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1. Indledning – projektidé, formål og kommunens 
motivation for at gå med i projektet

2. Input, proces og output 

3. Erfaringer – hvad gik godt og hvad gik mindre godt 

4. Spørgsmål til diskussion

Lokalsamfundets landskab
Om landskabsstrategier, samarbejde og det åbne lands planlægning –
erfaringer fra et Plan09-udviklingsprojekt i Salling, Skive Kommune



Projektet: Multifunktionelle jordbrugslandskaber
- strategier, værktøjer og processer

Plan09-projekt støttet af Realdania 
Samarbejdsprojekt mellem Skive 
Kommune, By- og Landskabsstyrelsen, 
Skov & Landskab + 5 lokalsamfund 
Formål: At udvikle en model for 
kommunal planlægning i det åbne land
Metode: 5 eksperimenterende ’real 

life’ planprocesser
Tidsplan: Januar ’08 - november ’09

Indledning: Idé, formål og motivation



Indledning: Idé, formål og motivation
Det åbne land - fra regionplan til kommuneplan

Fra sektorplan til helhedsorienteret plan

Fra borgerhøring til borgerinddragelse og dialog

Tre centrale temaer: bosætning, friluftsliv, jordbrug



Input, proces og output
• Valg af caseområder

– Områdertyper der repræsenterer hele kommunen, så
erfaringer kan overføres på kommuneniveau 

– Områder der allerede havde gang i en eller anden form for 
aktivitet – udvalgt af kommunen

• Borgergruppernes sammensætning
– Som udgangspunkt håndplukkede 10-20 personer
– Selvsupplering undervejs
– Ender som mindre grupper

• Tidsforløbet
– Opstart begyndelsen 2008 planprocessen slutter sommer 

2009, men grupperne fortsætter med implementeringen
• Basis facilitering

– Hver gruppe har fået tildelt en ressourceperson fra 
kommunen som følger dem i hele processen 



Processens forløb:

SWOT analyse, 
Identifikation af 
lokalområdets styrker -
svagheder, muligheder -
begrænsninger

1. Indledning: 2. Områdeplan/strategi

3. Kommuneplan

Udarbejdelse af skitser til 
strategi for lokalområder:  
Baseret på egen og fælles 
og i mindre grad  
ekspertbaseret viden

A

B

CIndspil til planen

Møde med ekspertpanel
Gensidig udveksling af 
ideer og forlag til indhold 
af strategier – møde mellem
forskellig viden og erfaring

Revision/forbedring af 
strategierne
Endelig udformning af 
strategierne



Input i Processens forløb:

SWOT analyse 
(forår/sommer 08), 
Facilitering fra kommunen
Intro aften.

1. Indledning: 2. Områdeplan/strategi

3. Kommuneplan

Udarbejdelse af skitser til 
strategi for lokalområder:
Landskabsanalyse, Kort mv,
Individuelt input
Workshop 1 – fagligt input (sep 08)

A

B

CIndspil til planen

Individuelt input til forberedelse 
af præsentation
Workshop 2  (feb 09):
Møde med ekspertpanel

Revision/forbedring af 
Strategierne

Input fra konsulentfirma



Inddragelse af det øvrige lokalsamfund

• Alle grupperne har følt et behov for at få
’legitimeret’ processen og har eller vil afholde 
borgermøder for det øvrige lokalsamfund

• Inddragelsen er sket relativt sent i processen (på
grund af forudgående kendskab til ressourcepersoner 
i lokalsamfundene)

• Varieret information om projektet undervejs –
baseret på balance og god føling med lokalsamfundet 



Den politiske forankring

• Som udgangspunkt opbakning til projektideen som er 
blevet præsenteret for og godkendt af byrådet

• Bustur for byrådet rundt i kommunen med fokus på
det åbne lands planlægning – uddybning af projektet

• Byrådspolitikerne har haft mulighed for at sidde med 
i studiekredsene

• Partisoldater en del af studiekredsene
• Borgmesteren deltog i et borgermøde og i et af 

ekspertmøderne
• Nogle af grupperne har undervejs haft kontakt til 

lokalepolitikere – vedrørende ideer som man kunne 
forvente, der ville være begrænset politisk opbakning 
til 



Lihme sogn
• Afbalanceret boligudbygning

– Bevarelse af 
landskabsværdierne

– Benytte kulturhistorien
– Sætte gang i rotation
– Byforskønnelse

• Forbedre kontakten til det 
omkringliggende landskab, 
naturværdier og kysten

• Forbedre de rekreative 
faciliteter og skabe kontakt og 
sammenhæng med kommunens 
øvrige rekreative netværk

• Anvende landbrugets ressourcer 
til at skabe udvikling



Erfaringer
• Lokalgrupperne

– Dannelse
– Arbejdsform og indsats
- Arbejdet med Landskabet og Planen

• Inputtet
– Faciliteringen fra kommunen
– Fagligt input: første workshop
– Mødet med eksperterne: anden workshop
– Andet input



Spørgsmål til diskussion

• Dannelse og sammensætning af lokalgrupperne 
– åben eller lukket proces?

• Inddragelse af de øvrige lokalsamfund –
hvornår og hvordan?

• Hvilket input er nødvendigt?
• Den politiske forankring?
• Landbrugets rolle i processen?


