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Hvad er problemet?

• Pres på vores 
landdistrikter og 
landskaber! 

– Fraflytning + demografi 

– klima

– presset økonomi i 
landbruget

– tab af biodiversitet 

– vandmiljø udfordringer



Hvad er løsningen?

Genforhandler hvem der ejer jorden og 
hvordan den bruges!!

Frivilligt og på baggrund af de lokale ønsker

FORDI…  Vi kan opnå en bedre driftsøkonomi

i landbruget, forbedre vandmiljøet, sikre natur

og biodiversitet, skabe bedre adgang til 
naturen OG fastholde attraktive landdistrikter



Grundidé:

– Et strategisk dokument

– Kompakt

Kunsten at finde en balance mellem….

� det visionære og det nærværende

� rummelighed og rammesættende

� det nærdemokratiske og styrede

� det overordnede og det konkrete

Procesplan 



Parter

• Landbrug & Fødevarer

• Friluftsrådet

• Dansk Skovforening

• Danmarks Naturfredningsforening

• KL

• Realdania

• Danmarks Sportsfiskerforbund

• Danmarks Jægerforbund

• Bæredygtigt Landbrug

• Dansk Ornitologisk Forening

• Økologisk Landsforening

Formand

Søren Møller, Landsformand 

for DGI

Plus

DGI

Landdistrikternes Fællesråd
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• På tværs af sektorer og aktører

• Sammensat af Agri Nord, 
Landbrugsstyrelsen og 
Mariagerfjord Kommune

• Udvikle en ny måde at facilitere
forandringsprocesser i det åbne 
land => ny forvaltningskultur

• Facilitere, understøtte, udfordre 
og inspirere

• Se muligheder, skabe 
sammenhæng

• Råd for Lokal Forandring

Fælles facilitatorfunktion

Facilitator: person der hjælper en gruppe 

mennesker med at definere og nå et fælles mål





National jordreform

2022



Visionen

Mariagerfjord Kommune skal være et godt sted at bo, 
leve og arbejde. 

Vi vil skabe varige og positive forandringer for mennesker, natur og miljø.

Vi vil skabe merværdi og en øget attraktivitet.

Vi tror på, at vi i FÆLLESSKAB kan gøre området omkring Glenstrup Sø, 

Østerkær Bæk og Sønderkær Bæk ENDNU mere attraktivt, og samtidig 

opnå bedre resultater på flere bundlinjer ved at tilbyde en multifunktionel 

jordfordeling



Collective Impact – det åbne land som 
dobbelt ressource

Fælles Forandring 
– vejen til en bedre brug 
af det åbne land

• Opland 60 km2 hvor 72% landbrugsjord

• Mere end 1000 ejendomme

• 14 km øst-vest

• Kerneområde Natura 2000



DRIFTSØKONOMI

• Landmændene kan reducere 
transportomkostninger ved at 
samle jorder omkring 
driftsbygningerne og/eller på 
hver sin side af motorvejen. 
Med fokus på markstørrelse 
kan der opnås 
driftsforbedringer.

Potentialer ved multifunktionel 
jordfordeling



BIODIVERSITET

• Naturarealerne kan 
sammenlægges og opnå 
størrelse, som kan 
understøtte naturlig 
helårsgræsning og bedre 
rentabilitet

Potentialer ved multifunktionel 
jordfordeling



Potentialer ved multifunktionel 
jordfordeling

LANDDISTRIKTSUDVIKLING

• Kombinationen af gode 
pendlingsmuligheder og 
Glenstrup Sø som fælles 
identitet i området kan 
skabe iværksættere inden 
for turisme, rekreation og 
små-landbrug. 



• Multifunktionel 
jordfordeling

• Kompensation for 
værditab

• Køb-salg

• Hjælp til organisering

• Hjælp til afsætning

• Direkte rådgivning

Værktøjskassen



• Forberedelse af 
afgræsning (hegning, 
rydning osv)

• Restaurering af vandløb

• Genopretning af naturlige 
vandstandsforhold

• Hjælp til ansøgninger 
(stier, formidling o.l.)

• Sekretariat

Værktøjskassen



• 8 lokale
Lise Murmann, Karen 
Andersen, Eva Friborg, 
Flemming Rasmussen, Søren 
Visti Sørensen, Claus 
Storgaard Nielsen, Erik 
Kristensen, Niels Roloff

• 2 politikere
Jørgen Hammer Sørensen og 
Svend Skifter Andersen

Råd for Lokal Forandring

• 2 erhvervsfolk
Tom Aalund Madsen
Frank Kristensen



• Sikre inddragelse af lokal 
viden

• Sikre balance mellem 
interesser og geografi

• Sikre sammenhæng

• Rådgive 
facilitatorfunktion

• Samle lokale ideer i 
Lokal Udviklingsplan

Med mere…

Råd for Lokal Forandring



• Forventninger til 
rådsmedlemmer

– Aktiv inspirerende ind i 
rådet

– Ambassadør

– Medvirker til at ‘alle’ er 
med

– Medvirker til inspiration 
på tværs

Råd for Lokal Forandring



Hvad skal I gøre?

• Engagere jer og grib 
mulighederne

• Se glasset som mere end halv 
fuldt

• Tænk ud af boksen og overvej 
fremtiden!

• Se ud over egeninteresser

• Få fat i rådgiver, bank, 
kreditforening e.l.

• Snak med naboer, venner osv.



Hvad skal I gøre?

.Spørg Jer selv:

– Hvad er det der gør Jeres område fedt?

– Hvorfor er det I bor lige præcis her?

– Hvad fik Jer til at flytte her til?

– Hvad viser I frem for Jeres gæster?

– Hvad gør Jer stolte ved JERES område?

Spørg derefter Jer selv:

– Hvordan kan jeg være med til at sikre alt det gode?

– Hvem vil jeg gerne arbejde sammen med?
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Styrk det, der er det 

gode, vigtige, skønne og 

dét I er stole af!



Vinter-forår 2019: Dialog med 
lokalområdet

Sommer 2019: Lokal 
Udviklingsplan

Sommer 2019 – udgang 2021: 
Forhandlinger, ansøgninger mv.

Projekt slutter udgangen 2021

Tidsplan
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Kontakt:

Rasmus F. Frederiksen, 

rafre@mariagerfjor.dk

97 11 36 19


