Fælles Forandring
- vejen til en bedre brug af det åbne land

Fælles Forandring
– vejen til en bedre brug af det åbne land
Parterne bag Collective Impact – det åbne
land som dobbelt ressource, har sammen
udviklet redskabet multifunktionel jordfordeling, fordi alle kan se fordelene.

Projektet tilbyder en enestående mulighed
for jordfordeling ud fra lokale ønsker, hvor
alle har mulighed for at gå fra projektet som
vindere.

Projektet skal demonstrere, at jord kan blive
fordelt på en ny måde som på en og samme
tid kan tilgodese flere mål og ønsker i det
åbne land.

Alt foregår 100 procent frivilligt. De redskaber der bliver taget i brug for at lykkes med
projektet er:

Projektet i Mariagerfjord Kommune er det
fjerde pilotprojekt og har fået navnet:
’Fælles Forandring – vejen til en bedre brug
af det åbne land’.

Multifunktionel jordfordeling, kompensation
for værditab, rådgivning og anlægsmuligheder som eksempelvis hegn og vandløbsrestaurering.

Projektet bliver udført i området ved Glenstrup Sø og Østerkær Bæk, syd for Hobro.
Projektet skal understøtte og hjælpe lokale
ønsker og initiativer på vej ved hjælp af
multifunktionel jordfordeling.
Det handler om at sætte folk med forskellige
holdninger sammen og få dem til at skabe
fælles værdi og bæredygtig udvikling i projektområdet.

Dialogen med de lokale sker i et samarbejde
mellem Agri Nord, Landbrugsstyrelsen og
Mariagerfjord Kommune.
Det er afgørende, at de lokale vil påtage sig
en aktiv rolle i projektet.
Derfor bliver der etableret et Råd for Lokal
Forandring med kræfter fra det lokale og det
politiske system i kommunen.

Lokalområdet bliver dermed mere attraktivt.

Multifunktionel jordfordeling gavner både lokalområde og landbrug.
Fordelene kan være:
Det bliver mere attraktivt at bo i landsbyerne/på landet, boligpriser.
Der bliver bedre adgang til natur, landskab og sø.
Der kommer sammenhængende naturarealer til græsning og naturpleje.
Der er mulighed for at imødekomme jagtinteresser.
Der er mulighed for at forbedre vandkvalitet i søen og binde kulstof i jorden.
Der vil være mindre landbrugstrafik gennem landsbyerne.
Der vil være landbrug, som opnår en bedre arrondering.
Det medvirker til strukturudvikling og generationsskifte.
Følg med i processen på www.mariagerfjord.dk/faellesforandring

