
 

ejerskab til planlægningen

Formålet med eksempelprojektet var at øge videns-

niveauet blandt embedsmænd og politikere om 

Jammerbugt kommunes natur, landskaber og 

kulturmiljøer. Dernæst at skabe ejerskab og enga-

gement hos politikere til at medtage det åbne 

land som et nyt og væsentligt element i planlæg-

ningen. 

Danmarks naturfredningsforening og den lokale 

landboforening landbonord var i samarbejde med 

Jammerbugt kommune med til at tilrettelægge 

projektet. 

ekskUrsioner og seminar

metoden var at skabe en kreativ proces med prio-

ritering af den positive dialog med interessenter 

for at befordre de fremtidige politiske diskussioner 

og prioriteringer. Det skete ved at arrangere tre 

workshops i form af ekskursioner i bus for kom-

Åbent land 
på dagsordenen

www.plan09.dk/jammerbugt

jammerbugt kommune

et utraditionelt samarbejde mellem 

kommune, landbonord og danmarks 

naturfredningsforening om fremti-

den for naturen og det åbne land.



 

munalbestyrelse og embedsmænd rundt i Jam-

merbugt kommune. Turene var tilrettelagt og gui-

det af konsulenter med speciale i kulturmiljøer, 

landskaber og biologi. Danmarks naturfrednings-

forening og landbonord var med som deltagere 

på alle workshops, og bredte diskussionsfeltet ud, 

således at både landbrugets interesser og natur-

beskyttelsesorganisationernes interesser blev talt.

ekskursioner er et brugbart og simpelt redskab til 

at forny viden, få overblik og skabe nye samar-

bejdsrelationer. Det er meget tidskrævende i for-

beredelse, og det er vigtigt, at de involverede 

personer er meget engagerede, for at turen bliver 

en succes.

Forløbet sluttede af med et debatseminar med 

kommunalbestyrelsen, hvor emner og temaer fra 

turene blev taget op igen, og der blev formuleret 

målsætninger til Jammerbugt kommunes plan-

strategi.

en af de tre ture gik til 

Thorup strand, hvor 

diskussionen gik på, 

hvordan man bevarer 

et unikt kulturmiljø. 

større politisk viden

Den politiske deltagelse på 2/3 var ikke så høj 

som forventet. politikerne har efterfølgende ud-

trykt, at de har fået større viden om naturen, land-

skabet og kulturmiljøerne i Jammerbugt. men 

projektet har ikke endnu ført til dokumenterede 

holdningsændringer blandt deltagerne i forhold til 

de divergerende interesser – benyttelse og be-

skyttelse.
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ekskUrsioner giver stort udbytte 

men kræver også meget forberedelse 


