
før følte, de stod på hver deres side.
Kommunen sommyndighed, land-
brug, erhverv og borgere har fået en
fælles sag.
–Kommunernes formelle ansvar for
naturen er defineret afNatura 2000
(EU, red.) og naturbeskyttelseslo-
vens krav. Det har været sådanmeget
teknisk, hvad kommunerne egentlig
skulle gøre. Det her er en demokra-
tisering af kommunernes naturind-
sats, som involverer flere end blot
kommunens tre sagsbehandlere og
deres kommunikationsmedarbejder,
sigerMortenD.D.Hansen.
Den fælles sag giver også kommu-
nens ansatte i teknik- ogmiljøfor-
valtningen en ny rolle. Frank Erich-
sen gjorde sig nogle iagttagelser
underHjørring-projektet.
– Det her er en dagsorden drevet
af patos. I Hjørring varman lidt
bekymret for, at der kunne være
en iboende konflikt i, at det er den
samme, der siddermed sagsbehand-
lingen, der skal sælge passionen.
Borgerne kunnemåske være lidt
påpasselige, når der kommer enmil-
jøsagsbehandler fra kommunen. Det
var ham, der sagde, jeg ikkemåtte
lave den karnap, ellermin stald var
for stor, eller hvad detmåtte være.
Det varmin oplevelse i Hjørring, at
medarbejdere deroppe var glade for
at blive del af en anden naturpoli-
tisk dagsorden end den, de normalt
forvalter. Noget, der handler om at
drive den positive stemning frem,
fremfor at være dem, der siger nej.
Her får sagsbehandlerne lov til at
være dygtige ogmed fuld politisk
rygstøtte, siger Frank Erichsen.
MortenD.D. Hansen supplerer.
– Nogle gange er naturbeskyttelses-
sager jo en kampplads i kommuner-
ne.Men den her dagsorden er båret
af frivillighed og begejstring. For
en gangs skyld kommerman ikke
med lovgivning i hånden, siger han.
Traditionelt har der også været
konfliktermellem landbruget og
naturforvalterne og interesseorga-
nisationer somDanmarks Natur-
fredningsforening.Men her har den
nye naturkamp også skabt forbrød-
ring. Landbruget og interesseorga-
nisationen Landbrug og Fødevarer
vil gerne væremed på dagsordenen.

I Hjørring leverede landmænd for
eksempel det største areal til projek-
tet næstefter kommunen.
– Landmænd har haft en fornem-
melse af, at folk vil ind og bestemme,
hvad de gør ved deresmarker. Jeg
tror, de er ved at opdage, at det er
arealerne ved siden af landbrugsjor-
den, vi gerne vil tale om. Landmæn-
dene begynder også at tænke, at
deres opgave er større end at dyrke
korn og producere grise. Det har vist
sig nyttigtmange steder, at land-
mændene kan få lov at få ejerskab til
projekterne, siger Frank Erichsen.
Hanmener, man skal passe på med
at give DR’s Hjørring-programmer
for meget af æren for den store op-
bakning.
– Det er en dagsorden, der er blevet
kæmpet for længe, og somnu har
fåetmomentum. Og naturforkæm-
perne har også fundet ud af at nuan-
cere formidlingen, så den ikke bliver
konfrontatorisk. Hvis naturpolitik
er en flok dygtige biologer, der står
og råber på den ene side og enmasse
andre på den anden side, så kommer
vi ingen vegne. Det tror jeg, alle par-
ter i det her game har fundet ud af,
siger Frank Erichsen.

Alle vinder
Miljøministeren understreger, at
uanset hvilken kommune der næste
år kan kalde sig Danmarks vildeste,
så er den vigtigste præmie den vilde
natur, vi i fællesskab kan give videre
til vores børn og børnebørn. Det
handler om at dele viden og ideer.

Hvadmedmiljøministerens
egen have, hvordan ser
den ud?
– Jeg har selv en
have, der er utrolig
vild. Det, der er godt

for naturen, er ofte det
letteste at gøre. Lad græs-

slåmaskinen stå. Jeg er heldig at
have en gammel have, hvor der
har væretmange planter. Der lig-
germange spændende ting i jorden.
Der spirer hele tiden nyt frem, siger
LeaWermelin.• tkn@kl.dk

DET SUMMER
FORTSAT I HJØRRING
Den største succes ved tv-projektet Giv os naturen tilbage
er borgerinddragelsen, mener lederen af TeamNatur i
Hjørring Kommune.

I Hjørring Kommune vælter det fortsat ind med tilmeldinger
fra folk, der gerne vil deltage i projektet med at skabe flere
naturarealer.
– Projektet er på mange punkter en succes. Undersøgel-
sen viser, at der er kommet mange flere bier og sommer-
fugle. Der, hvor det har været mest succesfuldt, er, at inden
det kom i fjernsynet, der havde vi 300 tilmeldte borgere.
Så steg det, så vi nu er oppe på over 700 tilmeldte, og der
kommer stadig flere. Det har engageret borgerne, og det
var det, vi gerne ville, siger Jens Pedersen, der er leder af
TeamNatur i Hjørring Kommune.
Projektet har sådan set ikke kostet kommunen ekstra, for
mange af tingene var nogle, som kommunen i forvejen
havde planlagt at gøre. Kommunen arbejder nu videre med
det momentum, der er skabt.
– Projektet bygger på vores allerede eksisterende natur-
politik, der indeholder en række visioner. Sagen er, at vi
ikke kan løfte det alene som kommune, vi skal have borger-
ne med. Der har tv-projektet været med til at skabe nogle
holdningsændringer. Der er opstået netværk på Facebook
medmere. Det med at få snakken om natur ind til køkken-
bordene og ud på villavejene har været godt. Vi skal have
flere arealer med og flere borgere med. Vi er i gangmed at
oprette frivillighedsnetværk, der kan understøtte og inspi-
rere hinanden, siger Jens Pedersen.

Ikke stort M
Projektet har også ført til ændringer i Jens Pedersen og
hans medarbejderes arbejdsform. Den er blevet mere
dialogbaseret.
– Det er fint i tråd med det, vi har udstukket i naturpolitik-
ken. I stedet for at være myndighedmed stort M skal vi
være nogle, der skaber noget sammenmed borgerne. Vi
skal bruge vores faglighed på en andenmåde. Vi er stadig
myndighed, men det er noget med denmentalitet, vi går
ind i tingenemed, siger Jens Pedersen.• tkn@kl.dk

NYE NATURAREALER I TAL
I september 2020 havde 413 deltagere udlagt cirkaI september 2020 havde 413 deltagere udlagt cirka
896.000m2 natur. Det svarer til 90 hektar eller næsten 200896.000m2 natur. Det svarer til 90 hektar eller næsten 200
fodboldbaner. Derudover har de 12 udvalgte landmænd lo-fodboldbaner. Derudover har de 12 udvalgte landmænd lo-
vet at ville undersøge, om de kunne udlægge tre procent afvet at ville undersøge, om de kunne udlægge tre procent af
deres agerjord. Det svarer til 790.000m2 (79 ha).deres agerjord. Det svarer til 790.000m2 (79 ha).
Hjørring Kommune har gået forrest og har udlagt 50 ha somHjørring Kommune har gået forrest og har udlagt 50 ha som
natur, hvor der før var intensivt landbrug.natur, hvor der før var intensivt landbrug.
Det drejer sig om tidligere marker ved Rubjerg Knude, Slet-Det drejer sig om tidligere marker ved Rubjerg Knude, Slet-
tingen, Vester Thirup og ikke mindst i Hjørring Bjerge.tingen, Vester Thirup og ikke mindst i Hjørring Bjerge.
Mange kilometer rabatter bliver slået, så man tager hensynMange kilometer rabatter bliver slået, så man tager hensyn
til blomster og insekter. Så alt i alt er der blevet udlagt mindsttil blomster og insekter. Så alt i alt er der blevet udlagt mindst
220 ha eller 2.200.000m2.220 ha eller 2.200.000m2.
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