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Ny chance
for det
åbne land
Den 27-årige nordjyde var i besiddelse af både kokain, amfetamin, hash og partystoffet MDMA.
Arkivfoto

I fængsel for at
handle narko
Af Jens Hukiær
jens.hukiaer@nordjyske.dk

HJØRRING: En 27-årig nordjysk mand er blevet idømt
et år og tre måneders
fængsel for salg af forskellige narkotiske stoffer.
Dommen faldt torsdag ved
Retten i Hjørring, hvor sagen kørte som en tilståelsessag.
Det oplyser anklager Kristina Frandsen, Nordjyllands Politi.
Den 27-årige blev dømt
for salg af seks gram kokain, 182 gram amfetamin,
247 gram af det såkaldte
partystof MDMA og 1,14
kilo hash.
- Han erkendte at have
været i besiddelse af stofferne, og han erkendte også, at han havde til hensigt
at sælge stofferne videre,
forklarer anklageren.
Hun oplyser, at de et år

og tre måneders fængsel
følger retspraksis for handel med narkotiske stoffer i
det omfang, som det har
været tilfældet for den
27-årige nordjyde.
Da manden blev anholdt
i august 2018, fandt politiet 25.000 kroner på mandens adresse - penge, som
den 27-årige erkendte kom
fra salg af narko forud for
anholdelsen - der var tale
om salg af forskellige stoffer, men den 27-årige kunne ikke lige huske hvilken
slags. De 25.000 kroner
blev konfiskeret i forbindelse med dommen.
Den 27-årige har siddet
varetægtsfængslet, siden
han blev anholdt 30. august 2018. Og retten bestemte, at han fortsat skal
sidde varetægtsfængslet,
til han kan begynde at afsone dommen.

Tobak for 40.000
kroner stjålet
Af Jens Hukiær
jens.hukiaer@nordjyske.dk

ØSTER BRØNDERSLEV: Spar
købmanden i Øster Brønderslev var tirsdag ved
middagstid udsat for et
usædvanlig tyveri. Tre
mænd kom ind i butikken
på Elmevej, hvor to mændene sørgede for at holde
personalet
beskæftiget,
mens den tredje sneg sig ud
i butikkens lager.
Her fjernede han tre sto-

re kasser tobak til en samlet værdi af 40.000 kroner.
De tre mænd forsvandt
herefter i en hvid kassevogn, fortæller politikommissær Peter Skovbak,
Nordjyllands Politi i Frederikshavn.
Politiet vil gerne høre fra
vidner, der måtte have set
den hvide kassevogn køre
fra Spar købmanden i
Øster Brønderslev i tiden
omkring tyveriet.

PROJEKT: Område omkring Glenstrup Sø bliver
forsøgsmark for en ny måde at bruge det åbne
land på. Realdania og 11 organisationer med
vidt forskellige meninger står bag projektet
Af Anna Grethe Jensen
og Hans Ravn (foto)

GLENSTRUP SØ

ag.jensen@nordjyske.dk

GLENSTRUP: ”Fælles forandring - vejen til en bedre
brug af det åbne land”, hedder et projekt, der i fuld skala nu bliver realiseret i landskabet omkring Glenstrup
Sø og Østerkær Bæk syd for
Hobro i Mariagerfjord Kommune.
Realdania og EU er sponsorer, Mariagerfjord Kommune samler trådene, mens
det bliver dem, der bor, arbejder og lever i det 6000
hektar store projektområde,
der kommer til at udforme
indholdet. Og det er en ret
åben opgave.
På forhånd har 11 organisationer med meninger og
viden om det åbne land forpligtet sig til ikke at stikke
kæppe i de hjul, der med udgangspunkt i jordforfordeling skal gavne landbrug,
natur og kulturen på en og
samme tid.
Projektet blev præsenteret
på et borgermøde i True Forsamlingshus onsdag aften,
og ikke en eneste af de 70
deltagere havde indvendinger mod oplægget.
Nu pointerede kommunens projektleder Rasmus
Fuglsang Frederiksen også,
at det hele absolut er frivilligt, og at der ikke er noget,
der bliver trukket ned over
hovedet på nogen.

Ny slags nærdemokrati
Blandt de 11 organisationer,
der har sat hver sin repræsentant til at lukke fælles
hvid røg ud fra mødelokalet,
er Bæredygtigt Landbrug og
Danmarks Naturfredningsforening.
- Der ligger ikke nogen
skjult dagsorden i det, men
et stort ønske om at værne
om vores landområder. Vi

Hobro

Glenstrup Sø
GRAFIK: JETTE KLOKKERHOLM

ønsker at sætte gang i en
proces, hvor vi tager ansvar
for vort eget område, bemærkede formanden for
kommunens udvalg for teknik og miljø, Jørgen Hammer Sørensen.
Han var helt enig med styregruppens formand Søren
Møller, der er tidligere
landsformand for DGI.
- Det skal være attraktivt
for mennesker at bo, leve og
arbejde i det åbne land, pointerede Søren Møller.
- Vi vil prøve at sætte gang i
en ny slags nærdemokrati og
præsentere så gode modeller for politikerne, at det er
noget, der kan bredes ud
over hele landet, tilføjede
Søren Møller.
Konkret kan det handle
om at samle landbrugsjord
omkring produktionsbygninger og samle naturområder til gavn for biodiversitet
og vandmiljø.
- Man kan måske lave bufferzoner omkring søen, zoner, der måske kan bruges til
græsning, der måske igen
kan danne grundlag for lokal fødevareproduktion eller gårdbutik, supplerede

Forrest Jesper Blaabjerg fra Landbrugsstyrelsen. Han skal stå for
det praktiske i forbindelse med jordfordeling.
Rasmus Fuglsang.
Alle omkostninger ved
jordfordeling,
hegning,
stianlæg mv. dækkes af projektet.
Kommunen, Agri Nord og
Landbrugsstyrelsen står klar
med rådgivning, mens det
bliver op til de lokale, hvad
og hvor meget der skal puttes i projektet.
- Vi skal samarbejde på en
ny, skæv måde, sagde Rasmus Fuglsang og opfordrede
alle med rødder i området til
at tænke over, hvorfor de
bor, hvor de bor. Hvad de er
stolte af, hvad de viser frem,

når de har gæster.
- Det bliver godt, det bliver
dæleme godt. Vi er så vant
til, at alle gode ideer og tanker strander på økonomi, eller at der er noget, der absolut skal gennemføres, og
man så må se at få det bedste
ud af det.
- Men her er der frit slag
for ideer, og pengene er der.
Men det er nok så godt, at ikke alle tror på det, lød det fra
lodsejer Søren Visti i kaffepausen.
Sidemand Jørgen Johnsen
gav ham ret:
- Nu har vi muligheden for
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Det skal være attraktivt for
»
»
mennesker at bo, leve og arbejde

i det åbne land.

SØREN MØLLER, formand for Glenstrup-projektets styregruppe

Det gælder om at styrke det gode, det vigtige og det, vi er stolte af, mener Mariagerfjords projektleder på projekt fælles forandring ved Glenstrup Sø, Rasmus Fuglsang Frederiksen.

- Nu skal I tage ansvar for jeres eget område, sagde udvalgsformand Jørgen Hammer Sørensen.
at få gjort noget i det åbne
land. Engene gror mange
steder til i tagrør og pil og
bliver ufremkommelige. Det
er ikke til glæde for nogen,
sagde han.
Claus Storgaard Nielsen,
formand for lodsejerudvalget ved Glenstrup Sø, ser også masser af muligheder for
udvikling i området.
- Landmænd er jo ikke kun
landmænd. Vi vil også gerne
have natur, sammenhæng
og lokal grokraft. Vi bor et
dejligt sted, og det kan gøres
endnu bedre, kommenterede Claus Nielsen og under-

stregede det med følgende
historie:
- Jeg blev ringet op af en af
de her veltalende unge, der
ville sælge mobilabonnementer. Jeg sagde nej tak
med henvisning til, at der er
rigtig dårlig dækning, hvor
jeg bor. ”Så bor du garanteret et rigtig flot sted”, svarede han. Og det har han jo
fuldstændig ret i.
Claus Nielsen er sammen
med Eva Friborg, True Forsamlingshus,
Flemming
Rasmussen, landsbyrådet,
Søren Visti, Erik Christensen og Niels Roloff inviteret

med i Råd for Lokal Forandring.
Rådet skal være med til at
samle, koordinere og iværksætte, hvad der måtte komme af ideer og forslag, der
kan rummes indenfor projektet.
Rasmus Fuglsang opfordrede andre til at melde sig
til udvalget, helst yngre
kvinder, og det skulle han ikke sige mere end én gang.
Fjerde generation på gården, Søbjergvej 21, Lise
Murmann og hendes mand
Christian Frigård, undrede
sig over, at de ikke var inviteret med i rådet.
Parret har 400 hektar
landbrugsjord plus 100 hektar natur i projektområdet
og vil rigtig gerne være med
i planlægning og udførelse.
De kom straks med i udvalget.
I arbejdstøjet
Rådet og andre, der vil med i
processen trækker for alvor i
arbejdstøjet ved to workshops 2. februar.
Derefter skal der en række
markvandringer og køkkenbordssamtaler til.

Hen omkring sommerferien skulle der så gerne ligge
en konkret pakke med delprojekter på bordet.
På borgermødet fortalte
formanden for Hald Borgerforening, Olav Nørgaard,
om erfaringer fra et jordfordelingsprojekt i Skive Kommune.
Her manglede der lokal
styring i lodsejerudvalget,
men ellers fik byen Hald et
nyt borgerhus og nye naturstier. En række landmænd fik desuden samling
på deres jord, mens der også
blev mere sammenhængende natur.
Niels Riis Østergaard, der i
årevis har lagt jord til og
vedligeholdt sti fra Glenstrup til søbredden, ville
gerne vide, hvem der skal
vedligeholde de stier og anlæg, som måtte komme ud af
projektet.
Her var svaret entydigt fra
Rasmus Fuglsang:
- Driften skal bæres lokalt.
Nogle gange skal fællesskaber genskabes og nytænkes.
Det gælder om at styrke det
gode, det vigtigste og det, I
er stolte af.

FAKTA
FÆLLES FORANDRING
{{Realdania og EU er sponsor bag det fjerde og største forsøgsprojekt med multifunktionel jordfordeling i det åbne land. Forsøgsmarken er 6000 hektar landbrugsland, natur og landsbyer
omkring Glenstrup Sø i Mariagerfjord Kommune. Søen er Nordjyllands største og dybeste med et areal på 384 hektar og en dybde
på 31 meter.
{{Projektet hviler på en helt ny arbejdsform, collective impact,
(som man lokalt kalder fælles forandring) hvor 11 repræsentanter
for organisationer, der normalt skændes bravt om løsninger, fra
Bæredygtigt Landbrug til Danmarks Naturfredningsforening, har
forpligtet hinanden til at arbejde mod fælles mål.
{{Med jordfordeling som udgangspunkt er målet at gøre noget
godt for miljøet, forbedre driftsøkonomien i landbruget, skabe rekreative forbedringer, skabe udvikling i landdistrikterne og forbedre klimaet på én og samme tid.
{{Tidligere landsformand for DGI Søren Møller er formand for styregruppen, nedsat af Realdania.
{{Sammen med en forskergruppe fra Aarhus Universitet, Københavns Universitet og Syddansk Universitet vil styregruppen samle
op på resultater og arbejdsmetoder.
{{Projektet blev præsenteret for offentligheden på borgermødet i
True Forsamlingshus onsdag aften.
{{2. februar holdes to workshops med lokale deltagere.
{{Råd for lokal forandring er nedsat med foreløbigt 8 lokale repræsentanter (der er plads til flere) to politikere og to erhvervsfolk. Rådet skal være bindeled mellem de forskellige aktører. Selve
jordfordelingen organiseres af Landbrugsstyrelsen.
{{Projektet løber frem til 2021.
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