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MELLEM BY OG LAND I EN 
NY TID -
LANDSKABSSTRATEGIER



Ny tid: nye udfordringer og behov for nye plantilgange 

(1) Flere krav til landskabet

• Flere funktioner ønsker plads - giver pres på 
landskabet (landbrug, friluftsliv, bosætning, 
turisme, drikkevand, klima: afværge og 
tilpasning, biodiversitet  etc.) 

(2) Urbanisering 

• Fraflytning og tilflytning – et velfungerende og 
attraktivt landskab er blevet en udviklingsfaktor

(3) Landbrugets strukturelle udvikling

• Koncentration af produktionen på færre hænder: 
tiloversblevne bygninger, større  marker og 
bygninger – æstetiske og funktionelle 
udfordringer 

Landskaberne er forældede i deres 
indretning og udvikler sig differentieret

Behov for nye 
planlægningstilgange der:

• Er visions-, udviklings- og 
handlingsorienteret og har  
udgangspunkt i landskabelighelheder 

• Kan integrere og koordinere de 
forskellige interesser 

• Inkludere borgere og andre interessenter i 
hele planprocessen 

• Er strategisk  - vi kan ikke det hele dvs. på 
et tidspunkt skal der prioriteres 



Der er var en gang………en vision for fremtidens landskaberKan man lave visioner og strategier for det åbne land?

Der er var en gang………en vision for fremtidens landskaber

Jeg ser den tid i møde, i hvilken udmarkerne vil ligne velgødede tofter, 

de sure enge og moser vil være forvandlede til fede hårdbunds enge, 

unyttigt krat vil være bortryddet, nyttig skov og underskov omhyggelig fredet, 

alt skadeligt vand afgravet, alle kampesten brugte til varig indhegning med 
stengærder; 

den tid, i hvilken udskiftede bøndergårde alle omgives af store veldyrkede kålurte-, 
humle- og frugthaver med pile – og andre nyttige træer; 

den tid, i hvilken kløver, kartoffel, nyttige roers dyrkning ikke mere vil være en 
sjældenhed  

(Fra en tale holdt af Reventlov i 1788, Citeret efter Porsmose 2008, s. 126)



Fremtidens landskaber - et forsknings- og udviklingsprogram 

med udgangspunkt i 12 konkrete planprojekter 2013-2018

Idéen: at bringe indretningen af 
fremtidens danske 
kulturlandskaber på en faglig 
dagsorden – og medvirke til at 
igangsætte forandringsprocesser

Visionen: at programmet vil 
skabe et grundlag for en mere 
proaktiv, helhedsorienteret og 
involverende planlægning i det 
åbne land.



Fælles fodslag - Planlægning for fremtidens landskaber

Inspiration: Den strategiske 
byplanlægning 

Fokus: Nye muligheder og løsninger 
udtrykt gennem strategier, planer og 
projektideer

Aktørerne: Mangfoldighed 

Fremtiden: Deltagernes forestillinger 
om et bedre og mere attraktivt 
landskab - med udgangspunkt i 
aktuelle og ofte komplekse 
problemstillinger

Processerne: Diverse værktøjer og 
teknikker til at fremme en demokratisk 
dialog og forhandling 
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Landmandens og andre primære forvalteres egne planer, borgernes og lokalsamfundenes visioner og mål

Lovgivning  og nationale/regionale planer og strategier  

Strategiprocessen

En model for udvikling af landskabsstrategier



Hvordan får vi fælles fodslag? Der er mange ønsker og 
udgangspunkter – hvilket aktørlandskab mødte vi?

• Politikkerne: Vil have udvikling, involvering og samskabelse

• De kommunale forvaltninger: Samskabelse ja, men hvordan og er også 
lidt ‘bange’ for borgerne. Motivation:  Ønsker udviklingsmål og visioner for 
forskellige dele af det åbne land og vil gerne fra plan til handling

• Borgerne: Efterspørger især bedre adgang til landskabet og mere diverse 
landskaber. Vil gerne deltage, men der skal være noget i det for dem.

• Jordejerne: Deres interesser er forskellige,  nogle har fælles interesser 
med borgerne, andre har ønsker der relaterer sig til deres produktion og 
andre igen ønsker ingen forandringer eller vil helst være i fred. 

• Specifikke brugere af landskabet: Særlige ønsker til landskabets 
indretning – ryttere, MB, vandrere mv. 



Vision for 
levende 
landskaber på 
Sydøstlolland-

Det moderne liv møder historien 
og naturen i et dynamisk og 
produktivt landskab i år 2035



Vision for 
levende 
landskaber på 
Sydøstlolland-

1.Fred, ro, 
mørke, mindre 
bebyggelse/-
beboelse og 
mere vand og 
natur

2. Strategisk 
forbedring af 
boliger,  styrke 
kulturarv og natur 
og mere diversitet i 
landbruget

Det moderne liv møder historien 
og naturen i et dynamisk og 
produktivt landskab i år 2035



‘Kirkeruten’ en blandt mange 
forslag til stier og ruter i 
landskabet 



Østby, Frederikssund Kommune – en ‘outdated’ 
bevaringsværdiglandsby. Mål: At bringe landsbyen ind i det 
21. århundrede 

VISION - landsbyerne:

Steder med stærke lokalsamfund 

Sikre og gode omgivelser for 
familier, børn og ældre 

Attraktive huse i moderne standard 
– inklusiv 
energibesparelsesmuligheder  



En velbevaret landsby i et attraktiv kystnært landskab
• Små utidssvarende huse – få faldefærdige huse
• Gennem kørende trafik
• Nedslidt fælled med gadekær
• Skæv aldersfordeling



En fælleshave på lejet grund og  
fællesskabsgrise



Sammenfatning - muligheder

• Landskabsstrategier repræsenterer en ny form for planlægning i det åbne 
land, hvor:

• stedets værdier diskuteres

• fremtiden italesættes  

• natur og landskabsbeskyttelse sættes i et udviklingsperspektiv

• der sættes en retning for udviklingen 

• der skabes rammer for integration og koordinering af forskellige interesser og 
initiativer 

• Landskabsstrategier kan medvirke til at revitalisere steder og skabe ny 
identitet – dvs. de er gode til ‘place making’, men  de kan også håndtere 
konflikter – gennem dialog og forhandling

• Løsningsforslagene 

• Nogle repræsenterer plan- og designløsninger, der er lige til at gå til 

• Andre er komplekse og kræver institutionelle forandringer, offentlig intervention eller 
omfattende investeringer inkl. opkøb af land  – kun få af disse er på plads



Sammenfatning - muligheder 

• Strategiprocesser bringer forskellige aktører og videnformer
sammen og når det går rigtigt godt: 

• Skaber fornyelse i tænkning og forestillinger om fremtiden

• Skaber ejerskab og samhørighed

• Skaber nye netværk og samarbejder

• Mobiliserer ressourcer – kort og længere sigt

• Udgangspunkt for

• Ansøgninger, mere detaljeret planlægning



Udfordringer?

• Det kræver en særlig indsats at få det produktive landbrug med – MEN DET KAN 
LADE SIG GØRE

• I de mere bo-og fritidsorienterede landskaber er lodsejere ikke nødvendigvis 
interesseret i fællesskab og fælles projekter – MEN DERES INTERSSE KAN 
VÆKKES

• Ressourcestærke borgere kan erobrer dagsordenen – SKABES DER TABERE I 
PROCESSEN OG HVORDAN KAN DET IMØDEGÅS? 

• Fastholdelse af det politiske engagement over en længere periode er vanskeligt 
BREDT EJERSKAB ER VIGTIG

• Personale udskifter og omstruktureringer  BREDT EJERSKAB ER VIGTIG

• Økonomiske ressourcer til implementering er ofte ikke tilstede – KAN SKAFFES 
UDE FRA – DET KRÆVER ET BEREDSKAB

• Borgergrupper kan arbejde selvstændig i planprocessen MEN DE HAR OFTE 
BRUG FOR STØTTE FRA LOKAL MYNDIGHEDER ELLER ANDRE



Er strategiprocesser altid den rigtige planløsning?

Nej

• Der skal være en eller anden form for 
villighed til forandring tilstede – forandring 
indebære at der er villighed til at ændre 
positioner, værdier og praksisser –

• Konflikt niveauet kan være for højt

Bliver strategier altid implementeret?

Nej: 

• ‘Omgivelserne’ er ikke parate

• Strategien har ikke være overbevisende nok

• Implementering tager tid


