Friluftsliv
Kan jordfordeling åbne for nye rekreative muligheder?
Danskerne dyrker ofte og gerne friluftsliv. Men i mange lokale landskaber, hvor landbruget dominerer, kan
det knibe med de rekreative muligheder. De dyrkede marker er utilgængelige, og mange markveje er
efterhånden forsvundet eller ligger isoleret uden at skabe sammenhængende adgang.
Collective Impact Det Åbne land som dobbelt ressource har iværksat en række pilotprojekter, hvor man vil
forsøge at fordele jorden på en ny måde mellem jordejerne. Den såkaldte jordfordeling skal være til fordel
for både jordbrugsinteresserne og en lang række andre hensyn, herunder de rekreative muligheder.
Pilotprojekterne skal således afprøve mulighederne for at samle landbrugsejendommenes dyrkningsjord
nogle steder og skabe bedre plads til andre funktioner andre steder. ”Nogle steder mangler der bare
enkelte forbindelser mellem eksisterende markveje eller arealer med offentlig adgang før et område bliver
attraktivt at færdes rundt i. Måske kan en jordfordeling udbedre sådanne missing links for friluftslivets
muligheder”, udtaler Søren Præstholm fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns
Universitet. Han skal sammen med en gruppe forskere undersøge i hvilket omfang, pilotprojekterne skaber
nye rekreative værdier.
”Vi ved fra vores forskning, at netop bedre rundtursmuligheder er noget af det befolkningen efterspørger,
så det er en af de ting, vi vil se på i vores analyser” fortsætter en anden af forskerne, professor Frank
Søndergaard Jensen, der siden 1980’erne har været med til at dokumentere danskernes rekreative brug af
naturen og landskabet. Foruden analyser af de forbedrede adgangsmuligheder, som jordfordelingerne
formodes at resultere i, vil forskerne også vurdere, om projekterne medfører, at flere mennesker kommer
til at færdes i landskabet og/eller om brugerne får bedre natur- og friluftsoplevelser end tidligere. Der
gennemføres derfor analyser både før og efter jordfordelingerne.
Parallelt med undersøgelserne af de rekreative effekter gennemfører andre forskerteams analyser af
jordfordelingernes øvrige effekter på landbrugets driftsøkonomi, biodiversiteten, miljøet og
landdistriktsudviklingen. Men forskerne skal også samarbejde på tværs med henblik på at give en
helhedsvurdering af de potentialer, der kan være i at anvende jordfordeling som et mere generelt redskab,
der kan forme fremtidens landskaber.
Fakta: Projektet er en del af ”Collective Impact Det åbne land som dobbelt ressource” med i alt 12 partnere.
Se mere her http://collective-impact.dk/det-aabne-land
Jordfordelingsprojekter og analyser gennemføres i perioden frem til 2019. Undersøgelserne af de
rekreative effekter gennemføres af Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling samt forskergruppen
Natur, Parker og Friluftsliv, begge Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, KU.
Nærmere oplysninger om de rekreative analyser kan fås ved henvendelse til Søren Præstholm, Email:
spr@ign.ku.dk, mobil: 23807804.

