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1.	Indledning		
	
	
Dette	 notat	 indeholder	 en	 screening	 af	 potentialer	 ved	multifunktionel	 jord	 ved	
Glenstrup	Sø	og	Østerkær	Bæk.	Screeningen	er	foretaget	for	forskningsfaglige	om-
rådet:	 landdistriktsudvikling,	 miljøpåvirkning,	 klimaeffekt,	 rekreation,	 driftsøko-
nomi	og	natur.	Formålet	er	at	skabe	et	forskningsfagligt	ekspertgrundlag,	der	kan	
understøtte	det	videre	forløb	omkring	multifunktionel	jordfordeling	ved	Glenstrup	
Sø	og	Østerkær	Bæk.		
	
Screeningen	 er	 foretaget	 på	 baggrund	 af	 forskernes	 ekspertviden	 og	 forskellige	
typer	 tilgængelige	 og	 indsamlede	 data,	 herunder	 materiale	 fra	 Statistikbanken,	
diverse	 lokale	 og	nationale	 hjemmesider,	 sociale	medier,	 feltnoter	 og	 foto,	 bolig-
portaler	og	detaljerede	kort	udarbejdet	af	Landbrugsstyrelsen.		
	
Hvert	 fagområde	 anvender	 fem	 fagspecifikke	 målepunkter,	 som	 vurderes	 på	 en	
skala	 fra	 1-5	 for	 angivelse	 af	 påvirkningen	 ved	 den	 konkrete	 jordfordeling.	 Ved	
angivelsen	af	1	vurderes	det,	at	der	ikke	vil	være	nogen	større	effekt	mens	der	med	
angivelsen	5	 vurderes	 at	 været	 en	meget	 stor	 effekt.	 Ved	 vurderingerne	har	 for-
skerne	haft	øje	for	det	optimale	jordfordelingsscenarie	inden	for	deres	eget	fagom-
råde.	Metoden	er	beskrevet	nærmere	i	Johansen	et	al.	(2018a;	2018b),	idet	det	skal	
bemærkes,	at	i	forhold	til	tidligere	analyser	i	Collective	Impact	projektet	er	fagom-
rådet	”klima”	som	noget	nyt	inkluderet	i	denne	screenings-analyse.1	
	
	
Screeningen	 af	 præsenteres	 af	 hvert	 fagområde	 i	 følgende	 rækkefølge:	 Natur	
(Rasmus	Ejrnæs),	Driftsøkonomi	 (Jesper	 S.	 Schou	 og	 Jakob	V.	 Olsen),	 Rekreation	

																																																								
1	Johansen,	P.H.	R.	Ejrnæs,	B.	Kronvang,	J.V.	Olsen,	S.	Præstholm,	J.S.	Schou.	2018a.	Synergi	
og	begrænsninger	imellem	25	målepunkter	for	multifunktionel	jordfordeling.	Rapport,	
Syddansk	Universitet.		
	
Johansen,	P.H.	R.	Ejrnæs,	B.	Kronvang,	J.V.	Olsen,	S.	Praestholm,	J.S.	Schou.	2018b.	Pursuing	
Collective	Impact:	A	novel	indicator-based	approach	to	assessment	of	shared	measure-
ments	when	planning	for	multifunctional	land	consolidation.	Land	Use	Policy,	Volume	73,	
April	2018,	Pages	102–114.	
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(Søren	Præstholm),	Miljø	(Brian	Kronvang),	Landdistriktsudvikling	(Pia	Heike	Jo-
hansen),	Klima	(Brian	Kronvang	samt	de	øvrige	forskere).	
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2.	Potentialer	ved	jordfordeling	ved	Glenstrup	Sø	og	Østerkær	Bæk	set	
fra	de	seks	forskningsfaglige	vinkler	

	

2.1	Natur	
	
	

	
2.1.1.	Udsnit	af	projektområdet	med	biodiversitetsscoren	i	farveskala	fra	hvid	(0)	til	
blå,	grøn	og	gul	(max	5-6	point).	De	højeste	scorer	ses	i	søen,	ved	Østerkær	Bæk	og	i	
slugterne.	
	
Glenstrup	Sø	og	Østerkær	Bæk	ligger	omgivet	af	landbrugsland.	Der	er	dyrket	tæt	
ned	til	søen,	med	undtagelse	af	en	række	naturlige	slugter	med	tilløbende	væld	og	
bække,	hvor	der	er	udyrkede	skrænter	med	natur	eller	potentiale	for	natur.	Øster-
kær	 Bæk	 rummer	 tilgroede	 rigkær	 og	 pilekrat	med	 stort	 naturgenopretningspo-
tentiale	på	grund	af	udstrømmende	kalkrigt	grundvand.	Der	er	jagtinteresser	i	om-
rådet,	men	angiveligt	også	en	vilje	til	at	gøre	en	fælles	indsats	for	genopretning	af	
lysåben	natur.	Naturværdier	og	potentialer	ved	en	jordfordeling	vurderes	at	være	
størst	omkring	Østerkær	Bæk,	mens	naturprojekter	omkring	Glenstrup	Sø	vil	være	
mere	isoleret	til	en	række	mindre	og	noget	isolerede	slugter.	Om	det	er	muligt	at	
skabe	sammenhængende	natur	rundt	om	Glenstrup	Sø	vil	kræve	en	grundig	analy-
se.	Det	vurderes	at	blive	en	stor	og	interessant	udfordring	at	formidle	viden	og	op-
nå	fælles	forståelse	af	værdien	af	naturlig	helårsgræsning	uden	tilskudsfodring	og	
naturlig	hydrologi	med	lukning	af	grøfter	til	en	stor	og	varieret	gruppe	af	lodsejere	
med	mange	forskellige	interesser	i	området.	Til	gengæld	er	der	kun	to	interessent-
grupper	 –	 Østerkær-borgerne	 og	 kommunen	 –	 hvilket	 synes	 at	 være	 en	 enklere	
situation	end	fx	Kielstrup	Sø.	
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Prioritering	
Det	 er	 helt	 afgørende	 for	 værdien	 af	 en	 indsats	 for	 naturbevarelse,	 at	 indsatsen	
finder	 sted	 i	 områder,	 hvor	 der	 findes	 levesteder	 for	 sårbare	 eller	 truede	 arter.	
Mange	arter	spredes	dårligt	og	mange	levesteder	kan	være	vanskelige	at	genskabe,	
selvom	 det	 kun	 tog	 et	 øjeblik	 at	 ødelægge	 dem	 –	 eksempelvis	 selvgroede	 skove	
med	 gamle	 træer,	 gamle	 overdrev	 eller	 højmoser	med	metertykke	 tørvelag.	 Det	
kaldes	 også	 for	 brandmandens	 lov	 at	 prioritere	 bevarelsen	 af	 det	 eksisterende	
frem	for	at	forsøge	at	genoprette	ødelagt	natur	eller	forsøge	at	skabe	helt	nye	leve-
steder.	
	

	
2.1.2	Stor	forekomst	af	den	rødlistede	daddelbrun	vokshat	på	græslandsskrænt	ved	
Søbjerg/Knivhøje	(foto	tv,	svampen	i	nedre	højre	hjørne)	og	brun	bjørnesvirreflue	i	
blomstrende	djævelsbid	(observeret	både	ved	Holmgård	Bakker	og	Kravbæk).	
	
I	forhold	til	prioritering	ligger	de	største	samlede	naturværdier	i	området	omkring	
Østerkær	Bæk,	men	der	er	også	små	 intakte	 levesteder	med	rigkær,	overdrev	og	
hede	i	slugterne	nord	for	søen	og	på	de	stejleste	skrænter	ned	til	søen	og	vest	for	
søen.	Her	findes	sjældne	planter,	svampe	og	insekter.	Der	er	ikke	nogen	væsentlig	
gammelskov	i	området,	men	der	er	en	del	naturlig	tilgroningsskov	med	pil,	el,	tjørn	
og	bævreasp,	som	også	har	værdi	som	levesteder.	
	
De	største	udfordringer	og	trusler	er	knyttet	til	fragmentering	af	de	små	og	isole-
rede	levesteder	samt	tilgroning	som	følge	af	mangel	på	græssende	dyr.	Der	er	også	
udfordringer	med	randpåvirkninger	fra	tilgrænsende	marker.	
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2.1.3	Typiske	situationer	fra	Glenstrup	Sø	området.	Græsland	og	moser	er	under	
stærk	tilgroning	med	buske,	træer	og	langt	græs,	mens	tilgrænsende	produktionsare-
aler	er	plantet	til	med	juletræer	eller	energi-poppel.		
	
Beskyttelse	
Det	er	fristende	for	politiske	aktører	at	investere	midlerne	i	ny	natur	frem	for	eksi-
sterende	natur,	men	i	Danmark	er	naturbeskyttelsen	i	de	fleste	steder	så	svag,	at	
det	er	langt	mere	omkostningseffektivt	at	bruge	resurser	på	at	hæve	beskyttelses-
niveauet	frem	for	at	lave	ny	natur.	Eksempelvis	er	danske	skove	i	reglen	slet	ikke	
beskyttet	 mod	 skovdrift,	 hvor	 ejeren	 på	 et	 øjeblik	 kan	 fælde	 flere	 hundrede	 år	
gamle	træer,	blot	der	plantes	nogle	nye	træer.	Ligesom	en	overdrevsskrænt	hver-
ken	er	beskyttet	mod	ophørt	græsning	og	deraf	følgende	tilgroning	med	krat	eller	
mod	overgræsning	hvor	alle	planter	og	blomster	gnaves	helt	ned	i	sommermåne-
derne	af	en	flok	sultne	får.	Naturen	i	Danmark	findes	nemlig	på	arealer	som	juri-
disk	set	regnes	som	skovbrug	og	landbrug,	og	det	giver	ingen	stærk	naturbeskyt-
telse.	
	
Naturværdierne	 i	området	vurderes	at	være	dårligt	beskyttet	mod	de	 trusler	der	
findes	lige	nu.	Ved	fortsat	tilgroning	vil	de	truede	arter	forsvinde,	og	de	tørre	na-
turtyper	 som	 hede	 og	 overdrev	 vil	 kunne	 gro	 ud	 af	 naturbeskyttelseslovens	 be-
skyttelse.	Hvis	man	forsøger	at	løse	denne	udfordring	med	plejeaftaler	med	land-
mænd,	 risikerer	 man	 at	 aftalerne	 ophører	 ved	 ejerskifte	 eller	 hvis	 dyreholder	
pludselig	 ikke	 længere	 magter	 at	 holde	 dyr.	 Denne	 problemstilling	 er	 nærmest	
universel	i	Danmark,	og	det	er	svært	at	pege	på	mange	steder	hvor	myndighederne	
formår	at	opretholde	lang	tids	kontinuitet	ved	hjælp	af	plejeaftaler	med	landmænd.	
Potentialet	 synes	 derfor	 at	 ligge	 i	 at	 sikre	 sammenhængende	 naturområder	 ved	
hjælp	af	tinglysning	af	arealanvendelse	eller	opkøb	og	efterfølgende	rewilding.	
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Størrelse	
De	naturlige	økologiske	processer	som	skaber	og	opretholder	levesteder	for	true-
de	arter	er	typisk	pladskrævende,	og	derfor	har	det	stor	betydning	at	naturområ-
derne	 er	 store	 og	 sammenhængende.	 Eksempelvis	 er	 størrelse	 ofte	 en	 forudsæt-
ning	for	at	kunne	give	plads	til	ekstensiv	helårsgræsning	uden	tilskudsfodring	eller	
kunne	give	plads	til	kysterosion,	sandflugt	eller	naturlig	hydrologi	uden	at	få	balla-
de	med	naboer	som	vil	gøre	krav	på	at	naturen	holdes	i	ave.	
	
På	grund	af	områdets	fragmenterede	natur,	er	det	svært	at	pege	på	lette	måder	at	
fremme	sammenhængende	natur	på.	Mest	oplagt	er	området	øst	for	Glenstrup	Sø	
med	 Østerkær	 og	 Vesterkær	 Bæk	 samt	 tilgrænsende	 søskrænter,	 bakkesider	 og	
måske	endda	helt	op	i	baglandet	til	slugterne	ved	Broløs	og	Svenstrup	samt	Brok-
hede	Plantage.	Potentielt	 set	kunne	man	 realisere	op	mod	500	ha	med	 sammen-
hængende	natur	og	med	både	vådområder,	 tørre	bakker	og	partier	med	 skov	og	
krat.	Så	stort	og	varieret	et	naturområde	giver	mulighed	for	helårsgræsning	under	
hegn	uden	tilskudsfodring	og	regulering.	Det	kunne	både	være	ekstensivt	kødkvæg	
og	 det	 kunne	 være	 en	 vildere	model	med	 krondyr,	 dådyr,	 vildkvæg,	 vildhest	 og	
lignende.	Der	vil	dog	være	mange	lodsejere	involveret	 i	sådan	et	puslespil,	så	det	
kræver	tilslutning	til	en	fælles	naturvision.	
	

	
2.1.4	Området	omkring	Østerkær	Bæk	kunne	potentielt	set	omfatte	>	500	ha	varieret	
natur	med	både	lysåbne	vådområder	og	tørre	bakker	samt	krat	og	skov,	og	dermed	
være	velegnet	som	et	selvforvaltende	naturområder	med	naturnær	græsning.	
	
I	 lidt	mindre	 skala	 vil	man	 i	 nogle	 af	 de	 større	 slugter	 kunne	 realisere	 sammen-
hængende	 naturområder	 på	 40-50	 ha,	 hvilket	 kunne	 understøtte	 naturlignende	
helårsgræsning.	 Mange	 steder	 vil	 den	 potentielle	 størrelse	 afhænge	 af	 om	 man	
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tænker	ud	af	boksen,	så	græsningsområdet	ikke	kun	omfatter	de	små	beskyttede,	
lysåbne	naturområder,	men	også	krat	og	småskove	samt	marginale	landbrugsjorde	
som	 tages	ud	 af	 omdrift	 og	desuden	med	mulighed	 for	 at	 de	 græssende	dyr	 kan	
passere	mindre	trafikerede	veje	som	lukkes	af	for	dyrene	med	færiste.	
	

	
2.1.5	Slugterne	ved	Kravbæk	og	Gedhøj	med	tilhørende	odder	ud	i	søen.	I	alt	ca.	150	
ha	med	potentielt	sammenhængende	natur,	men	utvivlsomt	mange	ejere.	
	

	
2.1.6	Holmgård	Bakker.	40-50	ha	med	sumpskov,	aspekrat,	overdrevsbakker,	vandløb	
og	mose	
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Genopretning	
Mange	 naturområder	 i	 dag	 har	 mistet	 deres	 naturlige	 processer	 og	 økologiske	
rammer,	og	de	er	dermed	blevet	forringet	som	levesteder	for	truede	arter.	Ved	na-
turgenopretning	 kan	 man	 genindføre	 naturlige	 processer	 som	 erosion,	 brand,	
oversvømmelse,	sandflugt	og	græsning,	man	kan	genoprette	naturlige	fugtigheds-	
og	 næringsstofforhold	 gennem	 grøftelukning	 og	 udpining	 eller	 genskabe	 natur-
skosstrukturer	 og	 substrater	 gennem	 veteranisering	 af	 træer	 eller	 udlægning	 af	
dødt	ved.	
	
Der	er	meget	vand	i	området,	og	dermed	også	mulighed	for	hydrologisk	genopret-
ning	ved	lukning	af	afvandingsgrøfter.	Desuden	er	der	dyrkede	marker	som	stræk-
ker	sig	langt	ind	i	beskyttede	naturområder,	og	som	det	ville	være	oplagt	at	tage	ud	
af	omdrift	med	henblik	på	genopretning	som	natur.	
	
Integration	
Beskyttelse	 af	 naturen	 gennem	 helhjertet	 arealdisponering	 er	 klart	 det	 vigtigste	
tiltag,	og	dette	foregår	mest	effektivt	i	store	sammenhængende	naturområder	med	
truede	 levesteder	og	 arter.	Tilbage	bliver	 imidlertid	 størstedelen	 af	 landskabet	 –	
nemlig	byerne,	vejene,	industriområderne,	markerne	og	produktionsskovene.	Dis-
se	arealtyper	med	tilhørende	småbiotoper	vil	skønsmæssigt	udgøre	80%	af	 land-
skabet.	Også	her	kan	der	gøres	en	 indsats	 for	at	standse	biodiversitetstabet,	men	
det	kræver	en	målrettet	og	vidensbaseret	indsats,	hvis	det	skal	virke,	ikke	mindst	
fordi	arealerne	første	og	fremmest	er	disponeret	til	beboelse	og	produktion.	
	
De	 største	 potentialer	 for	 biodiversiteten	 ser	 jeg	 i	 en	 fremtidig	 integration	 af	 de	
eksisterende	 interesser	 i	naturen	med	en	 større	biodiversitetsforståelse	og	deraf	
følgende	visioner.	De	fem	største	interesser	i	udyrkede	naturområder	synes	at	væ-
re		

1) nyttiggørelse	i	form	af	bioenergi	(energiskov	og	flis)	
2) nyttiggørelse	ved	afledning	af	vand	fra	dyrkningslandskabet	
3) nyttiggørelse	ved	opdræt	af	kødkvæg	
4) herlighedsværdier	ved	jagt	og	fiskeri	
5) friluftsliv	

	
Det	kan	vise	 sig	helt	 afgørende	 for	 at	 realisere	biodiversitetsfremmende	 tiltag	at	
konflikter	og	synergier	omkring	disse	interesser	i	arealerne	bliver	løst,	så	man	kan	
bygge	på	en	fælles	vision.	Her	mangler	der	egnede	demonstrationsprojekter,	som	
kan	 vise	 vejen	 frem.	 Integration	 ved	 at	 inddrage	 vidtrækkende	 naturhensyn	 på	
arealer	disponeret	til	landbrug	og	skovbrug	er	langt	vanskeligere	at	realisere,	men	
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eksempelvis	muligheden	 for	 at	 græssende	dyr	kan	 få	 adgang	 til	 produktionssko-
ven,	kunne	medvirke	til	at	løfte	naturmålet	om	større	sammenhængende	naturom-
råder	med	helårsgræsning.	
		
Samlet	set	skønnes	naturpotentialerne	ved	jordfordeling	at	være:	
		 Glenstrup	Sø	og	Østerkær	

Bæk	
Prioritering	 3	
Beskyttelse	 4	
Størrelse	 4	
Genopretning	 5	
Integration	 3	
Middelværdi	 4	
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2.2	Driftsøkonomi	

2.	Potentialer	ved	jordfordeling	ved	Glenstrup	Sø	og	Østerkær	Bæk	set	
fra	de	seks	forskningsfaglige	vinkler	

2.2	Driftsøkonomi	
Denne	vurdering	søger	at	identificere	områder	i	oplandet	til	Glenstrup	sø,	hvor	der	
ud	fra	objektivt	observerbare	forhold	kan	være	indikationer	på	en	særlig	drifts-
økonomisk	interesse	for	at	indgå	i	en	jordfordeling.	I	vurderingen	tages	udgangs-
punkt	i	de	fem	indikatorer,	son	indgår	i	den	driftsøkonomiske	screening,	idet	der	
dog	her	primært	ses	på	forholdene	”Transport”,	”Markstørrelse/Form”,	”Jordtype”	
samt	”Regulering”.	Den	sidste	indikator	”Fleksibilitet”	er	bundet	op	på	individuelle	
karakteristika	og	landmandens	egen	strategi,	som	vi	ikke	har	indsigt	i.		
	
Det	skal	understreges,	at	interessen	for	jordfordeling	–	og	derved	det	driftsøkono-
miske	potentiale	herved	–	i	høj	grad	hænger	sammen	med	den	enkelte	producents	
interesse	for	udvikling	(eller	afvikling)	af	bedriften,	eller	med	andre	ord	hans	stra-
tegiske	sigte	for	de	kommende	5-10	år.	Sådanne	subjektive	forhold	er	det	ikke	mu-
ligt	at	belyse	før	der	indledes	en	egentlig	dialog	omkring	jordfordelingen,	selv	om	
de	kan	være	mere	betydende	for	den	enkeltes	engagement	for	at	indgå	i	processen	
end	de	objektivt	målbare	forhold,	som	indgår	i	de	udvalgte	indikatorer.	
	
Vurderingen	af	det	driftsøkonomiske	potentiale	afhænger	ganske	meget	af,	på	
hvilket	aggregeringsniveau	strukturen	i	området	analyseres.	Ses	på	bedriftsniveau,	
som	er	udgangspunktet	for	den	enkelte	landmands	driftsøkonomi,	dækker	det	ty-
pisk	over	flere	ejede	ejendomme	og	forpagtede	arealer.	Specifikt	for	Glenstrup	Sø	
området	er	der	1.524	individuelle	ejendomme	i	landzone	med	minimum	1	ha	jord	
på	Plan	0	kort	fra	Landbrugsstyrelsen,	som	dækker	projektområdet	samt	et	til-
grænsende	område.	For	det	samme	område	er	der	941	ejeradresser.	Dvs.	der	er	en	
del	ejere	af	ejendomme,	som	ejer	mere	end	én	ejendom.	Af	de	941	ejeradresser	i	
området	vil	der	være	en	del	hobbylandbrug,	som	almindeligvis	ikke	defineres	som	
landbrug.	
	
Området	omkring	Glenstrup	Sø	bliver	i	høj	grad	dyrket	med	landbrugsafgrøder,	
som	er	typiske	for	regionen,	idet	der	dog	er	en	overvægt	af	kvægbesætninger.	I	
figur	2.2.1	er	vist	kort	fra	Jordbrugsanalyser.dk	for	arealer,	som	der	er	ansøgt	ud-
betaling	af	EU-støtte.	Tillige	vises	information	fra	CHR-registeret	for	de	enkelte	
husdyrbesætninger.	
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Figur	2.2.1.	Området	omkring	Glenstrup	Sø	med	afgrødefordelingen	for	2017	sam-
men	med	placeringen	af	husdyrbesætningerne.	
	
Afgrødefordelingen	i	2017	for	de	godt	1.300	ha	landbrugsjord	i	projektområdet	er	
fordelt	på	35	forskellige	afgrøder	(afgrødekoder).	De	ti	arealmæssigt	mest	udbred-
te	afgrøder	er	vist	i	tabel	2.2.1.	
	
Tabel	2.2.1.	Mest	udbredte	afgrøder	i	projektområdet	
Afgrøde	 Ha	i	området	 Andel	af	projektområ-

det	
Vårbyg	 379	 28,8	%	
Majs	 126	 9,6	%	
Vinterhvede	 97	 7,4	%	
Vinterraps	 82	 6,2	%	
Vinterrug	 80	 6,1	%	
Miljøgræs	med	MVJ-tilsagn	 77	 5,9	%	
Græs	uden	kløver	 75	 5,7	%	
Permanent	græs	 69	 5,3	%	
Kløvergræs	 60	 4,5	%	
Vinterbyg	 51	 3,9	%	
	
	
Afgrødefordelingen	er	typisk	for	et	område	domineret	af	kvægbrug,	hvor	majs	og	
græs	fylder	relativt	meget	af	det	samlede	areal.	Da	der	(typisk)	ikke	etableres	vin-
tersædsafgrøder	efter	majs	og	græs,	dækker	vårbyg	også	en	relativ	stor	del	af	are-
alanvendelsen	i	et	kvægsædskifte.	Arealer,	som	ligger	til	grund	for	en	foderforsy-
ning	af	kvæg,	må	tillige	forventes	at	være	attraktive	at	flytte	tættere	på	bedriften.	
	
Forpagtede	arealer		
Ovenstående	 opgørelse	 over	 ansøgte	 marker	 er	 baseret	 på	 ansøgning	 fra	 land-
manden,	der	dyrker	markerne,	og	i	nogle	tilfælde	vil	dreje	sig	om	forpagtede	area-
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ler.	Afstanden	mellem	adressepunktet	på	landmanden,	der	dyrker	arealet	og	mar-
ken,	kan	ændres	gennem	forpagtningskontrakten,	mens	det	er	afstanden	til	ejeren	
af	 landbrugsbedriften,	 som	 er	 i	 centrum	 i	 forbindelse	med	 jordfordelingen.	Med	
henblik	 på	 at	 illustrere	 omfanget	 og	 beliggenheden	 af	 forpagtede	marker	 –	 dvs.	
marker,	som	dyrkes	af	andre	end	ejeren	–	er	de	forpagtede	marker	i	Glenstrup	Sø	
området	markeret	på	med	rødt	i	figur	2.2.2.		
	

	
Figur	2.2.2.	Forpagtede	arealer	i	Glenstrup	Sø	projektområde	og	opland.	Forpagtede	
marker	er	markeret	med	rødt	omrids.	Projektområdet	omfatter	det	med	sort	marke-
rede.	
	
I	det	følgende	gennemgås	vurderingen	for	de	enkelte	indikatorer.	
	
Transport	
Transport	med	markredskaber,	afgrøder	og	gylle	 foregår	ofte	på	offentlig	vej.	En	
reduktion	af	transporten	vil	være	positiv	for	 landmandens	driftsøkonomi.2	Tilste-
deværelsen	af	en	motorvej	nær	projektområdet	bidrager	til	et	 forøget	potentiale,	
idet	 nødvendigheden	 af	 at	 benytte	motorvejsoverkørsler	 ofte	 giver	 anledning	 til	
forøget	transport.		
	
																																																								
2	Mindre	vejtransport	med	landbrugskøretøjer	på	offentlige	veje	endvidere	vil	reducere	generne	for	
andre	trafikanter	samt	vedligeholdelsesomkostninger	for	vejene.	Iden	der	her	ses	på	de	driftsøko-
nomiske	perspektiver,	er	disse	forhold	ikke	indeholdt.	
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Den	 transportafstand,	 som	er	 relevant	 i	 en	driftsøkonomisk	 sammenhæng,	 er	 af-
standen	mellem	marker	i	landbrugsmæssig	anvendelse	i	projektområdet	og	drifts-
bygningerne	til	den	bedrift,	som	dyrker	markerne.	Når	 landmændene	dyrker	for-
pagtet	 jord,	 så	 vil	 afstanden	kun	 være	 relevant	 så	 længe	 forpagtningskontrakten	
rækker,	men	da	jordejerskabet	typisk	er	relevant	over	en	længere	årrække	vil	der	
kun	være	afstande	for	ejede	jorder	målt	som	den	gennemsnitlige	afstand	fra	ejer-
adressen,	hvilket	formodes	at	være	fra	driftsbygningerne,	til	markerne.		
	
Hvis	 landmanden	 ejer	 flere	 ejendomme	 er	 der	 ofte	 husdyrproduktion	 på	 flere	
ejendomme	med	 dertil	 hørende	 opbevaring	 af	 afgrøder	 og	 gylle.	 Derfor	 vil	 det	 i	
nogle	tilfælde	være	i	ejerens	interesse	at	minimere	afstanden	på	ejendomsniveau	
og	ikke	nødvendigvis	på	bedriftsniveau.		
	
Afstandene	 er	 beregnet	 som	 fugleflugtsafstanden	mellem	matrikler,	 beregnet	 for	
centroiden	 af	 matriklen,	 til	 ejeradressens	 koordinat.	 Kun	 matrikler	 opført	 som	
landbrug	og	med	et	areal	større	end	1	ha	er	inddraget.	Desuden	er	kun	ejere	med	
postnumre	i	8830,	8981,	8983,	8990,	9500	og	9550	inddraget,	da	man	ellers	risi-
kerer	at	få	en	række	matrikler	med,	som	er	ejet	af	ejere	bosiddende	i	København	
eller	af	offentlige	myndigheder.	
	
Udover	afstanden	mellem	bygningssæt	og	marker	har	afstanden	mellem	markerne	
desuden	betydning	for	driftsøkonomien.	Dette	skyldes	mindre	transport	af	maski-
ner,	 som	 ikke	 indebærer	 egentlig	 forbrug	 af	 indsatsfaktorer	 eller	 transport	 af	
landbrugsafgrøder,	hvis	der	er	kort	afstand.	Dette	kan	f.eks.	være	plov,	harve,	me-
jetærsker,	og	i	nogen	grad	såmaskine	og	sprøjte.		
	
Hvis	man	zoomer	ind	på	nogle	delområder,	så	er	der	et	potentiale	i,	at	transportaf-
stande	 til	markerne	 for	bedrifterne	 i	Gettrup	 ikke	øges	af	hensyn	 til	 transport	af	
afgrøder	og	gylle.	Vigtigst	er	det	for	malkekvægsbedriften,	da	den	transporterede	
mængde	er	væsentlig	højere	pr.	ha	en	end	for	bedrifter	med	fjerkræ,	som	ligger	i	
byen.	
Syd	 for	 søen	er	der	potentiale	 i	 at	 sikre,	 at	 afstanden	mellem	marker	og	bygnin-
ger/gødningsopbevaring	ikke	øges	for	tre	store	svinebedrifter,	to	ved	Handest	og	
én	på	Søbjergvej	 i	sydøst	 for	søen.	Det	vurderes	særligt	vigtigt	 for	svinebedriften	
på	Søbjergvej,	da	der	er	 fysiske	blokeringer	 for	at	 lave	markveje	og	andre	 trans-
portruter	mod	sydøst	på	grund	af	jernbanen.	Lidt	længere	væk	mod	sydvest	er	mo-
torvejen	en	barriere.	
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Mod	øst	retter	potentialerne	sig	især	mod	at	sikre,	at	de	store	mælkeproducenter	i	
Svenstrup,	 True	 og	 sydvest	 for	 True	 får	 jord	 tættere	 på	 deres	 stalde.	 For	 de	 tre	
største	svineproducenter	i	øst	for	søen	gælder,	at	de	er	ejet	af	landmænd,	som	også	
driver	svineproduktion	på	andre	 lokaliteter.	Dette	 taler	 for,	at	afstanden	 fra	byg-
ningerne	 til	 markerne	 sandsynligvis	 ikke	 vil	 være	 så	 afgørende,	 da	 transporten	
med	maskiner	sker	fra	en	anden	adresse.	Dog	vil	afstanden	være	af	betydning	for	
transport	af	gylle,	ligesom	afgrøderne	måske	oplagres	på	ejendommen	til	brug	for	
foder.	 Det	 fremgår	 af	 tabel	 2.2.2,	 at	 afstandene	 til	markerne	 er	 væsentlig	 større	
nord	for	søen,	og	ydermere	er	afstandene	syd	for	søen	større	end	øst	for	søen.		
	
Tabel	 2.2.2.	 Afstand	 for	 markerne	 omkring	 Glenstrup	 Sø.	 Kilde:	 Jordbrugsanalyser	
(2017)	
	 Gns.	afstand	
Nord	for	Glenstrup	Sø	 4,29	km	
Syd	for	Glenstrup	Sø	 3,29	Km	
Øst	for	Glenstrup	Sø	 2,38	Km	
	
Bonitet	
Bonitet	relaterer	sig	til	dyrkningspotentialet	på	bedriftens	jorder	og	bliver	konkret	
målt	 som	 teksturen	af	 jorden,	hvor	de	 lerede	 jorde	og	 jorde	med	højt	 indhold	af	
organisk	materiale	har	det	højeste	dyrkningspotentiale.	Hvis	en	jordfordeling	med-
fører,	at	marginale	jorder	bliver	taget	ud	af	drift,	og	landmanden	i	forbindelse	med	
jordfordeling	får	rådighed	over	jorder	med	bedre	bonitet,	vil	det	være	positivt	for	
driftsøkonomien.	
	
Figur	2.2.3	viser	 jordbundskort	 for	området.	Variationen	i	boniteten	i	projektom-
rådet	spænder	primært	over	humusjord	og	sandjord.	Der	er	også	mindre	områder	
med	 lerjord.	Den	 største	 forekomst	 af	 lerjord	 er	dog	 ikke	 relevant	 for	 landbrugs	
anvendelse,	da	det	omfatter	den	lerede	underbund	i	Glenstrup	Sø.	
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Figur	 2.2.3.	 Jordbundskort	 for	 projektområdet	 omkring	 Glenstrup	 Sø	 samt	 det	 til-
grænsende	opland.	
	
I	forhold	til	bonitet	er	sydøst	for	søen	områder	domineret	af	grovsandet	jord,	mens	
jorden	i	den	vestlige	ende	dyrkningsmæssigt	er	bedre.	Fra	de	høje	målebordsblade	
fremgår	det	desuden,	at	den	vestlige	side	af	området	syd	for	søen	har	været	opdyr-
ket	i	midten	af	1800	tallet	i	modsætning	til	den	østlige	side.	
	
Markformer	og	størrelser	
Ressourceforbrug	i	form	af	indsatsfaktorer	i	planteproduktionen	(såsæd	mv.)	og	i	
form	af	maskiner	og	arbejdskraft	er	påvirket	af	markernes	former	og	størrelser.	
Markoperationerne	kan	generelt	tilrettelægges	mest	enkelt	på	store	og	mere	regu-
lære	marker,	hvorfor	denne	type	marker	–	alt	andet	lige	-	forbindes	med	relativ	
stor	driftsøkonomisk	efficiens.	Der	er	dog	en	individuel	øvre	grænse	for	den	mak-
simale	markstørrelse,	som	blandt	andet	afhænger	af	risikoen	for	sandflugt	og	be-
driftens	maskinstørrelse.		
	
Den	kvantitative	vurdering	af	markformer	har	vist	sig	bedst	repræsenteret	ved	det	
vægtede	gennemsnitlige	markformindeks,	som	beregnes	efter	formlen	i	ligning	1.		
	

Vægtede	gennemsnitlige	markformindeks:	 !
!!

𝑎!"
!!"

! !!"

!!
!!! 	 (1)	

	
Hvor	 i	repræsenterer	den	enkelte	 landmand,	k	repræsenterer	 landmandens	mar-
ker,	hvor	𝐾! 	er	antallet	af	marker	for	landmand	i.	𝑎!" 	er	arealet	af	mark	k	for	land-



	 17	

mand	i,	𝑜!" 	er	omkredsen	(perimeteren)	for	mark	k	for	landmand	i.	𝐴! 	er	det	sam-
lede	areal	for	landmand	i.	Jo	større	indeks	desto	større	omkreds	er	der	for	marken	
i	 forhold	 til	markens	 areal.	 En	kvadratisk	mark	har	 indeks	1.	 Intuitionen	bag	 in-
dekset	 er,	 at	 jo	 længere	 perimeter	 desto	 større	 udbyttetab	 og	 ukrudtstryk	 langs	
hegn	og	kanter	og	desto	større	 forager-areal	 i	 forhold	 til	markens	samlede	areal.	
Undtagelsen	til	denne	intuition	er	rektangulære	marker,	som	kan	være	mere	gan-
ske	 fordelagtige	 også	 i	 forhold	 til	 kvadratiske	 marker.	 Generelt	 har	 omfattende	
analyser	vist,	at	dette	indeks	er	bedre	end	indeks,	som	fokuserer	på	”rektangulari-
teten”.			
	
For	denne	screening	er	udarbejdet	en	analyse	af	den	gennemsnitlige	markstørrelse	
og	 markformindeks	 for	 markerne	 omkring	 Glenstrup	 Sø	 (Tabel	 2.2.3).	 Nord	 for	
søen	er	gennemsnitsafstanden	over	50%	større	end	den	sammenlignelige	afstand	
øst	og	syd	for	søen,	hvilket	indikerer	at	der	er	et	potentiale	for	at	reducere	afstan-
den	i	forbindelse	med	jordfordeling.	Markstørrelsen	syd	for	søen	er	større	og	der-
for	mere	attraktiv	fortsat	at	drive	med	landbrugsdrift,	mens	markstørrelsen	øst	for	
søen	er	mindre	end	i	de	to	øvrige	områder.	Dette	taler	for,	at	der	kan	være	en	stør-
re	andel	små	marker	i	omdrift,	som	landmændene	sandsynligvis	vil	være	interes-
seret	i	at	få	jordfordelt	til	større	marker.	
	
Tabel	2.2.3.	Markformindeks	og	markstørrelse	for	markerne	i	omdrift	omkring	Glen-
strup	Sø.	Kilde:	Jordbrugsanalyser	(2017)	
	 Gns.	markstørrelse	 Markformindeks	
Nord	for	Glenstrup	Sø	 6,62	ha		 1,33	
Syd	for	Glenstrup	Sø	 7,04	ha	 1,32	
Øst	for	Glenstrup	Sø	 6,04	ha	 1,29	
NB.	Index	=	1	svarer	til	en	kvadratisk	mark.	
	
Regulering	
Regulering	 henviser	 til,	 om	 jordfordelingen	medfører,	 at	 landmanden	 kan	 dyrke	
landbrugsjorden	 uden	 at	 være	 begrænset	 i	 dyrkningsmetode	 eller	 anvendelse	 af	
specifikke	 indsatsfaktorer	 såsom	 pesticider	 og/eller	 gødning.	 Derudover	 er	 der	
regulering,	som	henviser	til	husdyrproduktionen	særligt	i	forhold	til	ammoniakde-
position.	Hele	området	omkring	Glenstrup	Sø	er	søopland	med	skærpede	fosforlof-
ter,	se	figur	2.2.4.	Det	er	et	særligt	problem	for	fjerkræproducenter	og	minkavlere,	
som	har	et	generelt	fosforloft	på	45	kg	P/ha	harmoniareal,	mens	slagtesvin	har	40	
kg	og	søer	og	smågrise	har	35	kg.	Ved	et	skærpet	loft	har	alle	et	krav	om	at	komme	
under	30	P/ha	harmoniareal.	
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Figur	2.2.4.	Søopland	med	skærpede	phosforlofter	
	
Restriktioner	på	landmandens	dyrkningsmetoder	kan	have	indflydelse	på	afgrøde-
valg	og	på	udbytter.	I	en	driftsøkonomisk	optimering	vil	en	ureguleret	produktion	
forventeligt	give	mindst	det	samme	afkast,	som	en	reguleret	produktion,	med	min-
dre	reguleringen	har	positive	afledte	effekter	på	produktionen,	som	den	uregule-
rede	produktion	ikke	kan	opnå.	
	
I	projektområdet	er	en	andel	af	området	ved	Østerkær	Bæk	beskyttede	engarealer,	
hvilket	for	de	fleste	landmænd	næppe	ikke	repræsenterer	den	store	begrænsning	
på	nuværende	 tidspunkt.	Alligevel	 vil	 de	 fleste	 landmænd	 foretrække	at	 eje	pro-
duktionsjord	og	-bygninger,	hvor	der	ikke	er	beskyttede	naturtyper.	F.eks.	vil	am-
moniak-bufferzoner	 omkring	 beskyttet	 natur	 vanskeliggøre	 udvidelse	 af	 husdyr-
produktionen	og	dermed	kunne	begrænse	en	rentabel	udvikling	af	bedriften.		
	
Syd	for	søen	er	området	med	skærpede	P-lofter	ikke	så	stort,	og	det	virker	umid-
delbart	mere	tilgængeligt	at	lave	en	jordfordeling,	hvor	landmænd	med	behov	for	
harmoniareal	vil	være	 interesseret	 i	at	 jordfordele	 jord	tæt	på	søen	for	at	 få	 jord	
længere	 væk.	 For	 bedrifter	 med	 husdyr	 øst	 for	 søen	 vil	 de	 sydligst	 beliggende	
sandsynligvis	være	interesserede	i	at	jordfordele	til	jord,	som	ligger	udenfor	søop-
landet	med	skærpede	P-lofter,	da	det	vil	give	mere	fleksibilitet	i	forhold	til	tilførsel	
af	husdyrgødning.		
	
For	de	nordøstligt	beliggende	husdyrbedrifter	vil	det	være	attraktivt	at	få	marker-
ne	tættere	på	bygningerne	og	dermed	reducere	transporten.		
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Fleksibilitet	
Ved	vurdering	af	de	driftsøkonomiske	potentialer	ved	en	 jordfordeling	 indgår	 in-
dikatoren	”fleksibilitet”	som	dækkende	for	de	effekter,	som	ikke	kan	knyttes	direk-
te	 til	 de	dyrkningsmæssige	 forhold	og	bedriftens	 landbrugsmæssige	 ressourceef-
fektivitet.	Det	 kan	 være	 forhold	 som	muligheden	 for	 at	ændre	driftsformen	 eller	
muligheden	for	at	udnytte	andre	indtjeningskilder	og	anvende	jorden	til	produkti-
on	af	andre	goder	eller	funktioner	end	de	landbrugsmæssige.	
	
Det	er	velkendt,	at	værdien	af	landbrugsjord	i	åben	handel	vil	afspejle	værdien	af	
arealets	fremtidige	anvendelse.	Derfor	er	jordprisen	ikke	kun	bestemt	af	den	land-
brugsmæssige	 indtjening	 (jordrenten),	men	også	af	 aktiviteter	 som	kan	 sameksi-
stere	 med	 jordbrugsaktiviteterne,	 f.eks.	 jagt,	 fiskeri,	 gårdbutik,	 lokaleudlejning,	
etc.,	eller	muligheden	for	at	anvende	jorden	til	andre	(i	højere	grad	ekskluderende)	
formål	 end	 de	 landbrugsmæssige,	 eksempelvis	 skov	 og	 andre	 arealanvendelser	
med	øget	 rekreativt	 eller	naturmæssigt	 sigte,	 eller	byudvikling.	Ved	vurdering	af	
muligheden	for	gennem	en	jordfordeling	at	påvirke	potentialet	for	disse	goder	el-
ler	 funktioner,	 som	 ikke	 omfatter	 de	 rent	 landbrugsmæssige,	 er	muligheden	 for	
sameksistens	 central.	 Såfremt	et	 landbrugsareal	disponeres	 til	 en	ny	anvendelse,	
som	 ekskluderer	 landbrugsaktiviteterne,	 eksempelvis	 skov,	 så	 består	 den	 drifts-
økonomiske	vurdering	af	potentiale	af	at	se	de	to	anvendelser	over	for	hinanden.	
Situationen	er	lidt	mere	kompleks	for	eksempelvis	jagt,	idet	jagt	og	landbrugspro-
duktion	(næsten)	altid	kan	sameksistere,	men	graden	af	sameksistens	kan	variere.		
I	eksemplet	kan	et	potentiale	for	sameksistens	findes	på	en	bedrift	med	irregulære	
marker,	hvor	de	vanskeligt	dyrkelige	dele	af	markerne	kan	udlægges	til	ekstensiv	
anvendelse	eller	tilplantes	med	flerårige	planter.	Herved	kan	det	jagtlige	potentiale	
(og	værdi)	øges,	mens	den	dyrkningsmæssige	værdi	kun	påvirkes	beskedent.		
	
Muligheden	 for	 at	 udnytte	disse	 andre	 typer	 af	 funktioner	 vil	 –	 sammen	med	de	
landbrugsmæssige	muligheder	–	være	bestemmende	for	det	driftsøkonomiske	po-
tentiale	 ved	 en	 jordfordeling.	 I	 det	 omfang	 disse	muligheder	 påvirkes	 –	 positivt	
eller	negativt	–	af	hensynet	til	de	øvrige	fagområder,	som	indgår	i	vurderingen	af	
potentialer	og	konflikter,	vil	det	således	afspejles	i	den	driftsøkonomiske	indikator	
”fleksibilitet”.		
	
Anvendelsen	af	 indikatoren	 ”fleksibilitet”	 i	 potentialebeskrivelserne	 for	de	 speci-
fikke	områder	har	taget	udspring	i	de	økonomiske	effekter	af	anvendelser	af	land-
brugsarealerne,	 som	 kan	 sameksistere	med	 landbrugsproduktion.	 	 Omstilling	 til	
anden	 produktion	 og	 beskæftigelse	 end	 landbrugsproduktion	 er	 kun	 inddraget,	
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hvis	det	er	direkte	afledt	af	 jordfordelingen,	hvor	det	antages	at	 jorden	har	uæn-
dret	 anvendelse.	 Dermed	 inddrages	 potentialer	 for	 f.eks.	 landboturisme,	 kunst-
håndværkerbutik	og	naturpleje	 ikke	 i	potentialebeskrivelserne,	 idet	disse	 tænkes	
afspejlet	 i	 vurderingerne	 vedr.	 landdistriktsudvikling	 (f.eks.	 entrepreneurskab).	
Derudover	har	præmissen	 i	potentialevurderingerne	været,	 at	når	der	 tages	 jord	
ud	af	landbrugsproduktion,	fjernes	landmandens	ejerskab	til	jorden	samtidigt,	for-
di	landmandens	samlede	jordtilliggende	ikke	som	udgangspunkt	forventes	reduce-
ret	eller	forøget	i	forbindelse	med	jordfordelingen.	Det	behøver	dog	ikke	altid	være	
udfaldet	af	en	 jordfordeling,	da	der	kan	 indgås	aftaler	om	dyrkningsrestriktioner	
mod	kompensation	og	flere	udtagne	arealer,	som	landmanden	råder	over.	Dermed	
er	der	flere	muligheder	for	positivt	 indflydelse	på	fleksibiliteten,	hvorfor	ændrin-
ger	 i	 de	 faktisk	 foretagne	 jordfordelinger,	 som	medfører	 forbedrede	 omstillings-
muligheder	af	driften,	vil	indgå	i	effektvurderingen	efter	gennemførslen	af	jordfor-
delingen.	
	
Samlet	oversigt	over	driftsøkonomiske	potentialer	
	
De	mulige	overordnede	indsatser	i	området	omkring	Glenstrup	sø	er	i	grove	træk	
indtegnet	på	kortet	i	figur	2.2.5.	
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Figur	2.2.5.	Samlet	oversigt	over	driftsøkonomiske	potentialer	omkring	Glenstrup	Sø.	
	
De	 driftsøkonomiske	 visioner	 for	 området	 er,	 at	 få	 samlet	 markerne	 omkring	
driftsbygningerne	og	i	videst	muligt	omfang	at	få	jordfordelt	marker,	så	der	dyrkes	
mere	 landbrugsjord	 udenfor	 områderne	med	 skærpede	 phosforlofter	 og	mindre	
indenfor	disse	områder.		
	
Samlet	set	skønnes	de	driftsøkonomiske	potentialer	ved	jordfordeling	i	Glenstrup	
Sø	området	at	være:	
	
		 Indeks	(1-5)	
Transport	 4	
Bonitet	 4	
Markformer	og	størrelser		 3	
Regulering	 4	
Fleksibilitet	 3	
Middelværdi	 3,6	
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2.3	Rekreation	
	
Adgang	
Det	 er	 en	 forudsætning	 for	 rekreativ	 anvendelse,	 at	 der	 er	 arealer	med	 offentlig	
adgang.	Det	kan	være	arealer,	hvor	bestemmelserne	i	Naturbeskyttelseslovens	ka-
pitel	4	giver	adgang,	 f.eks.	skove	(dog	kun	ad	veje	og	stier	 i	privat	skov,	hvor	ad-
gangen	også	kan	tilsidesættes	i	små	skove).	Men	det	kan	også	være	områder,	som	
der	på	anden	vis	er	formaliseret	offentlig	adgang	til,	f.eks.	tinglyst	adgang	eller	ad-
gang	som	følge	af	en	fredningskendelse.	Det	kan	også	være	arealer,	som	er	ejet	af	
staten	eller	kommunen,	hvor	der	som	udgangspunkt	er	offentlig	adgang	efter	mere	
lempelige	 regler	end	 for	privat	 ejede	arealer.	Endelig	 så	kan	der	være	adgang	 til	
arealerne,	fordi	lodsejeren	har	tilladt	det.		
	
Vurdering	af	effekten	af	en	jordfordeling	kan	dels	omfatte	hvor	stort	et	areal,	der	
er	 skabt	ny	offentlig	adgang	 til,	dels	 i	hvilken	grad	disse	arealer	 indgår	 i	 samspil	
med	eksisterende	arealer	med	offentlig	adgang.	
	
I	kerneområdet	omkring	Glenstrup	Sø	og	ned	mod	Østerkær	Bæk	er	der	ingen	
større	sammenhængende	områder	med	adgang.	I	den	sydlige	del	af	områderne,	
der	støder	op	mod	kerneområdet,	er	der	nogle	lidt	større	skovarealer,	men	som	
udgangspunkt,	er	områderne	fragmenterede,	se	figur	2.3.1.	Der	er	en	mindre	fred-
ning	omkring	Tinghøj	syd	for	Østerkær	Bæk.		
	
Der	er	en	hel	del	arealer,	som	er	udpegede	som	beskyttet	naturtype	jf.	Naturbe-
skyttelseslovens	§3.	Det	drejer	sig	eksempelvis	om	de	lavtliggende	arealer	ud	til	
Østerkær	Bæk	i	den	østlige	del	af	området.		
	
Der	er	også	en	mosaik	at	beskyttede	naturtyper	i	de	erosionsdale,	der	munder	ud	i	
Glenstrup	Søs	nordlige	bred.	Det	drejer	sig	eksempelvis	om	Kravdal	og	Geddal,	se	
figur	2.3.2.		
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Figur	2.3.1	Skovbevoksede	arealer	samt	Fredsskovnoterede	arealer.		
	
	

	
	Figur	2.3.2	Beskyttede	naturtyper	(skraverede	arealer)	i	erosionsdalene	ud	til	nord-
bredden	af	Glenstrup	Sø	
	
Der	vil	potentielt	set	kunne	være	offentlig	adgang	jf.	Naturbeskyttelseslovens	kapi-
tel	4	til	de	udyrkede	naturtyper.	Men	arealerne	kan	dog	være	hegnede	og	med	le-
vende	dyr,	således	at	adgangen	kan	være	begrænset.	Det	vil	i	høj	grad	afhænge	af	
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lodsejerens	dispositioner,	hvad	disse	arealer	kan	tilbyde	af	rekreative	muligheder,	
og	mulighederne	vil	hurtigt	kunne	ændre	sig.	Det	kan	eksempelvis	være	ved	ejer-
skifte,	hvor	den	nye	ejer	vælger	at	sætte	husdyr	ud	på	arealet.	Så	vil	der	ikke	auto-
matisk	være	adgang.	Her	kan	ejendomsstrukturen	komplicere	situationen,	fordi	
der	skal	forhandles	med	mange	forskellige,	hvilket	kortudsnittet	for	en	anden	del	
af	området	illustrerer:	Ved	Østerkær	Bæk	er	der	mange	matrikler	på	de	lavtliggen-
de	og	beskyttede	engområder,	se	figur	2.3.3.	Mange	af	disse	arealer	er	i	øvrigt	un-
der	tilgroning	og	vil	i	sidste	ende	springe	helt	i	skov.	
	

	
Figur	2.3.3	Ejendomsstrukturen	kan	komplicere	mulighederne	for	adgang	til	større	
sammenhængende	områder.	
	
En	jordfordeling	vil	sandsynligvis	kunne	løfte	arealadgangen	signifikant,	idet	der	
som	nævnt	i	dag	ikke	er	mange	større	arealer	med	adgang.	Udfordringen	kan	ligge	
i	en	meget	sammensat	ejendomsstruktur,	særligt	i	den	østlige	del,	hvor	arealerne	
samtidigt	er	fugtige	og	derfor	under	alle	omstændigheder	ikke	tilgængelige	hele	
året.	
	
Umiddelbart	ligger	der	et	potentiale	i	at	se	på	muligheden	for	at	skabe	sammen-
hængende	adgang	til	de	to	erosionsdale	ved	Kravbæk	og	Gedbæk	og	ved	at	skabe	
en	forbindelse	langs	søen	mellem	de	to	dale,	se	figur	2.3.2.	Hvis	det	samtænkes	
med	et	naturprojekt	jf.	afsnit	2.1,	så	vil	der	kunne	skabes	et	større	sammenhæn-
gende	og	spændende	og	varieret	oplevelseslandskab.	Der	vil	være	god	forbindelse	
mod	nord	til	Hobro,	f.eks.	via	stien	til	Skellerup,	se	også	senere	vedr.	stier.	
	
Der	er	dog	også	nogle	muligheder	på	den	sydlige	bred.	Det	kunne	være	i	forbindel-
se	med	de	steder,	hvor	der	allerede	i	dag	er	adgang	til	Glenstrup	Sø	herunder	sær-
ligt	ved	Glenstrup	og	ved	Holmgård/Kongsvad	Mølle.	Det	vil	styrke	de	rekreative	
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muligheder	i	den	sydelige	del	af	kommunen	med	Handest	som	den	største	bymæs-
sige	bebyggelse,	se	figur	2.3.8.	
	
Stier	og	faciliteter	
Stier	og	faciliteter	repræsenterer	både	en	adgangsmulighed	og	en	måde	at	facilite-
re	 forskellige	 typer	af	 rekreativ	anvendelse.	Ved	en	 jordfordeling	kan	der	skabes	
en	mulighed	for	at	forbinde	eksisterende	adgangsveje/stier,	som	af	forskellige	år-
sager	kan	være	uden	sammenhæng.	Det	kan	også	være	en	mulighed	for	at	placere	
forskellige	former	for	friluftsfaciliteter,	f.eks.	en	p-plads	eller	en	shelterplads.	
	
Vurdering	af	stier	og	faciliteter	kan	for	det	første	omfatte,	om	jordfordelingen	tilve-
jebringer	et	potentiale	 for	nye	stier,	herunder	om	det	 favner	en	diversitet	af	 for-
skellige	typer	stier	og	ruter.		Dernæst	kan	det	undersøges,	om	jordfordelingen	ska-
ber	potentiale	for	nye	faciliteter	og	hvilken	type.	Vurderingen	af	stier	og	faciliteter	
kan	 forholde	 sig	 til,	 om	der	 skabes	 synergi	med	de	 eksisterende	 stier	 og	 arealer	
med	adgang.		
	
Der	er	i	dag	kun	få	og	fragmenterede	stimuligheder,	og	der	er	kun	enkelte	mulig-
heder	for	at	kommen	ned	til	eller	færdes	langs	søbredden	på	både	nord-	og	sydsi-
den	af	Glenstrup	Sø.		Ser	man	på	kommunens	cykelstier	og	vandreruter,	så	går	cy-
kelrute	18	igennem	området	(men	ikke	ned	til	Glenstrup	Sø)	og	der	en	enkelt	sti	
ved	Glenstrup,	se	figur	2.3.4.	Veteranbanestrækningen	fra	Handest	til	Mariager	
udgør	også	en	rekreativ	forbindelse,	men	den	er	i	dag	kun	for	veteranbanedriften.	
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Figur	2.3.4.	Vandrestier	(brunt	nr.)	og	cykelstier	(blå	linje	og	nr.)	
	
Vandresti	nr.	26	ligger	på	private	arealer	ned	til	Glenstrup	Sø	ved	Glenstrup.	Her	er	
flere	muligheder	for	rundture	og	anvendelse	af	faciliteter	(raste-,	bade-	og	sejlemu-
ligheder)	på	de	privatejede	arealer.		Lokalrådet	har	kanoer,	som	kan	lejes	og	i	det	
hele	taget	er	der	gjort	meget	for	at	gøre	det	til	et	attraktivt	udflugtsområde,	se	figur	
2.3.5.	
	
	

	
	
Figur	2.3.5	Stien	ved	Glenstrup	med	flere	rundtursmuligheder	og	faciliteter.	Til	højre	
ses	rasteområde	med	mulighed	for	isætning	af	kanoer	mv.	(set	fra	nord)	
	
Ved	Holmgård	er	der	også	faciliteter	og	eksempelvis	muligheder	for	lystfiskere	til	
at	booke	både	via	Hobro	Sportsfiskerforening,	hvis	man	vil	tage	en	fisketur	ud	på	
søen.	
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Figur	2.3.6.		Hobro	Sportsfiskerforening	har	både	som	kan	bookes	fra	Holmgård	(foto	
fra	foreningens	facebookside).	
	
En	jordfordeling	vil	formentlig	kunne	forbinde	nogle	af	disse	få	nøglepunkter	for	
friluftsliv	og	de	få	eksisterende	stier.	Desuden	er	der	muligheder	for	at	skabe	for-
bindelser	til	nogle	af	de	mange	småveje,	der	findes	i	området,	og	herved	skabe	nog-
le	rundtursmuligheder.		
	
Under	punktet	”adgang	til	arealer”	er	der	allerede	nævnt	nogle	muligheder	for	at	
forbinde	knudepunkter	langs	søens	sydlige	og	skabe	nye	forbindelser	og	rund-
tursmuligheder	via	erosionsdalene	på	nordsiden	af	søen.	Det	kan	ske	ved	adgang	
til	arealer	eller	langs	et	spor	eller	en	egentlig	sti.	
	
I	forhold	til	mulighederne	for	at	skabe	rammer	for	nye	faciliteter	ved	søen	–	som	er	
hovedattraktionen	i	området	–	så	kunne	det	ske	ved	flere	adgangspunkter,	end	de	
der	ligger	ved	Holmgård,	Glenstrup	og	ved	Søbjerggård	(hvor	vejen	går	tæt	ned	
mod	søen).	Der	kunne	være	potentiale	for	sheltere	til	eksempelvis	kajakroere	(evt.	
flydende	sheltere)	og	cyklende	(hvorfor	fører	rute	18	eller	et	sidespor	ikke	ned	
forbi	søen,	når	det	nu	er	en	attraktion?).	Eller	det	kunne	være	fugletårne	/	plat-
forme	samt	boardwalks	på	udvalgte	strækninger,	f.eks.	i	de	våde	enge	ved	Øster-
kær	Bæk.				
	
Glenstrup	Sø	har	en	aktiv	lodejerforening	og	der	er	lokalt	taget	initiativer	til	at	
styrke	adgangen	og	oplevelsesmulighederne.	Men	hvis	man	i	forbindelse	med	en	
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jordfordeling	kunne	åbne	op	for	nye	sammenhænge	og	knudepunkter,	så	kunne	
det	være	nogle	af	de	eksempler,	der	fremhæves	på	kortet	på	figur	2.3.7.		
	
De	grønne	stiplede	linjer	er	mulige	nye	forbindelser	og	de	grønne	stjerner	er	muli-
ge	nye	knudepunkter.	Disse	kan	kombineres	med	eksisterende	småveje	som	her-
ved	kan	binde	færdselsmulighederne	sammen.	Således	kan	der	eksempelvis	skabes	
sammenhæng	med	eksisterende	cykel-	og	eller	vandreruter	samt	knudepunkter	
ned	mod	søen,	se	figur	2.3.7.	Disse	eksisterende	muligheder	er	meget	skematisk	
illustreret	med	henholdsvis	blå	pile	og	blå	stjerner.	Veteranbanen	er	markeret	med	
sort	stiplet	linje:	den	udgør	både	en	eksisterende	forbindelse	og	et	oplagt	potentia-
le	for	en	langt	mere	flersidig	udnyttelse.	Kunne	der	eksempelvis	vandres,	cykles	
eller	rides	langs	tracéet?	En	jordfordeling	vil	måske	kunne	åbne	op	for	flere	trans-
portformer	på	hele	eller	dele	af	strækningen.	Jordfordeling	kunne	måske	også	til-
vejebringe	muligheder	for	en	bedre	adgang	til	og	fra	banetracéet	forskellige	steder	
på	strækningen.	Herved	kunne	muligvis	kunne	etableres	nye	rundture.	
	
Kortet	skal	ses	som	nogle	mulige	perspektiver	set	med	”friluftsbriller”	vel	vidende,	
at	en	konkretisering	må	bero	på	nærmere	dialog	med	lodsejerne	og	lokale	aktører,	
hvor	mange	divergerende	interesser	kan	være	på	spil.	
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Figur	2.3.7.	Mulige	nye	forbindelser	og	knudepunkter	i	rødt	og	eksisterende	i	blåt.	Der	
er	kun	tale	om	eksempler	og	forbindelserne	kan	bringes	i	samspil	med	eksisterende	
små-	og	markveje.	
	
Brugeropland	
Et	vigtigt	perspektiv	er	om	nye	rekreative	muligheder	kan	omsættes	til	værdi	for	
(flere)	besøgende.	Et	offentligt	tilgængeligt	areal	med	et	stort	antal	beboere	inden	
for	kort	afstand	har	således	højere	potentiale,	end	et	areal	med	et	meget	lille	antal	
af	beboere	 i	 oplandet.	Vurderingen	af	potentialet	kan	 tage	afsæt	 i	 den	viden	om,	
hvor	langt	folk	typisk	transporterer	sig,	når	de	skal	en	tur	i	naturen.	Vurderingen	
kan	tage	hensyn	til,	at	både	helårsboliger	og	sommerhusområder,	campingpladser	
og	andre	overnatningssteder	kan	være	udgangspunktet	for	en	tur	i	naturen.		
	
Det	direkte	brugeropland	(inden	for	bufferen,	se	figur	2.3.8.)	er	begrænset	og	
spredt	lokaliseret	i	det	store	område,	hvor	Handest	er	den	største	landsby.	Til	gen-
gæld,	så	vejer	det	tungt,	at	rekreative	forbedringer	vil	give	et	mærkbart	løft,	fordi	
alternative	eksisterende	muligheder	er	begrænsede.	F.eks.	er	adgangen	til	natur-
arealer	meget	begrænset	i	Handest.		
	
Området	omkring	Glenstrup	Sø	ligger	forholdsvis	tæt	på	selve	Hobro	-	dog	ikke	de	
østlige	dele	som	til	gengæld	ikke	ligger	så	langt	fra	Mariager.	Glenstrup	Sø	kan	helt	
sikkert	servicere	beboere	i	de	to	bysamfund.	Men	netop	disse	beboere	har	dog	
mange	alternativer	tæt	på	allerede	–	f.eks.	langs	Mariager	Fjord.	
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Figur	2.3.8.	Opland	til	Glenstrup	Sø.	Beboere	i	100x100	m	kvadranter	2015.	
	
Tabel	2.3.1.	Areal	og	antal	personer	ved	Glenstrup	Sø	2015.	
	 Areal,	ha	(kerneom-

råde)	
Antal	personer	
(kerneområde)	

Antal	personer	
(inkl.	buffer)	

Glenstrup	
Sø	

1.763	 504	 1368	

	
	
Brugerkendskab	
Området	har	ingen	praktisk	rekreativ	betydning,	hvis	folk	ikke	kender	til	området.	
Det	bør	derfor	 iagttages,	om	potentielle	brugere	har	kendskab	 til	området	 før	og	
efter	jordfordelingen,	samt	om	de	har	særlig	tilknytning	til	udvalgte	steder.	Kom-
munen	markedsfører	mulighederne	i	kommune	via	hjemmeside,	stifolder	og	tvær-
kommunalt	samarbejde	(herunder	stiguide	Himmerland,	som	er	en	app.)	
	
Brugerkendskabet	er	ikke	vurderet	endnu,	men	der	arbejdes	for	gennemførelse	af	
en	PPGIS-undersøgelse	i	løbet	af	efteråret	2018.	
	
	
Rekreativ	anvendelse	
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Den	direkte	rekreative	effekt	af	en	jordfordeling	er	naturligvis,	hvis	området	rent	
faktisk	kommer	til	at	blive	anvendt	mere	og/eller	af	flere	efter	jordfordelingen.	Her	
kan	fokus	være	på,	hvem,	hvor,	hvor	ofte	og	hvad.		
	
Når	effekterne	af	en	jordfordeling	skal	vurderes,	så	må	det	iagttages	om	effekterne	
er	konsekvens	af	 jordfordelingen	og	den	dialog,	der	har	været	 i	 forbindelse	med	
projektet.	 Selve	 jordfordelingen	handler	 om	 jord,	men	processen	 vil	måske	 rette	
opmærksomheden	mod	en	stribe	rekreative	initiativer.	Det	kan	være,	at	der	etab-
leres	en	 facilitet	på	den	 jord,	 som	 jordfordelingen	 tilvejebringer.	Men	også	andre	
forhold/tendenser	kan	influere	på	udviklingen:	f.eks.	overordnede	trends	i	rekrea-
tionsmønstre	 eller	 andre	 lokale	 projekter,	 som	 intet	 har	med	 jordfordelingen	 at	
gøre.	
	
Det	er	svært	at	vurdere	hvor	meget	en	jordfordelingen	vil	betyde	af	mere	rekreativ	
anvendelse.	Det	vil	sandsynligvis	betyde	et	løft,	hvis	der	kommer	mere	sammen-
hængende	stimuligheder	og	nogle	nye	arealer	med	adgang	f.eks.	ved	selve	søen.	
Men	for	borgerne	i	Hobro	er	der	trods	alt	også	eksisterende	attraktive	alternativer	
langs	fjorden.	
	
Der	vil	være	mulighed	for	at	understøtte	turister,	som	kommer	vandrende	eller	
cyklende	gennem	området,	hvor	det	kan	undre	hvorfor	der	ikke	i	dag	er	en	cykel-
rute	ned	til	Glenstrup	Sø	eller	flere	støttepunkter	eller	primitiv	overnatningsmu-
lighed	på	nordsiden	af	søen.	
		
Der	er	ikke	lavet	nogen	baseline.	Der	arbejdes	på	en	PPGIS	kortlægning	af	besøgs-
mønstre	henover	efteråret/vinteren	2018.	
	
Sammenfatning	af	rekreative	potentialer	
	
Muligheder	ifm.	jordfordeling,	se	også	figur	2.3.7:	
	
• Sikre	muligheder	for	at	færdes	til	fods	på	længere	stræk	langs	søen.	
• Skabe	forbindelse	igennem	en	eller	flere	af	erosionsdalene	på	nordsiden	af	sø-

en	og	forbinde	videre	mod	Hobro	(evt.	via	Skellerup)	og/eller	lave	rundtursmu-
ligheder	

• Skabe	potentiale	for	nye	støttepunkter	for	friluftsliv	ved	søbredden	og	på	søen	
–	særligt	nordsiden.	Det	kan	være	shelter,	kajakbro/plads,		

• Åbne	for	mulighed	for	at	færdes	ved	Østerkær	Bæk	–	f.eks.	på	boardwalk	og	til	
et	fugletårn/samlingspunkt	(bemærk	synergi	med	cykelrute	18)	

• Forbedre	mulighederne	for	friluftsfolk,	der	vandrer,	løber	eller	cykler	gennem	
området	–	herunder	forbindelse	mod	Mariager	og	Marieager	Fjord	mod	nord	
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samt	mod	Skals	Å	mod	vest	–	evt.	i	samspil	med	veteranbanestrækningen,	
hvorpå	der	kan	åbnes	op	for	flere	færdselsformer.	

• Styrke	de	knudepunkter,	hvor	der	i	dag	er	adgang	til	søen	ved	at	gøre	det	lette-
re	at	færdes	langs	søen	eller	tage	rundture.	

• Styrke	forbindelsen	fra	Handest	og	ud	i	landskabet	eksempelvis	via	banetracé-
et.		

	
Opsummeringen	af	potentialerne	fra	den	første	screening,	der	primært	havde	til	
formål	at	prioritere	mellem	de	tre	potentielle	projektområder.	Nærværende	ud-
dybning	giver	ikke	anledning	til	revision	af	potentialerne.	
	
Vurdering	af	vari-
able	

Glenstrup	Sø	

Adgang	 4	
Stier	og	Faciliteter	 4	
Brugeropland	 4	
Brugerkendskab	 -	
Rekreativ	anven-
delse	

3	
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2.4	Miljø	
Glenstrup	Sø	ligger	syd	for	Hobro	og	Mariager	fjord.	Søen	har	er	opland	på	ca.	60	
km2	hvoraf	ca.	72%	er	dyrket	(Figur	2.4.1).	
	

	
Figur	2.4.1.:	Kort	over	Glenstrup	Sø	med	opland	og	arealanvendelse.	
	
Glenstrup	Sø	er	i	en	dårlig	økologisk	tilstand	og	har	en	målsætning	om	en	28%	re-
duktion	 i	 fosforbelastning	 i	 Vandplanerne	 (Figur	 2.4.2.).	 Kvælstofemissionen	 fra	
oplandet	til	Glenstrup	Sø	ender	via	Skals	Å	i	Hjarbæk	fjord	i	Limfjorden,	som	har	et	
højt	reduktionsmål	i	vandplanerne	(ca.	50%).		
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Figur	2.4.2.:	Den	økologisk	tilstand	i	sø	og	vandløbstilløb	til	Glenstrup	Sø	(MiljøGis,	
2018).		
Vandløbene	 der	 løber	 til	 søen	 er	 både	 i	 en	 god	 økologisk	 tilstand,	 som	 tilfældet	
Østerkær	Bæk	der	er	hovedtilløbet	fra	øst,	men	der	er	også	mindre	tilløb	til	søen	
og	i	den	øvre	del	af	Østerkær	Bæk	som	er	i	en	dårlig-moderat	økologisk	tilstand.	
	
De	gamle	målebordsblade	og	generalstabskort	fra	1800	tallet	viser	datidens	mere	
udyrkede	 landskab	 omkring	 søen	med	 udstrakte	 hedepartier	 på	 bakkerne	 og	 et	
slynget	løb	af	Østerkær	Bæk	i	bunden	af	ådalen	(Figur	2.4.3).	Desuden	eksisterede	
der	på	den	tid	en	sø	–	True	Sø	–	opstrøms	i	Østerkær	Bæk.			
	

	
Figur	2.4.3.	Høje	målebordsblade	fra	1800	tallets	landskab	og	vandløb	omkring	Glen-
strup	Sø.	
	
Kvælstofemission	
Vandplanerne	fastsætter	målsætninger	omkring	reduktioner	i	tabet	af	kvælstof-
forbindelser	til	grundvand	og	kystvande.	En	jordfordeling	kan	medvirke	til	at	æn-
dre	dyrkningsintensitet	i	form	af	eller	arealanvendelse	hvorfor	emissionen	af	
kvælstof	til	luft	i	form	af	ammoniak	og	udvaskningen	af	nitrat	til	grundvand	og	
overfladevand	reduceres.			
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Figur	2.4.4.	Modelberegnet	nitratudvaskning	fra	rodzonen	i	områderne	ved	Glen-
strup	sø.	
	
Den	modelberegnede	 nitratudvaskning	 i	 oplandet	 til	 Glenstrup	 Sø	 er	 forholdsvis	
høj,	specielt	i	den	nordlige	del	af	oplandet	til	søen	og	enkelte	områder	i	syd	Figur	
2.4.4).	Den	årlige	gennemsnitlige	nitratudvaskning	er	på	ca.	57	kg	N/ha	hvilket	er	
omkring	landsgennemsnittet.	
	
Der	er	konstateret	meget	høje	kvælstofkoncentrationer	i	et	tilløb	fra	nord	til	Glen-
strup	Sø	(Gedbæk),	forholdsvis	høje	kvælstofkoncentrationer	i	selve	Østerkær	Bæk	
og	gennemsnitlige	koncentrationer	i	det	nordvestlige	tilløb	Kravbæk	(Tabel	2.4.1.).	
Derimod	er	der	 lave	 koncentrationer	 i	 afløbet	 fra	Glenstrup	 Sø	 som	 skyldes	 om-
sætningen	(denitrifikationen)	af	nitrat	i	søen,	der	har	en	meget	lang	opholdstid	på	
grund	af	søens	store	dybde.		
	
Der	 findes	Nitratfølsomme	 indvindingsområder	 i	den	østlige	del	 af	oplandet	om-
kring	Østerkær	Bæk,	samt	et	mindre	område	i	den	vestlige	del	omkring	Holmgård.	
Den	kemiske	tilstand	er	bedømt	til	at	være	god	i	grundvandsforekomsterne	(Mil-
jøGis,	2018).		
	
Da	der	er	en	naturlig	stor	kvælstoffjernelse	i	selve	Glenstrup	Sø	af	det	nitrat	som	
leveres	fra	oplandet	vil	en	indsats	i	oplandet	ikke	medvirke	til	i	særligt	stor	omfang	
at	 reducere	 den	 resulterende	 kvælstofbelastning	 af	 Hjarbæk	 fjord.	 Derimod	 kan	
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kvælstofbelastningen	af	søen	og	de	grundvandsafhængige	økosystemer	langs	søen	
og	i	ådalen	langs	Østerkær	Bæk	forventes	at	kunne	reduceres	ved	at	ekstensivere	
arealanvendelsen	 i	 det	 direkte	 opland	 til	 søen,	 i	 selve	 ådalene	 til	 Østerkær	Bæk,	
samt	især	omkring	de	nordlige	tilløb	hvor	der	er	målt	meget	høje	kvælstofkoncen-
trationer.	Endelig	kan	en	indsats	med	skovrejsning	i	korridorer	mellem	Glenstrup	
sø	og	Handest	medvirke	til	at	reducere	nitratudvaskning	til	grundvand	og	overfla-
devand	herunder	til	Hjarbæk	fjord	som	slutrecipient.	
	
Tabel	2.4.1.	Oversigt	over	målinger	i	vandløb	i	området	omkring	Glenstrup	Sø.	
Målestation	 Nitrat	

(mg	N/l)	

Opløst	
fosfat	

(mg	P/l)	

Total	Jern	

(mg/l)	

BI5	

(mg	
O2/l)	

Ammonium	

(mg	N/l)	

Total	
fosfor	

(mg	P/l)	

Østerkær	
Bæk	(2000	&	
2010)	

5,2	 0,042	 0,43	 0,73	 0,043	 0,092	

Gedbæk							
(2000	&	
2017)	

15,0	 0,084	 0,12	 -	 0,055	 0,15	

Kravbæk			
(2000)	

3,3	 0,025	 0,50	 -	 0,020	 0,065	

Afløb	Glen-
strup	Sø																	
(2000	&	
2017)	

1,14	 0,045	 0,028	 -	 0,038	 0,043	

	
Fosforemission	
I	Vandplanerne	og	regulering	af	landbrugsproduktion	er	der	fastsat	målsætninger	
omkring	reduktion	i	fosfortildeling	i	forhold	til	bedriftens	dyrehold	med	skærpede	
krav	(30	kg	P/ha	i	tildeling)	sat	i	oplande	til	sårbare	søer	som	Glenstrup	sø.	
Det	 vil	 på	 sigt	 forhindre	 yderlige	 ophobning	 af	 fosfor	 i	 landbrugsjorden,	men	 vil	
ikke	medvirke	til	at	reducere	det	nuværende	tab	af	 fosforforbindelser	til	vandløb	
og	søer	via	f.eks.	erosion	og	udvaskning.	En	jordfordeling	kan	medvirke	til	at	æn-
dre	 dyrkningspraksis,	 afgrøde	 eller	 skifte	 til	 anden	 arealanvendelse	 hvorfor	 fos-
forophobning	og	tab	til	overfladevand	derfor	kan	reduceres.		
		
Et	fosforindeks	kort	over	overfladeafstrømning	og	jorderosion	for	Glenstrup	Sø	og	
opland	viser,	at	der	potentielt	er	et	stort	problem	for	tilførsel	af	sediment	og	fosfor	
til	søen	fra	det	nære,	dyrkede	opland	rundt	om	søen.	Det	er	specielt	tilfældet	hvor	
der	 ikke	 allerede	 findes	 en	bred	og	udyrket	 bufferzone	 langs	 søen	 (Figur	2.4.5.).	
Det	er	derfor	oplagt	at	få	etableret	en	sammenhængende	50-75	m	bufferzone	om-
kring	hele	søen	for	at	reducere	risikoen	for	direkte	fosfortab	til	søen	fra	oplandet	
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fra	jorderosion	og	overfladisk	afstrømning.	Endvidere	kan	etablering	af	ekstensive	
græsningsarealer	på	de	tilstødende	marker	til	søen	være	med	til	at	fjerne	risikoen	
for	jorderosion.		
	

	
Figur	2.4.5.	Kortlægning	af	risikoen	for	jorderosion	(t.v.)	og	overfladisk	afstrømning	
(t.h.)	ift.	fosfortilførsel	til	Glenstrup	Sø.	
	
Risikoen	for	udvaskning	af	opløst	fosfat	fra	marker	i	Glenstrup	sø’s	opland	viser,	at	
der	i	det	meste	af	oplandet	findes	en	moderat	risiko	for	fosforudvaskning	til	søen	
(Figur	2.4.6.).	Målinger	af	fosforindholdet	i	vandløb	omkring	søen	viser	også	at	der	
især	i	det	nordlige	tilløb	til	søen	(Gedbæk)	er	høje	koncentrationer	af	både	opløst	
fosfat	og	total	fosfor	(Tabel	4.1.1.).		
	
Fosforemissionen	til	søen	forventes	at	kunne	reduceres	betydeligt	ved	en	kombi-
nation	af	ekstensivering	af	arealanvendelsen	 i	det	direkte	opland	rundt	om	søen,	
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ved	introduktion	af	en	udyrket	bufferzone	omkring	selve	søen,	samt	ved	at	 lukke	
afvandingsgrøfterne	i	den	sydøstlige	del	af	søens	opland	med	dannelse	af	naturlig	
mosehydrologi	eller	indsættelse	af	et	virkemiddel	som	intelligente	bufferzoner	til	
rensning	af	grøftevandet	for	kvælstof	og	fosfor.	Muligheden	for	at	etablere	et	fosfor	
vådområde	langs	den	nedre	del	af	Østerbæk	ved	genslyngning	af	bækken	og	hæv-
ning	af	vandløbsbunden	bør	undersøges.	Desuden	bør	det	 indgå	 i	overvejelserne	
om	der	skal	ske	en	genetablering	af	True	Sø,	som	en	naturlig	forsø	til	Glenstrup	Sø.		
Endelig	bør	der	ske	en	kildeopsporing	 i	 forhold	til	de	 forholdsvis	høje	 fosforkon-
centrationer	der	 er	målt	 i	 tilløb	 som	Gedbæk	 i	 forhold	 til	 etablering	 af	 indsatser	
med	indsættelse	af	virkemidler	mod	udledninger	af	fosfor	med	drænvand.	
		

	
Figur	2.4.6.	Kortlægning	af	risikoen	for	udvaskning	af	opløst	fosfat	fra	oplandet	til	
Glenstrup	Sø.		
	
	
Andre	stoffer:	Sediment,	jern,	organisk	stof,	pesticider	
Sediment	og	okker	er	i	mange	især	mindre	vandløb	en	barrierer	for	at	opnå	en	god	
hydro-morfologisk	og	økologisk	kvalitet	målt	de	biologiske	 indikatorer	 i	vandløb,	
som	er	smådyr,	planter	og	fisk.	I	en	jordfordeling	vil	især	ændringer	i	anvendelsen	
af	de	ånære	arealer	(græs	og	randzoner)	og	en	ændret	afvandingstilstand	(naturlig	
hydrologi)	forventeligt	medvirke	til	at	reducere	omfanget	af	sedimenttransporten	i	
vandløb	og	 forekomst	af	okker	 i	vandløb.	Der	 findes	 ingen	målinger	af	sediment-
transportens	størrelse	i	vandløbene	omkring	Glenstrup	sø.	Derimod	er	der	målin-
ger	af	koncentrationen	af	total	jern,	som	er	relativt	lav	(tabel	2.4.1).	Der	findes	så	
vidt	vides	heller	ikke	målinger	af	pesticider	og	andre	miljøfremmede	stoffer	i	vand-
løb	 og	 sø.	Risikoen	 for	 pesticidudvaskning	 til	 grundvand	kan	 reduceres	 ved	 eks-
tensivring	af	dyrkning	og	skovrejsning	i	områderne	ned	mod	Østerbæk	og	mellem	
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Glenstrup	sø	og	Handest.	Der	er	endvidere	især	mulighed	for	at	reducere	jordero-
sion	og	tilførsel	af	sediment	til	vandløb	og	sø	ved	ekstensivering	af	dyrkningen	og	
etablering	 af	 brede	 bufferzoner	 omkring	 søen,	 samt	 ved	 gendannelse	 af	 naturlig	
hydrologi	i	vandløb	og	tillade	at	træer	indvandrer	på	vandløbenes	brinker.	
	
	
Vandmiljø	
De	økologiske	forhold	i	vandløb	er	bestemt	både	af	en	god	vandkemisk	kvalitet,	en	
naturlig	hydrologi,	samt	forekomsten	af	gode	levesteder	–	habitater	–	i	og	omkring	
vandløb.	 I	 en	 jordfordeling	 kan	 en	ændret	 anvendelse	 af	 arealer	 op	 til	 eller	 op-
strøms	for	et	vandløb	medvirke	til	at	forbedre	de	økologiske	forhold	ved	at	redu-
cere	påvirkninger	både	på	vandkemi,	hydrologi	og	habitatforhold	f.eks.	ved	restau-
rering	eller	ændret	vedligeholdelse.	Der	er	mulighed	for	på	sigt	at	den	økologiske	
tilstand	i	Østerkær	Bæk	kan	forbedres	ved	at	bækken	selv	og	med	lidt	hjælp	gen-
skaber	de	gamle	slyngninger	i	ådalen	og/eller	der	gennemføres	egentlige	restaure-
ringstiltag,	der	kan	hjælpe	med	at	genskabe	en	naturlig	hydrologi	i	ådalen.	Maria-
ger	 Fjord	 kommune	 har	 således	 peget	 på	 5	 indsatsområder	 ift.	 restaurering	 af	
vandløb	og	ådale	(Figur	2.4.7.).	Der	kan	sagtes	tænkes	flere	projekter	ind	ift.	gen-
opretning	af	vandløb	og	naturlig	hydrologi	i	et	sammenhængende	’blå-grønt’	bånd	
fra	Østerkær	Bæk	og	rundt	om	Glenstrup	sø.	På	sigt	er	der	meget	gode	muligheder	
for	 at	 det	 vil	 genoprette	 og	 forbedre	 den	 økologiske	 tilstand	 i	 Glenstrup	 Sø	 og	 i	
Østerkær	Bæk.	Herunder	kan	en	retablering	af	True	sø	indgå	i	overvejelserne.	Der	
er	i	et	tidligere	projekt	konstateret	en	risiko	for	frigivelse	af	opløst	fosfat	fra	jord-
puljerne	i	dele	af	det	gamle	søområde.	Muligheden	for	at	afhøste	fosforpuljer	i	åre-
ne	inden	en	genskabelse	af	søen	er	en	oplagt	mulighed	at	inddrage	i	overvejelserne	
da	genskabelsen	af	en	perment	lavvandet	sø	i	 landskabet	vil	øge	levestederne	for	
planter	og	dyr	i	området.	
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Figur	2.4.7.	Forslag	til	vandløbs	genopretningsprojekter	fra	Mariager	Fjord	kommu-
ne.	Der	findes	detaljerede	forslag	til	de	enkelte	udpegede	områder.	
	
Virkemidler	og	restaurering	
Både	på	kort	og	længere	sigt	er	der	behov	for	at	implementere	virkemidler	i	ran-
den	af	markerne	og	foretage	egentlige	genopretninger	af	vådområder	i	landskabet	
til	 reduktion	af	emissionen	af	næringsstoffer	 fra	markerne.	Det	sker	 især	ved	re-
etablering	af	målrettede	bufferzoner	langs	vandløb	og	søer,	retablering	af	afvande-
de	vådområder	og	søer,	og	fremadrettet	ved	at	iværksætte	målrettede	virkemidler	
som	mini-vådområder,	matrice	vådområder,	intelligente	bufferzoner,	mv.	I	en	jord-
fordeling	kan	der	netop	tages	hensyn	til	et	på	længere	sigt	behov	for	virkemidler	
ved	at	sikre	arealerne	til	disse	formål.			
	
Der	er	i	oplandet	til	Glenstrup	Sø	gode	muligheder	for	at	sikre	arealer	til	introduk-
tion	af	målrettede	virkemidler	 til	omsætning	og	 tilbageholdelse	af	næringsstoffer	
især	ved	at	gennemføre	et	 fosfor	vådområde	projekt	 i	den	nederste	del	af	Øster-
bæk,	etablere	en	bufferzone	rundt	om	søen	med	mulig	anvendelse	af	 intelligente	
bufferzoner	til	rensning	af	grøftevand	og	drænvand.	Desuden	er	der	gode	mulighe-
der	 for	ved	restaurering	af	vandløb	og	åbning	af	rørlagte	vandløb	rundt	om	søen	
især	 i	Østerkær	bæk,	Sønderkær	bæk	og	Gedbæk	at	genskabe	naturlig	hydrologi,	
samt	 i	 sydøst	 enden	 af	 søen	 at	 sløjfe	 drængrøfter.	 Endelig	 kan	 en	 anvendelse	 af	
paletten	af	drænvirkemidler	overvejes	 inddraget	 som	 intelligente	bufferzoner	og	
overrisling	 af	 enge	med	drænvand	 i	 det	 omfang	der	 findes	dræn	 i	 oplandet	med	
høje	koncentrationer	af	kvælstof	og	fosfor.	
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De	mulige	overordnede	indsatser	i	området	omkring	Glenstrup	sø	er	i	grove	træk	
indtegnet	på	nedenstående	kort.		
	
	
	

	
Figur	2.4.8	Forslag	til	miljø	indsatser	i	området	omkring	Glenstrup	sø.	
	
Samlet	set	skønnes	miljøpotentialerne	ved	jordfordeling	i	oplandet	til	Glenstrup	Sø	
at	være	som	angivet	i	nedenstående	tabel.	
	
	
		 Indeks	(1-5)	

Kvælstofemission	 3	
Fosforemission	 5	
Forurening	andre	stoffer	 3	
Vandmiljø	tilstand	 5	
Virkemidler/genopretning	 5	
Middelværdi	 4,2	
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3.5	Landdistriktsudvikling	
Lokal	identitet	
Fællesskaber	på	landet	kan	knyttes	til	landskabets	karakter	og	måden	at	bru-
ge	 landskabet	på	historisk,	 hvad	enten	det	 er	 som	uberørt	natur,	 agerbrug,	
skovbrug	eller	 rekreation.	Forandringer	 i	 arealanvendelsen	påvirker	 fælles-
skabet	og	det	kan	både	styrkes	og	svækkes	ved	den	forandring,	som	skabes.	
Fællesskab	på	landet	er	sammen	med	landskaber	og	bygninger	en	vigtig	del	
af	 den	 stedbunden	 identitet.	 I	 et	 landdistriktsudviklings	 perspektiv	 bør	 en	
jordfordeling	stræbe	efter	at	tilse,	at	den	lokale	identitet	styrkes.	
	
Der	 er	 umiddelbart	 otte	 lokalsamfund	 omkring	 Glenstrup	 Sø	 og	 Østerkær	 Bæk.,	
som	kan	få	styrket	deres	lokale	identitet	ved	ændring	i	arealanvendelse,	der	søger	
at	understøtte	de	særlige	kvaliteter	i	landskabet	og	et	særligt	naturindhold	.	
	
De	 tre	 lokalsamfund	 Glenstrup,	 Handest	 og	 Holmgård	 kan	 få	 styrket	 den	 lokale	
identitet	hver	især	ved	at	tage	afsæt	i	de	aktiviteter,	der	allerede	er	sat	i	værk	i	til-
knytning	 til	 i	 sær	Glenstrup	Sø.	De	 tre	 lokalsamfund	har	et	 etableret	 samarbejde	
som	en	jordfordeling	kan	styrke,	så	der	udvikles	et	element	af	fælles	identitet.		
	

	
Figur	2.5.1.	Skiltning	og	borde/bænke	ved	henholdsvis	Holmgård	og	Glentrup	
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En	fælles	identitet	for	de	tre	lokalsamfund	kan	styrkes	ved	at	arbejde	for	en	jord-
fordeling,	 der	 ind-tænker	 potentialet	 ved	 både	 nærheden	 til	 søen	 og	 nærhed	 til	
motorvejstilkørsel.	Glenstrup	og	Holmgård	har	udviklet	flere	projektet		i	den	vest-
lige	ende	af	Glenstrup	Sø,	og	det	springer	 tydeligt	 frem,	at	søen	udgør	en	central	
del	 i	 den	 lokale	 identitet	 i	 de	 to	 områder.	 Skiltningen	 vedrørende	 aktiviteter	 og	
ressourcer	ved	søen	er	ens	de	to	steder	selvom,	der	ikke	er	en	stiforbindelse	langs	
søen	mellem	Glenstrup	og	Holmgård.	Ligesådan	er	der	en	høj	grad	af	’poleret’	ad-
gang	til	søen	og	inventar	begge	steder,	f.eks.	i	form	af	klippede	græsstier,	høj	grad	
af	informationsskiltning	og	borde/bænke	faciliteter.	Det	er	ikke	tydeligt	at	Handest	
har	identitetsandel	i	søen.	E45	udgør	et	landskabeligt	islæt	og	en	identitetsmarkør	
i	forhold	til	de	tre	lokalsamfund	som	pendlingssamfund.	Koblingen	mellem	natur-
området	ved	Glenstrup	Sø	og	de	gode	pendlingsmuligheder	kan	arbejdes	ind	i	jord-
fordelingen.	
	
Jordfordelingen	kan	være	med	til	at	styrke	den	fælles	identitet,	f.eks.	ved	at	afsætte	
arealer	til	skovrejsning	og	kratbeplantning	ved	af-	og	tilkørsel,	og	arealerne	langs	
motorvejen	mellem	lokalsamfundene,	og	lade	en	art	eller	to	være	bindeled	mellem	
stærk	infrastruktur	og	landskabskvalitet.	En	sådan	beplantning	vil		i	øvrigt	vil	være	
særdeles	befordrende	for	livskvaliteten	i	området.	Beplantningen	vil	nemlig	kunne	
tage	af	for	den	trafikstøj	fra	E45,	som	er	tydelig	i	alle	tre	lokalsamfund.	
	

	
Figur	2.5.2.	Handest,	Glenstrup	og	Holmgård	fælles	identitet	med	afsæt	i	Glenstrup	Sø	
og	E45.	
	
Broløs	og	Vester	Tørslev	 ligger	 i	den	østlige	ende	af	Glenstrup	Sø	og	på	hver	 sin	
side	af	Østerkær	Bæk.	Længere	mod	øst	ligger	Svenstrup	og	True.	I	Vester	Tørslev	
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og	i	True	er	der	aktive	forsamlingshuse,	og	alle	fire	lokalsamfund	har	lidt	erhverv	
ud	over	 landbruget,	og	der	er	 flere	 tydelige	både	 formelle	og	uformelle	mødeste-
der,	som	f.eks.	bålplads,	busstop	og	station.	
	
	

	
2.5.6.	Formelle	og	uformelle	mødesteder	i	True	og	Vester	Tørslev.	
	
Identiteten	i	lokalsamfundene	kan	styrkes	ved,	at	jordfordelingen	tilgodeser,	at	der	
også	 etableres	 en	 fælles	 identitet,	 der	 har	Østerkær	Bæk	 som	et	 fælles	 landskab	
med	en	særlig	kvalitet.	Den	særlige	kvalitet	kan	f.eks.	opnås	gennem	en	række	til-
tag,	som	tilgodeser	biodiversiteten	samtidig	med,	at	der	gives	adgang	især	for	de,	
der	bor	i	de	fire	lokalsamfund.	Det	kan	både	være	ved	småstier	langs	eller	tæt	på	
bækken,	og	ved	at	 sikre	adgang	 til	Glenstrup	Sø.	En	mere	 turismeorienteret	 ind-
sats,	der	kan	støtte	en	fælles	identitet,	er	at	benytte	sig	af	veteranbanestationen	i	
Svenstrup	og	lidt	uden	for	Vester	Tørslev,	f.eks.	med	dræsine	kørsel	og	ved	etable-
ring	af	stiforløb	langs	med	jernbanen.	Der	er	flere	ejendomme	med	heste	i	området	
omkring	 True,	 og	 det	 er	 en	mulighed	 at	 indtænke	mulighed	 for	 naturridning	 og	
lade	den	aktivitet	være	en	 identitetsmarkør,	 sammen	med	det	at	være	 lokalsam-
fund	i	en	’naturlomme’	omgivet	af	intensiv	landbrugsproduktion.		
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Figur	 2.5.3.	 Broløs,	 Vester	 Tørslev,	 Svenstrup	 og	True	 og	 fælles	 identitet	 knyttet	 til	
Østerkær	Bæk.	
	
Lokalsamfundet	Gettrup	består	hovedsageligt	at	større	malkebesætninger	og	iden-
titeten,	der	vil	være	knyttet	til	produktionen.		
	
Entrepreneurskab	
Iværksætteri	på	landet	knyttet	til	landskabs-	og	naturkvaliteter,		enten	ved	direkte	
udnyttelse	af	 landskabet/	jorden,	 f.eks.	til	 landbrug,	naturpleje	eller	friluftsaktivi-
teter.	Eller	indirekte	ved	f.eks.	videns-	og	kulturvirksomheder,	der	trækker	inspira-
tion	fra	landskab	og	natur.	Iværksætteri	skaber	og	understøtter	den	lokale	kultur.	
Forandringer	i	arealanvendelse	kan	styrke	eller	svække	lokalt	entrepreneurskab.	
	
Lokalsamfundenes	beliggenhed	i	nærhed	til	hovedvej	og	motorvej	gør,	at	de	er	op-
lagte	udpendlingssamfund,	men	 især	ved	etablering	af	en	 fælles	 identitet	mellem	
de	lokalsamfund	ved	Østerkær	Bæk,	sådan	som	det	er	skitseret	ovenfor,	kan	områ-
det	blive	attraktiv	 for	viden	og	kultur	 iværksætteri,	der	 finder	vigtig	 inspiration	 i	
nærhed	til	natur	og	 landskab.	Dette	potentiale	er	godt	hjulpet	på	vej	af,	at	der	er	
ved	 at	 blive	 etableret	 fibernet	 i	 området.	 	 Naturområdet	 kan	 også	 inspirere	 til	
entrepreneurskab	inden	for	naturpleje	og	jagt.	
	
Den	 foreslåede	 skovrejsning	 i	 området	 omkring	 motorvejen	 kan	 inspirere	 til	
entrepreneurskab	inden	for	jagt.	Da	området	er	beliggende	op	til	resteplads,	hvor-
fra	der	kan	skabes	adgang	til	den	forslåede	skovrejsning	åbner	der	sig	også	mulig-
heder	er	mere	turismeagtig	karakter.	Det	kunne	f.eks.	være	forskellige	former	for	
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træ/	pæleklatring.	En	sådan	aktivitet	kunne	fint	bindes	sammen	med	jernbanen	og	
virke	som	katalysator	for	yderligere	entrepreneurskab	inden	for	friluftsaktiviteter.		
	
Der	eksisterer	allerede	en	turistrute	som	benytter	sig	af	jernbanen,	ligesom	der	er	
lystfiskerturisme	ved	Glenstrup	Sø.	Der	er	gode	muligheder	 i	 skabe	 iværksætteri	
inden	for	naturturisme	ved	en	udvidelse	af	mulighederne	ved	at	benytte	jernbanen	
også	til	dræsine,	ved	samarbejde	om	f.eks.	kanosejlads	på	søen,	ved	ridning	og	ved	
vandreture	 langs	 jernbanen.	Naturlommen	med	de	 fire	 lokalsamfund	kan	nemlig	
knyttes	 til	Mariager	ved	etablering	at	 stiforbindelse	 evt.	 langs	 jernbanen,	 som	er	
kommunalt	ejede	arealer,	til	samarbejdet	mellem	landsbyerne	i	den	vestlige	ende	
af	Glenstrup	Sø	ved	f.eks.	sejlads	henover	søen	og	ved	vandre/cykelsti	langs	jern-
banen.	

	
2.5.4.	Forbindelser	for	naturturisme	og	kobling	mellem	to	lokalsamfundsområder.	
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2.5.5.	Lystfiskerturisme	ved	Glenstrup	Sø	
Der	er	nogle	få	mindre	tilsyneladende	deltidslandbrug,	som	kunne	satse	på	direkte	
afsætning	af	egne	og	lokalt	producerede	produkter.	Evt.	i	samarbejde	med	saltmi-
nen	ved	at	lade	saltet	indgå	i	produktet	og	markedsføringen.	
	
I	området	nord	for	Glenstrup	Sø	er	der	en	del	spredte	ejendommen	beliggende	tæt	
ved	til	vejene,	f.eks.	ved	jordfordelingsindsatser	i	relation	til	rekreation	skabes	der	
mere	aktivitet	i	området,	vil	der	kunne	det	inspirere	til	entrepreneurskab	inden	for	
direkte	salg,	båd	udlejning,	fiskeri	og	primitive	campingmuligheder.	Jordfordeling-
sindsatser	inden	for	natur	vil	åbne	muligheder	for	entrepreneurskab	inden	for	jagt,	
naturpleje	og	landbrugsproduktbranding.		
	
Livskvalitet	
I	hverdagsliv	på	 landet	 indgår	nærhed	og	adgang	til	natur	og	 landskab	som	
en	 del	 af	 livskvaliteten.	 Forandringer	 i	 arealanvendelse	 kan	 styrke	 eller	
svække	livskvaliteten.	
	
Særligt	vigtig	for	livskvaliteten	i	området	ved	Glenstrup,	Handest	og	Holmgård	er	
at	skabe	mere	stilhed.	Det	er	allerede	nævnt	i	forbindelse	med	identitet,	at	jordfor-
delingen	kan	bidrage	med	at	ind-tænke	skov/krat	langs	motorvej	og	af-/tilkørsler.	
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Ligeledes	kan	det	øge	livskvaliteten	i	Handest	at	blive	koblet	tættere	til	natur-	og	
landskabskvaliteterne	ved	Glenstrup	Sø.	
	
I	lokalsamfundene	Broløs,	Vester	Tørstlev,	Svenstrup	og	True	kan	en	naturlomme	
med	Østerkær	Bæk	øge	livskvaliteten,	hvis	der	samtidig	også	skabes	forbindelser	i	
landskabet	mellem	lokalsamfundene.		Dette	kan	samtidig		skabe	en	øget	dynamik,	
som	også	kan	være	generator	for	øget	bosætning	og	iværksætteri.	Jordfordelingen	
kan	derfor	have	særligt	for	øje	for	at	skabe	sammenhængende	naturområder	med	
adgang	for	gående	og	evt.	ridende	og	cyklister.	
	
Liggetider	på	huse	
Liggetider	på	huse	er	et	udtryk	for,	hvor	attraktivt	et	område	er	for	bosætning.	Na-
tur	og	landskab,	livskvalitet	og	fællesskab	er	de	vigtigste	årsager	til	at	bosætte	sig	
på	 landet.	 Liggetider	kan	være	et	mere	 langsigtet	målepunkt	 for	ændringer	 i	 an-
vendelse	af	landskabet,	da	ændringer	i	natur-	og	landskab	skaber	ændringer	i	livs-
kvalitet	 og	 fællesskaber,	 og	 dette	 vil	 typisk	 først	 afspejle	 sig	 i	 efterspørgslen	 på	
huse	efter	en	lidt	længere	periode.	
	
I	området	omkring	Glenstrup	Sø	og	Østerkær	Bæk	er	der	kun	få	huse	til	salg.	Sam-
menlignet	med	antallet	af	huse	til	salg	i	de	øvrige	landdistrikter	i	Mariagerfjord	er	
dette	positivt	bemærkelsesværdigt,	og	det	peger	i	retningen	af,	at	der	er	mulighed	
for	at	øge	bosætningen	i	området.	En	jordfordeling	kan	derfor	med	fordel	overveje	
udstykning	af	både	mindre	parceller	storparceller.	Dette	kan	især	være	aktuelt	ved	
på	arealerne	ned	mod	Glenstrup	Sø	ved	Vester	Tørslev	og	på	arealer	omkring	True	
ned	mod	Østerkær	Bæk.		
Der	er	en	enkelt	byggegrund	til	salg	 i	Glenstrup.	Der	kunne	evt.	udstykkes	et	par	
storparceller	på	vej	ud	af	byen	mod	Øster	Tørslev.	For	at	bevare	et	landligt	udtryk	
og	dermed	en	fælles	identitet	omkring	i	forhold	til	det	byggede	miljø,	vil	der	med	
fordel	samtidig	kunne	udarbejdes	lokalplaner,	der	sikrer	at	byggestil	og	materiale	
afstemmes	med	den	eksisterende	bygningsmasse	i	landsbyerne.		
	



	 49	

	
2.5.7.	Glenstrup	Sø	området	og	Østerkær	Bæk	området	og	deres	forbindelser	
til	omverdenen	
	
Socio-økonomi	og	demografi	
Det	er	et	samfundsideal,	at	lokalområder	i	høj	grad	afspejler	samfundet	som	
helhed.	 Lokalbefolkningen	 skal	 derfor	 gerne	 være	 bredt	 sammensat	 med	
hensyn	til	alder,	uddannelse,	familie	og	tilknytning	til	arbejdsmarkedet.	For-
andringer	 i	 arealanvendelse	 kan	 være	med	 til	 fastholde	 eller	 tiltrække	 bo-
sætning	for	et	bredt	udsnit	af	befolkningen.		
	
Samlet	set	har	der	i	områderne	omkring	Glenstrup	Sø	og	Østerkær	Bæk	været	be-
folkningstilbagegang	over	de	seneste	10	år.		Dette	kan	delvis	skyldes	nedlæggelse	
af	 landbrug	 i	 forbindelse	med	strukturudviklingen	 i	 landbruget.	Området	er	præ-
get	af	adskillelige	meget	store	bedrifter.	Det	kan	dog	også	skyldes,	at	området	ge-
nerelt	står	overfor	et	generationsskifte.	Jordfordelingen	kan	tilgodese	børn	og	un-
ge	familier	ved	1)	at	skabe	stilhed	omkring	motorvejen,	2)	sammenhængende	na-
tur	med	adgang	 til	natur	og	 landskab	ved	Østerkær	Bæk	 lommen	3)	ved	at	åbne	
muligheder		for	at	forbinde	de	to	grupper	af	lokalsamfund	i	hver	sin	ende	af	Glen-
strup	Sø	og	4)	 ved	at	udstykke	grunde	 (storparceller)	 sammen	med	udvikling	 af	
lokalplaner	i	Glenstrup,	Vester	Tørslev	og	True,	der	sikrer	bevarelse	af	landsbyud-
trykket	kan	befordre	en	alsidig	socio-økonomi.	
	
	
Samlet	set	skønnes	landdistriktspotentialerne	ved	jordfordeling	i	oplandet	
til	Glenstrup	Sø	og	Østerkær	Bæk	at	være:	
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		 Indeks	(1-5)	

Lokal	identitet	 4	
Entreprenørskab	 4	
Livskvalitet	 4	
Liggetider	på	ejen-
domme	

4	

Socio-økonomisk		
profil	

4	

Middelværdi	 4	

	
	
	

	

2.6	Klima	
Det	skal	indledningsvis	bemærkes,	at	analysen	af	klima-indikatorerne	er	foretaget	
ud	 fra	helt	 generelle	betragtninger	omkring	muligheder	 i	projektområdet	og	 for-
ventede	effekter.	Forskerne	er	således	ikke	vidende	om	der	findes	lokale	behov	for	
klimasikring	ift.	trusler	om	oversvømmelser,	manglende	afvanding,	mv.	Effekter	ift.	
kulstofophobning	og	drivhusgas	emissioner	er	meget	afhængig	af	de	konkrete	ud-
fald	af	jordfordeling	og	de	eventuelt	valgte	ændringer	i	arealanvendelse	og	genop-
retninger,	mv.	Da	klima-indikatorerne	ikke	har	været	anvendt	i	tidligere	screenin-
ger,	er	erfaringerne	med	at	benytte	de	valgte	indikatorer	i	Collective	Impact	sam-
menhæng	også	på	et	mere	indledende	stadie	end	indikatorerne	for	de	5	øvrige	fag-
områder.	
	
Vandtilbageholdelse	
Skal	belyse,	hvordan	jordfordelingsprojekter	ved	inddragelse	af	viden	om	vandtil-
bageholdelse	i	det	åbne	land	kan	medvirke	til	at	reducere	risikoen	for	nedstrøms	
oversvømmelser	 i	byer	og	på	 landet.	Målepunktet	 tager	sit	udgangspunkt	 i	viden	
om	virkemidler,	som	kan	anvendes	som	mulige	tiltag	i	forbindelse	med	vandtilba-
geholdelse	i	det	åbne	land.	Overordnet	er	virkemidler	inddelt	i	tekniske,	naturlige,	
bedriftsorienterede	 og	 organisatoriske	 virkemidler,	 dog	med	mange	 sammenfal-
dende	elementer.	
	
Der	er	mulighed	for	gennem	jordfordelingen	at	skabe	en	mere	naturlig	hydrologi	i	
direkte	opland	til	Glenstrup	Sø	og	i	hovedtilløbet,	herunder	genskabelse	af	sø.	
	
Afvanding	
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Skal	 belyse,	 hvordan	 der	 i	 jordfordelingsprojekter	 ved	 inddragelse	 af	 viden	 om	
øget	 grundvandsstigning	 og	 organisering	 af	 vandforvaltning	 i	 det	 åbne	 land	 kan	
imødegåes	behov	for	afvanding.	Der	ses	på	effekter	ved	at	omlægge	arealanvendel-
sen	på	arealer,	som	er	stærkt	truet	af	stigende	grundvandsstand	og	grundvandsud-
sivning	 eller	 ved	 at	 sikre	 og	 samtænke	 fremtidige	 afvandingsinteresser	 i	 hele	
vandsystemer	ved	tekniske	løsninger	på	marken	eller	i	forbindelse	med	løsninger	i	
vandløb	og	ådal.	
	
Mulighed	 for	 ved	 ekstensivering	 af	 arealanvendelsen	 at	 imødegå	 afvandingspro-
blemer.	
	
Emissioner	
Belyser,	hvordan	ændringer	som	følge	af	jordfordeling	påvirker	emissioner	af	CO2,	
lattergas	og	metan	og	derved	interagerer	med	opfyldelse	af	Danmarks	mål	om	re-
duceret	drivhusgasudledning.	Der	ses	på	effekter	på	emissioner	af	ændrede	trans-
portvaner	og	kørselsmønstre.	Desuden	belyses	emissioner	fra	landbrug	som	følger	
af	 ændret	 afgrødesammensætning,	 gødskning,	 jordbearbejdning,	 og	 husdyrpro-
duk-tion/produktionsteknologi.	
	
Der	er	i	området	flere	organisk	rige	lavbundsarealer	som	kan	beskyttes	ved	at	der	
etableres	et	højere	vandspejl	ved	at	afvandingen	stoppes.	Det	drejer	 sig	primært	
om	lavbundsarealer	langs	med	Østerkær	bæk	og	Sønderkær/Vesterkær	bæk	(figur	
2.6.1).	Der	kan	dog	også	være	andre	indsatsarealer	i	afvandede	området	ned	mod	
Glenstrup	sø	og	i	tilløb	som	pt.	ikke	er	kortlagte.	Her	kan	skal	der	gennemføres	en	
standard	screening	hvis	de	skal	inddrages	i	eventuelle	projekter.		
	
Ekstensivering	af	arealanvendelsen	kan	også	medvirke	til	at	sænke	emissionen	af	
drivhusgasser	fra	de	dyrkede	arealer.	
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Figur	2.6.1	Kortlagte	kulstofrige	(>12%	organisk	kulstof)	lavbundsarealer	i	områ-
det	 omkring	 Glenstrup	 sø	 (fra	 kortet	 Tørv2010:	 https://mst.dk/natur-
vand/vandmiljoe/tilskud-til-vand-og-klimaprojekter/udtagning-af-
lavbundsjorder/).	
	
Kulstofbinding	
Belyser	hvordan	ændringer	som	følge	af	 jordfordeling	påvirker	arealanvendelsen	
og	derved	interagerer	med	opfyldelse	af	Danmarks	mål	om	reduceret	drivhusgas-
udledning.	 Belyser	ændret	 kulstofbinding	 som	 følge	 af	 ophør	 af	 dyrkning	 af	 lav-
bundsjorder,	ændret	afvanding,	samt	ændringer	i	overordnet	arealanvendelses.	
	
Ændret	arealanvendelse	herunder	rejsning	af	 skov	 i	bufferzonen	 langs	Glenstrup	
Sø	samt	i	korridoren	mellem	søen	og	Handest.	Desuden	vil	genskabelse	af	naturlig	
hydrologi	øge	kulstofbindingen	i	området.	
	
Samlet	oversigt	over	klima	potentialer	
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Figur	2.6.1	Oversigt	over	klima	potentialer	i	området	omkring	Glenstrup	sø.	
	
Indsatsen	for	klima	i	det	nordlige	område	har	hænger	sammen	med	etablering	af	
en	udyrket	bufferzone	langs	søens	bred	som	vil	kunne	give	en	beskyttelse	af	eksi-
sterende	 tørvejorder	 mod	 nedbrydning	 og	 drivhusgas	 udledning.	 Desuden	 vil	
skovrejsning	og/eller	græsning	i	dele	bufferzonen	rundt	om	søen	give	en	øget	kul-
stofbinding.		
	
Indsatsen	 for	 klima	 i	 det	 sydlige	 område	 hænger	 især	 sammen	med	 sløjfning	 af	
afvandingsgrøfterne	i	den	sydøstlige	del	af	søens	opland,	som	vil	kunne	genskabe	
en	naturlig	hydrologi	og	ekstensivere	dyrkningen.	Det	vil	afhængig	af	om	der	fin-
des	 eksisterende	 tørvejorde	 kunne	mindske	 drivhusgas	 udledningen	 og	 sikre	 en	
ophobning	af	kulstof	ved	ny	tørvedannelse.	En	eventuel	løsning	med	overrisling	af	
grøftevand	i	bufferzonen	omkring	søens	bred	vil	også	kunne	øge	kulstofophobnin-
gen.	Der	kan	i	den	forbindelse	dog	også	ske	en	øget	emission	af	lattergas	og	metan	
på	grund	af	dannelsen	af	lattergas	under	denitrifikations	processen	hvor	nitrat	ved	
en	fuldstændig	proces	ellers	omdannes	til	frit	kvælstof.	De	lokale	forhold	vil	være	
afgørende	 for	processerne.	Etablering	af	 en	udyrket	bufferzone	 langs	 søens	bred	
vil	 kunne	 give	 en	 beskyttelse	 af	 eksisterende	 tørvejorder	 mod	 nedbrydning	 og	
drivhusgas	udledning.	Hvis	der	etableres	skov	og	eller	græsningsarealer	 i	dele	af	
bufferzonen	omkring	søen	vil	det	endvidere	give	en	øget	kulstofbinding.	En	even-
tuel	 ekstensivering	 af	 dyrkningen	 og	 skovrejsning	 i	 en	 udlagt	 udyrket	 korridor	
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mod	Glenstrup	sø	vil	kunne	sikre	en	binding	af	kulstof	i	træernes	biomasse	og	en	
mindre	udledning	af	drivhusgasser	fra	dyrkningen	og	gødskningen.	
	
Klimaet	kan	i	dette	østlige	områder	omkring	Østerkær	bæk	få	en	hjælpende	hånd	
ved	at	udtage	eksisterende	tørvejord	fra	landbrugsdriften	i	ådalen	omkring	vand-
løbene.	Hvis	dyrkningen	og	afvandingen	ekstensiveres	vil	effekten	afhænge	af	are-
alanvendelsen	 inden	 udtagningen,	 kulstofindholdet	 i	 jorden,	 samt	 vandstanden	
efter	omlægning.	Klimaeffekten	af	udtag	af	lavbundsarealer	kan	være	mange	gange	
højere	end	ved	udtagning	af	mineraljord.	Det	forudsætter,	at	jorden	er	afvandet	og	
i	en	eller	anden	landbrugsmæssig	drift,	samt	at	en	høj	vandstand	med	naturlig	hy-
drologi	kan	reetableres	i	områder	med	et	højt	kulstofindhold.	
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