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



Mange interesser og behov skal 
opfyldes af vores arealressourcer 

Landbrug udgør 63 % af 
arealet i Danmark

Arealet med skov vokser for hvert år
og udgør 14 % af arealet – målet er 20-25%. 

2030 der være behov for 50 % flere fødevarer
45 % mere energi, 30 % mere vand
og  80 % mere stål. 

Siden 2000 er byzonen udvidet 
med 36 km2 hvert år

¼ af vores vilde dyr og 
planter er i fare for at uddø

Sommerhusområder er udvidet 
med 9 % siden 2000

Halvdelen af vores naturarealer
er under 1 ha.

FAO vurderer, at 40 % af verdensøkonomien er afhængig af 
adgang til økosystemtjenester og biodiversitet 
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- Demografisk 
skævvridning

- Fraflytning
- VE og klima



Optimering af vores anvendelse af 
landskaber

Når vi tager udgangspunkt i 
landskabet og tænker 
multifunktionelt er der store 
potentialer og synergier i forhold 
til traditionel sektortilgang i 
kommuner og stat

Værktøjet: Multifunktionel 
jordfordeling



Parter
• Landbrug & Fødevarer
• Friluftsrådet
• Dansk Skovforening
• Danmarks Naturfredningsforening
• KL
• Realdania
• Danmarks Sportsfiskerforbund
• Danmarks Jægerforbund
• Bæredygtigt Landbrug
• Dansk Ornitologisk Forening
• Økologisk Landsforening
• Landdistrikternes Fællesråd 
• DGI

Formand
Søren Møller, fhv. landsformand for DGI

4. demonstrationsprojekt 
i Mariagerfjord

+ DANVA og Dansk Energi



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



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 



• Vi vil sætte lokalbefolkningen i centrum og 

åbne vores værktøjskasser, som kan give 

mulighed for at realisere mange af de 

gode ønsker og ideer.

• Vi vil inspirere de 

mennesker, der har lyst til at 

engagere sig i eget område. 

• Vi vil være med til at udvikle 

ideer, hjælpe processen på 

vej og finde fælles løsninger. 

Lokal inddragelse



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. 





• På tværs af sektorer og aktører

• Bred faglighed 

• Tillid og legitimitet

• Kontinuitet i mødet med 

lokalområdet

• Sammenfattet udviklingsplan

• Understøtte realisering

Facilitatorfunktion

Facilitator: person der hjælper en gruppe 
mennesker med at definere og nå et fælles 
mål



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.
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• Samler initiativer, ideer og 

ønsker

• Præmis

– Lodsejers accept

– Lovligt

– En idé-sponsor

• Afsæt for forhandlinger om 

realisering

Lokal udviklingsplan



Nord og vest for Glenstrup Sø

Holmgård – Karlby – Andrup – Gettrup

Sti og adgang til sø

Levende landbohaver

Marginal natur 

Græsning og adgang til Holmgård Bakker 

Udlejning til fritidsbrug

Græsning i Kravdalen

Buffer langs nordsiden af søen med afgræsning 

Genåbning af tilløb til Gettrup bæk 

Besøgslandbrug for konventionelt landbrug 

Veteranjernbane og omgivelser

Oplagsarealer 

Nye temature og aktiviteter 

Skinnecykel 

Sti langs jernbane 

Større tværgående muligheder

Arronderingsjordfordeling

Cykelrute 18 og Mariagerfjord Ruten 

Cykelsti rundt om søen 

Hærvejens perler

Fiskeland Glenstrup Sø

Synergi mellem rekreative tiltag

Mulighedskatalog

Syd for Glenstrup Sø

Glenstrup – Holmgård

Skovrejsning og frugtplantage

Udbygning af stinetværk ved Glenstrup Sø

Fælles græsningsprojekt

Nedrivning af huse i Glenstrup by

Området omkring Østerkær Bæk 

V Tørslev – True – Svenstrup – Broløs

Kirkestien V Tørslev – Bolsbjerg– Trinbræt v veteranbanen – True – Svenstrup

Nedrivning af kondemneret hus og salg af areal til Vester Tørslev Kirke 

Shelterplads ved Vester Tørslev stenen

Fællesgræsning i området True – Østerkær bæk 

Gårdbutik i Skjellerup

Storparceller ved Svenstrup 

Genopretning af Sønderkær Bæk

Fiskedamme og Svenstrup Bæk 

Køkken i forsamlingshuset i True

Cykelstier mellem landsbyer

Trafiksikkerhed i True

Fællesarealer ved forsamlingshuset

Fællesgræsning gammel True Sø



Østerkær 
Bæk

Kravdal
Gettrup 

Bæk

Skovrejsning Nye stier og græsning
Begrænsning af fosfor

Synergi 2 potentialer
Synergi 3 potentialer
Synergi 4 eller flere potentialer
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Om to prioriterede projekter…



Gettrup Bæk

Lokalt ønske: genåbning af rørlagt tilløb til 
Gettrup Bæk

Om landskabet idag:
Fragmenteret – natur og ejerstruktur

5 lodsejere med forskellige incitamenter 
til jordfordeling og projektdeltagelse…

Mange potentialer (natur og 
biodiversitet, fisk og vandløb, 
genvådning af lavbund og 
kulstofbinding, regnvandshåndtering)…



Det handler om naturlig hydrologi

Vi havde klare lokale ønsker, 

lodsejeropbakning, et 

jordfordelingsværktøj til vores 

rådighed og uforløste 

potentialer…men manglede 

finansiering

Ny National Klima-

Lavbundsordning

Vi søgte i første runde i 2021 og fik 

tilsagn blandt ét af de 10 første 

projekter



Klimagasreduktion med stort OG ☺

Fremme biodiversiteten

Understøtte udvikling af 

naturforekomster

Genåbning af rørlagt vandløb

Genslyngning og hævning af 

vandløbsbund 

Sløjfning af dræn

Udtag af landbrugsjord til 

naturformål

Etablering af græsning (mulighed 

for hegn, spang mv)
Husk 

genforhand
-lingen



Glenstrup Enge

Lokale ønsker: fælles græsning, udvidelse 
af stinetværk, reduktion af fosfor til søen

Om landskabet:
Fladt forland – kuperet bagland
Fragmenteret – natur og ejerstruktur
Omdriftsjord med dårlig udbytte
Drænede kildebække
Gennemskåret af dybe grøfter
Overfladevand fra bagland og erosion
Offentlighedens adgang via eks. stier og 
rekreative faciliteter ved søen
Ildsjæle/foreningsliv
Jagtinteresser
Uforløste potentialer…natur, miljø, klima

Projektområde 
40 ha



Vision om fællesgræsning under ét hegn

Fase 1 (netop overstået):

Skabe grundlaget for visionen

Uendelig kaffe x møder x snak…

Genforhandling af ideer... 

Jordfordeling og afledte udfordringer..

Håndtering af ekstensiveringstab…

Deklaration om naturformål og sikring af 

adgang for alle…

Finde dyreholder mv.
Det lykkedes, fordi vi var 3 
fagligheder i projektteamet 
(kommune, Agri Nord og LBST) og 
takket være Realdanias pengekasse



Vision om fællesgræsning under ét hegn

Fase 2 (i gang):

Realisering af visionen

Værktøj: Klima-Lavbundsprojekt (ansøgning 

sendt)

-Fælleshegn på 40 ha, naturgenopretning, biodiversitet, 
og rekreative elementer…
-Etablering af grundejerforening for områdets lodsejere.
-Udarbejdelse af sti- og naturplan for området.



Det handler igen om genopretning af naturlig hydrologi 
med synergier til natur, vandmiljø og klima

Landbrug
Drænede kildebække

Dybe grøfter
Erosion og fosfortab

Terrænnære kildebække

Vådgøring af tørveholdig jord

Reduceret fosforbelastning

Mere og bedre natur

Tinglyst adgang for alle



Den multifunktionelle tankegang er kommet for at blive…

• Fremadrettet vil vi prioritere projekter som giver gevinst 
på flere bundlinjer – natur, klima, vandmiljø, rekreativt 
– for at udnytte landskabets potentialer bedst muligt 

• Aktuelt, i kommunens kommende klimaarbejde med 
udtag af lavbundsjord

• Aktuelt, i kommunens Natura 2000 områder til 
understøtning af gunstig bevaringsstatus for arter og 
naturtyper



• Multifunktionel jordfordeling

• Kompensation for værditab

• Direkte rådgivning

• Hjælp til organisering og afsætning

• Forberedelse af afgræsning (hegning, rydning osv)

• Genopretning af naturlige vandstandsforhold

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

• Sekretariat

Stort behov for integrerede 

projektbevillingsrammer 

Værktøjskassen – supplerende virkemidler



Vigtigste erfaringer 

1. Lokal udvikling, attraktiv bosætning og et 
rentabelt landbrugserhverv er en 
forudsætning for at udvikle langtidsholdbare 
og omkostningseffektive løsninger for natur, 
klima og miljø.

2. Facilitatorfunktionen er afgørende for at 
skabe troværdige processer og 
helhedsorienterede løsninger. Holdet skal 
sættes fra start og rumme faglig og 
organisatorisk bredde.

3. Lokal involvering og ejerskab er afgørende 
for at starte og fastholde 
forandringsprocesser. 

4. Fælles viden om lokalområdets og 
landskabets multifunktionelle potentialer 
åbner for nye muligheder i forhold til 
traditionel sektortilgang.





Mette Bramm, 

mebra@mariagerfjord.dk

Rasmus F. Frederiksen, 

rafre@mariagerfjord.dk

• Erfaringsopsamling på facilitatorfunktion og Råd for 
Lokal Forandring

• Evaluering af resultater ved forskerteam
• Afrapportering til byråd Mariagerfjord Kommune



Vigtigste pointer:
Man må ikke gå på kompromis med lokal inddragelse og mobilisering 
af lokal viden
Information og synlighed er afgørende vigtig. Det handler dog ikke kun 
om meget, men mere om præcision i information
Kobling mellem landdistriktsudvikling og udvikling af landbrug, miljø, 
klima og natur er central
Der skal være mulighed for mere lokal fleksibilitet i forhold til at 
omsætte national politik til lokale løsninger
Lokal inddragelse er også lokal folkeoplysning. 
Udvikling er noget man skal kunne skabe, men også gribe, som 
kommune, erhverv og borger
Jordfordeling giver musklerne til skabe forandringer i landskabet, både 
med udgangspunkt projekter og med udgangspunkt i 
arronderingsønsker
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