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Fjerde demonstrationsprojekt i 
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Tillid og Ejerskab
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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



• Vi blev spillet ud mod hinanden
• Vi vidste ikke selv, hvad vi gerne ville
• Vi var dårlige til at kommunikere
• Vi var bange

• Vi blev et fællesskab
• Vi tog lederskab
• Vi fik formuleret en vision for 

området
• Vi turde lære



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



• Lokale, politikere og erhvervsfolk

• Sikre balance på tværs og 

lokalkendskab

• Ambassadører

• Rådgive facilitatorfunktion

• Engagerede i udvikling og 

formulering af ideer, initiativer og 

muligheder

• Understøtte realisering

Råd for Lokal 

Forandring



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.



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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• 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



• Multifunktionel jordfordeling

• Kompensation for værditab

• Hjælp til organisering

• Hjælp til afsætning

• Direkte rådgivning

• Forberedelse af afgræsning (hegning, rydning osv)

• Restaurering af vandløb

• Genopretning af naturlige vandstandsforhold

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

• Sekretariat

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.



• Kræver fokus på:

– Omkostningseffektivitet

– Demokratisk forankring

– Tværfaglighed

– Inklusion og eksklusion

– Ansvarsforskydning

– ‘Diskursivt demokrati’

Nye muligheder samskabelse

Strategiske pejlemærker



Kontakt:
Rasmus, Mariagerfjord Kommune,

rafre@mariagerfjord.dk

mailto:rafre@mariagerfjord.dk

