
Collective Impact 
– det åbne land en dobbelt resurse
Et demonstrationsprojekt ved Glenstrup Sø og Østerkær Bæk 
i Mariagerfjord Kommune

Fælles Forandring 
- vejen til en bedre brug af det åbne land



Mariagerfjord Kommune skal være et godt sted at bo, leve og 
arbejde. Det arbejder vi for hver eneste dag. 

Vi arbejder sammen med borgerne, foreninger, virksomheder 
og andre myndigheder for at skabe forandringer i fællesskab. 
Kun på den måde kan vi igangsætte og realisere varige og 
positive forandringer for både mennesker, natur og miljø. 

Med demonstrationsprojekt om multifunktionel jordfordeling 
i området omkring Glenstrup Sø og Østerkær Bæk ønsker vi 
at vise, hvordan vi ved, at arbejde med aktører på tværs af 
traditionelle skel bedre kan håndtere komplekse samfunds-
udfordringer. Det handler eksempelvis om at vise, at man på 
samme tid kan skabe en bedre driftsøkonomi i landbruget, 
sikre værdifulde naturkvaliteter, tilgodese vandmiljøet, fasthol-
de og udvikle attraktive landdistrikter og landsbyer, samt give 
rekreative muligheder for borgere og turister. Alt sammen via 
frivillige aftaler.

Hertil følger en procesplan, som beskriver kommunens vision, 
selve projektområdet, inddragelse af lokale aktører samt kom-
munens rolle som pilotkommune. 

Planen vil være så rummelig, at kommunen kan navigere uden 
for mange begrænsninger samt at borgerne finder processen 

demokratisk. Planen skal samtidig give retning, så kommu-
nen kan lede og styre processerne i de projektfaser, hvor det 
er relevant. Planen vil på et overordnet plan blive brugt til at 
samordne kommunens forskellige indgange til projektområdet.

Vi vil beskrive potentialerne for forandring i projektområdet, og 
en tentativ tidslinje for, hvordan vi inddrager de lokale interes-
senter. Der følger også et bud på, hvordan der kan blive skabt 
sammenhæng mellem det helt lokale og nære og det strategi-
ske og politiske i kommunen. Her vil omdrejningspunktet være 
formelt nedsat lodsejerudvalg og et Råd for Lokal Forandring.

Planen sætter rammerne for udvikling af en fælles facilitator-
funktion, som er sammensat af kommunens projektleder, Agri 
Nord, Landbrugsstyrelsen og projektleder for Naturen – en 
rentabel del af landbruget.

Målgruppen er primært politikere i Mariagerfjord Kommune og 
Collective Impact, hvor procesplanen udgør en art samar-
bejdsaftale med Collective Impact-styregruppen. På den måde 
kan styregruppen se, hvordan vi vil arbejdet med projektom-
rådet, og hvordan vi sikrer de aftalte leverancer. Planen skal 
tiltrædes af Byrådet og Collective Impact-styregruppen.

Samarbejdspartnere i demonstrationsprojektet
Collective Impact-parterne: Bæredygtigt Landbrug, Danmarks Jægerforbund, Danmarks Naturfred-
ningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Dansk Skovforening, DGI, 
Friluftsrådet, KL, Landbrug og Fødevarer og Økologisk Landsforening.

Agri Nord
Landbrugsstyrelsen
Forskere fra Københavns-, Aarhus- og Syddansk Universitet
Mariagerfjord Kommune

Collective Impact-styregruppen har indgået et samarbejde med Mariagerfjord Kommune om at afprø-
ve forberedelse og gennemførelse af multifunktionel jordfordeling i koordination med LIFE IP-projektet 
Natureman. Collective Impact parterne har modtaget en bevilling fra Realdania til det fjerde Collective 
Impact-pilotprojekt, som Mariagerfjord Kommune har fået. Collective Impact afholder alle udgifter til 
facilitatorfunktion, jordfordeling og forskningsfaglig screening og dokumentation. Mariagerfjord Kommune 
betaler selv for arbejdstiden.       

Fælles Forandring 
- vejen til en bedre brug af det åbne land 
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Et demonstrationsprojekt ved Glenstrup Sø og Østerkær Bæk i Mariagerfjord Kommune

Forord



Når vi ønsker at udvikle løsninger på samfundsudfordringer 
som er knyttet til eksempelvis klima, natur, miljø samt levedyg-
tige landsbyer og landdistrikter, så har anvendelsen af vores 
arealer en nøglerolle.

Men hvordan skal kommunen håndtere udfordringerne internt 
i kommunen og ekstern i lokalsamfundet, når der skal udvikles 
innovative løsninger? Har vi det tværfaglige grundlag på plads, 
som er nødvendigt for at have overblikket over multifunktio-
nelle mål for det åbne land, og som gør det muligt at inddrage 
lokale aktører, der afspejler multifunktionaliteten? Skal vi have 
opbygget nye kompetencer hos den enkelte medarbejder og 
ændret strukturering af organisationen, så den understøtter en 
fleksibel, risikovillig og helhedsorienteret tilgang, der ikke er 
fast bundet op i en traditionel organisationsstruktur?

I projektet Collective Impact – det åbne land som dobbelt 
ressource, vil Mariagerfjord Kommune blandt andet finde svar 
og løsninger på spørgsmålene. Vi er derfor trådt ind i sam-
arbejdet med Collective Impact og vil med projektets fjerde 
demonstrationsprojekt vise, hvordan disse svar og løsninger 

kan føre til konkrete forandringer. Vi vil stille os til rådighed 
som udviklingslaboratorium for lokal værdiskabelse og bære-
dygtig udvikling. Vi skal derfor kunne se værdien i at indgå i 
et forpligtende samarbejde med Collective Impact, fordi vi ser 
perspektiver, der rækker videre og fortsætter, når samarbejdet 
omkring dette projekt ophører.

Udvikling af modeller og redskaber for multifunktionel 
arealanvendelse er en platform for kommunen til direkte 
at koble landsbyer og åbent land sammen om foreningsliv, 
kulturelle aktiviteter og serviceniveau med landbrugserhverv 
og entreprenørskab knyttet til arealressourcer og stedbund-
ne kvaliteter. Det giver kommunen en position som absolut 
”front runner” i arbejdet med at udvikle langsigtede modeller 
for bæredygtig landdistriktsudvikling på tværs af forvaltninger 
og med bred opbakning og involvering fra lokalsamfundets 
aktører. Erfaringer og modeller for facilitering og opbygning af 
lokal kapacitet og samarbejde vil være til inspiration for andre 
kommuner, aktuelt i LIFE IP Natureman, projektet Naturen – 
en rentabel del af landbruget og for udviklingen af indholdet i 
den største jordreform i 200 år. 

Collective Impact er en særlig tilgang til at arbejde med komplekse sam-
fundsudfordringer med aktører på tværs af traditionelle skel. Kommunen, 
lodsejere, foreninger og private virksomheder sætter her fælles mål og 
arbejder sammen om at finde bæredygtige og varige løsninger, som kan 
imødekomme ønsker om, hvordan vi bruger det åbne land. Det handler 
eksempelvis om at skabe en bedre driftsøkonomi i landbruget, sikre 
værdifulde naturkvaliteter, tilgodese vandmiljøet, fastholde og udvikle at-
traktive landdistrikter og landsbyer, give rekreative muligheder for borgere 
og turister. Alt sammen via frivillige aftaler. 

Styregruppen bag pilotprojektet består af Bæredygtigt Landbrug, Dan-
marks Jægerforbund, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Orni-
tologisk Forening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Dansk Skovforening, 

Friluftsrådet, KL, Landbrug og Fødevarer og Økologisk Landsforening. 
Søren Møller, formand DGI, er formand for styregruppen, og Collective 
Impact – det åbne land som dobbelt ressource har også et sekretariat hos 
Realdania, der støtter op om kommunens arbejde lokalt.

Partnerne i Collective Impact vil demonstrere, hvordan vi kan gennemføre 
jordfordeling velplanlagt og ud fra brede samfundsøkonomiske interesser, 
så forskellige arealanvendelser understøtter hinanden og dermed optime-
rer brugen af det åbne land. Det er oplagt, at vi samtidig supplerer jordfor-
delingen ved brug af andre værktøjer, der hvor borgerne ønsker det.
Projektet Collective Impact – det åbne land som dobbelt ressource er 
finansieret af Real Dania.

Collective Impact  – det åbne land som dobbelt resurse

Demonstrationsprojekt i Mariagerfjord Kommune 



Der er så mange skønne steder i Mariagerfjord Kommune – 
både i vores byer og i vores landdistrikter. Det er faktisk vores 
landskaber og naturområder, der gør Mariagerfjord Kommune 
til et helt særligt sted. Vi vil gerne værne om værdierne i natu-
ren og landdistrikterne. Vi vil særligt gerne hjælpe der, hvor vi 
kan skabe merværdi og en øget attraktivitet sammen med de 
mennesker, der bor i området.

En forskergruppe har kigget på potentialerne ved at tilbyde 
jordejerne ved Glenstrup Sø og Østerkær Bæk en multifunk-
tionel jordfordeling. Her er der potentiale for bedre vandmiljø, 
mere vild natur og skov samt flere rekreative muligheder. Der 
er samtidig plads til et landbrugserhverv, hvor arealerne hæn-
ger bedre sammen, og landbruget kan udvikles til fremtidens 
efterspørgsel efter fødevarer og grønne løsninger til et fossilfri 
samfund. Et endnu mere effektivt landbrug med et mindre 
miljøaftryk. 

Vi vil gøre området omkring Glenstrup Sø og Østerkær Bæk 
endnu mere attraktivt for de mennesker, der bor i området. 
Vi tror på, at potentialerne kan blive forløst ved at tilbyde en 
multifunktionel jordfordeling, og at vi kan gøre det i fællesskab.  

•  Et fællesskab, som fordrer samarbejde på tværs af kom-
munens enheder, så tilgangen til arealerne faktisk bliver 
multifunktionel og går på tværs af igangsatte og planlagte 
initiativer for vand, natur, klima, erhvervs- og landdistriktsud-
vikling.

•  Et fællesskab, som fordrer samarbejde mellem de politiske 
udvalg, så beslutninger bliver truffet på et multifunktionelt 
grundlag med henblik på disponeringer over arealerne og 
bliver gensidigt understøttende.     

•  Et fællesskab, som samler og engagerer lokale aktører om 
visioner, mål og konkrete løsninger for området. Løsninger, 
som gavner hele vejen rundt og ikke kun udvalgte interesse-
grupper. 

•  Et fællesskab, der bygger på tillid og konstruktiv dialog 
mellem dem, der ejer arealerne, og dem, der har ønsker til 
arealerne. Dialogen vil blive understøttet af en facilitator, 
hvis deltagere med hver deres kompetencer og ansvarsom-
råder vil koordinere og støtte hinanden i at udvikle det lokale 
landskab.

•  Et fællesskab, som gør brug af ny, tværfaglig viden om 
områdets multifunktionelle potentialer og de synergier, der 
vil opstå gennem et samspil. 

•  Et fællesskab, som går foran og afprøve løsninger, der vil 
sætte retning for udmøntningen af Collective Impact-parter-
nes vision om at rulle en multifunktionel jordreform ud over 
hele landet fra 2022 – fordi vores arealer spiller en nøglerol-
le i attraktive og robuste landdistrikter.

Tværfaglig forskergruppe
Der er tilknyttet en tværfaglig forskergruppe til projektet, som gennem en indledende potentialescreening og løbende effektmålinger bidrager til at 
udvikle planlægningsmetoder og -redskaber. Forskergruppen er sammensat af forskere indenfor fem fagområder:

1.  Biodiversitet (Rasmus Ejrnæs, Seniorforsker, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet)

2.  Vandmiljø (Brian Kronvang, Forskningsprofessor, Institut for Bioscience - Oplandsanalyse og miljøforvaltning, Aarhus Universitet)

3.  Landbrugets driftsøkonomi (Jesper S. Schou, sektionsleder, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet)

4.  Rekreative forhold (Søren Præstholm, specialkonsulent, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet)

5.  Landdistriktsudvikling (Johansen, Lektor, Center for Landdistriktsforskning og Center for Turisme, Innovation og Kultur, Syddansk Universitet)

Kommunens vision



Projektområdet har centrum i Glenstrup Sø og Østerkær 
Bæk. Forskergruppen har taget udgangspunkt i et langstrakt 
kerneområde, hvor der også er taget højde for de potentialer, 
som er tilknyttet arealer, som ligger helt op til 5 kilometer fra 
kerneområdet. Det betyder, at der er mere end 1.000 individu-
elle ejendomme indenfor området.

Glenstrup Sø i sig selv er 4-5 kilometer lang og søen er lav-
vandet i Søhalsen – afløbet mod vest – mens den er dybere 
og mere stenet mod øst. Glenstrup sø er en del af Skals Å’s 
vandsystem. Den ligger i en lang tunneldal, der strækker sig fra 
egnen lige syd for Mariager Fjord ved Kastbjerg, gennem Glen-
strup Sø, til Tjele Langsø. Dalen er skabt af strømmende smel-
tevand under istidens kilometertykke isdække, der har gravet 
søen ud i de omgivende morænebakker. Glenstrup sø er den 
største sø i Nordjylland (384 ha) og er samtidig en af Danmarks 
dybeste søer med en maksimaldybde på ca. 35 meter.

Grundvandet bryder frem som kilder og væld mange steder på 
bredden og skrænterne mod søen. Fænomenet skyldes vand-
bevægelser fra bakkedragene omkring søen, kombineret med 
vandstandsende lerlag i undergrunden. Ud over de kendte hel-

ligkilder Marekilde og Torekilde i Glenstrup findes hundredvis 
af store og små kilder omkring søen.

Projektområdet er en blanding af dallandskaber og intensivt 
landbrugsland, hvor begge dele er bevaringsværdigt i sin 
egen ret. Der er dog særligt bevaringsværdige dallandskaber 
omkring Glenstrup Sø og Østerkær Bæk samt de tilhørende 
sidedale.

Oplandet til Glenstrup Sø og Østerkær Bæk er cirka 60 km2, 
hvilket svarer til Fanø i størrelse. Cirka 72 procent af oplandet 
er dyrket, men samtidig er der store og værdifulde naturfore-
komster i projektområdet. Naturværdierne knytter sig primært 
til ådalen omkring Østerkær Bæk og True Sø, Glenstrup Sø og 
et par mindre sidedale og tilløb til Glenstrup Sø og Østerkær 
Bæk.

Afstanden fra kerneområdet til hovedbyerne Hobro og Ma-
riager er cirka lige lang, nemlig godt 2 kilometer. Nærmere 
kerneområdet er der en række mindre landsbysamfund, som 
True, Vester Tørslev, Handest, Glenstrup, Broløs, Svenstrup, 
Gettrup og Holmgård.

2km
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Beskrivelse af projektområdet



Potentialer ved multifunktionel jordfordeling
Forskergruppe har vurderet potentialerne ved Glenstrup Sø og Øster-
kær Bæk i relation til multifunktionel jordfordeling. De har undersøgt 
området for natur, miljø, rekreative muligheder, landbrugets driftsøko-
nomi, landdistrikterne og klima. 

Forskergruppen er dermed kommet frem til følgende potentialer:
•  Landmændene kan reducere transportomkostninger ved at samle jorder omkring driftsbyg-

ningerne og/eller på hver sin side af motorvejen. Med fokus på markstørrelse kan der opnås 
driftsforbedringer.

•  Nærheden til Hobro kan indebære alternative indtjeningsmuligheder eksempelvis gårdbutikker, 
pluk-selv for landmændene.  

•  Forbedringer gennem etablering af naturlig hydrologi og ekstensive græsningsarealer for både 
natur, miljø og klima. 

•  Naturarealerne kan sammenlægges og opnå størrelse, som kan understøtte naturlig  
helårsgræsning og bedre rentabilitet.

•  Glenstrup Sø og Østerkær Bæk kan løfte naturværdierne gennem genopretning af tilgroede 
rigkær og pilekrat. 

•  Miljøtilstanden i Glenstrup Sø og Østerkær Bæk kan forbedres ved at reducere risiko for  
fosfor- og kvælstoftab fra dyrkningsarealer ved eksempelvis at etablere målrettede bufferzoner, 
målrettet ekstensivering af dyrkning med videre. 

•  Klimamæssigt kan en mere naturlig hydrologi i oplandet til søen forbedre vandtilbageholdelse 
og øge kulstofbinding på lavbundsarealer.

•  Rekreative værdier kan forbedres signifikant ved at forbinde de få, fragmenterede stier,  
der allerede er. 

•  Kombinationen af gode pendlingsmuligheder og Glenstrup Sø som fælles identitet i området 
kan skabe iværksættere inden for turisme, rekreation og små-landbrug.  

Forskergruppens potentialescreening (og senere effektmålinger) kan give de lokale en fælles viden 
om områdets potentialer. Det skal gerne bidrage til, at mål og visioner for området bygger på en fælles 
forståelse, hvor der er større sandsynlighed for, at udviklingen i området vil kunne forankres på bred lokal 
opbakning. 

Forskergruppen vil bidrage til projektet ved at udvikle metoder og redskaber. Det vil få en stor betydning 
for potentialet for multifunktionel jordfordeling, når erfaringerne skal udbredes andre steder efter det 
fjerde demonstrationsprojekt her i Mariagerfjord Kommune.

Potentialerne for forandringer og forbedringer i området er forbundet med, at multifunktionel jordfordeling 
er en nyskabende mulighed for at lave lokalt forhandlede løsninger om, hvordan arealerne i området 
bliver brugt. Normalt giver jordfordeling de lokale aktører lyst til at udvikle mange andre fælles løsninger 
for lokalsamfundet, som ikke er knyttet specifikt til brugen af arealerne. En multifunktionel jordfordeling 
kan starte en positiv udviklingsspiral, der fortsætter, efter jordfordelingen er afsluttet.   

Så hvordan kan vi konkret udnytte potentialerne? Det er meget vigtigt at sørge for at inddrage projek-
tområdet i god tid og med en åben dagsorden for at finde de rigtige og gode løsninger for den enkelte 
lodsejer – og for fællesskabet. Vi er afhængige af det gode samspil med de lokale i området. 

Eksempler på
multifunktionel
jordfordeling 

Eksempel 1:
Ved multifunktionel jordforde-
ling får en landmand sine mar-
ker samlet om bygningerne og 
reducerer dermed transport-
omkostningerne i forbindelse 
med markarbejdet. Der kunne 
laves en fælles overkørsler 
for flere landmænd, så slid på 
de små landeveje og trafikken 
gennem den lokale landsby 
mindskes. Det til glæde for 
kommunens vejvedligehold 
og livskvaliteten for borgere i 
landsbyen.

Eksempel 2:
Ved multifunktionel jordfor-
deling får en landsby bedre 
adgang til den nære natur, 
da der bliver byttet marker og 
en stiadgang bliver tinglyst 
i en sløjfe fra landsbyen og 
direkte ud i mose og eng. 
Landbyrådet og Råd for Lokal 
Forandring har dialogen med 
de berørte lodsejere, mens 
jordfordelingsplanlægger 
står for det tekniske og den 
samlede forhandling mellem 
lodsejere. De lodsejere, der 
tinglyser arealer til offentlig sti, 
får erstatning for det værditab, 
som følger med - inden for 
projektets rammer.

Eksempel 3:
En murer og fritidslandmand 
vil gerne dyrke mere natur og 
lidt bøffer på sin ejendom, og 
via multifunktionel jordforde-
ling får han byttet rundt på 
forholdet mellem agerjord og 
natur på sin ejendom. Han 
får en ejendom med større 
æstetisk værdi for ham selv og 
familien, større naturindhold, 
og det øgede græsningsareal 
gør det muligt for ham, at have 
så mange kreaturer, at han 
kan åbne et lille staldsalg af 
kød. Kunderne er primært fra 
lokalområdet.



Lokal inddragelse i området
Vi vil gerne inspirere de mennesker, der har lyst til at engagere sig i eget 
område. Vi vil gerne være med til at udvikle ideer, hjælpe processen på vej 
og finde fælles løsninger. Vi vil sætte lokalbefolkningen i centrum og åbne 
vores værktøjskasser, som kan give mulighed for at realisere mange af de 
gode ønsker og ideer.

Vi vil være et godt sted at bo, leve og arbejde og de uforløste potentialer, der 
kan gøre vores kommune endnu bedre, dem vil vi gerne arbejde for. Der er 
selvfølgelig rammer som lovgivning og økonomi som vi ikke kan se bort for. 

I efteråret 2018 tager kommunen initiativ til en række offentlige møder og 
workshops, som skal aktivere de lokale borgere i forhold til deres ønsker og 
ideer til forandringer, som vil give mening og værdi for dem og området. Vi 
vil også tage initiativ til eksempelvis at invitere det kommunale Naturråd og 
Landdistriktsråd, så de kan hjælpe os i den bedste retning. Vi vil i fællesskab 
finde de konkrete tiltag, som kan forløse flere af områdets potentialer. 

For at finde en fælles vision, er det relevant at basere det på en fælles viden 
om, hvilke muligheder området indeholder både for de enkelte landmænd og 
for hele lokalsamfundet, og hvordan de forskellige dele af visionen eventuelt 
understøtter eller modvirker hinanden. Hvad gør området fantastisk, hvordan 
kan vi hver især forbedre og forandre vores område og hvem vi gerne vil 
skabe forandringerne med? 

Som kommune vil vi facilitere processen. Vi vil ikke definere målet. Det skal vi 
i fællesskab. 

I anden halvdel af 2019 skal et formelt lodsejerudvalg nedsættes på officielt 
møde med Landbrugsstyrelsen i forhold til at igangsætte jordfordeling. 



Meget politik handler om at skabe forandring, positiv foran-
dring. Men det kan være svært at gøre kommunens politikker 
nærværende for borgerne. Derfor vil vi skabe en tættere 
sammenhæng mellem den enkelte borgers ønsker og drømme 
og de politiske visioner, der er i kommunen.
 
Vi vil tage initiativ til at etablere Råd for Lokal Forandring. 

Rådets sammensætning kan være repræsentanter fra forskel-
lige lodsejersammenslutninger eller -grupper, politikere og 
andre relevante personer, der sammen afspejler en multifunk-
tionel tilgang til dialog og forhandling om, hvordan vi bruger 

det lokale landskab. Den politiske deltagelse i rådet skal sikre 
indgangen til Byrådet. 

Det bliver rådets opgave at udarbejde en udviklingsplan, som 
gælder frem mod den kommende revision af kommuneplan. 
Planen skal indeholde et fælles mål for, hvordan det åbne land 
i lokalområdet skal anvendes. Deadline for udviklingsplanen er 
juni 2019. 

Vi vil igangsætte og facilitere forløbet og eventuelt være sekre-
tær for rådets udarbejdelse af en lokal udviklingsplan.

Råd for Lokal Forandring



Sammen med Agri Nord og Landbrugsstyrelsens vil vi udvikle 
en ny måde at facilitere forandringsprocesser i det åbne land. 
Det vil være en fælles facilitatorfunktion på tværs af sektorer 
og aktører. Denne nyskabende tilgang i offentlig forvaltning vil 
bringe kompetencer og viden sammen i en egentlig funktion 
og være nøglen til at skabe mulighed for fælles forandring og 
en bedre brug af det åbne land.

Den fælles facilitatorfunktion skal understøtte en dialog om 
langsigtede løsninger og nye indtjeningsmuligheder ved at 
anvende jorden efter målene for lokalsamfundets udvikling. 
Dialogen skal blandt andet afsøge muligheder for lodsejerens 
rolle og forretning i lokalsamfundet samt hvilke udviklingsmål, 
der vil virke gennem multifunktionel jordfordeling.  

Der vil indgå landbokonsulenter i facilitatorfunktionen, der 
blandt andet kan hjælpe kommunen med at åbne døre til 
landmænd.  

Facilitatorfunktionen får en vigtig rolle i at omsætte  
de fem principper i Collective Impact-arbejdsformen, 
så de giver mening lokalt. 

1. fælles agenda og konkrete mål

2. fælles målemetoder

3. forpligte hinanden på aktiviteter

4. hyppig og åben kommunikation 

5. et fælles sekretariat

Facilitatorfunktionen er det fælles sekretariat i projektets første 
fase.  Som fælles facilitatorfunktion vil vi stå stærkt, da vi re-
præsenterer en større og bredere faglighed, kan imødekomme 
flere behov, rumme flere forskellige borgere samt i højere grad 
gøre os fri af fordomme og manglende tillid.

Facilitatorfunktionen udvikler en fælles arbejdsplan 
frem mod juni 2019 med svar på blandt andet: 

- Hvornår skal Råd for Lokal Forandring være etableret?

- Hvor ofte skal rådet mødes? 

-  Hvornår og hvordan skal forskergruppen deltage 
i rådets møder?

-  Hvordan bistår facilitatorfunktionen med planlægning 
og opsamling på møder i rådet, herunder at varetage 
kontakt med lokale aktører mellem møderne? 

Facilitatorfunktionen vil bistår med at indkalde til møder og in-
spirere til dagsordenspunkter med videre. Ellers er funktionens 
vigtigste opgave at sikre, at rådet får lavet en lokal udviklings-
plan til juni 2019. 

Selve arbejdet med udviklingsplanen vil give både facilitator-
funktionen og de lokale aktører en fælles viden om områdets 
potentialer samt en fælles forståelse for, hvilke mål og poten-
tialer der søges opnået gennem jordfordelingsredskabet og 
andre virkemidler. 

Med den fælles forståelse bliver der lavet en procesplan for 
2019-2022. Procesplanen vil blive udarbejdet af kommunen 
og lokale aktører i fællesskab. Procesplanen skal vise hvilke 
udviklingsmuligheder, vi ønsker at arbejde videre med.

Facilitatorfunktion


