
Baggrunden for projektet er det særlige behov for 

en stillingtagen til samspillet mellem landbrug og 

landskab pga. den intensive landbrugsdrift, som 

knytter sig til morsø kommune. Formålet med 

projektet har været at styrke planlægningen af 

det åbne land ved at tage hensyn til de eksiste-

rende kvaliteter og potentialer indenfor natur, kul-

turmiljø og landskab. en vigtig del har været at 

koble den indsamlede viden med det sideløben-

de arbejde med kommuneplanen, og at inddrage 

regionplanen. 

projektet var forankret i Byplan, og udarbejdet af 

en kernegruppe bestående af fire medarbejdere 

fra forskellige teams i natur og miljø.  

metode

projektet tog udgangspunkt i bl.a. en landskabs-

analyse efter principperne i landskabskarakter-

metoden, en identifikation af kulturhistoriske kva-
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morsø kommune

helhedsorienteret planlægning 

af det åbne land ved at integrere 

analyser af turisme, landskab, natur 

og kulturhistorie.

kompetenceudvikling
og åben land planlægning



liteter samt en kortlægning af naturværdier. en 

del af baggrundsmaterialet for analysen har væ-

ret ”faktaark” på temaerne natur, kulturmiljø, lo-

kale landskabsbilleder (lokalbefolkningens land-

skabsforståelse), geologi og ferie-fritid. Derudover 

er oplysninger og arealudpegninger i regionpla-

nen inddraget, og udpegningsgrundlaget er mere 

detaljeret og nuanceret udbygget.

analysen og kortlægningen er mundet ud i en flade-

dækkende beskrivelse af kommunens landska-

ber samt anbefalinger til planlægningen af det 

åbne land ud fra et landskabeligt hensyn/land-

skabelige interesser.

et meget centralt element i projektet var en land-

skabsuddannelse af medarbejdere for at forankre 

landskabskarakterarbejdet i forvaltningen og styr-

ke sammenhængen mellem planlægning og sags-

behandling. 

Det samlede projektforløb har 

haft til formål at skabe et nyt 

og opdateret grundlag for land-

skabsplanlægning og styrke 

inddragelsen af landskabet i 

administrationen af det åbne 

land i morsø kommune. 

samtidig styrkes sammenhæn-

gen fra analyse til kommunepla-

nens retningslinjer og videre til 

administrationen. 

erfaringer

Frugtbart samarbejde med konsulenten 

Det er en fordel med ”eksperthjælp” især i op-

startsfasen. konsulenten har fungeret som pro-

jektleder, underviser og sparringspartner, og har 

stået for kvalitetssikring af landskabskarakterbe-

skrivelserne. metoden er ”tung” og vejledningen 

åben for fortolkning, hvilket gør metoden svær at 

tilegne sig alene ved at læse den. skal der være 

en nogenlunde ensartet brug af metoden er en 

form for undervisning fra centralt hold derfor en 

fordel. Derudover har konsulenterne spillet en 

vigtig rolle som forpligtende samarbejdspartner, 

forstået således, at det i en så langvarig proces er 

en fordel, at der er flere om at ”holde gryden i 

kog”, også udefra.

Kompetenceudvikling internt i organisationen

Fire nøglepersoner i kernegruppen var passende 

i forhold til at opnå et dybtgående kendskab til 
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landskabskaraktermetoden. For mange deltage-

re øger risikoen for, at den enkelte ikke får mulig-

hed for at fordybe sig/opnå den nødvendige erfa-

ring i at bruge metoden. Hele natur og miljø 

deltog i et opstartsmøde samt to workshops, og 

det har medvirket til, at der er skabt en bred over-

ordnet forståelse for projektet i hele afdelingen. 

Workshopforløb

I workshopforløbet blev principper for interesseaf-

vejning i det åbne land defineret, kommunepla-

nens retningslinjer for det åbne land formuleret 

samt principper for inddragelse af det åbne lands 

kvaliteter i sagsbehandlingen diskuteret. Inddra-

gelsen af medarbejderne skabte en fælles forstå-

else for kommuneplanens retningslinjer og det 

bagvedliggende analysearbejde. Derigennem 

sikres kvaliteten af og sammenhængen mellem 

analyse, retningslinjer, sagsadministration og den 

gode sagsafgørelse. 

De to workshops har dels medvirket til en betyde-

lig bevidstgørelse blandt kommunens medarbej-

dere om det åbne lands planlægning generelt, 

dels givet en hurtig og ret dybdegående kvalitets-

sikring af retningslinjerne for det åbne land – og 

dermed en bedre kommuneplan. 

Det kræver stærk formidling at skabe politisk for-

ankring

projektet er formidlet til politikere på to temamø-

der. på det første møde blev kortlægnings- og 

analysearbejdet og resultaterne – udpegninger 

og retningslinjer – gennemgået. Det var muligvis 

en for stor mundfuld, og politikerne fokuserede 

meget på risikoen for at komme til at spænde ben 

for sig selv ifht. udvikling, erhverv etc., hvorved 

debatten kørte lidt af sporet.

på det andet møde var fokus konkret på retnings-

linjer. retningslinjerne for landskab og natur blev 

gennemgået punkt for punkt, og ændringer ifht. 



Signaturforklaring

Landskabelige vedligeholdelsesområder 

Landskabelige beskyttelsesområder

regionplanen listet op. mødet havde en beroli-

gende virkning på politikerne, og kommunepla-

nen blev efterfølgende vedtaget.

erfaringen er således, at projektet har øget det po-

litiske fokus på temaet – men det er en udfordring 

at formidle det. lk-metoden er abstrakt for ikke-

fagfolk og svær at formidle. Det er fortsat usikkert, 

om politikerne vil følge det til dørs med konse-

kvens for de afgørelser, de skal træffe i udvalg.

Planlægning og ressourcer

For at sikre en hensigtsmæssig gennemførsel og 

udnyttelse af ressourcerne er det vigtigt, at der er 

afsat tid til at udarbejde beskrivelsen umiddelbart 

efter besigtigelsen af et område, samt at der er 

hurtig feed-back. Der har ind imellem været store 

”huller” i arbejdet, hvilket har forsinket færdig-

gørelsen af beskrivelserne. GIs-arbejdet har des-

uden været meget ressourcekrævende.

landskabskortlægningen er mundet ud i en opde-

ling af øen i landskabelige vedligeholdelsesområder 

og beskyttelses områder, hvortil der i kommuneplan 

2009 er knyttet hver sin retningslinje. Beskyttelses-

områderne er ikke en forbudszone men områder, 

hvor der skal vises særlige landskabelige hensyn 

ved opførelse af nye anlæg eller byggeri. 
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