
landskabstyper
• Flytte ressourcer, hvis mål nås i teams
• Arbejde for, at flere virkemidler
inkluderes i ordningen
• Lægge arbejdsdage sammen i teams,
hvor man udnytter kompetencer og
lærer af hinanden

Justeringsforslagene som fremgår herover, kan ses som en bruttoliste, som projektledelsen i samarbejde
med oplandskonsulenterne kan arbejde med at implementere det kommende år. I nogle tilfælde er det
nødvendigt at involvere øvrige interessenter, herunder landboforeninger, kommuner og centrale
myndigheder, herunder særligt Landbrugsstyrelsen.

Resultater – spørgeskemaundersøgelser
Spørgeskemaundersøgelsen sigtede mod at få et bredt input fra oplandskonsulenterne vedrørende deres
arbejde og deres ønsker. Herunder præsenteres de samlede resultater inden for de seks kategorier af
spørgsmål. Der er desuden samlet et overblik over de væsentligste kommentarer, som blev givet i
forbindelse med undersøgelsen.
Opbygning af kompetencer som oplandskonsulent
Spørgsmålene i denne kategori drejer sig både om oplandskonsulenternes overordnede tilfredshed med
arbejdet som oplandskonsulent og hvorvidt de føler sig kompetente til opgaven hhv. før og efter
kursusforløbet under ordningen. Ligeledes spørges der til, hvordan oplandskonsulenterne opfatter
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opgaven, og hvor stor en del af deres samlede arbejdstid, oplandskonsulenterne gennemsnitligt bruger på
opgaven.
Samlet set, er oplandskonsulenterne godt tilfredse med deres arbejde. Som det fremgår af figur 1 er 17
(70 %) af konsulenterne tilfredse eller meget tilfredse. 7 (30 %) konsulenter svarer nogenlunde på
spørgsmålet.

Figur 1. Oplandskonsulenternes tilfredshed med arbejdet (1 – meget utilfreds; 5 – meget tilfreds).

Oplandskonsulenterne blev bedt om at vurdere, hvor kompetente de var til at løse opgaverne som
oplandskonsulent før og efter det indledende kursusforløb. Som det fremgår af figur 2 og 3, har
kursusforløbet bidraget markant og positivt til, at oplandskonsulenterne føler sig godt klædt på
(gennemsnitvurdering er gået fra ”nogenlunde” (2,8) til ”godt” (3,5)).

Før kursusforløb

Efter kursusforløb

Figur 2 og 3. Oplandskonsulenternes vurdering af at være kompentent til opgaven før og efter kursusforløbet.

Af kommentarerne til kursusforløbet fremgår det, at oplandskonsulenter særligt fremhævede kursusmodul
1 og 2, men at der er generel tilfredshed med alle moduler og at relevansen er tydelig.
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Oplandskonsulenternes egne beskrivelser af deres opgave viser, at de generelt er meget enige om
opgavens indhold og omfang. Det nævnes, at opgaven for deres vedkommende primært handler om
placering af minivådområder, men at det indgår som del af ordningen vedrørende kollektive
miljøvirkemidler. Heri kan tolkes en indirekte kritik af, at opgaven begrænser sig til at fokusere på
minivådområder. Oplandskonsulenterne vil gerne være mere end blot
”minivådsområdeplaceringskonsulent”, hvilket også var et tema under evalueringsworkshoppen.
Værktøjer
Oplandskonsulenterne bruger en række forskellige IT-værktøjer i forbindelse med deres opgaver. I
spørgeskemaundersøgelsen er særskilt spurgt ind til brugen af værktøjet Kollecto. Det er fra
projektledelsens side allerede fokus på forbedringer af værktøjet, som det også fremgår af kommentarerne
fra evalueringsworkshoppen.
Kollecto
I spørgeskemaundersøgelsen blev oplandskonsulenterne bedt om at vurdere registreringsværktøjet
Kollecto jf. figur 4.

Figur 4. Oplandskonsulenternes vurdering af Kollecto (1 – meget dårligt; 5 – meget godt).

Som det fremgår, bliver værktøjet vægtet meget lavt, hvilket også kom frem under
evalueringsworkshoppen. I de uddybende kommentarer i skrives at idéen med værktøjet og muligheden for
at bruge kort og ortofotos på tablet er godt, men at programmet ikke virker eller i bedste fald kører meget
ustabilt. Muligheden for at notere oplysninger fra landmanden og muligheden for at kunne dele viden om
eksempelvis placering af minivådområder noteres som gode potentialer. Desuden efterlyses GPS-funktion i
den tablet, værktøjet er installeret på.
Øvrige værktøjer
Af øvrige værktøjer, som oplandskonsulenterne bruger, fremhæves Scalgo som et rigtigt godt værktøj.
MapInfo graveværktøjet er ligeledes brugbart. Nogle oplandskonsulenter benytter sig af AgroGIS, og er
glade for det. Endelig nævnes et specifikt ønske om en vejledning til regneark til identifikation af landmænd
i egnede områder.
Opgaven hos landmanden
Kerneopgaven for oplandskonsulenterne er at facilitere, at de kollektive virkemidler bliver implementeret,
og i den forbindelse er kontakt og besøg hos landmænd et centralt element i opgaven. Som det fremgår af
figur 5, bliver oplandskonsulenterne generelt rigtigt godt modtaget hos landmændene.
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Figur 5. Oplandskonsulenternes vurdering af kontakten med landmændene (1 – meget dårlig; 5 – meget god).

I forhold til kontakt med landmænd, er der relativ stor variation i antallet af kontakter. Variationen gælder
både mellem de enkelte landmænd og mellem de regionale teams. Variationen kan hovedsageligt forklares
ved, at der er forskelligt potentiale for at anlægge minivådområder i de forskellige regioner i Danmark.
Samlet set har oplandskonsulenterne i 2017 været i kontakt med ca. 1500 landmænd, men dækker over en
stor variation på mellem 2 og 400 kontakter. På spørgsmålet om, hvor mange miniområder der forventes
anlagt i 2018, angiver oplandskonsulenterne samlet ca. 150 minivådområder.
Oplandskonsulenterne har en række forslag til, hvordan opgaverne hos landmændene kan gøres endnu
nemmere:
Flere virkemidler og udvidelse af potentialekortet
En større grad af fleksibilitet i forhold til reduktionsmål
Større fleksibilitet i forhold til regler og et mindre kompliceret ansøgningssystem
Finansierede forundersøgelser på projekter
Oprettelse af en mellemfinansieringsordning så landmændene har mulighed for at låne penge
indtil udbetaling af støtte
• Øge oplandskonsulenternes viden om dræn, herunder tilgængeliggøre oplysninger om
eksisterende dræn
• Gruppebesøg hos landmænd
• Et online-tilgængeligt markkortværktøj, som kan give et bedre overblik om større egnede områder

•
•
•
•
•

Listen skal ses som input til et idékatalog.
Samarbejde mellem oplandskonsulenterne
Samarbejdet med de øvrige oplandskonsulenter er central for at løsningen af opgaverne. I
spørgeskemaundersøgelsen er spurgt til både det generelle samarbejde mellem alle oplandskonsulenter og
det samarbejde, der er i de fem teams.
Samarbejde med alle oplandskonsulenter
Overordnet set er oplandskonsulenterne tilfredse med samarbejdet med de øvrige konsulenter, hvilket
fremgår af figur 6.
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Figur 6. Oplandskonsulenternes vurdering af samarbejdet med de øvrige konsulenter (1 – meget dårligt; 5 – meget godt).

Af udfordringer i samarbejdet nævnes i særlig grad store afstande mellem oplandskonsulenterne som en
begrænsende faktor for samarbejdet. Desuden påpeger flere konsulenter, at de forskellige lokale
potentialer for anlæggelse af minivådområder, kan påvirke samarbejdet på tværs negativt, da det kan have
indflydelse på de ressourcer der bliver fordelt mellem teams. Endelig anføres det, at forskelle i arbejdstid –
nogle arbejde mindre end halv tid, andre arbejder fuld tid som oplandskonsulent – skaber udfordringer.
Samlet set vurderer alle respondenter, at der er potentiale for at forbedre samarbejdet yderligere.
Oplandskonsulenternes forslag til forbedringer, som kan styrke relationerne yderligere, fremgår af følgende
punktopstilling:
•
•
•
•
•
•
•
•

Holde inspirationsmøder på tværs af teams
Holde regionale, fysiske møder
Øge kendskabet til hinandens specialer og forskellige kompetencer
Oprette mindre grupper i gruppen
Opdele teams på en anden måde, som ikke kun er begrundet i geografi
Udsende nyhedsbreve med regionale nyheder til alle
Fælles møder et par gange om året med fokus på nye værktøjer, ny viden, lovgivning mv
Fælles besøg hos interesserede landmænd.

Listen skal ses som input til et idékatalog.
Samarbejdet i teams
Oplandskonsulenterne arbejder sammen i fem regionale teams. Overordnet set er oplandskonsulenterne i
alle teams godt tilfredse med det samarbejde, de har i deres team. Som det fremgår af figur 7, er over 80 %
af oplandskonsulenterne godt eller meget godt tilfredse med samarbejdet.
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Figur 7. Oplandskonsulenternes vurdering af samarbejdet i teams (1 – meget dårligt; 5 – meget godt).

Af udfordringer der i særlig grad vedrører samarbejdet i teams, anfører oplandskonsulenterne også her de
geografiske afstande, herunder at de fynske oplandskonsulenter sidder fysisk i Jylland. Desuden er der en
stærk opmærksomhed på forholdet mellem firmainteresser og oplandskonsulentinteresser, hvilket i nogle
tilfælde påvirker samarbejdet mellem oplandskonsulenterne. Endelig nævnes praktikken omkring
koordinering og overblik over arbejdet i teams, som en mindre udfordring.
Også i forhold til samarbejdet i teams, ser oplandskonsulenterne gode muligheder for at forbedre
samarbejdet, hvoraf nogle af overstående, generelle forbedringsforslag også gælder for samarbejdet i
teams:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Holde flere møder inden for teamet
Oprette mindre arbejdsgrupper under teamet
Samarbejde på tværs af teams, hvor det giver mening
Tage på konkrete besigtigelser sammen med hinanden og sammen med ressourcepersoner fra
f.eks. SEGES
Dele konkrete problemstillinger og hjælpe hinanden med løsninger
Kvalitetssikre hinandens ansøgninger
Sidde på kontor sammen en gang om måneden
Afholde socialt arrangement f.eks. i forlængelse af fagligt arrangement
Fælles besøg hos landmand
Sikre prioritering af oplandsarbejdet i forhold til andet arbejde.

Listen skal ses som input til et idékatalog.
Samarbejde med omverdenen
Spørgsmålene i denne kategori vedrører oplandskonsulenternes samarbejde med andre. Spørgsmålene
vedrører samarbejdet med hhv. SEGES, kommunerne og de grønne organisationer.
Samarbejdet med SEGES
SEGES koordinerer oplandskonsulentordningen og er oplandskonsulenternes arbejdsgiver. Samarbejdet
vurderes samlet set som værende godt, men enkelte oplandskonsulenter anfører samarbejdet som dårligt
eller nogenlunde jf. figur 8.

Figur 8. Oplandskonsulenternes vurdering af samarbejdet med SEGES (1 – meget dårligt; 5 – meget godt).
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Flere oplandskonsulenter anfører, at der allerede er etableret et godt samarbejde. Det primære i
forbedringsforslagene er mere og bedre struktureret information. Oplandskonsulenternes forslag til
forbedringer fremgår af nedenstående liste:
• Øge information om projektstatus, nyt på området mv. eksempelvis via et nyhedsbrev til
oplandskonsulenterne
• Hjælp i ”marken” f.eks. i form af input (”second opinion”) til konkrete projekter
• Bedre vejledninger (trin-for trin) og mere undervisning til IT-redskaber og værktøjer, gerne 1-til-1
sessioner
• Flere hands-on workshops.
Listen skal ses som input til et idékatalog.
Samarbejdet med kommunerne
Samarbejdet med kommunerne er i de fleste tilfælde stadig i en indledende fase. Samlet set angiver
oplandskonsulenterne, at de er godt tilfredse med samarbejdet, jvnf. figur 9.

Figur 9. Oplandskonsulenternes vurdering af samarbejdet med kommunerne (1 – meget dårligt; 5 – meget godt).

Også i forhold til kommuner anfører oplandskonsulenterne at information og dialog er vigtig.
Forbedringsforslag er følgende:
• Have fokus på en åben og positiv dialog med kommunerne, velvidende at kommunerne er meget
forskellige.
• At man i bidrager til kommunernes viden om oplandskonsulentordningen
• At SEGES i samarbejde oplandskonsulenterne skaber overblik over de juridisk udfordringer der
måtte være i at opnå nødvendige tilladelser til at gennemføre projekterne.
Listen skal ses som input til et idékatalog.
Samarbejdet med grønne organisationer
I oplandskonsulentordningen er der lagt op til, at de grønne organisationer inddrages i arbejdet. Der er dog
ikke i særligt omfang etableret samarbejde endnu, hvilket ses i figur 10, i de tilfælde hvor der er svaret ”ikke
relevant”.
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Figur 10. Oplandskonsulenternes vurdering af samarbejdet med grønne organisationer (1 – meget dårligt; 5 – meget godt).

I oplandskonsulenternes forslag til forbedringer fremgår både et generelt ønske om at etablere et tættere
samarbejde med grønne organisationer, men forslagene er for nuværende ikke så konkrete, at der kan
laves en liste over mulige tiltag.
Fremtidsønsker til opgaver, uddannelse og værktøjer
Som del af spørgeskemaundersøgelsen fik oplandskonsulenterne mulighed for at give input til i form af
ønsker til fremtidige arbejderopgaver, uddannelse & kompetenceløft, og værktøjer eller lignende.
Opgaver
På spørgsmålet om fremtidige arbejdsopgaver, er det et gennemgående ønske at inkludere flere
virkemidler og dermed have en bredere pallette af forslag med, når der skal findes helhedsorienterede
løsninger på miljøproblemer. Af listen af forslag er der:
• At inkludere et bredt spektrum af virkemidler, ud over minivådområder, vådområder og
skovrejsning
• Være mellemmand mellem lodsejer og myndigheder, når der skal findes helhedsløsninger, hvor
miljø, natur, grundvang og klima er i fokus
• Bidrage til generel information om miljøtiltag
• At være med til at fremme oplandstankegangen bredt
• At indgå i et tættere samarbejde med vandrådene og vandområdestyregrupperne
Listen skal ses som input til et idékatalog.
Uddannelse
Blandt oplandskonsulenterne er der et generelt ønske om løbende at sikre et passende uddannelsesniveau,
som bidrager til, at de er klædt ordentligt på videnmæssigt og tekniske til at løse opgaver nu og i fremtiden.
Af konkrete forslag nævner oplandskonsulenterne:
•
•
•
•
•

Mere uddannelse om dræning, drænkort, koter og projektering
Større indblik i vandets veje og vandoplande
Nyeste viden om næringsstoffer (kvælstof, fosfor) processer og virkemidler
Seminarer / webinarer om MijlGIS, Scalgo, Kollecto og øvrige værktøjer
Kursus om ansøgningen og udbudsmaterialer
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• Kollegaoplæring vedr. IT-værktøjer
• Nyeste status for miljømål og indsatser
• Mere viden om lovgivning der berører området
Listen skal ses som input til et idékatalog.
Værktøjer
Med hensyn til værktøjer så er hovedbudskabet fra oplandskonsulenterne, at det vigtigste er at de
værktøjer, der allerede er introduceret fungerer godt. Enkelte påpeger, at der allerede er nok IT-værktøjer.
Herudover foreslås:
•
•
•
•
•
•
•
•

Flere GIS-værktøjer
GPS højdemåler i tablet
Arkivadgang til drænkort
Visualiseringsværktøj for projekter
Bedre MapInfo
Bedre tegneprogram
Bedre opfølgningssystem (mht. besøg og aftaler)
Mulighed for at registrere andre målrettede virkemidler i eksisterende værktøj

Listen skal ses som input til et idékatalog.
Yderligere kommentarer
Afslutningsvist var der i spørgeskemaet mulighed for at skrive yderligere kommentarer og input til
oplandskonsulentordningen, hvoraf flere er gentagelser af allerede stillede forslag. De er listet herunder:
• En højere grad af helhedsperspektiv så hele oplandet tænkes med i løsninger
• Muligheder for at arbejde med lodsejere som ikke ligger i et egnet område, men som gerne vil
gøre en indsats
• I højere grad at benytte sig mere af entreprenører og inddrage dem tidligere i projektfasen
• Huske på, at det tager tid at starte nye ordninger op – og at denne ordning blandt lodsejere og
kommuner blot ses som en af mange muligheder.
Listen skal ses som input til et idékatalog.

18

Anbefalinger
Med baggrund i ovenstående resultater, og som afrunding på evalueringsrapporten, gives nedenstående
anbefalinger. Anbefalingerne er primært rettet til projektledelsen, men som det fremgår anbefales det, at
oplandskonsulenterne inddrages aktivt i det videre arbejde med at forbedre ordningen.
Det anbefales at:
• Projektledelsen gennemgår listen over specifikke udfordringer, der blev udarbejdet til
evalueringsworkshoppen og sørger for at finde hurtige løsninger på disse – i samarbejde med alle
eller relevante oplandskonsulenter.
• Projektledelsen gennemgår listen af generelle udfordringer, der blev udarbejdet på
evalueringsworkshoppen, og beslutter hvordan de kan håndteres.
• Projektledelsen arbejder for, at de på evalueringsworkshoppen identificerede særlige temaer er i
fokus i deres arbejde i nær fremtid, med henblik på at udarbejde handleplan for at imødekomme
ønsker fra oplandskonsulenterne.
• Projektledelse løbende vurderer behovet for yderligere kurser og uddannelse for
oplandskonsulenterne.
• Projektledelsen i et fremadrettet perspektiv gør sig overvejelser om, hvordan
oplandskonsulentordningen kan udvides til at omfatte flere virkemidler end minivådområder.
• Projektledelsen sætter ressourcer af til at forbedre Kollecto, så det bliver et brugbart værktøj for
oplandskonsulenterne.
• Projektledelse har løbende fokus på at kvalitetssikre kerneopgaven i form af
oplandskonsulenternes kontakt med landmænd, og fremrettet også inddrager landmændenes
erfaringer i evalueringer.
• Projektledelsen og oplandskonsulenterne i fællesskab fastholder drøftelsen af, hvad det gode
samarbejde er, hvor ofte man mødes, og hvordan den gode relation bedst opretholdes. Dette er
både relevant for samarbejdet generelt og for samarbejdet i de enkelte teams.
• Projektledelsen jævnlig gennemgår denne rapports idéer til at forbedre samarbejdet både mellem
SEGES og oplandskonsulenterne men også med kommuner og grønne organisationer.
• Projektledelsen løbende vurderer behovet for nye arbejdsopgaver og behovet for værktøjer.
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Bilag A: Program for evalueringsworkshop
________________________________________________________________________________
Evalueringsworkshop, oplandskonsulentordningen
Dato: torsdag d. 7. december 2017 kl. 10-15
Sted: Agro Food Park 15, Skejby
Deltagere: 9 oplandskonsulenter + Simon Bjorholm + Peter Stubkjær Andersen (Facilitator)
______________________________________________
Program:
10:00 – 10:30: Ankomst – kaffe & te – ”check-in”
10:30 – 10:45: Velkomst – deltagerpræsentation – formål og program for workshoppen
10:45 – 11:00: Introduktion til første runde gruppearbejde
11:00 – 11:30: Gruppearbejde (tre grupper) med fokus på oplandskonsulentarbejdet indtil videre:
Trafiklys: rød – gul – grøn:
- Rød: Stop med at gøre dette
- Gul: Justér dette
- Grøn: Fortsæt som hidtil med dette
11:30 – 11:50: Præsentation og diskussion af de tre gruppers trafiklys
11:50 – 12:00: Identifikation af særlige opmærksomheder – information om eftermiddagens program
12:00 – 13:00: Frokost og pause
13:00 – 14:00: Gruppearbejde om særlige opmærksomheder (”udfolde dem der er i gul”) – 2-3 runder
14:00 – 14:30: Præsentation af konkrete input til, hvordan de gule opmærksomheder kan justeres.
14:30 – 15:00: Afrunding – farvel og tak – kaffe og kage
______________________________________________
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Bilag B: Spørgeskema til oplandskonsulenter
________________________________________________________________________________
København d. 8. december 2017
Kære oplandskonsulent,
Denne undersøgelse er del af projektet ”Oplandsrådgivning til kollektive miljøindsatser” som
Seges er overordnet ansvarlig for. Projektet er finansieret gennem Promilleafgiftsfonden. Som del
af projektet indgår en foreløbig evaluering med udgangen af første år (2017) og en opfølgende
evaluering efter andet år (2018). Evaluering for første år skal bidrage til, at projektets afvikling kan
justeres og optimeres, på baggrund af oplandskonsulenternes input.
Oplysninger der indtastet i denne undersøgelse bliver behandlet fortroligt og renset for navne og
andre kendetegn. Oplysninger vil blive brugt til udarbejdelsen af evalueringsrapporten for første
år, som vil indeholde en række anbefalinger til projektledelsen. Den endelig rapport forventes
færdig i januar 2018.
Dataindsamlingen og -bearbejdningen forestås af Lektor Peter Stubkjær Andersen fra Københavns
Universitet, som Seges har bedt om at udarbejde evalueringen. Spørgsmålene i denne
undersøgelse er blevet til på baggrund af interviews med projektledelsen (Simon Rosendahl
Bjorholm og Irene Wiborg) samt input fra evalueringsworkshop afholdt d. 7. december 2017, hvor
9 oplandskonsulenter deltog. Spørgsmål og kommentarer kan rettes til Peter, se nedenstående
kontaktoplysninger.
Spørgeskemaet er udsendt til alle oplandskonsulenterne. I bedes udfylde undersøgelsen senest
fredag d. 15. december 2017.
Tak på forhånd for jeres input.
Peter Stubkjær Andersen
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN), Københavns Universitet
Email: stub@ign.ku.dk
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1. Baggrund
Første del af spørgsmålene angår baggrundinformation.
Ansættelsesforhold (indtast arbejdsplads)
________________________________________
Uddannelsesbaggrund (Indtast uddannelsesbaggrund; seneste/højeste
uddannelsesniveau)
________________________________________
Alder (Indtast alder)
_____
Køn (vælg)
(1)

 Kvinde

(2)

 Mand

2. Klædt på som oplandskonsulent
Disse spørgsmål angår den overordnede arbejde som oplandskonsulent.
Beskriv kortfattet med egne ord, hvilken opgave du har som oplandskonsulent
________________________________________
Hvor stor del af din samlede arbejdstid bruger du på arbejdet som oplandskonsulent (i
%)?
(1)

 10%

(2)

 20%

(3)

 30%

(4)

 40%

(5)

 50%

(6)

 60%

(7)

 70%

(8)

 80%

(9)

 90%
22

(10)

 100%

Samlet set, hvor tilfreds er du med dit arbejde oplandskonsulent?
(fra 1-5, hvor 1 er meget dårligt og 5 er meget godt)
(1)

1

(2)

2

(3)

3

(4)

4

(5)

5

Samlet set, hvor godt følte du dig klædt på til opgaverne som oplandskonsulent, da du
startede?
(1 – 5, hvor 1 er meget dårligt og 5 er meget godt).
(1)

1

(2)

2

(3)

3

(4)

4

(5)

5

Hvilke dele af kursusforløbet som oplandskonsulent, har du sat mest pris på / er mest
relevant for dine opgaver som oplandskonsulent?
(Skriv minimum 1 kursus/forløb, højst 3)
________________________________________
________________________________________
________________________________________
Samlet set, hvor godt følte du dig klædt på, efter kursusforløbet?
(1 – 5, hvor 1 er meget dårligt og 5 er meget godt).
(1)

1

(2)

2

(3)

3

(4)

4
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(5)

5

3. Værktøjer
Der er udarbejdet et registreringsværktøj (Kollecto, Niras), som skal anvendes som støtte til
arbejdet som oplandskonsulent.
Samlet set, hvor godt synes du registreringsværktøjet fungerer i forhold til at løse
opgaven som oplandskonsulent?
(1 – 5, hvor 1 er meget dårligt og 5 er meget godt).
(1)

1

(2)

2

(3)

3

(4)

4

(5)

5

Hvilke funktioner i registreringsværktøjet er du særligt tilfreds med?
________________________________________
Hvilke forbedringsforslag har du til registreringsværktøjet?
________________________________________
Har du kommentarer eller forslag til øvrige værktøjer (fx Scalgo, kort mv)?
________________________________________
4. Opgaven hos landmanden
En stor del af opgaven som oplandskonsulent består i at varetage kontakten med landmænd
(lodsejere), som har interesse og et eller flere arealer af potentiale for minivådområder.
Hvor mange landmænd har du samlet haft kontakt med som oplandskonsulent? (Indtast
ca. antal)
_____
Hvordan er du generelt blevet modtaget, at de landmænd, du har været i kontakt med i
forbindelse med opgaven som oplandskonsulent?
(1 – 5, hvor 1 er meget dårligt og 5 er meget godt).
(1)

1
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(2)

2

(3)

3

(4)

4

(5)

5

Hvor mange endelige aftaler om anlæggelse af minivådområder i 2018 forventer du at
indgå?
(Indtast ca. antal)
_____
Hvordan kunne opgaverne hos landmændene gøres endnu nemmere?
(Skriv forslag og idéer).
________________________________________
5. Samarbejde mellem oplandskonsulenterne
Der er i alt 28 oplandskonsulenter i Danmark fordelt på 5 regionale teams. Disse spørgsmål angår
både det brede samarbejde og det snævre samarbejde i teams.
Samlet set, hvordan tilfreds er du med samarbejdet med alle de øvrige
oplandskonsulenter?
(1 – 5, hvor 1 er meget dårligt og 5 er meget godt).
(1)

1

(2)

2

(3)

3

(4)

4

(5)

5

• Hvilke udfordringer ser du i samarbejdet mellem alle oplandskonsulenter?
(Skriv)
________________________________________
Hvilke muligheder ser du, for at forbedre samarbejdet mellem alle oplandskonsulenterne?
(1 – 5, hvor 1 er meget dårlige og 5 er meget gode).
(1)

1

25

(2)

2

(3)

3

(4)

4

(5)

5

Har du forslag til forbedringer af samarbejdet med alle øvrige oplandskonsulenter?
(Skriv forslag)
________________________________________
Hvilket team er du med i?
(1)

 Team Nordjylland

(2)

 Team Midtjylland

(3)

 Team Sønderjylland

(4)

 Team Fyn

(5)

 Team Sjælland

Samlet set, hvor tilfreds er du med samarbejdet i dit team?
(1 – 5, hvor 1 er meget dårligt og 5 er meget godt).
(1)

1

(2)

2

(3)

3

(4)

4

(5)

5

Hvilke udfordringer ser du i samarbejdet i teamet?
(Skriv)
________________________________________
Hvilke muligheder ser du, for at forbedre samarbejdet mellem oplandskonsulenterne i dit
team?
(1 – 5, hvor 1 er meget dårligt og 5 er meget godt).
(1)

1
26

(2)

2

(3)

3

(4)

4

(5)

5

Har du forslag til forbedringer af samarbejdet med oplandskonsulenter i dit team?
(Skriv)
________________________________________
6. Samarbejde med omverdenen
Udover samarbejdet med oplandskonsulenterne har I også relationer til andre fx, Seges
(arbejdsgiver), kommunerne og grønne organisationer.
Samlet set, hvordan tilfreds er du med samarbejdet med Seges?
(1 – 5, hvor 1 er meget dårligt og 5 er meget godt).
(1)

1

(2)

2

(3)

3

(4)

4

(5)

5

Har du forslag til, hvordan samarbejdet med Seges kan forbedres?
(Skriv)
________________________________________
Samlet set, hvordan tilfreds er du med samarbejdet med kommunerne?
(1 – 5, hvor 1 er meget dårligt og 5 er meget godt).
(1)

1

(2)

2

(3)

3

(4)

4

(5)

5

(6)

 Ikke relevant
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Har du forslag til, hvordan samarbejdet med kommunerne kan forbedres?
(Skriv)
________________________________________
Samlet set, hvordan tilfreds er du med samarbejdet med grønne organisationer?
(1 – 5, hvor 1 er meget dårligt og 5 er meget godt).
(1)

1

(2)

2

(3)

3

(4)

4

(5)

5

(6)

 Ikke relevant

Har du forslag til, hvordan samarbejdet med grønne organisationer kan forbedres?
(Skriv)
________________________________________
7. Fremtidsønsker til opgaver, uddannelse, værktøjer mv.
Efter det indledende forløb som oplandskonsulent, har du nu indblik i arbejdets opgaver og hvilke
kompetencer og værktøjer der er nødvendige, for at løse opgaverne tilfredsstillende. Denne
kategori angår ønsker til fremtiden samt giver mulighed for at skrive kommentarer i øvrigt.

Hvilke opgaver ser du som mulige fremtidige arbejdsopgaver for oplandskonsulenter
(Skriv)
________________________________________
Hvilke ønsker og behov for kompetenceløft og uddannelse har du i forhold til arbejdet
som oplandskonsulent i fremtiden?
(Skriv).
________________________________________
Hvilke ønsker og behov ser du for yderligere værktøjer eller lignende ser du i forhold til
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arbejdet som oplandskonsulent i fremtiden?
(Skriv)
________________________________________
Har du andre kommentarer, forslag, eller ønsker til forbedringer som kan gøre arbejdet
som oplandskonsulent nemmere eller mere relevant?
(Skriv)
________________________________________
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