
 

Videooptagelse af vandløb 
 

Ting, du skal vide, inden du går ud og optager video af dit/dine vandløb 

Find ud af navnet på vandløbet og vejnavn, der hvor du vil filme vandløbet, så du kan sige det i starten af filmen. Jo 
flere oplysninger, jo bedre. 

Hvis du er i tvivl om navnet på vandløbet eller andet, så ring til os på 71 99 33 43. Så finder vi ud af, om vandløbet er 
med i vandplanerne, hvad det hedder, og hvilket identifikationsnummer det har, inden du går ud og filmer. 

Her er et eksempel på, hvad du kan sige, mens du optager videoen 

Hej jeg hedder … 

Jeg står i (landsdel, by) ved (vandløbsnavn, navn på vej der krydser vandløbet). Her kan man se, at (vandet ikke løber, 
vandløbet er helt lige, gravet kanal). 

Gode råd til videooptagelse 

Du skal sørge for at holde din telefon vandret hele tiden, mens du optager video. 

Du skal stå sådan, at du har solen på din side eller i ryggen. Hvis du har solen foran dig, mens du filmer, bliver 
optagelsen meget mørk, og man kan ikke se, hvad du filmer. 

Du må ikke stå, hvor der er meget vind. Det ødelægger lyden, når der kommer vind ind på mikrofonen på telefonen. 

Stå ikke tæt på en vej. Lyd fra biler overdøver din stemme, når du fortæller om vandløbet. 

Stå gerne, så man kan se hvor meget vandløbet slynger sig, eller om det er helt lige, og hvor dybt vandløbet ligger. 

Hver video behøver ikke vare mere end omkring et eller to minutter. 

Sådan sender du video til Bæredygtigt Landbrug 

Fra Android telefon: 

Send videoen vedhæftet i en e-mail til info@baeredygtigtlandbrug.dk. Hvis videoen er for stor til at den kan sendes i 
en e-mail, kan du hente appen WeTransfer på 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wetransfer.app.live. Det er et program til at sende store 
videofiler. I appen vælger du din/dine videoer og trykker på ”next” i øverste højre hjørne af skærmen. I feltet ”to” 
skriver du info@baeredygtigtlandbrug.dk, og i feltet ”from” skriver du din egen e-mailadresse. Skriv også dit navn, 
landsdel, by og information om det vandløb, du har filmet i feltet ”message”. 

Fra computer: 

Send videoen vedhæftet i en e-mail til info@baeredygtigtlandbrug.dk. Hvis videoen er for stor til at den kan sendes i 
en e-mail, kan du sende den via http://wetransfer.com. Det er en hjemmeside, hvor du kan sende store videofiler. 
Tryk på den runde cirkel med + og vælg den video, du vil sende. Skriv e-mail du vil sende til, altså 
info@baeredygtigtlandbrug.dk og din egen e-mailadresse. Skriv også dit navn, landsdel, by og information om det 
vandløb, du har filmet. Tryk på ”overfør”. 

 


