53 deltagere diskuterede
landbrug, landskaber og planlægning på en bustur i Jammerbugt Kommune i juni 2011.

Workshop og bustur for at finde fælles sprog
mere blev det meste af en dag kørt rundt
til landbrugs- og naturområder i kommunen. Undervejs hørte de på oplæg om og
diskuterede planlægning i det åbne land.
Formålet var at skabe dialog og lære hinandens synspunkter at kende.
Efterfølgende er kommunen gået i
gang med en detaljeret undersøgelse af
to afgrænsede projektområder. Dels et
område ved Saltum Dale i kommunens
nordlige ende, dels et område sydvest for
Fjerritslev.
– Vi vil lave en præcis beskrivelse af de
to områder – landskabet, vandløbskvaliteten, geologien, kulturhistorie og så videre.
Ud fra disse beskrivelser vil vi udvikle
rammerne for jordbrug i området. Vi vil
beskrive nogle retningslinjer, som passer
præcis på det enkelte område, og lade
dem afløse de generelle retningslinjer i
kommuneplanen, fortæller Gitte Clausen.
Hvis projektet lykkes i de to områder,
er det meningen at samme procedure skal
gennemføres i resten af kommunen.
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Jammerbugt Kommune går systematisk til
værks i sit arbejde med at få en god dialog
mellem landbrug og kommune.
Som led i et flerårigt projekt med
overskriften ”Jordbrugets fremtid i Jammerbugt Kommune” indbød kommunen i
maj 2011 repræsentanter for landbruget
og andre med interesse i det åbne land,
konsulenter og forskere til en daglang
workshop med overskriften Fælles Sprog.
Med på mødet var også en række medarbejdere og to politikere fra kommunen.
Dagens diskussioner tog udgangspunkt i
deltagernes tanker om jordbrugets fremtid i et tiårigt perspektiv.
– Det drejede sig i første omgang om at
finde et fælles sprog. Vi skal blive enige om,
hvad vi taler om, når vi taler om jordbrugets fremtid, forklarer Gitte Clausen, planog miljøchef i Jammerbugt Kommune.
Næste trin i processen var en bustur en
måned efter workshoppen. I alt 53 deltagere fra landbrugs- og miljøorganisationer,
kommunalbestyrelse, administration med

Sammen med ni partnere i forsknings- og udviklingsprogrammet
DIAPLAN arbejder Videncentret for Landbrug med at:
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landmænd og konsulenter
k ĿDBHLJJRKBOKBPHBKAPH>?QFII>KA?ORDBQPLJJBAPMFIIBOFKABKfor planlægning i det åbne land
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Case: Jammerbugt Kommune – landbrug og kommune er sammen
om at se på fremtidige muligheder for erhvervet.

DEN EUROPÆISKE UNION VED DEN EUROPÆISKE FOND FOR UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER OG MINISTERIET FOR FØDEVARER,
LANDBRUG OG FISKERI SAMT PROMILLEAFGIFTSFONDEN FOR LANDBRUG HAR DELTAGET I FINANSIERINGEN AF PROJEKTET.
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Mere dialog mellem landbrug og kommuner
Kommuner og landbrug har stort
behov for at forstå hinanden
Landbrugets dynamiske strukturudvikling
sætter på mange måder sit præg på landskabet: Bedrifter nedlægges, andre vokser
markant; nye bygninger skyder op, andre
forsvinder; naturområder kommer under
pres eller ændrer karakter.
Ændringerne i landskabet har konsekvenser for – og påvirkes samtidig af – kommunerne, som med den seneste kommunalreform overtog amternes opgave med
at lave planlægning for det åbne land.

arbejder sammen om fire konkrete projekter, der på hver deres måde bidrager til
programmets overordnede målsætning:
At udvikle nye værktøjer og modeller for
planlægning, udvikling og forvaltning af
det åbne land.
De fire projekter er fordelt i lige så
mange kommuner: Skive, Morsø, Jammerbugt og Odsherred.
På tværs af projekterne arbejder
DIAPLAN med fem temaer, hvoraf Videncentret for Landbrug især er engageret i
det ene, ’Landbrugets fremtid i samspil
med landskab og lokalsamfund’.

Kommunerne sætter rammerne
I dag har kommunerne således stor indflydelse på de fysiske rammer for landbrugets udvikling: Hvor, hvor stort og hvor
højt må der bygges, og hvordan skal der
passes på natur og miljø.
Kort sagt har landbrug og kommuner
mere end nogensinde før brug for at føre
en dialog, der kan danne grundlag for, at
både samfundets og erhvervets interesser
tilgodeses.
For at fremme denne proces deltager
Videncentret for Landbrug i DIAPLAN
– Dialogbaserede planprojekter i kulturlandskabet.

Nye værktøjer og modeller
DIAPLAN består af i alt ti partnere, som

Læs mere om DIAPLAN på
www.diaplan.dk.
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Muligheder og udfordringer skal gøres synlige
– Det er vigtigt, at muligheder og udfordringer for såvel landbruget som den
kommunale planlægning bliver gjort synlige for begge parter. Landmænd og
planlæggere skal tale sammen allerede inden, de første streger bliver tegnet i
nye planer. Kommunen skal kende landmændenes behov og udviklingsplaner,
og landmændene skal kende de fremtidige muligheder for deres bedrifter,
forklarer Trine Eide, planchef på Videncentret for Landbrug.
Hun fremhæver Jammerbugt som en kommune, der er langt fremme med at
føre en konstruktiv dialog med landbruget.
– Jammerbugt Kommune er et godt eksempel på, at man kan nå langt ved
at inddrage alle interessenter, herunder landbruget, tidligt i processen, når der
skal planlægges, mener Trine Eide.

Kommune med fokus på de lange linjer
Nogle kommuner er bedre end andre til at indgå i en dialog med landbruget.
– Jammerbugt Kommune udmærker sig ved sin evne til det. Når de er ude
på tilsyn, hænger kommunens folk sig ikke i bagateller – hvis der er en lille ting,
der ikke er, som den skal være, aftaler de bare, at den skal være i orden ved
næste besøg. De holder fokus på de lange linjer og på det, som rigtigt betyder
noget.
Det gode skudsmål kommer fra Jørgen Evald Jensen, chefkonsulent for Husdyr og Miljø i landbrugsrådgivningen Agri Nord.
Den dialogsøgende praksis ved Jammerbugten fører imidlertid ikke til, at
landbruget i kommunen har videre rammer i miljøspørgsmål end landmænd
andre steder. I hvert fald ikke efter Jørgen Evald Jensens opfattelse.
– Jeg er overbevist om, at landmændene deroppe ikke får lov til mere end i
andre kommuner, siger han.

