
   

 
 
En hilsen til Collective Impact-parterne fra Jammerbugt Kommune 
 

 

Jammerbugt Kommune vil i forbindelse med afslutningen af pilotprojektet i Jammerbugt Kommune 

gerne benytte lejligheden til at sige tak for vores samarbejde om Multifunktionel Jordfordeling i om-

rådet ved Klim. Deltagelsen som pilotkommune har skabt stor værdi for kommunen. Det har været 

både nyttigt og lærerigt at få lov at være med til at forme multifunktionel jordfordeling som et red-

skab, der kan få mange individuelle og lokale hensyn til at arbejde sammen. 

   

Vi glæder os til at vise Jer resultatet af en af indsatserne i projektet d. 26. april 2019. Området er 

på i alt 38 ha. Gennem tinglysning skaber vi varige forandringer og tilgodeser synligheden af de 

unikke parabelklitter, naturkvalitet, adgangsmuligheder, information om området samt skånsom 

jagt på arealerne. Her kan vi alle få en smagsprøve på moderne, lokaldemokratiske løsninger.  

 

En lang række lokale aktører har bidraget med stort engagement og ressourcer med konkrete til-

tag. Friluftsrådet, 15. Juni Fonden og den kommunale turisme pulje har støttet projektet. Blandt 

lodsejerudvalgsrepræsentanter, foreninger, skoler, erhvervsliv, fonde og andre aktører er der sået 

mange gode frø til en udvikling af området, og helt konkret har der været dialog med mere end 70 

enkelt lodsejere om mulighederne i pilotprojektet og med en jordfordeling på i alt 110 ha. Dette har 

en meget stor værdi, da ejerskab, engagement og fælles ønsker om forandringer er stærke forud-

sætninger for at bringe landdistrikterne ind i fremtiden med styrkede udviklingsmuligheder.  

 

Som pilot kommune har vi fået værdifulde erfaringer, herunder at arbejdet kræver en ændring i ar-

bejdskulturer, som vi i Jammerbugt har stor fokus på. Når vi gør tingene på ”Jammerbugtsk” ser vi, 

at små indsatser kan understøtte hinanden og med vilje og engagement vokse sig til noget større.  

 

Collective Impact-projektet har været en øjenåbner og den udløsende faktor for at få alle tiltagene 

knyttet sammen i en ambitiøs vision, hvor vi arbejder med bæredygtig brug af vand og land. Kom-

munen vil fortsat afdække potentialer og udviklingsmuligheder i pilotområdet. Vi har med andre ord 

fået appetit på mere multifunktionel jordfordeling.  
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