
 

 

Invitation til borgermøde 

Multifunktionel jordfordeling ved  Glenstrup Sø og 

Østerkær Bæk. Onsdag 16. januar kl. 19-21 i True 

Forsamlingshus.  



 

 

 

Med Realdania og EU som sponsorer sætter 

Mariagerfjord Kommune gang i et 

demonstrationsprojekt, som har fået navnet 

”Fælles Forandring – vejen til en bedre brug 

af det åbne land”.  

 

Projektet bliver udført i området ved Glen-

strup Sø og Østerkær Bæk, syd for Hobro.  

11 parter fra blandt andet landbrugs- og 

skovbrugserhverv, grønne organisationer  

og Friluftsrådet har sammen udviklet og  

afprøvet multifunktionel jordfordeling.  

 

Realdania tog i 2014 initiativ til at samle  

parterne i projektet Collective Impact – det 

åbne land som dobbelt ressource, som 

handler om at udvikle løsninger for bedre 

brug af det åbne land. 

 

Projektet i Mariagerfjord Kommune skal  

netop demonstrere, at jord kan blive fordelt 

på en ny måde, som kan tilgodese flere mål 

og ønsker i det åbne land.  

 

 

Bagrunden for at vælge Glenstrup Sø og 

omegn er blandt andet, at der er meget 

landbrugsjord og natur i området, som kan 

hægtes sammen på en bedre måde.  

 

Projektområdet stækker sig to kilometer fra 

Glenstrup Sø og Østerkær Bæk. 

 

Lodsejere, foreninger, erhvervsliv og alle an-

dre interesserede er inviteret til borgermødet 

i True Forsamlingshus.  

 

Tilmelding:   

I skal bare dukke op, men kom gerne i god 

tid, da der kan blive rift om siddepladserne.  

 

Agri Nord, Landbrugsstyrelsen og Mariager-

fjord Kommune er værter ved borgermødet.  

 

Læs mere om projektet på 

www.mariagerfjord.dk/faellesforandring 

Invitation til borgermøde om multifunktionel jordfordeling  
Mariagerfjord Kommune vil forsøge at bruge det åbne land ved Glenstrup Sø og Øster-

kær Bæk på en omsiggribende ny måde. Projektet bliver sparket i gang på et borgermøde 

i True Forsamlingshus 16. januar kl. 19-21 for alle interesserede.  

Program for borgermødet: 

 
 Velkomst: Udvalgsformand Jørgen Hammer Sørensen, Mariagerfjord Kommune.  

 Collective Impact – det åbne land som dobbelt ressource, vil bidrage til at skabe 

vækst og udvikling i hele Danmark: Formand for styregruppen Collective Impact,  

Søren Møller. 

 Præsentation af projektet ’Fælles Forandring’: Projektleder Rasmus Fuglsang  

Frederiksen, Mariagerfjord Kommune. 

 Sådan får man noget ud af en multifunktionel jordfordeling: Lodsejer og formand 

for Hald Borgerforeningen, Olav Nørgaard. 

 Præsentation af Råd for Lokal Forandring: Rasmus Fuglsang Frederiksen 

 Spørgetid og afrunding 

 

 


