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De danske landskaber
som foregangsland for en ny fremtid
Den måde, vi anvender vores landskaber på, er en nøgle i den grønne
omstilling og i opfyldelsen af FN’s mål
for bæredygtig udvikling. Her kan vi
genfinde balancen mellem bæredygtig
brug af naturressourcer, rekreation og
velvære samt attraktive landdistrikter
med nye erhvervsmuligheder.

grundlæggende omdannet. Forandringerne blev rullet ud over hele landet - landsby for landsby blev det
hidtidige dyrkningsfællesskab udskiftet og erstattet af
selveje med markerne samlet rundt om gårdene, der
nu lå spredt i landskabet.

Det er ikke første gang, der har været behov for at
finde nye løsninger for indretningen af de danske
landskaber. Da der i forbindelse med landboreformerne for mere end 200 år siden blev sat mål for et
mere effektivt og frit landbrug, blev vores landskaber

Hvor det tidligere var rationel anvendelse af jord og
arbejdskraft, der drev de store landskabsforandringer, er det i dag mangfoldige behov og hensyn til
klima og natur, men også ønsker om rekreativ anvendelse, nyt liv til landdistrikterne og et fortsat rentabelt landbrugserhverv med fødevareproduktion til
en voksende verdensbefolkning og fortsat behov
for rent drikkevand, der presser arealerne i landdistrikterne. Det har udviklet sig til et hæsblæsende
kapløb om at forfølge isolerede målsætninger – som

Lokale handlinger

hver især er vigtige og ambitiøse – uden at skele
til, hvordan de konkrete tiltag virker sammen ude i
landskaberne.
Men den tilgang er i modstrid med opfyldelsen af
FN’s 17 verdensmål. Det nytter ikke at forfølge ét mål
isoleret, hvis det forringer muligheden for at opnå
øvrige mål.
I Glenstrup Sø-området er det med tilgangen i projektet ”Fælles Forandring” muligt at forfølge 9 ud af
de 17 verdensmål. Potentialerne er kortlagt for det
lokale landskab, og de er derfor nærværende og til at
forstå. Tiltagene er samlet i en lokal udviklingsplan.
Med den har de nu en lokal vejviser for at handle på
de 17 verdensmål

Store, globale udfordringer kan virke
meget fjerne – næsten handlingslammende - når vi hører om forværring af
klodens tilstand og ord uden mærkbar
lokal betydning, f.eks. Paris-aftalen for
klima, som blev vedtaget i 2015 af 195
lande. Men i Glenstrup Sø-området,
som ligger i Mariagerfjord Kommune,
er de godt på vej med at afprøve og
demonstrere, hvordan man lokalt kan
handle og gøre en forskel.

bedre vandmiljø i Nordjyllands største sø. Pilotprojektet hedder ’Fælles Forandring – vejen til en bedre
brug af det åbne land’, og det demonstrerer, hvordan
en moderne jordreform med flersidige samfundsgevinster kan rulles ud over hele landet – lokalområde
for lokalområde.

Her er et pilotprojekt godt på vej med at afprøve og demonstrere, hvordan det skal gøres, når
attraktive landskaber og udvikling for landbrugsbedrifterne skal gå hånd i hånd med natur, klima og et

Et centralt værktøj til at indfri disse potentialer er
multifunktionel jordfordeling. Jordfordeling er et redskab til at lægge et intelligent arealpuslespil, når der
skal laves store areal-forandringer. Så kan landmænd
bytte, købe og sælge jorder på kryds og tværs. Hvis
man tænker både landmændenes ønsker og øvrige
ønsker fra lokalbefolkningen ind i processen, så viser
pilotprojektet ved Glenstrup Sø, at der er mange
samfundsgevinster at hente.
Men man når ikke langt uden lokalt engagement
og lokalt ejerskab. Samfundsønskede forandringer

i landskabet skal skabe værdi helt lokalt. I Glenstrup-Sø projektet er de lokale ønsker samlet i en
lokal udviklingsplan, som bl.a. indeholder ønsker
om en ny skov, en frugtplantage, udstykning af nye
attraktive bygningsparceller, etablering af sammenhængende græsningsarealer, nye stier, shelters og
nedrivning af faldefærdige huse i landsbyerne.
Rasmus Fuglsang Frederiksen, projektleder i Mariagerfjord Kommune siger: Ved at sætte lokal udvikling,
attraktiv bosætning og et rentabelt landbrugserhverv
højt på dagsordenen, så går det lettere med at finde
fælles fodslag og interesse i løsninger for natur, klima og
miljø. Når indsatserne kan være med til at gøre det bedre at drive erhverv og bo i landdistrikterne, skaber det
opbakning fremfor lokal modstand. Det er en projekttilgang – et enzym – til at skabe forandring og pionerånd
om løsningerne på et lavt konfliktniveau.

DRIFTSØKONOMI I LANDBRUG

ERIK CHRISTENSEN
Erik er deltidslandmand med kødkvægsbesætning ved Østerkær Bæk i projektområdets allerøstligste ende. Erik er også medlem af Råd for
Lokal Forandring og lægger således et stort stykke frivilligt arbejde i projektet. Han er optaget af
naturpleje, muligheder for at opleve og færdes i
naturen samt at gøre området mere interessant
for bosiddende såvel som gæster.
Erik elsker sine køer og arbejdet med dem og
naturen. Han vil gerne have endnu flere køer,
men så skal han også have de nødvendige græsningsarealer. Det er relevant for Erik at få sine
dyr ud på store, sammenhængende naturarealer. Det er mere rationelt at have med at gøre,
og det gavner også naturen. Erik håber på, at
projektet kan være springbrættet til, at han kan
blive fuldtidslandmand med speciale i naturpleje.

Morten håber, at projektet vil betyde nye bekendtskaber og nye tilflyttere. Mortens hustru
har en frisørsalon, hvor kunderne er naboer og
folk i lokalområdet. Hun ser gerne en lille vækst
i sin forretning. Morten håber, at der kan skabes
mulighed for at bygge nye huse, så flere kan
flytte til. Området kan tilbyde opførelse af storparceller på et skrånende plateau med vældig
god udsigt over True Enge samt fri adgang til
afgræsning på græsarealer i direkte tilknytning
hertil. Det vil betyde nye naboer og måske vende befolkningsnedgangen i Svenstrup By.

MORTEN THORSGAARD
Morten er sammen med sin far og resten af familien gået aktivt ind i projektet med flere spændende
ideer og ønsker. Idéerne handler om udvikling af
en gårdbutik og lokal fødevareproduktion, storparceludstykning og øget adgang til natur og landskab. Man kan sagtens være lodsejer med landbrugserhverv og alligevel kaste sig ind i et projekt
som Fælles Forandring med forskellige ideer til at
udvikle ens lokalområde. Men for Morten og hans
familie handler det i høj grad også om at trimme

En historisk enighed
om vejen til fremtidens bæredygtige landskaber
”Fælles Forandring” er det 4. pilotprojekt under Realdanias Collective Impact-initiativ ”Fremtidens bæredygtige
landskaber”
Bag Collective Impact og de tre afsluttede pilotprojekter i Skive, Ringkøbing-Skjern og Jammerbugt
Kommune står Landbrug & Fødevarer, Danmarks
Naturfredningsforening, Dansk Skovforening, KL,

Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet, Danmarks
Sportsfiskersamfund, Danmarks Jægerforening,
Landdistrikternes Fællesråd, Bæredygtigt Landbrug,
DGI, Økologisk Landsforening og Realdania.
”Anvendelsen af vores landskaber spiller en nøglerolle i at skabe løsninger for biodiversitet, klima og
vandmiljø. Der skal også være plads til udvikling af
landbrugserhvervet. Derfor udvikler vi ”multifunktionel jordfordeling” som en måde at få det hele til at gå

op i et varieret kulturlandskab, der samtidigt understøtter attraktive bosætnings- og besøgsmuligheder”,
siger formand for initiativet, Søren Møller
Søren Møller understreger ”Det er historisk, at det er
lykkedes at skabe fælles fodslag mellem landbruget,
de grønne organisationer, kommunerne og alle øvrige erhvervsdrivende, bosiddende og brugere af det
åbne land. Det er også historisk, at organisationerne
vil forpligte sig på i fællesskab at være med til at sikre
gennemførelsen af de nødvendige forandringer”.

Illustrationer: Bearbejdning af: Johansen P., Ejrnæs R., Kronvang B., Olsen J.V., Præstholm S., Schou J.S. og Johansen S.K. 2020: Exploring the interdiciplinary potential of the Agenda2030 – Interactions
between five Danish societal demands for sustainable land use. Land Use Policy 94.

Bidrager jordstykket til rent drikkevand
og god vandkvalitet?
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Er jordstykket
økonomisk rentabelt?

Erik håber også, at Fælles Forandring kan være
med til at styrke sammenholdet og fællesskabet i
lokalområdet. Han vil gerne bidrage til at binde
områdets beboere tættere sammen. Det er også
med til at gøre området mere attraktivt i forhold til
bosætning.

Når køerne græsser på arealerne f.eks. ned til
Østerkær Bæk, gavner de samtidig naturen og

Det lokale landskab
og dem, der bor der og lever af det

en stor landbrugsvirksomhed og gøre klar til et
generationsskifte.
Morten er optaget af lokalområdets natur og vil
gerne have mere natur, der både kan ses og røres. Det er vigtigt for ham, at det at bo på landet
sker i tæt forening med naturen. Han vil gerne
vise andre, at livet på landet er dejligt, hvis man
viser naturen den nødvendige respekt. Fælles
Forandring kan være med til at skabe rammerne for dette – de, der allerede bor derude, skal
være med til at trække nye borgere til, som har
respekt for og lyst til naturen.

artsrigdommen. Når Erik køber vandløbsnære
marker, der hidtil har været drænet og dyrket, vil
den nye anvendelse til græsning betyde, at markerne ikke længere udleder store mængder drivhusgasser, eller at der ikke tabes næringsstoffer i
samme grad til vandmiljøet.

Er der plads til
at leve og bo?

Giver jordstykket plads
til variation
i naturen?

Er der
adgang ud i
landskabet?
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Nedbring
landbrugsproduktionens
økologiske
fodspor

Skab bæredygtig
økonomiske
vækst pr.
indbygger

Skab
diversificering,
teknologisk
opgradering og
innovation

Gør
vandkvaliteten
bedre ved at
reducere
forurening

Beskyt og
gendan
vandrelaterede
økosysteme

Sørg for at
forhindre
havforurening
fra aktiviteter
på land

Bevar, genopret
og brug økosystemer bæredygtigt
på land og i
ferskvand

Stop tab af
biodiversitet,
naturlige
levesteder og
truede arter

Inddrag værdien
af natur i national
og lokal
planlægning

Gør boligplanlægning mere
inkluderende og
bæredygtig

Styrk indsatsen
for at beskytte
og bevare
verdens kulturog naturarv

Planlæg for at
land og by
hænger bedre
sammen

Sørg for at
beslutninger
bygger på
deltagelse og
inklusion

Tilvejebring nødvendig viden og
færdigheder for at
fremme bæredygtig udvikling

Reducer antallet
af dødsfald og
sygdomme som
følge af
forurening

