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Baggrund
•

Med kommunalreformen fik kommunerne et nyt
planansvar: DET ÅBNE LAND – arven fra amterne
– Ønske om at igangsætte en mere udviklingsorienteret
planlægning:
1. Mål: at bidrage til at skabe udvikling i landdistrikterne
2. Mål: at skabe mere sammenhæng og kvalitet i planlægningen
for natur, landskab og friluftsliv

– Mangel på et velkendt og veldefineret rekreativ
landskab/udflugtsmål i Skive Kommune
– Nye udfordringer i forhold til at få skabt sammenhæng og
kvalitet Natura 2000-områder

Hvad handler projektet om?
• Udarbejde en strategi for udvikling af Flyndersø og Sønder

Lem Vig som ’Regional naturpark’
• To nye produkter:

– Kortsigt: Nyt plan instrument: strategi
– Længere sigt: Ændringer i det fysiske landskab samt opfattelsen
af landskabet:
• Inddragelse af områdets borgere og interessenter
– Skabe lokalforankring (mindske modstand, ejerskab)
– Udnytte de lokale ressourcer
• Barrierer i forvaltningen: mangel på samarbejde på tværs af

sektorer, tvivl om nytten af projekter med borgerinddragelse
– Inddragelse alle dele af teknik og miljø
– Børn/unge; Sundhed; Kultur/fritid

Processen
Opvarmning
• Workshop for forvaltningen om lokalområdets
potentialer som NATURPARK
• Folkeuniversitets foredragsrække om områdets
natur- og kulturhistorie, geologi og landbrug
Strategiudarbejdelse: 4 trin
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Udbytte - forventede
1. Innovativ strategi med lokal opbakning/ejerskab

samt bredt funderet ejerskab i kommunens
forvaltning: bedre og mere effektivt
styringsredskab for fremtidige beslutninger

• Kvaliteten af strategien/dens transformative kapacitet:
guide beslutninger (politikere og forvaltning), rejse
økonomisk støtte og understøtte private initiativer

2. Mobilisering af lokale ressourcer der kan medvirke

i strategiens implementering

• Bliver der nedsat arbejdsduelige grupper/iværksat nye
projekter

3. Nye og bedre samarbejdsrelationer i forvaltningen
• Mere samarbejde i fremtiden, flere projekter

Udbytte: langsigtede og afledte
• Fastholdelse/øget bosætning
• Fremme turisme
• Merværdi for den primære produktion og andre

erhverv i området
• Udvikling af social kapital hos de medvirkende

Konklusion
• Kvalitetsforbedring: Bedre planer/styringsredskaber,

måske mere innovativ plankultur
• Mere for pengene på den lange bane fordi
implementeringen er indtænkt fra starten –
effektivisering
• Igangsættelse af en proces der automatisk genererer
nye initiativer
• + en lang række afledte effekter ….. men

