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Delt historie
Marianne Kristensen har valgt at dele denne historie fra NORDJYSKE Plus med dig. 
Som abonnent på NORDJYSKE Plus kan man dele historier som denne i sit netværk.

God fornøjelse.
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Tanker og ideer skal flyve: 6000 
hektar ved Glenstrup Sø som 
forsøgsmark
Laboratorium for nye metoder til at skabe øget værdi i det åbne land

I dag er der kun få adgangsmuligheder for offentligheden rundt om søen syd for Hobro. Arkivfoto: Torben Hansen
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Ud fra devisen "hvis vi gør, hvad vi altid har gjort, så får vi det, vi plejer", var politikere 
og embedsmænd i Mariagerfjord Kommune lynhurtige med et - ja tak - da Realdania 
kom med et tilbud, der vender op og ned på en række sædvanlige arbejdsgange og 
politiske processer.

LÆS OGSÅ

Se kortet: Kæmpe område omkring Glenstrup Sø bliver 
prøveklud for landets fremtid

Folk fra organisationer, der normalt er vildt uenige, har på opfordring af Realdania sat 
sig sammen i en Fælles Forandrings gruppe med fokus på det åbne land.

Gruppen er blevet enige om at udpege et 6000 ha stort område omkring Glenstrup Sø 
og Østerkær Bæk som forsøgsmark.
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Med Realdania og EU som sponsorer blev projektet officielt skudt i gang med 
borgermødet i True Forsamlingshus i onsdags.

En gruppe forskere har kikket på potentialerne for en bedre måde at bruge det åbne 
land på hele vejen rundt om sø og bæk og mener, at en jordfordeling efter landbrugets 
ønsker om mere sammenhængende produktionsjord, har potentialer til langt mere 
end et enkelt Kinderæg:

Fra indvielsen af det frie udløb fra søen. Et frugtbart lodsejersamarbejde fra det projekt, kan der måske bygges 
videre på i det nye jordfordelingsprojekt. Arkivfoto: Lars Pauli

Nemlig mere sammenhængende natur, positiv effekt på vandmiljø og klima samt 
muligheder for rekreative udfoldelser, der kan gøre det endnu mere attraktivt at bo i 
området.

LÆS OGSÅ

Glenstrup Sø skriver historie: Begyndelsen til et nyt 
verdensbillede

Projektleder for Glenstrup Sø-projektet i Mariagerfjord Kommune, Rasmus Fuglsang 
Frederiksen fortæller om baggrunden for at vælge netop Glenstrup Sø og omegn.

PROJEKTET
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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.

Vis mindre

- Der er rigtig meget landbrugsjord omkring Glenstrup Sø, men også meget værdifuld 
natur. Projektet kan bane vejen for stor og sammenhængende natur med mere 
naturlige vandstandsforhold, naturlige vandløb og flere græssende dyr, hvor EU-midler 
også kan bringes i spil. Det sidste primært omkring Østerkær Bæk i søens østlige 
opland.

Se animationsfilmen her, der forklarer princippet bag "Collective Impact":
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- Desuden findes der lokalt mange aktive og engagerede mennesker, både i og 
udenfor foreninger. Der er en række levende landsbyer, som fungerer med 
fællesskaber og initiativer, selv om der hverken findes butikker eller skoler længere.
Kort sagt, der er potentialer til forbedringer på mange fronter, tilføjer Rasmus 
Fuglsang.
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mellem søen, Hjarbæk Fjord og Limfjorden. Arkivfoto: Lars Pauli

Flan bemærker også, at man i den kommunale forvaltning allerede er gået nye veje 
med hensyn til at inddrage brugere og borgere i projekter.

- Hidtil har det handlet om et enkelt projekt f.eks. for en ådal, fordi der skulle gøres 
noget for miljøet. Nu kommer det til at handle om noget, der skal være til gavn for 
mange mennesker i hele nærområdet.
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i
Projektleder Rasmus Fuglsang Frederiksen, Mariagerfjord Kommune. Privatfoto

- De, der ejer jorden, skal spørges først.

- Det er nyt, anderledes og utrolig spændende at være med til, tilføjer Rasmus 
Fuglsang.

Flvilke brikker, der konkret kan flyttes i spillet om Glenstrup Sø, vil han ikke uddybe.

Det hele skal gro op lokalt. Det er ikke kommunen eller projektlederen, der skal 
bestemme. Ideer og tanker skal flyve i luften, når der 2. februar holdes to workshops i 

hver ende af søen med deltagelse af lokale interesserede og forskere fra tre 
universiteter.
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Det skulle gerne munde ud i nedsættelse af et Råd til Lokal Forandring udelukkende 
med lokale folk repræsenteret, dog en politiker fra kommunens teknik- og miljøudvalg 
og en fra kultur- og fritidsudvalget.

Og hvad der kommer ud af det, kan måske være med til at ændre Danmarks-historien.

Samarbejde
Søren Møller, mangeårig landsformand for DGI og formand for styregruppen - det 
åbne land som dobbelt ressource - forklarer med entusiasme om de store tanker bag 
projekt Glenstrup Sø.

- Vi vil arbejde for at fordele jorden, så det gavner landbruget, naturen, vandmiljøet og 
højner hele den samlede værdi af at bo på landet.

Søren Møller, formand for styregruppen Collective Impact - det åbne land som dobbelt ressource. Privatfoto

- Et centralt punkt er, at der skal skabes mulighed for et mere effektivt landbrug men 
med et mindre miljøaftryk plus større sammenhængende naturområder.

- Visionen er at sætte gang i en jordreform i 2022 mindst lige så stor som den 
landboreform, der rullede over landet for 200 år siden, lyder det fra Søren Møller, der 
tilføjer:
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-Vi kommer med penge og en anderledes arbejdsform med fokus på samarbejde i 
stedet for på konflikt.

Han afviser, at Realdania i kraft af penge, fantasi og overskud går ind og laver om på 
Danmark, akkurat som herremændene gjorde, da landboreformerne for 200 år siden 
skabte den nu forældede opdeling af landbrugslandet Danmark.

- Vi har ikke en dagsorden, og vi opfatter os selv som samfundets tjenere - ikke som 
herremænd, understreger Søren Møller.

Han mener, det er utrolig vigtigt, at der begynder at gro noget op nedefra og erkender 
at behovet er stigende, fordi de gængse politiske kanaler og arbejdsgange er blevet 
for uoverskuelige i dag.

At man så har kastet sig over en rigtig svær opgave, gør det bare endnu mere 
spændende.

- Hvordan udnytter vi landskabet til gavn for både landbrug, natur, miljø og rekreative 
formål? Det er ikke nemt. Spørgsmålet er, hvad vi vil med vores land, lyder det fra 
Søren Møller.

Sammenhængende jorde
Han forestiller sig landet delt op fra intensivt drevet landbrugsjord til genskabt vild 
natur og nuancer midt imellem med afgræsning af lavbundsjord, brugsnatur med 
mulighed for fritidsaktiviteter.

Det er ikke nok at tænke ud af boksen, der skal også tænkes ud af de huller, som de 
forskellige interessegrupper har gravet sig ned i.

- Frem til midten af 1980'erne handlede det om at intensivere brugen af det åbne land, 
nu handler det om at ekstensivere, lyder det fra Søren Møller.

- Landbruget består i dag af meget store brug, hvis jord ofte ligger spredt mange 
forskellige steder. Der er efterspørgsel efter mere sammenhængende natur, og kan vi 
få de to ting til at spille sammen i stedet for imod, så er vi godt på vej.

-Vi kommer med rammerne, men det er interessenterne, der selv skal fylde dem ud.
Realdania sår nogle frø, men overlader det til folkene i det åbne land, selv at passe de 
planter, der måtte gro op med vand, gødning og kreativ tænkning.

- Det hele skulle gerne ende i en samfundsmæssig gevinst, lyder det fra den 
inkarnerede sportsmand.

Det handler ikke kun om penge, understreger han.

- Landmanden er også en borger, der bor på landet og gerne vil bo i et attraktivt 
lokalsamfund.

Basalt set handler det om, at de folk, der ved noget om tingene, skal sætte sig ned og 
blive enige om, hvordan man letter presset på det åbne land, så alle kan være 
tilfredse.

- Det kræver nogle kopper kaffe, ja, faktisk skal der drikkes rigtig mange kopper kaffe, 
griner Søren Møller.

Han og Realdania har købt bønnerne, Mariagerfjord har sat vandet over, så nu er det 
op til de lokale at få brygget, så der kan blive snakket og handlet.

Tak fordi du læste med
Marianne Kristensen er abonnent på Nordjyske Plus og har derfor mulighed for at 
dele denne historie med dig.

Du kan selv prøve NORDJYSKE Plus gratis i 30 dage og få adgang til alle vores 
historier.
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