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Behovet for ny planpraksis  
– baggrunden for Diaplan 

 Behov for opdaterede landskaber 

 Behov for ny mere aktive plantilgange 

 Inddragelse frem for høring 

 Mobilisering af forskellige videnformer 

 Opgør med sektor tilgangen 

 Behov for kompetanceopbygning og nye plankulturer 
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Programorganisering 

Projektunderstøttelse 
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Programorganisering 

Finansiering 
• De 4 kommuner 
• Realdania 
• Friluftsrådet 
• Region Sjælland 
• Videncentret for landbrug 
• Syddansk Universitet 
• Københavns Universitet 

KU: 

Vibeke Nellemann 

Ole Hjort Caspersen 

Henrik Vejre 

Kamilla Hansen-Møller 

Lone Kristensen 

Jørgen primdahl 

SDU: 

Per Grau Møller 

Johs N. Frandsen 

VCL: 

Trine Eide 

Jørgen Korning 
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LANDSKABSSTRATEGIER I EN POLICY KONTEKST 

Nationale og regionale planer og politikker  

Lodsejere egen landskabsforvaltning og lokale visioner  

 

 
Visioner og mål for 
udvikling,  
forbedring og 
bevarelse  

Planer og projekter 

 

Landdistrikt 
program 

Andre 
initiativer 

Natura 2000 og 
vandramme dir. 

Kommuneplan 
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  En landskabsstrategisk tilgang 

baseret på 4 dimensioner 

 
 1. At mobilisere 

opmærksomhed omkring 
’helheden’ 

2. At afdække /undersøge 
’situationen’ 

3. At mobilisere og ‘berige’  
ressourcerne (viden og 
materielle)   

4. At generere strategiske 
ideer, koncepter og rammer 
samt udvælge strategiske 
projekter  

 

Baseret på P. Healey 2009  
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Store gr æ sningslandskaber Store gr æ sningslandskaber 

Dimensioner i processen 

1.  At mobilisere 
opmærksomhed 
omkring ’helheden’ 

 Landskabet som helhed 

– ikke enkelte interesser 

 Menneskene 

 Relationerne 

- internt og eksternt 
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Dimensioner i processen 
 

2. Afdække  

situationen  

 

 

Hvor kommer man fra?  

Hvad har man?  

Hvad er tilstanden?  

Hvor vil man hen?  

Hvor i ligger 
mulighederne for at 
styrke, forbedre og 
forandre?  

Hvem har noget på spil? 
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Dimensioner i processen 
 

3. Mobilisering og 
‘berigelse’ af  
ressourcerne (humane 
og materielle)  

 

 

 Bringe forskellige fag- 
discipliner sammen og i 
dialog med lokalviden  

 Skabe fælles forståelse 
omkring landskabet, 
dets funktioner, 
strukturer og værdier = 
‘sense making’ 

 Hvilke muligheder er der 
for at ‘genanvende’ 
eksisterende ressourcer 
på en ny måde? 
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Dimensioner i processen 
 

4. Generering af  
strategiske ideer, 
koncepter og 
rammer samt 
udvælgelse  
nøgleprojekter  

 

 

 Den ’bærende’ historie  

 Navngivning’ af strategien: 
 Fingerplanen, Den glemte 

fjord, Cold Hawaii, 
Søhøjlandet 

 Principper/koncepter for 
den rummelig udvikling: 

 Grønne netværk, 
kerne/bufferområder 

 Identifikation af nøgle-  
projekter: 

 Hvilke projekter er vigtigst? 
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Erfaringer fra DIAPLAN  
  
  

Lokal Park:  
Skive Kommune 

Geopark:  
Odsherred Kommune 

Landsby og 
Landskab:  
Morsø Kommune 

Landbrugets fremtid: 
Jammerbugt Kommune 
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Hvordan kan en strategiproces gribes an? 

  
  Hvem skal 

deltage? 

- Dem hvis 
interesser bliver 
påvirket 

- Dem hvis 
aktiviteter påvirker 
‘sager’ 

- Dem der besidder 
viden, ressourcer, 
kontrol 

 

 

 

 

 

 

Mobilisere 
interesse og 
opmærksomhed 
omkring helheden: 

‘Puslespillets 
første brikker’: 

- Interesse for 
‘sagen’ 

- Første fælles 
forståelse 

- Engagement 

- Tillid 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategi 
udarbejdelse 

Hvad har vi? 

Hvad er 
vigtigt/værdifuldt? 

Hvad kan ‘udvikles’? 

Hvori ligger evt. 
konflikter? 

Hvad er 
visionerne/målene? 

Handlinger 
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Hvem deltog? 

Morsø og Skive 

• Beboere   

• Lodsejere 

• Brugere 

• Eksperter 

• Kommunale 
embedsmænd 

Odsherred og 
Jammerbugt 

• Organisationer 

• Offentlige institutioner 

• Politikere 

• Kommunale 
embedsmænd 

• Eksperter 

---------------------- 

• Borgere 
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Om mobilisering af opmærksomhed  

og fælles forståelse   

Lokalbefolkningen: 

• Foredragsrække med efter- 
følgende diskussioner/fortælle    
workshop 

• Fælles bustur rundt i området  

– Lokale historier, Initiativer i 
området 

• Landskabet i børnehøjde: 
Malerier og digte om lokale 
steder lavet af børn 

  

Forvaltningen/politikere/ 
organisationer: 

• Fortælleworkshop 

– Bustur med oplæg  

– Oplæg fra eksperter om 
udvalgte emner 

• Teater workshop: afdække 
opfattelser og forestillinger 
om fremtiden 

• Undervisning: 
Landskabsanalyse 
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Geopark Odsherred  

‘Manden fra UNESCO’ 
Politisk ‘commitment’  
Geologiens dag 
Fortælleworkshop og  
Idegenerering: 
Erhvervsorganisationer,  
kulturinstitutioner, eksperter, 
Politikkere, forvaltninger  

 
 

Geopark Odsherred en 
vision med 5 temaer: 
• Geologi – højderygstien - 

rygraden 
• Kunst 
• Kulturhistorie 
• Natur 
• Landbrug og lokale råvarer 

Udfordring: Den lokale 
opbakning 
Højderygsti-projektet i to 
etaper: 
1) Estershøj til Dutterhøj 
2) Estershøj til Veddinge 
Offentligt møde (ca. 90 delt.) 
Øst- og vestgruppe 
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Lokal Park: Skive Kommune   

 

 

Strategi: 
visioner og 
projekter 

1. Værdier, 
potentialer 

trusler 

3.Visioner, 
mål og 

projekter 

2. Visioner, 
mål og 

projekter 

4. Arbejds-
grupper og 
realisering 

af 
projekter 

Scoping, 

Enlarging  

intelligence 

Creating 

frames and 

selecting 

projects 
 

Input: Landbrugs-
undersøgelse,  

foredrag og bustur, 
workshop for 
forvaltningen 

 

 

Mobilisering 
af 

opmærksom
hed 

Udfordring: 7 lokal samfund 

 

Deltagere: 

Beboere, Lodsejere, Brugere, 
Eksperter, Kommunale 
embedsmænd  
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Vision: Lokalpark Flyndersø-
Sønder Lem Vig anno 2025 

 

• Formidling og oplevelser i 
området: Geologien fremhæves 

som en bærende fortælling + 
kulturhistorien 

• Tilgængelighed og 
sammenhængende stier 

• Pleje og forbedring af 
græsningsområderne  samt 
bevarelse og pleje af skov-
hede mosaikken  
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Konklusioner og perspektiver 

Fortællinger og strategiprocesser kan medvirke til at: 

 Revitalisere steder og skabe ny identitet 

 

Gennem strategiprocesserne sættes de stedsbundne ressourcer   
natur, landskab og kulturhistorie på dagsorden på en ny måde: 

 Igangsætter diskussion af stedets værdier 

 Bringer natur og landskabsbeskyttelse i et 
udviklingsperspektiv 

 Formår at integrere en række landskabelige interesser   

 

Strategiprocesser bringer forskellige aktører og videnformer 
sammen:  

 Skaber fornyelse i tænkning og forestillinger om fremtiden 

 Skaber ejerskab og samhørighed i  

 Skaber nye netværk og samarbejder 

 Mobiliserer ressourcer – kort og længere sigt 
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Hvordan virker strategier og  
er de  altid vejen til succes?  

Strategier virker gennem deres overbevisende kraft 

 Ansøgninger, mere detaljeret planlægning – kræver 
support fra kommunen 

Hvis strategien ikke er overbevisende nok – vil den have lille 
gennemslagkraft 

 Manglende evne til at trænge igennem til andre 
relevante ’arenaer’ 

 Manglende ejerskab: lokalt, kommunalt, politisk 

Timingen kan være forkert – ‘omgivelserne’ er ikke parat 

 

Udfordringer 

 Konfliktniveauet kan være for højt 

 Det kan være svært at få alle berørte med 

 Er man i kommunerne klædt på til at lave en sådan 
planlægning? 
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Tak for opmærksomheden 


