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Tre argumenter for samarbejdsdreven planlægning:
•

•
•

Fra Bruxelles og Christiansborg er der kommet en række
reguleringer og incitamenter vedrørende fremtidens klima,
skov- og landbrug, natur, miljø og vandressourcer,
friluftsliv, landdistriktsudvikling mv. – de mødes i
landskabet – og kan ikke håndteres på ejendomsniveau
En række nye problemstillinger repræsenterer
uafgrænsede problemstillinger – ‘wicked problems’
I de konkrete landskaber vil mange forskellige aktører blive
berørt og der vil som ofte være et højt niveau af gensidig
afhængigheder – af ‘interdependencies’

Traditionelle former for planlægning og politikker er dårligt
egnede til at håndtere disse nye problemstillinger

De tre hovedaktører i landskabets forvaltning
Landmanden -

producent, ejer og
borger

Lokalsamfundet - Udviklingen af landskabet (place making) - Kommunen
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Et ‘landscape approach’ til håndtering af fremtidig
arealanvendelse er blevet vidt udbredt
• Adaptiv forvaltning
• Involvering og samarbejde
• Mange skala, funktioner og aktører
• Resiliens
• Opbygning af kapacitet til samarbejde
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Et ‘landscape approach’ til håndtering af fremtidig
arealanvendelse er blevet vidt udbredt
• Adaptive management
• Involvement and collaboration
• Multiple scales, functions and stakeholders
•
•

Men
det
er
ikke
klart
hvordan
disse
Resilience
principper
og building
ideer skal bringes i samspil
Involvement
and capacity
i praksis
Samarbejdsdreven landskabsplanlægning
kan være en løsning

Landskabstrategier: kontekst, proces, løsning
- en slags plan med klare prioriteringer og bredt ejerskab
Lovgivning og nationale/regionale planer og strategier

Programmer,
fonde mv.

 EUs landdistriktsprogram

Strategiprocessen
Opbygning
af interesse
og tillid
Status og
målsætning

Visioner og mål
Mobilisering
af
ressurces

 NATURA 2000
 Vandmiljøplaner
 Andet

Strategien

Framing og
prioritering

 Helhedsplan
 Strategiske
projekter

Kommuneplanlægning
og kommunal
naturforvaltning
 Udpegninger
 Retningslinier
 Rammer
 Lokalplaner

Landmandens og andre primære forvalteres egne planer, borgernes og lokalsamfundenes visioner og mål
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Første eksempel – Det Nordmorske bakkeland
Oprindelig projektbeskrivelse
• At skabe en helhedsorienteret
landskabsstrategi, der integrerer
molerlandskaber, vådområder,
nærrekreative landskaber og
alternative bosætningsformer i
det åbne land, der kan bidrage til
landskabsforvaltning.
• Afsæt i landskabet på Nordmors
med særlig tilknytning til
Sejerslev og områdets unikke
molerforekomster
• Samlet strategi med vision,
principplan og strategiske
projekter
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Vision for det Nordmorske Bakkeland
Visionen er:

at udvikle fremtidens landskaber på
Nordmors til et fortællende landskab med
moleret og geologien som centrale
omdrejningspunkter for bosætning,
erhverv og turisme.
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Målsætningerne handler om
• Fortælling – formidling af det nordmorske landskab

• Anerkendelse og blik mod Thy – anerkendt udpegning
og samarbejde med Nationalpark Thy
• Erhvervs- og turismeudvikling

• Sammenhæng – stisystemer og bedre rekreative
muligheder
• Fællesskab – igangsætning af nye initiativer og
dialogbaseret samarbejde
• Harmoni – mellem beskyttelse og
udviklingsorienterede indsatser
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Helhedsplanen
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Strategiske projekter
• Anerkendt udpegning, Hanklit – UNESCO, naturpark m.v.
• Ambassadørkorps og Molerbakkerne.dk

• Ejerslev Havn – fortsat udvikling af havnen
• Fossilmuseum / moleroplevelsescenter
• Feggeklit – Vindens Hus, fortællingen om Hamlet, bedre
adgangsforhold
• Øget tilgængelighed og støttepunkter
• Områdefornyelse – Bjergby og Sundby
• Kortlægning og naturforvaltning
• Vådområdeprojekter – Frostkær
Herudover er der en fredning undervejs og et holdningsskift
hos de fleste politikkere mht til nye indvindingsområder
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Andet eksempel: Forslag til strategi for Nørreådalens
landskab og en lokal for Ø-området
En regional for hele ådalen
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Udgangspunkter
• Landskabet er i forandring – bliver
vådere, mange arealer er opgivet,
naturen har fået højere prioritet
• Ådalen rummer meget store arealer
med organiske jorder
• Strukturudviklingen de seneste årtier
har været markant – få meget store
brug, mange fritidsbrug, færre dyr

• Langt de fleste landbrugere foretrækker
en åben ådal
• Mange landbrugere er usikre på
engarealernes fremtid
• Der er generelt stor interesse for
deltagelse i samarbejde og fælles tiltag
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Processen har været lærerig og produktiv
2019
Interviews af
lodsejere

2020
Morgenkaffemøder
Offentlige foredrag

Orienteringsmøder

Temadag om vandet
Workshops

2021
Ekskursion

(Lokal strategi)
Workshops

Forslag til strategi
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Den regional strategi: visionen

15

08/09/2022

Den regional strategi: de to generelle mål:
A. Nørreådalens landskabskvaliteter – en relativt åben ådal med en
mosaik præget af jordbrug og natur – skal beskyttes og udvikles med
støtte til bl.a. græsning af ekstensivt drevne græsarealer og
gennemførelse af lavbunds- og vådområdeprojekter, hvor også hensyn til
natur og friluftsliv tænkes ind.
B. Forvaltningen af åen og vandets strømning gennem ådalen skal
gennemføres i balancerede hensyn til landbruget, naturen, og
klimaforandringerne.
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2 (af 6) konkrete mål
Landbrugets fortsatte
udviklingsmuligheder skal fremmes
gennem jordfordelingsprojekter som giver
muligheder for erstatningsjorder og bedre
arrondering ved gennemførelse af klima-,
miljø- og naturprojekter. Endvidere skal en
natur- og miljøvenlig drift af ekstensive
græsarealer understøttes bl.a. med støtte til
hegning, græsning, slåning og biomassehøst.
Ådalens naturværdier skal sikres og
udvikles gennem rådgivning, gennemførelse
af pleje- og naturprojekter, herunder
etablering af større, sammenhængende
græsningsarealer. Værdier knyttet til ådalens
skove og krat skal sikres og videreudvikles.
Endelig bør der afsættes plads til frie
naturprocesser.

4 prioriterede
projekter:
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- med vigtige eksempler fra den lokale strategi:
Prioriteret projekt: Større, sammenhængende græsningsarealer. Med
udgangspunkt i de på planen udpegede græsningsområder etableres et antal
større, sammenhængende græsningsarealer. Dette sker gennem aftaler med
lodsejerne og gennem den forestående jordfordeling.

08/09/2022

Vandet i ådalen
Målsætningen
Der skabes et
forvaltningsgrundlag for
vandet i ådalen, så der i en
synergi mellem
vandforvaltning,
naturprojekter og klimahensyn
sikres bedre muligheder for
afgræsning, biomassehøst og
adgang for dyr og mennesker.

Prioriteret projekt
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Friluftsliv, formidling mm. .
Målsætninger:
Projekter:
Ådalens friluftsliv skal
understøttes med flere og mere
sammenhængende tilbud for
gående, cyklende, ridende og
kano- og kajakroere mm. Der skal
i øvrigt etableres et
sammenhængende stiforløb fra
Viborg til Randers.
Ådalens betydning som leve- og
besøgssted skal understøttes
gennem mødesteder og
aktiviteter.
Der gennemføres en koordineret
formidling af natur- og
kulturhistoriske steder og
fortællinger.
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- med vigtige eksempler fra den lokale strategi:
Prioriterede projekter: Med udgangspunkt i de eksisterende stiruter etableres et
netværk af stier (vandre- og cyklestier). De forskellige ruter i netværket prioriteres.
Der etableres stiovergange i ådalen som vist på planen
Der etableres en kano-ophalingsplads ved Nybro v. Thorsager. Fra pladsen
anlægges en kortere sti langs åen med mulighed for at fiske.
Der udarbejdes et formidlingsprogram omfattende formidling af natur-og
landskabsværdierne i området samt oplysning om regler for adgang og god
’landskabsopførsel’.
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Hvad forskel vil strategien gøre? Her er mine bud:
• Vil fremme et samarbejde om ådalens fremtid
• Vil fremme afvejede hensyn – både ift de
enkelte interesser og ift helheden
• Vil fremme finansiering af projekter
• Vil bidrage til kommuneplanerne
• Vil bidrage til, at Nørreådalen udvikler sig til et
(endnu) bedre sted
• Vil blive anvendt som ‘model’ for andre ådales
planlægning og bidrage til den grønne
omstilling
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Tak for opmærksomheden

