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ABSTRACT 

The title of this paper is: Landscape and planning in post fact society – how? 

This paper describes some of the most characteristic features and consequences of the modern complex society and its 

implications for science, especially in relation to the fields of spatial strategy making and rural development. The paper 

identifies three distinct traits that influence the processes involved in project management: Hyper-complexity, Post 

Factuality and Wicked Problems and suggests an approach to cope with these challenges. Based on studies of existing 

models for spatial strategies and rural development it turns to Actor Network Theory (ANT) for a solution to the socio-

logical issues that abound in collaborative planning and implementation. Focusing on the relations between people, 

places, objects and immaterial actors the paper introduces a model framework called “The switchboard model” that 

can be applied in the analysis of a complex scenario involving landscape strategy making and/or rural development 

depending on the need. Two project descriptions evolving around the reintroduction of rabbits as a source for meat 

production on Danish farms serve as examples on how an analysis based on The switchboard model can be used to 

cover multiple aspects of a concrete topic. 
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1 INDLEDNING 

Dette speciale er et forsøg på at introducere en mere sammenhængende tilgang til arbejdet med landdistriktsudvikling 

og landskabsforvaltning gennem en praksisnær analysemodel, som jeg har valgt at kalde Krydsfeltsmodellen. Modellen 

er udviklet gradvist gennem flere semestre og afspejler på sin vis den erkendelsesrejse, som uddannelsen har været: 

Vekslende indtryk fra moduler med landdistriktsudvikling og landskabsforvaltning, der blev behandlet både i teori og 

praksis, gav anledning til dels at observere forskellige ikke umiddelbart åbenlyse aspekter, dels at reflektere over for-

skellige sammenhænge i landdistriktsudvikling og landskabsforvaltning, som kunne anskues ud fra en fælles tilgang, og 

som her belyses gennem et strejftog ind i Aktør Netværk Teori (ANT). 

Modellen er tænkt som et ”landkort”, hvorpå man kan identificere væsentlige trends og problemstillinger og relatere 

dem til hinanden, således at man på baggrund af en analyse kan formulere en styrende fortælling, der kan anvendes 

som ledelsesredskab i udviklings- eller forvaltningssammenhænge. Modellens betegnelse, ”Krydsfeltsmodellen”, er 

valgt, fordi den lige som et krydsfelt i traditionel forstand kan skabe forbindelser på kryds og tværs og derigennem nye 

dialoger og diskurser. Ordet ”krydsfelt” har imidlertid to betydninger, som det defineres i Den danske Ordbog: 

1. ”område hvor et antal vidt forskellige strømninger, interesser, metoder, synspunkter el.lign. mødes og indgår i 

et samspil med hinanden ofte i forbindelse med skabelsen af noget nyt og anderledes 

2. EL / ELTEKNIK sted hvor elektriske ledninger mødes og kan forbindes med hinanden fx ved en hovedfordeler”, 

fra http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=krydsfelt  

Hvor den første betydning er abstrakt og luftig, er den anden konkret og materiel og dermed langt mere operationel. 

Krydsfeltsmodellen er på samme måde en model, der både kan afspejle en virkelighedsopfattelse og virke som et værk-

tøj, der kan anvendes til at analysere en kombination af elementer og deres indbyrdes relationer. Til denne analyse kan 

hentes inspiration fra Aktør Netværk Teorien (ANT), som gennem sit fokus på netop relationer er velegnet til at uddrage 

de meningsgivende sammenhænge, der kan udgøre fundamentet for et projektarbejde gennem en styrende fortælling. 

I overført forstand vil man i et krydsfelt kunne forbinde de konkrete elementer, der kan identificeres. Hermed vil analy-

sen forhåbentlig blive langt mere konkret og relevant, samt ikke mindst nemmere at relatere til den virkelighed, der 

skal udvikles eller påvirkes, og dermed også nemmere at kommunikere til modtagere, der er en del af denne eller har 

kendskab til den. 

Undervejs i arbejdet med specialet blev jeg kontaktet af nogle lokale aktører i det område, jeg bor i, med henblik på et 

samarbejde om kaninavl. Det førte til, at Krydsfeltsmodellen blev afprøvet på dette emne, og bogstaveligt talt blev den 

første prøvekanin i Krydsfeltsmodellens laboratorium, som Latour sikkert kunne finde på at sige. Resultatet af denne 

afprøvning, der blev foretaget i samarbejde med Institut for Statskundskab ved Jan Holm Ingemann hos Aalborg Univer-

sitet og med deltagelse af Troels Kristensen samt Martin Hvarregaard Petersen fra Institut for Agroecology ved Århus 

Universitet, blev to ansøgninger om hhv. et GUDP-projekt og et forskningsprojekt til Landdistriktpuljen. Det ville ikke 

være rimeligt at tilskrive dette samarbejde alene til Krydsfeltsmodellen, men dens anvendelse i oplægget var ikke desto 

mindre med til at kortlægge muligheder og belyse deres relevans og på den måde fungere som katalysator i udformnin-

gen af de to potentielle projekter. 

En anden uforudset udvikling siden titlen på specialet blev formuleret i september 2016 er udviklingen af modstanden 

mod det postfaktuelle samfunds eskalering. Fra at være en nærmest en lidt løjerlig betragtning om betydningen af fakta 

som grundlag for forskning og forvaltning, blev det postfaktuelle til forsidehistorier og ”fake news” fra USA's præsident. 

Det ser ikke ud til, at denne mediestorm løjer af lige foreløbig, så det er åbenbart vilkår, man er nødt til at forholde sig 

til – også selv om der var en March for science-demonstration over hele verden, også i København her d. 22. april, som 

det ses på rapportens forside. Det er derfor mit håb, at også andre vil kunne få glæde af at anvende Krydsfeltsmodellen, 

som jeg her beskriver baggrunden for og forsøger at anskueliggøre gennem både teoretiske redegørelser og praktiske 

eksempler.  

http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=krydsfelt
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2 INDLEDENDE ANALYSE – TRE UDFORDRINGER I DET KOMPLEKSE SAMFUND  

Ifølge Studieordning for Master i landdistriktsudvikling og landskabsforvaltning er det overordnede formål med uddan-

nelsen ”at give den masterstuderende en forskningsbaseret, videregående uddannelse i landdistriktsudvikling og land-

skabsforvaltning,” og endvidere vil den færdige master efter endt uddannelse som minimum have erhvervet sig kompe-

tencer til at ”identificere og reflektere over relevante problemstillinger inden for landdistriktsudvikling og landskabsfor-

valtning og planlægge og efterfølgende lede et samlet tiltag til håndtering af problemstillingerne.” (Studieordning for 

Master i landdistriktsudvikling og landskabsforvaltning, u.d.) 

Til trods for, at landdistriktsudvikling og landskabsforvaltning altså nævnes som sammenhængende fagområder i kom-

petenceprofilen, er undervisningen i hhv. landdistriktsudvikling og landskabsforvaltning opdelt i særskilte moduler på 

uddannelsen (Master i landskab og planlægning, 2016). Der er altså tale om beslægtede fagområder med hver sin over-

ordnede tilgang til de discipliner, fagene rummer. Fælles for begge fagområder er imidlertid, at de opererer på politisk 

bestemte vilkår, og at de qua deres meget brede sigte, som kan omfatte store arealer og mange interessenter, deler en 

række forudsætninger, som er afgørende for, hvordan analyser, planlægning og projekter inden for landdistriktudvikling 

og landskabsforvaltning kan gennemføres. 

Dette betyder også, at både landdistriktsudvikling og landskabsforvaltning er underlagt de overordnede tendenser i 

samfundsudviklingen, som vedrører f.eks. demokratiske processer, medier, debatformer og relationer mellem forskelli-

ge institutioner og aktører i de demokratiske processer. Derfor er det relevant at se på den overordnede udvikling af 

samfundet som ramme for begge fagområders muligheder. 

Samfundets kompleksitet vokser hele tiden, idet der gøres flere og flere teknologiske fremskridt, der produceres flere 

og flere ting, og antallet af relationer mellem mennesker indbyrdes og vores relationer til ting og steder i omgivelserne 

vokser tilsvarende. Dette medfører udvikling af i hvert fald tre distinkte træk, der har betydning for landdistriktsudvik-

ling og landskabsforvaltning, og som derfor belyses i det følgende: 

1. Et stigende antal relationer, som man må kunne analysere og håndtere, og som tilsyneladende kan vise mod-

satrettede tendenser i kraft af det, man kan kalde det hyperkomplekse samfund. 

2. En stigende kompleksitet i de konflikter, der kan opstå, og som kan påvirke hinanden, så de er eller forekom-

mer uløselige, de såkaldte ”wicked problems”. 

3. En stigende usikkerhed om, hvad der er objektivt rigtigt, idet antallet af positioner, som individer og organisa-

tioner kan indtage, kan være uoverskueligt, og tilliden til en objektiv vurdering hos andre derfor mindskes af 

subjektive synspunkter, der fremsættes som fakta, hvilket har givet anledning til betegnelsen det post-

faktuelle samfund. 

Man kunne fristes til at sige, at jo mere, vi ved, jo mindre er vi sikre på, og dette paradoks stiller særlige krav til alle, der 

arbejder med landdistriktsudvikling og landskabsforvaltning. Derfor er det relevant at se nærmere på disse tre forhold 

og på, hvad de betyder for rammerne for landdistriktsudvikling og landskabsforvaltning. 

2.1 DET HYPERKOMPLEKSE SAMFUND 

I bogen ”Det hyperkomplekse Samfund” beskrives udviklingen i informationssamfundet i den sidste del af 1900-tallet 

(Qvortrup, 1998). Qvortrup anvender betegnelsen ”Det hyperkomplekse Samfund” som et af flere udtryk for det post-

industrielle samfund i relation til den udbredte faseinddeling af udviklingen i det før-industrielle, det industrielle og det 

post-industrielle samfund (Qvortrup, 1998). Dette er relevant i relation til netop udviklingen i landdistrikterne og land-

skabet, som i det før-industrielle samfund var det agrare miljø, der i takt med industrialiseringens udvikling af transport-

, lager- og produktionskapacitet blev forvandlet gennem afkobling fra en række af de primære og sekundære produkti-

onsforhold, der kendetegnede det agrare samfund indtil ca. 1960, hvor produktionen gradvist blev mere industrialise-

ret. En række samfundsforhold i landdistrikterne blev derfor radikalt forandrede, og dette kan ses som de materielle 

symptomer på denne udvikling (Ingemann 2010, Tanvig 2015).  
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Imidlertid er der også i hele samfundet sket en fundamental ændring i tilgangen til de basale politiske og demokratiske 

processer, som har afgørende indflydelse på de forudsætninger, man har, når man arbejder aktivt med landdistriktsud-

vikling og landskabsforvaltning. Qvortrup citerer en artikel fra det engelske tidsskrift ”Telecommunications Policy” og 

kritiserer det, han kalder ”en slags ”resultatliste” over informationssamfundets fordele og ulemper” i relation til demo-

krati og ledelse, arbejde samt beskæftigelse og uddannelse, der her er gengivet i tabel (Qvortrup, 1998, s. 20-21, mine 

fremhævninger): 

Plusser Minusser 

Demokratiet udvides Absurditet og ufornuft hersker 

Uddannelserne udbygges Samfundet bliver indstillet på blindflyvning 

Videnskaberne får større og større betydning Menneskelighed og moralnormer undermineres 

Individualismen vokser Arbejdsløsheden vokser 

Der skabes en global bevidsthed Kontakten med den virkelige verden udviskes 

Der skabes en global økonomi Læsefærdighed og kreativitet reduceres 

Der sker en harmonisering af økonomi og teknologi Bogkulturen svinder ind 

Ytrings- og tankefriheden øges Evnen til opmærksomhed formindskes 

Kløften mellem rig og fattig reduceres De sproglige rigdomme reduceres 

Valgmulighederne bliver ubegrænsede De sociale fællesskaber angribes 

Informationsstrømmene ekspanderer Kløften mellem rig og fattig uddybes 

 Det menneskelige selv når et mætningspunkt 

 Den kritiske diskurs indskrænkes 

 Et hyperaktivt samfund øger presset på lønmodtagere og 

ledere 

 Den sociale ustabilitet vokser 

 Der udvikles et cyber-autoritativt samfund 

 Sociale aktiviteter afhumaniseres 

 Computersystemernes upålidelighed reducerer samfundets 

stabilitet 

Bortset fra at der her er anført både en formindskelse og en forøgelse af kløften mellem rig og fattig, peger denne liste 

på en række faktorer, der i de seneste år har taget en udvikling, der i allerhøjeste grad har accentueret det første mi-

nus: Absurditet og ufornuft hersker – og introduceret på den måde dét, der i dag kaldes det post-faktuelle samfund.  

Og netop et forhold som at ”Telecommunications Policy” angiver, både at kløften mellem rig og fattig uddybes (Qvor-

trup, 1998, s. 20) og at den formindskes (Qvortrup, 1998, s. 21), viser jo, at det kan være vanskeligt eller umuligt at 

afgøre, hvorvidt et faktum, der fremføres, kan eller skal tages for pålydende. Kompleksiteten i såvel analyse som be-

tragtningsvinkel kan således slå igennem og gøre iagttagelse og analyse diffus og vanskelig. 

Kompleksitet er således en faktor, som i sig selv kan vanskeliggøre analyse og overblik, og netop kompleksitetens po-

tentielle og eksponentielle vækst er her en udfordring. Hver gang en given komponent føjes til en samling eller et sam-

fund, opstår der jo potentielt et antal nye relationer svarende til det antal komponenter, der i forvejen udgør samfun-

det, idet en hver komponent jo potentielt kan blive påvirket af tilføjelsen af noget nyt. I en gruppe mennesker vil der 

f.eks. opstå lige så mange nye relationer, som der er medlemmer i gruppen, når et nyt medlem introduceres.  

Udvides betragtningen til også at omfatte ressourcer så som ting og steder som mulige udgangspunkter for dannelse af 

relationer, ser man tydeligt, hvordan selv en lille forøgelse af antallet af komponenter kan resultere i en meget større 

kompleksitet, såfremt hvert nyt medlem i en gruppe ses i relation til de ressourcer, gruppen råder over eller er i berø-

ring med – og dermed også antallet af potentielle konflikter både på lokal og global skala, også når det gælder f.eks. 

landbrugsdrift og landskabsforvaltning. Kompleksitet er altså i sig selv en problemfaktor. 
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2.2 DET POST-FAKTUELLE SAMFUND 

Moderne teknologi og sociale medier har tydeliggjort kompleksitetens problematiske natur, idet mange af de relatio-

ner, der tidligere var udefinerede, latente eller usynlige, i dag kan vises og dokumenteres gennem skriftlige ytringer, 

billeder og videoer. Dermed giver kompleksiteten også en mulighed for, at mange forskellige relationer bliver anledning 

til meningsdannelse og sammenslutning af individer i mere eller mindre løst organiserede grupper, der igen vil kunne 

optræde som fortalere for bestemte synspunkter eller holdninger, som afspejler særinteresser eller forskellige analyser 

og opfattelser af de forhold, der debatteres. Hermed kan visse fakta fremhæves, overses eller bestrides, og det har 

givet anledning til formulering af betegnelsen det post-faktuelle samfund. 

Qvortrup skrev bogen om det hyperkomplekse samfund flere år før opblomstringen af sociale medier som Facebook og 

Twitter m.fl. Set i lyset af den eksplosion i informationsudvekslingen, som disse medier har medført, kan man pege på 

især fire plusser og fire minusser i ovenstående liste, der kan anses som instrumentelle i udviklingen af det det hyper-

komplekse samfund til det post-faktuelle samfund, se ovenfor.  

1. Man kan naturligvis diskutere, om det at ”individualismen vokser” (Qvortrup, 1998, s. 20), er en udpræget 

fordel eller det modsatte, men der kan ikke være tvivl om, at det faktum, at mange flere kan komme til orde 

via sociale medier, hjemmesider og blogs, har gjort det meget nemmere for de fleste at tage ordet og give ud-

tryk for deres synspunkter.   

2. De sociale medier har på samme måde bidraget til, at ”der skabes en global bevidsthed” (Qvortrup, 1998, s. 

20), idet det er nemt at dele videoer og opslag. Diskussioner, tweets og Facebook opslag fra f.eks. det ameri-

kanske præsidentvalg finder også vej til danske bruges af sociale medier.  

3. Derved er det også oplagt, at når mange kommer til orde, vil ”ytrings- og tankefriheden øges” (Qvortrup, 

1998, s. 20), i det mindste i de vestlige lande, der har tradition for en fri presse og sætter ytringsfriheden højt. 

4. Den hurtige udveksling af informationer, der bl.a. vedrører markedsforhold og politiske strømninger, har også 

kunnet føre til, at ”der skabes en global økonomi” (Qvortrup, 1998, s. 20), hvor priser og kurser påvirkes af 

udviklingen i de politiske forhold og større begivenheder så som krige, naturkatastrofer, udbrud af sygdomme 

og klimaforandringer.  

”Det hyperkomplekse samfund” (Qvortrup, 1998) er jo også forfattet ti år før, den verdensomspændende økonomiske 

krise i 2008 ramte det globale samfund. Den blev til en global økonomisk og systemisk krise, hvor de finansielle proble-

mer netop kom til at spille en selvforstærkende rolle sammen med klimakrise, olie- og ressourcekrise, fødevarekrise 

osv. – og derfor en krise, der kræver en større omstilling, som Jørgen Steen Nielsen beskriver (Nielsen, 2012). Det har 

bl.a. i landdistrikterne medført en række yderligere vanskeligheder og demografiske udsving, bl.a. som følge af arbejde, 

boligpriser (Tanvig 2015) og et landbrugserhverv i krise, og dermed øget behovet for tiltag, der kan bidrage til udvikling i 

landdistrikter og lokalsamfund. 

De fire ovenstående karakteristika ved informationssamfundet kan ses i sammenhæng som en udvikling af individernes 

roller i det hyperkomplekse samfund, der illustrerer netop det hyperkomplekse, når et samfund består af individualister 

med en global bevidsthed og en stærk ytrings- og tankefrihed, der kan italesætte lokale problemstillinger forårsaget af 

udviklingen i den globale økonomi. Set i sammenhæng med problematikker inden for landdistriktsudvikling og land-

skabsforvaltning kan man drage en parallel til arbejdet med Lokal Strategisk Kapacitet (Tanvig, 2015), hvor det handler 

om at individer i lokalsamfundet er i stand til at forholde sig til globale tendenser og forudsætninger og medvirke til at 

tilpasse udviklingen af det lokale. Derfor stilles der større krav til arbejdet med inddragelse af lokale aktører og borgere 

i denne udvikling. 

Over for dette står en række andre tendenser, der vanskeliggør netop dette arbejde, idet dialog og udvikling vanskelig-

gøres, for når individualismen vokser, kan den også opfattes som et problem i forhold til at løse kollektive problemer, 

og ”absurditet og ufornuft hersker”, ”menneskelighed og moralnormer undermineres”, ”kontakten med den virkelige 

verden udviskes” og ”den kritiske diskurs indskrænkes” (Qvortrup, 1998, s. 20-21). Faktisk er det netop disse karakteri-

stika, man kan genfinde i ideen om ”det post-faktuelle samfund”: 
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Ideen er, at vi er trådt ind i en ny epoke, hvor sandheden er blevet relativ. Selv om inter-

nettet har gjort alverdens viden tilgængelig, er vi ikke blevet klogere, mener kritikerne. 

Tværtimod. 

Engang fandtes der autoriteter, som kunne sortere i samfundets fælles viden – for eksem-

pel nyhedsværten Walter Cronkite i USA eller middagsradioavisen herhjemme – men i dag 

har vi overladt meget af den slags til algoritmer og Twitter-feeds. 

Derfor kan alle konstruere deres egne (u)sandheder. 

(Bennike i Dagbladet Information 2016) 

Termen ”det post-faktuelle samfund” blev lanceret i Farhad Manjoos bog ”True Enough: Learning to Live in a Post-Fact 

Society” i 2008 (Bennike 2016), og selvom ordet altså er otte år gammel, er det først i de seneste år, det har vundet 

større udbredelse, bl.a. i takt med den accelererende brug af sociale medier i den amerikanske valgkamp op til præsi-

dentvalget i november 2016. Et foreløbigt højdepunkt i denne udvikling nåede man måske, da en talsmand for den 

nyvalgte præsident Donald Trump, Kelly Ann Conway, betegnede en omtale af fremmødet ved præsidentindsættelsen 

som fremsættelse af ”alternative fakta”, se http://edition.cnn.com/2017/01/22/politics/kellyanne-conway-alternative-

facts/. Hermed kan man sige, at ordsproget ”Sandheden er ilde hørt” får ny mening, og det udtrykkes eksplicit, at be-

grebet ”sandhed” ikke længere er en officiel rettesnor i hvert fald i amerikansk politik. 

Dette er måske et resultat af en massiv investering i kampagner, der har til formål at sprede misinformation om årsager 

og virkninger i klimaudviklingen. Latour omtalte i sit oplæg, Affects of capitalism, i København 2014, hvordan der I USA 

bliver brugt op mod 1 mia. dollar til at bekæmpe politiske tiltag, der har til hensigt at begrænse effekten af den globale 

opvarmning, eller som Latour formulerer det, at sprede uvidenhed: ”Tidligere klagede videnskabsfolk over, at der ikke 

blev brugt penge nok på læring, men de var ikke vidner til, at der blev brugte masser af penge på at aflære det, der alle-

rede var kendt” (Latour 2014, egen oversættelse). 

2.2.1 POST-FAKTUEL FORSKNING – DANSKE EKSEMPLER  

Også i Danmark er der stigende opmærksomhed på pengestrømmenes betydning for måden, hvorpå forskning udføre 

på. Det viser et par nylige diskussioner om forskning og fakta. 

Det post-faktuelle samfund er kendetegnet ved, at sandheder (fakta) behandles og/eller fordrejes, så de kan bruges til 

at fremme synspunkter, de i realiteten modsiger. De kan gøres ”relative” både i forhold til forudsigelser på baggrund af 

forskning, og i forvaltningen bruges de som udgangspunkt for afgørelser og dispositioner i modstrid med de officielle 

politikker og vedtagne regler (FORSKER forum 298, oktober 2016).  

Den ”relative sandhed” er måske nok en pæn formulering, men den kan altså også dække over decideret fordrejning og 

vildledning på højt plan, nemlig på det plan, hvor love og regler vedtages. Det har der for nylig været flere eksempler på 

i Danmark i forhold til landbruget, dels i forbindelse med vedtagelse af den såkaldte ”Landbrugspakke” (officielt kaldet 

fødevare- og landbrugspakken) i Folketinget, hvis tvivlsomme faglige grundlag kostede Miljø- og fødevareminister Eva 

Kjer Hansen posten 27. februar 2016.  

Men også virkningen for landbruget af den såkaldte Landbrugspakke er blevet en anden end forventet fra landbrugets 

side, idet EU nu kræver ændringer, der ifølge landbrugsorganisationen Bæredygtigt Landbrugs udtalelser til Berlingske 

kan betyde, at flere tusinde landmænd vil gå konkurs. Dette skyldes netop den bevidste manipulation med forsknings-

resultaterne, som blev udført for at få loven vedtaget: 

»Vi får ikke den kompensation, som regeringen lovede os, og det vil betyde et økonomisk 

tab for mange landmænd, som kan blive tvunget til at forlade deres hjem,« siger Flem-

ming Fuglede Jørgensen, formand for landbrugsorganisationen Bæredygtigt Landbrug, 

som repræsenterer kritiske landmænd. 

http://edition.cnn.com/2017/01/22/politics/kellyanne-conway-alternative-facts/
http://edition.cnn.com/2017/01/22/politics/kellyanne-conway-alternative-facts/
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»Vi er skuffede over resultatet, meget skuffede. Landbrugspakken har godt nok taget no-

get af en drejning,« siger Flemming Fuglede Jørgensen.  

Landbrugspakken tillader, at landbruget kan udlede markant mere gødning og tilgodeser 

landmænd på en stribe andre punkter. Men gennem 2016 er det blevet afsløret, at land-

brugspakken er hårdere ved naturen, end regeringen fremstillede det over for befolknin-

gen og Folketinget. (Berlingske 2016) 

Bæredygtigt Landbrug er i skrivende stund også involveret i en lignende sag af post-faktuel karakter, der handler om en 

rapport om landbrugets rammevilkår, professor Troels Troelsens udarbejdede som led i et forskningsrapport på Copen-

hagen Business School. DR har fået aktindsigt og herigennem afdækket, at:  

Dokumenterne viser, at forskerne bag rapporten kopierede data fra Bæredygtigt Land-

brug direkte ind i rapporten, forsøgte at nedtone data, som går i en anden retning end 

den, som Bæredygtigt Landbrug ønsker og hvordan forskeren bag rapporten forsøgte at 

fremme Bæredygtigt Landbrugs politiske dagsorden, mens han gennemførte uvildig 

forskning på CBS. (DR 2016) 

Konsekvenserne af de afsløringer, DR har foretaget, blev at CBS foretog en undersøgelse af rapporten og dens tilblivel-

se, og da den forskningsfaglige styregruppe bag projektet ikke kunne nå til enighed om at godkende udkastet til endelig 

rapport, fik det til konsekvens, at projektet blev lukket uden en endelig rapport 

(http://www.cbs.dk/pressen/nyheder/landbrugsrapport-afsluttes, 22.12.16). CBS og Bæredygtigt Landbrug havde fået 

offentlige midler til at gennemføre den forskning, der skulle danne baggrund for rapporten, men Promilleafgiftsfonden 

besluttede, at Bæredygtigt Landbrug skal betale støttemidlerne til CBS-rapporten tilbage (FORSKER forum 23. januar 

2017: Landbrugslobby kræver CBS-penge retur, http://www.forskeren.dk/landbrugslobby-kraever-cbs-penge-retur/). 

Rapportens forfatter fik desuden kraftigt kritik for brud på ansvarlig forskningspraksis ved at undlade at angive et med-

lem fra Bæredygtigt Landbrug som medforfatter til rapporten og ved ikke at lade Bæredygtigt Landbrugs rolle fremgå 

klart i rapporten. (Børsen 4. apr. 2017 Kl. 14: CBS-forsker får alvorlig kritik for brud på forskningsskik, 

http://borsen.dk/nyheder/generelt/artikel/1/342888/cbs-

forsker_faar_alvorlig_kritik_for_brud_paa_forskningsskik.html#ixzz4fAloPAsF)  

Fælles for disse to sager er, at der direkte manipuleres med fakta og forskningsresultater på en sådan måde, at de frem-

lagte konklusioner kan bruges til at fremme bestemte politiske dagsordener. En stor del af disse fakta handler om ob-

jektive data vedrørende gødning, vandmiljø og økonomiske konsekvenser af øget produktivitet. Her er altså tale om, at 

fakta baseret på en videnskabelig indsats udsættes for en manipulation, der er egnet til at reducere eller fordreje deres 

konsekvenser, så de passer ind i en helt anden dagsorden. En dagsorden, der udformes som en styrende fortælling, der 

handler om at tilgodese et vigtigt eksporterhverv, landbruget, og give det gode rammevilkår, for dermed at sikre en 

større indtjening i denne sektor.  

Det opsigtsvækkende ved disse eksempler er, at det er forskere og embedsmænd, der står som ophavsmænd til disse 

postfaktuelle tiltag, som er i fundamental modstrid mod de krav til objektivitet og redelighed, der normalt anses som 

selvindlysende for udførelsen af disse hverv.   

2.3 WICKED PROBLEMS  

Den kompleksitet, der kendetegner det hyperkomplekse og det postfaktuelle samfund, skaber også komplekse betin-

gelser for den forvaltning, der skal foretages, og de udviklingsprojekter, der kan iværksættes, idet de aktører, der er en 

del af eller påvirkes af processerne, vil have vanskeligt ved at skelne mellem synspunkter baseret på særlige interesser 

og synspunkter baseret på faktuelle oplysninger. Det samme gælder for de dele af offentligheden, der i et demokratisk 

samfund skal tage stilling i en debat om disse emner. Såvel landdistriktsudvikling som landskabsforvaltning er altså 

underlagt identiske komplekse betingelser. 

http://www.cbs.dk/pressen/nyheder/landbrugsrapport-afsluttes
http://www.forskeren.dk/landbrugslobby-kraever-cbs-penge-retur/
http://borsen.dk/nyheder/generelt/artikel/1/342888/cbs-forsker_faar_alvorlig_kritik_for_brud_paa_forskningsskik.html#ixzz4fAloPAsF
http://borsen.dk/nyheder/generelt/artikel/1/342888/cbs-forsker_faar_alvorlig_kritik_for_brud_paa_forskningsskik.html#ixzz4fAloPAsF
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Inden for sundhedsvæsenet har denne kompleksitet givet anledning til definitionen af problemer i en særskilt kategori, 

”Wicked Problems”, hvis løsning ikke er enkel, idet de er påvirket af flere systemer og faktorer, hvis indbyrdes relatio-

ner er af betydning for den samlede løsning. Wicked problems oversættes til ”onde, tricky, forheksede, uløsbare, kon-

fliktfyldte, komplekse problemstillinger”, som altså ikke kan løses med en almindelig systematisk og lineær tilgang, eller 

hvor nye problemer opstår i forsøget på at løse de eksisterende (Christensen, 2016).  

Keith Grint inddeler problemer i tre kategorier, der hver især kræver forskellig tilgang: 

1. Kritiske problemer, som kræver en kommanderende løsningstilgang, f.eks. i en katastrofesituation. 

2. ”Tamme” eller håndterbare problemer, hvor man kan løse problemet med en videnskabelig eller velafprøvet 

metode.  

3. Wicked problems, som er komplekse problemer, hvor løsningen må udvikles i et samspil, og hvor løsning af ét 

problem risikerer at udløse et eller flere nye problemer, der så kræver endnu ny løsning eller påvirker begge 

problemer – negativt eller positivt – i en eller anden udstrækning (Grint, 2008). 

Dette gælder i særlig grad for planlægningsproblemer, der adskiller sig fundamentalt fra videnskabelige problemer, idet 

de sociale aspekter og de arbejdsgange, der hører til processen, er påvirkede af menneskelige faktorer, der ikke kan 

forudses videnskabeligt ifølge Horst W. J. Rittel og Melvin M. Webbers iagttagelser i artiklen ”Dilemmas in a General 

Theory of Planning”, hvor de slet og ret skriver: ”Planning Problems are Wicked Problems” (Rittel; Webbers, 1973, s. 

160).  
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3 PROBLEMANALYSE – ÅRSAGER OG KONSEKVENSER 

Hvad er problemerne – og hvem er de et problem for? For at afspejle de væsentligste årsager og konsekvenser i relati-

on det postfaktuelle samfund som vilkår for forvaltning og udvikling, kan de væsentligste problematikker beskrives 

således:  

 På den ene side ses en stigende kompleksitet i samfundet, hvor der samtidig sker en centralisering og polarise-

ring ud fra forskellige erhvervs- og interessesynspunkter, der fører til skabelsen af magtfulde organisationer 

med konfliktende dagsordener. Som det er vist, har dette afstedkommet en politisering af forskningen gennem 

økonomisk og politisk påvirkning. Dette kan være et problem for såvel projektledere som deltagere, da uover-

skuelighed og konfliktende dagsordener kan give utryghed og gøre det vanskeligt at fastlægge fælles mål. 

 På den anden side skal forvaltning og udvikling ske i et samfund med øget bevidsthed om roller, regler og ret-

tigheder hos aktørerne, hvor der tilsvarende kan være en politisering af forvaltningen gennem økonomisk-

politisk påvirkning, og hvor aktørerne kan udbrede deres udsagn og påstande via sociale medier, uden at man 

som projektleder eller forvaltning nødvendigvis kan tage til genmæle. Dette kan være et problem især for pro-

jektledelser, hvis man ikke har en tilstrækkelig tydeligt formuleret projektbeskrivelse og styrende fortælling, 

der egner sig til at blive omsat i letforståelig kommunikation. 

 Det er derfor et problem for såvel projektledere som deltagere, når der ikke er enighed om, hvad der er fakta, 

når virkeligheden er kompleks, og der er så mange modstridende interesser i såvel forvaltning som planlæg-

ning for landskaber og landdistriktudvikling.  

 Konsekvenserne heraf kan være, at udviklingsprojekter strander på grund af indbyrdes konflikter og manglen-

de fælles dagsorden, fordi særinteresser nemmere kan sætte deres dagsorden igennem ved udbredelse af fal-

ske påstande, og både traditionelle og sociale medier kan bruges til at fremme særinteresser, der påvirker eller 

afsporer processen. I sidste ende kan det føre til, at udviklingen af lokalsamfund og lokale landskaber afspores, 

og dermed fører det også til tab af velstand for samfundet.  

 I forvaltningsmæssig sammenhæng kan manglende enighed om, hvad der er fakta, bevirke at konflikter mel-

lem interessenter ikke forhandles på et fælles grundlag, forvaltningen kan tvinges til at håndtere sager i åben-

lys modstrid med faglig viden, afgørelser i enkeltsager kan træffes i modstrid med overordnede fælles vedta-

gelser og politikker, og retsbeskyttelse af accepterede standarder sættes ud af kraft. Dette er et problem for 

såvel ledelse som markarbejdere, der skal implementere de politikker og tiltag, der er politisk bestemt, og sær-

lig for håndteringen af de såkaldte Wicked Problems. 

Disse sammenhænge er ikke nødvendigvis dækkende for den totale kompleksitet i relationerne mellem de enkelte 

årsager og virkninger, men de er skitseret således for at skabe størst mulig relevans for hhv. forskning og udvikling og 

implementering af politik og forvaltning.  

3.1 PROBLEMFORMULERING 

Landskabsforvaltning er en praksis, der udføres af mennesker på menneskeligt definerede, ofte politiske præmisser, og 

når landskabsforvaltning kombineres med disciplinen landdistriktsudvikling bliver det åbenlyst, at forvaltningen udføres 

i et krydsfelt mellem mennesker og landskab, eller mellem subjektive og objektive forhold. Formålet med dette projekt 

er derfor at undersøge: 

1. Er det muligt at udforme et konkret værktøj i form af en model, der i større omfang skaber mulighed for at 

forholde sig til de immaterielle aspekter, der kan være relevante ved landskabsforvaltning og landdistriktsud-

vikling? 

2. Hvordan kan et analyseværktøj kortlægge de mest relevante faktorer, så de kan systematiseres og vægtes som 

baggrund for beslutningsprocesser i landskabsforvaltning og landdistriktsudvikling? 

3. Kan dette forenes med en metodisk tilgang, der understøtter forvaltningen eller projektledelsen i at imple-

mentere en eller flere løsningsmodeller, der egner sig til at håndtere Wicked Problems og omsætte strategier 

til handling i såvel landskabsforvaltning som landdistriktsudvikling? 
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3.2 KRAV TIL ET ANALYSEVÆRKTØJ – AFGRÆNSNING  

Overordnet set er der behov for et værktøj, der kan anvendes til at analysere en given problemstilling, forvaltnings- 

eller udviklingsopgave for landskabsforvaltning og landdistriktsudvikling, der på den ene side afspejler og håndterer de 

mange elementer i det hyperkomplekse samfund, på den anden side omfatter langt flere aktører, processer og tenden-

ser, end dem, der umiddelbart forbindes med planlægning og forvaltning af landskaber.  

Ingen planlægning og forvaltning af landskaber sker jo uden et specifikt, menneskebestemt formål, og da landskabet 

som udgangspunkt er det fysiske fundament for den menneskelige eksistens, påvirker det os alle. Derfor er der ingen, 

der ikke har anledning til at have synspunkter og holdninger i større eller mindre grad, og derfor må en diskurs i det 

postfaktuelle samfund udformes med udgangspunkt i en analyse, der i det mindste teoretisk har forudsætninger for at 

rumme alle aspekter af relevans for problemstillingen. På baggrund af denne skal det derpå være muligt at udforme det 

narrativ, der kan udgøre et ledelsesværktøj i såvel planlægnings- som implementeringsprocesserne. 

Ideelt set skal værktøjet kunne tilpasses og anvendes som ledelsesværktøj både på det strategiske, taktiske og operati-

ve niveau, dvs. til langsigtet planlægning, til implementering af projekter og af markarbejdere, der står for at føre pro-

jekter og processer ud i livet. Uanset om et projekt har karakter af top-down eller bottom-up – eller en hybrid herimel-

lem – er en dækkende analyse en væsentlig forudsætning for at kunne udvikle eller forvalte inden for et givet område. 

Ambitionen for udvikling af et sådant analyseværktøj vil derfor være også at gøre det nemmere at finde tilgange, der 

tillader forvaltningen at arbejde med problematikken, så den kan omsættes i praksis i det postfaktuelle samfund, idet 

både immaterielle og ideologiske elementer er omfattet af modellen.  

For at kunne identificere de elementer, der kan eller skal indgå i den styrende fortælling, er det nødvendigt at have et 

redskab eller værktøj, der er egnet til at bringe orden i de mange mulige elementer og etablere et indbyrdes forhold 

mellem disse.  

Derudover er det nødvendigt at definere en metode, der egner sig til at omsætte de iagttagelser, analysen frembringer, 

til et stærkt narrativ, der kan fungere som en fakta-baseret styrende fortælling, der omfatter de relevante trends og 

tendenser, og som så let som muligt lader sig omsætte i enkle – men ikke forenklede – budskaber, der egner sig til at 

blive kommunikeret gennem såvel traditionelle som sociale medier og dermed skabe det stærkest mulige udgangs-

punkt for at gennemføre et projekt eller en forvaltningsopgave. 

3.3 METODER  

Metoderne, der er anvendt i arbejdet med problematikkerne, har været anvendt sideløbende, da problemfeltet er så 

komplekst, og da der har været søgt flere indfaldsveje til belysning af denne, og dette afspejles i analysen. Men over-

ordnet kan de ses i relation til problemformuleringen som følger: 

Spørgsmål 1 i problemformuleringen lyder: ”Er det muligt at udforme et konkret værktøj i form af en model, der i større 

omfang skaber mulighed for at forholde sig til de immaterielle aspekter, der kan være relevante ved landskabsforvalt-

ning og landdistriktsudvikling?” 

Dette spørgsmål søges besvaret gennem en komparativ analyse af modeller, der i dag bruges i landskabsforvalt-

ning og landdistriktsudvikling, især med henblik på deres baggrund og fokus. I den forbindelse afdækkes, hvilke 

faktorer, de nuværende modeller vægter som baggrund for beslutningsprocesser i landskabsforvaltning og land-

distriktsudvikling, og hvordan de identificeres og analyseres. Det indledende arbejde blev derfor udført som lit-

teraturstudie (desk research), der bl.a. sammenligner forskelle i tilgangene i landskabsforvaltning og landdi-

striktsudvikling. 

Spørgsmål 2 i problemformuleringen lyder: ”Hvordan kan et analyseværktøj kortlægge de mest relevante faktorer, så de 

kan systematiseres og vægtes som baggrund for beslutningsprocesser i landskabsforvaltning og landdistriktsudvikling? 
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Dette spørgsmål søges besvaret ved at analysere og diskutere de forskellige teoretiske tilgange til landskabsfor-

valtning og landdistriktsudvikling, der ligger bag de modeller, der anvendes for at beskrive de faktorer, der vigti-

ge i hhv. landskabsforvaltning og landdistriktsudvikling. For bedst muligt at udforme et konkret analyseværktøj, 

der i større omfang skaber mulighed for at forholde sig til de immaterielle aspekter i landskabsforvaltning og 

landdistriktsudvikling, inddrages forskellige sociologiske tilgange, herunder Aktør Netværk Teorien, til at beskrive 

de relevante faktorer. I den sammenhæng belyses udviklingen af Krydsfeltmodellen som analyseværktøj til først 

landskabsforvaltning og siden landdistriktsudvikling. 

Spørgsmål 3 i problemformuleringen lyder: ”Kan dette forenes med en metodisk tilgang, der understøtter forvaltningen 

eller projektledelsen i at implementere en eller flere løsningsmodeller, der egner sig til at håndtere Wicked Problems og 

omsætte strategier til handling i såvel landskabsforvaltning som landdistriktsudvikling?” 

Dette spørgsmål søges besvaret gennem studiet af krav til håndtering af Wicked Problems og en diskussion af, 

hvordan disse faktorer kan forenes gennem en fælles ramme, så de kan italesættes i en styrende fortælling. Det-

te udføres også primært ved litteraturstudier, men blev også afprøvet i praksis, da Krydsfeltsmodellen fik sin ild-

dåb som udgangspunkt for to konkrete projekter om kaninavl. Dette førte til et samarbejde, som kom til at om-

fatte forskere ved to universiteter, dialog med SEGES og selvstændige konsulenter, samt samarbejde med en 

spontant opstået erfa-gruppe i Jylland og foreningen Frie Bønder – Levende Land, som også kom til at indgå som 

samarbejdspartnere i projektet, se Bilag 1, KaninKlar – GUDP projektoplæg side 48. Disse konkrete eksempler er 

derfor brugt til at illustrere modellens anvendelighed i forhold til at omsætte strategi til handling. 

3.4 OM ARBEJDET MED MODELLER OG TEORIER – FORBEHOLD  

Der er tradition for at udvikle videnskabelige modeller for at overskueliggøre sammenhænge inden for et område, der 

beskrives, f.eks. landskabsforvaltning (Kristensen Primdahl 2000). Modeller tjener til at beskrive de indbyrdes relationer 

mellem forskellige aktører, instanser eller andre elementer, der er fundamentale for den proces, modellen sigter på at 

beskrive. Ofte fremstilles den grafisk, som en række figurer eller en ”maskine”, der i diagramform er egnet til at anskue-

liggøre processen f.eks. i forvaltningen.  

For at nå frem til en definition af en ny model, var det derfor relevant at tage udgangspunkt i de allerede udviklede 

modeller og tilpasse/videreudvikle disse, så de rummer flest mulige aspekter, der er essentielle i forhold til udvikling og 

forvaltning. Det teoretiske grundlag for den model, der her søges udviklet og beskrevet, er derfor for en stor dels ved-

kommende hentet uden for det teoretiske spektrum, der er behandlet gennem uddannelsen, og den sammenstykning 

af kilder, der er hentet fra sociologiske og økonomisk orienterede teorier, sker ikke nødvendigvis i overensstemmelse 

med disses oprindelige sigte.  

Der må derfor tages forbehold for, at disse teoretiske elementer i nærværende fremstilling anvendes i en kontekst, der 

ikke nødvendigvis afspejler den teoretiske ramme, de først er opstået og præsenteret i. Der er i denne sammenhæng 

tale om en modelkonstruktion, der dels afspejler empiriske iagttagelser, dels kombinerer enkelte elementer og begre-

ber på nye måder, hvor de ikke nødvendigvis fremstår sammenlignelige med deres originale versioner, idet Krydsfelts-

modellen er opstået som en form for pionérarbejde, hvor hovedsigtet er en praktisk anvendelighed snarere end en 

akademisk nøjagtighed.  

Desuden skal der tages det forbehold, at de anvendte teorielementer ikke er udviklet med særligt henblik på landdi-

striktudvikling og landskabsforvaltning, men overordnet set er udviklet med henblik på at beskrive sociologiske og im-

plementeringsmæssige sammenhænge i bred almindelighed (Grint 2008, Latour 2005, Winther 2008). 

Sammenfattende bemærkes altså, at den beskrevne model baserer sig på sammenstykning af teorielementer, der er 

udviklet i andre både almene og specifikke teoretiske kontekster, men tilpasset til genstandsfelterne i landdistriktudvik-

ling og landskabsforvaltning. Tilpasningen er primært sket ved at kombinere teorielementer fra Aktør Netværk Teori 

med modeller, der er udviklet til beskrivelse af landskabsforvaltning (Primdahl/Kristensen 2000, Healey 2009) og land-

distriktudvikling (Tanvig 2014, Tanvig 2015). 
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4 ANALYSE: MODELLER FOR LANDDISTRIKTUDVIKLING OG LANDSKABSFORVALTNING  

Da kompleksitet er nævnt som den første udfordring, er det nærliggende først at se på metoder til at opnå overblik og – 

om muligt – forenkling, uden at det går ud over fuldstændigheden. Til det formål er det udbredt at anvende geometri-

ske modeller, der – når de konstrueres i en akademisk/videnskabelig sammenhæng – har til formål at beskrive indbyr-

des relationer mellem forskellige elementer af teoretisk eller praktisk natur. Det gør det nemmere at forholde sig til den 

virkelighed, der er genstand for beskrivelsen.  

Her støder man imidlertid på et problem i forhold til at beskrive Wicked Problems, idet disse jo per definition ikke er 

enkle og lette at skematisere, idet de indbyrdes relationer mellem aktører og elementer er komplekse og vekselvirken-

de – man fristes til at bruge det klassiske billede med ”den gordiske knude”, der var uløselig, men som ifølge legenden 

blev ”løst” med et sværd, der huggede den over. Vi savner altså også et sværd, hvis vi skal blive i billedet, når man skal 

gå fra en analyse af de komplekse problemstillinger til handlinger, der fører politikker eller visioner ud i livet – når 

Wicked Problems skal løses. Og ifølge Landmaster uddannelsens hjemmeside er dette netop formålet med uddannel-

sen: 

Uddannelsen tager udgangspunkt i praksis og aktuelle udfordringer, som kædes sammen 

med teori og løsningsmodeller. Du bliver i stand til at analysere relevante problemstillin-

ger og formulere sammenfattende og bæredygtige forslag til løsninger – og føre dem ud i 

livet. Du bliver både klædt på til at arbejde selvstændigt og til at indgå i tværfaglige net-

værk og arbejdsprocesser inden for landdistriktsudvikling og landskabsforvaltning. 

Fra: http://landmaster.science.ku.dk/om-master-landdistrikstudvikling-

landskabsforvaltning-gl/ 

Det er igen værd at bemærke, at landdistriktsudvikling og landskabsforvaltning i uddannelsen ses som to forskellige 

discipliner eller linjer, hvor det er muligt ”at fordybe sig i enten landdistriktsudvikling (a) eller landskabsforvaltning (b)” 

(fra http://landmaster.science.ku.dk/om-master-landdistrikstudvikling-landskabsforvaltning-gl/). Der er altså ikke en 

sammenhængende model, der beskriver, hvordan man analyserer relevante problemstillinger og formulerer sammen-

fattende og bæredygtige forslag til løsninger.  

Dette kan ses som et udtryk for, at det måske er forskellige problemstillinger og løsninger, der arbejdes med, idet fokus 

inden for landskabsforvaltning ligger på analyse af landskabet og dets forvaltning, mens det for så vidt angår landdi-

striktsudvikling i højere grad er menneskelige, sociale og økonomiske forhold, der arbejdes med i forhold til at analysere 

og fremme en udvikling. 

Når landdistriktsudvikling og landskabsforvaltning alligevel kombineres i én og samme uddannelse, er det derfor nær-

liggende at forholde sig til, om det kan være muligt at finde en tilgang, der egner sig til arbejdet med disse to discipliner 

på samme måde, dels for at opnå en forenkling af metoderne, dels fordi landskabet vel næppe får en mere fremtræ-

dende plads end netop i landdistriktsudvikling, hvor selve landskabstypen er forudsætningen for definitionen af begre-

bet. Det er derfor nærliggende at se på de allerede udviklede modeller for landdistriktudvikling og Landskabsforvaltning 

som værktøj. 

I den forbindelse bliver den kontekst, modellen indgår i, afgørende for, om modellen afspejler virkeligheden på en me-

ningsgivende facon, og om den i yderste konsekvens kan bruges aktivt som redskab i en planlægnings- eller udviklings-

proces. Dette gælder naturligvis også for modeller, der er udviklet med henblik på beskrivelsen af landdistriktudvikling 

og landskabsforvaltning, som f.eks. modellen for landskabsforvaltning (Kristensen; Primdahl, 2000).  Det er derfor den-

ne model, der tages udgangspunkt i. 

http://landmaster.science.ku.dk/om-master-landdistrikstudvikling-landskabsforvaltning-gl/
http://landmaster.science.ku.dk/om-master-landdistrikstudvikling-landskabsforvaltning-gl/
http://landmaster.science.ku.dk/om-master-landdistrikstudvikling-landskabsforvaltning-gl/
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4.1 MODELLEN FOR LANDSKABSFORVALTNING OG DENS UDVIKLING 

I artiklen ”Planlægning, landbrug og landskab: en analyseramme” beskrev Kristensen og Primdahl i år 2000 – med 

udgangspunkt i to velanskrevne modeller for sammenhængen mellem planlægning og landskab – en ny model for 

sammenhænge mellem planlægning/landskabsforvaltning, landbrugssystem og landskabssystem, som siden da har 

været anvendt til at beskrive landskabsforvaltning som fænomen i en sammenhæng med offentlig forvaltning og plan-

lægningens effekter på det konkrete landskab, se Figur 1 (Kristensen; Primdahl, 2000).  

 
Figur 1, Landskabsforvaltning model (Kristensen; Primdahl, 2000) 

Figuren her afbilder sammenhænge mellem landskabsforvaltningen, landbrussystemet og landskabet. Modellen er 

primært orienteret mod ”det lokale landskab, og dermed lokale faktorer som landmandens intentioner og de konkrete 

landskabsmæssige forudsætninger for landbruget” (Kristensen; Primdahl, 2000). Den samme model blev præsenteret i 

en lettere modificeret udgave på landmaster-uddannelsens første modul. I denne version er aktørerne Ejer/Producent 

suppleret med en rolle som Borger, der er udtryk for en mere generel synsvinkel på menneskets tilgang til landskabssy-

stemet, se Figur 2. 

  
Figur 2, Modificeret model for sammenhænge mellem planlægning/landskabsforvaltning, landbrugssystem og landskabssystem (fra præsentation 

af Peter Stubkjær Andersen 2014, efter Kristensen; Primdahl, 2000) 
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I begge modeller er der hovedsageligt fokus på implementeringen af de reguleringer og bestemmelser, der er vedtaget 

som grundlag for planlægningssystemets virke. Forfatterne anfører direkte, at makrofaktorer så som EU’s landbrugspo-

litik, verdensmarkedspriser på landbrugsprodukter, udbredelse af IT-teknologi og lignende forandringsfaktorer ikke er 

omfattet af modellen. Forfatterne definerer ikke nærmere, hvad de forstår ved landbrugssystemet, men når man for-

tolker det snævert, fremgår det implicit, at det er netop sammenhængen mellem landbrug og landskab, der er i fokus. 

Dermed er det svært at se, at andre relevante parametre for brug af land så som rekreative behov, naturbeskyttelse, 

oplevelsesøkonomi, byggeri, råstofudvinding og lignende multifunktionelle landskabstræk er indtænkt i relation til for-

valtningen.  

I vore dage udgør oplevelsesøkonomiske produkter også flere steder en stor del af omsætningen på godserne, og land-

skabet må derfor også ses som stedlige oplevelsesprodukter, der kan behandles ud fra en oplevelses- og forbrugssyns-

vinkel (Lorentzen og Smidt-Jensen, 2011). Disse parametre er imidlertid ikke tydelige i den model, Kristensen og Prim-

dahl beskriver, idet denne som nævnt har fokus på landbruget. Dette er helt i overensstemmelse med de iagttagelser H. 

W. Tanvigs landdistriktsforskning beskrev i 2007: 

Før … 2001 blev der foretaget en kortlægning af aktuel dansk landdistriktsforskning (Tan-

vig & Kjeldsen 2000). Denne kortlægning afslørede, at så langt hovedparten af forsk-

ningsmidierne og forskerne arbejdede med et jordbrugsrelateret udgangspunkt og be-

tragtede (dermed implicit) landdistrikter som agrare samfund. Ofte anvendtes en naturvi-

denskabeligt orienteret tilgang. (Tanvig, H.W. 2007) 

Denne tilgang er også tydeligt beskrevet af Kristensen og Primdahl, og forfatterne påpeger, at ”en grundlæggende rati-

onalistisk planmodel, som den, der er tale om her, har sine begrænsninger” (Kristensen; Primdahl, 2000). I den forbin-

delse peger de også på, at det ofte er vanskeligt at skelne mellem design- og implementeringsdelen, da de er underlagt 

individuelle skøn fra de medarbejdere, der arbejder med dem, og at de er underlagt betingelserne for arbejdet i et 

hierarkisk system, der bevirker, at planlægningen netop kan omhandle implementeringen af planer udformet på et 

overordnet niveau, som gør adskillelse af disse to discipliner umulig (Kristensen; Primdahl, 2000).  

Derudover anfører forfatterne, at der nemt opstår konflikter imellem de forskellige niveauer i hierarkiet, idet de kan 

være påvirket af forskellige former for politisk indflydelse motiveret i andre sammenhænge end de rent faktuelle vedrø-

rende landskabet, f.eks. af økonomiske og nationale dagsordener (Kristensen; Primdahl, 2000).  

4.2 DIALOGBASERET PLANLÆGNING – HEALEYS MODEL FOR STRATEGISK PLANLÆGNING 

Modellerne for landskabsforvaltning er ikke i udgangspunktet formuleret som værktøj, der kan bruges i implementerin-

gen af politikker og projekter, men er som forfatterne angiver udviklet ”til forståelse af sammenhængen mellem plan-

lægning og landskabsudvikling” (Kristensen; Primdahl, 2000).  

Det er derfor en tilsnigelse, når de i her beskrives som værktøj, men ikke desto mindre kan den forståelse, de lægger op 

til, være betydende for analyser og tilgange til arbejdet med den konkrete landskabsforvaltning. 

Mere værktøjsbetonet er det, når Kristensen og Primdahl arbejder videre med strategier for planlægning, og i projektet 

DIAPLAN (Dialogbaseret planlægning i det åbne land) beskriver de fire aktionsforskningsprojekter, der bl.a. tager ud-

gangspunkt i Patsy Healeys model fra 2010 om den strategiske planlægningsproces, se Figur 3.  



 

17 

 

 

Figur 3, Den strategiske planlægnings fire integrerende og overlappende dimensioner (Healey 2009). 

Healeys model opererer med fire dimensioner begyndende med ”Aktivering af interesse” og afsluttende med ”Mobilise-

ring af ressourcer” (oversættelse Kristensen 2015 s. 36). Undervejs foretages sideløbende to processer, nemlig en ”Af-

dækning af situationen” og en ”Generering af ideer og udvælgelse af strategiske projekter”, der indeholder analyser af 

de nuværende forhold og mulige scenarier for projektarbejdet. Beskrivelsen af modellen indledes således: 

I fagkredse er der bred enighed om, at der ikke kan laves en standardopskrift for, hvordan 

en samarbejdsdrevet strategisk planproces skal tilrettelægges. Det kommer til en hver en 

tid an på den givne plankontekst og planemnets kompleksitet (Kristensen, Primdahl 2015). 

Planemnets kompleksitet er genstand for processen ”Afdækning af situationen” i Healeys model, se Figur 3, og netop 

her må det være muligt at anvende et analyseværktøj, der kan bidrage til at belyse den kompleksitet, Healey beskriver 

med et citat fra Albrechts:  

“Strategic planning is selective and oriented to issues that really matter. As it is impossible 

to do everything that needs to be done, “strategic” implies that some decisions and ac-

tions are considered more important than others and that much of the process lies in 

making the tough decisions about what is most important for the purpose of producing 

fair, structural responses to problems, challenges, aspirations, and diversity. (Albrechts, 

2004, pp. 751–752, fra Healey 2009 s. 440)  

Healey tager udgangspunkt i Albrechts’ citat og argumenterer for, at alle typer planlægningsarbejde indebærer strateg i-

ske aspekter, men at netop når det handler om landskaber og rumlige strategier, er det nødvendigt at skabe en stærk 

forestilling om helheden baseret på en analyse af alle dens bestanddele og deres indbyrdes forhold: 

In such situations, the intellectual challenge is to imagine the “entity” in question (what 

and where is our “city”, see Healey, 2004a; Vigar et al., 2005), its connectivities and the 

relation between its parts (people and groups, places and neighbourhoods) and the 

“whole” (the city, or urban region understood as an entity), and the relations with wider 

systems which flow through such an area. (Healey 2009 s. 440) 

Ligesom Healeys model beskriver en overordnet virkelighed med genkendelige træk, kan det være formålstjenligt at 

konstruere en model, der i højere grad end modellen for landskabsforvaltning beskriver de relevante aktører og deres 

relationer til landskabet.  
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4.3 MODELLER FOR FORVALTNING I EN STØRRE KONTEKST 

Hvis man i relation til arbejdet med landdistriktudviklingen træder et skridt tilbage og ser selve implementeringsproces-

sen i forhold til de socioøkonomiske omgivelser, den er underlagt, og som er med til at forklare, hvordan implemente-

ringen af politikker kan fungere i praksis, får man et klarere blik for, hvordan implementeringsprocessen er underlagt 

forskellige interne og eksterne betingelser. Det gælder ikke mindst spørgsmålet om, hvordan implementeringens effek-

ter kan virke tilbage på formuleringen af selve den politik, der bestemmer de overordnede retningslinjer, der omsættes 

i praksis gennem implementeringen. Dette beskrives af Søren C. Winter og Vibeke Lehmann Nielsen i Implementering af 

politik, hvorfra nedenstående Figur 4 stammer. 

 

Figur 4, Model for implementeringsprocessen, efter Søren C. Winter og Vibeke Lehmann Nielsen: Implementering af politik s. 18 

Denne meget generelle model er – til trods for at der anvendes termer som ”markarbejderne” – ikke møntet specielt på 

landdistriktudvikling, men er helt universelt tænkt som en beskrivelse af de vilkår, der gælder i en administration, der 

har til opgave at føre en given politik ud i livet. Set i relation til modellen for landskabsforvaltning, er der her klart fokus 

på feedback til den politikformulering, der er udgangspunktet for design og implementering, men uden at denne proces 

er beskrevet nærmere eller relateret til bestemte aktører eller processer.  

Med denne tilføjelse til modellen øges kompleksiteten, idet en beskrivelse af feedback-processen uvægerligt indebærer 

anvendelsen af sociologiske og psykologiske teorier til beskrivelsen af motiver og metoder i den proces, der kanaliserer 

feedback og formulerer den som ny politik.  

Netop dette aspekts betydning kan ses som en afspejling af den udvikling i samfundets kompleksitet, som beskrevet 

ovenfor. Jo flere borger og foreninger, der optræder som aktører, jo flere potentielle konflikter kan der være, og jo flere 

forskellige eller nuancerede synspunkter kan der forekomme. Og omvendt: En polarisering kan også komme på tale, 

såfremt enkelte synspunkter kan samle en tilstrækkelig bred opbakning til at slå igennem i debatten. Uanset hvad, så er 

det nødvendigt at forholde sig til, hvordan en model kan rumme udtryk for processer, hvorigennem systemet påvirkes 

af den feedback, omverdenen kommer med, når en strategi eller et projekt skal implementeres. 

4.4 FÆLLESTRÆK I LANDSKABSFORVALTNING OG LANDDISTRIKTUDVIKLING 

På landmaster uddannelsen er landskabsforvaltning og landdistriktudvikling som nævnt adskilt i separate moduler, men 

er dog samlet under den samme uddannelses-hat så at sige. De to discipliner eller fag har naturligvis det til fælles, at de 
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begge vedrører ”landet” i bredeste forstand, dvs. dels som en modsætning til byerne (landdistriktudvikling) og dels som 

et udtryk for, hvor man tydeligst er i berøring med landskabet (landskabsforvaltning), og hvor landskabet spiller den 

største rolle for den umiddelbare opfattelse af stedet. På samme måde kan man heller ikke forestille sig en landskabs-

forvaltning, der ikke har en potentiel indflydelse på landdistriktudviklingen, f.eks. gennem fredning eller skovrejsning, 

og omvendt: landdistriktudvikling inddrager ofte helt naturligt landskabet i processen, ja, har måske en påvirkning af 

landskabet som et overordnet mål for f.eks. at facilitere bosætning og/eller turisme. 

På et overordnet plan omhandler begge discipliner – landskabsforvaltning og landdistriktudvikling – det samme pro-

blemfelt, nemlig mennesket forhold til landskabet, den gensidige påvirkning, hvor mennesket former landskabet og 

landskabet virker ind på mennesket både gennem dets fysiske beskaffenhed (topologi, jordbundsforhold, m.m.) og 

gennem æstetisk påvirkning af sanserne (udsigter, natur m.m.). Hvor ordet ”landskabsforvaltning” imidlertid antyder 

noget statisk, en proces, der ikke nødvendigvis forandrer, men også kan være bevarende, ligger der i ordet ”landdi-

striktudvikling” en forventning om noget dynamisk, en forandring til det bedre, først og fremmest for de mennesker, 

der bebor eller gæster landdistrikterne. For at stille det på spidsen kan man sige, at i landskabsforvaltning er landskabet 

i fokus, mens landdistriktudvikling omhandler, hvordan mennesket kan få det bedre i landdistrikterne. 

Primdahl et al beskriver da også i en artikel, der blev skrevet som et led i forskningsprogrammet DIAPLAN, hvordan 

lokalt forankrede og samarbejdsdrevne landskabsstrategier kan være både mål og middel for lokal landdistriktsudvik-

ling. Forfatterne foreslår en samarbejdsdrevet og strategisk plantilgang som en vej til fornyelse af planlægningen for det 

åbne land, og påpeger, at top-down fastsatte rammer rummer en risiko for, at man lokalt ikke vil være aktive medspille-

re (Primdahl et al 2013).  

I bogen ”Dialogbaseret planlægning i det åbne land” uddybes kritikken af den konfliktorienterede planlægning, og den 

beskrives som værende ”reaktiv, ufleksibel og ude af stand til at sikre, at en ønsket udvikling finder sted” (Kristensen et 

al 2015 s.32), og der beskrives generelt, hvordan det vidensgrundlag, den konfliktorienterede planlægning bygger på, er 

teknisk og videnskabeligt – og ikke i overensstemmelse med almindelige menneskers værdier og ønsker. Den bør derfor 

suppleres med ”indsigter i det levede hverdagsliv” (efter Agger 2007 i Kristensen et al 2015 s. 34). 

Men hvordan gør man det? Hvordan får man skabt en bro mellem almindelige menneskers opfattelse af tingene og 

fagfolks og forskeres systematiske og professionelt funderede fremgangsmåder? Måske er det her, vi skal vende os til 

landdistriktudviklingen og se, hvordan man her griber dialogen an, når formålet ikke er at forandre eller forvalte land-

skabet, men sørge for, at ”almindelige mennesker” trives og udvikler sig i samspil med deres omgivelser.  

4.5 LANDDISTRIKTUDVIKLING SOM DRIVKRAFT I LANDSKABSFORVALTNINGEN 

”Almindelige mennesker” burde som sådan være såvel genstand for udviklingen som drivkræfter i den. Til syvende og 

sidst er det jo hverken forskere eller planlæggere, der skal befolke landdistrikterne og trives der, men netop ”almindeli-

ge mennesker”.  

Der er imidlertid stor forskel på ”almindelige mennesker”, og ikke alle har samme interesse i udvikling, eller forudsæt-

ninger for at arbejde for denne. Disse forudsætninger omtales under betegnelsen ”institutionel kapacitet” og beskrives 

som tre typer ressourcer eller egenskaber, der skal være til stede: ”Viden-ressourcer (intellektuel kapital, lokal og ek-

spertviden), Relationelle ressourcer (tillid og social forståelse)” samt ”Mobiliseringsevne (evne til at agere kollektivt)” 

(Tanvig 2014). Her har særligt ildsjæle og lokale foreninger en rolle at spille, og disse står derfor som særligt betydnings-

fulde elementer i det, der betegnes Lokal Strategisk Kapacitet, og som derfor har været omdrejningspunktet i to model-

ler, udviklet for at illustrere dennes formering, se Figur 5 (Tanvig 2014) og Figur 6 (Tanvig 2015). 
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Figur 5, Princippet i Lokal Strategisk Kapacitet som centralt element i landdistriktudviklingen (Tanvig 2014) 

               

Figur 6, Lokal Strategisk Kapacitet udtrykt som samspil generelt og med Fur som eksempel (Tanvig 2015) 

Som det ses af de to figurer, søges begrebet Lokal Strategisk Kapacitet italesat og forklaret ud fra nogle relationer. I 

Figur 5 fremstår Lokal Strategisk Kapacitet som værende i et krydsfelt mellem på den ene side det sociale og kulturelle, 

og på den anden side økonomiske og politiske forhold, og på den lodrette akse mellem det lokale og det globale (Tanvig 

2014).  

I modellen i Figur 6 er det organiseringen, der er det centrale, og som sådan forbinder denne mennesker med fysiske 

forhold og erhverv. I denne figur er det lokale og det globale så kendetegnet ved en retning, idet lokalsamfundet skal 

opbygge lokale-globale relationer og bruge dem i udviklingsarbejdet (Tanvig 2015). 

Begge modeller er medtaget her, fordi de hver for sig og i sammenhæng kan være med til at belyse aspekter og relatio-

ner i det strategiske arbejde med landdistriktudvikling. Værd at bemærke er, at der i begge modeller arbejdes med 

relationer mellem såvel mennesker internt og i relation til fysiske forhold og udtryk for aktiviteter så som erhverv og 

politik. I en vis forstand sidestilles disse ellers inkongruente begreber som betydningsfulde for lokalsamfundets evne til 

at udvikle sig.  
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Hvad der derimod ikke fremgår af figurerne er, hvilke specifikke delelementer, der har særlig betydning i f.eks. de fysi-

ske forhold, eller hvad der særligt kendetegner de mennesker, der indgår i modellen. Farverne på kasserne og på stre-

gerne mellem dem som ses i eksemplet i Figur 6 er imidlertid beregnet til at indikere styrken i relationen, idet der ope-

reres med rød, gul og grøn til at angive styrken fra svag (rød) til stærk (grøn). En række nærmere delanalyser af lokal-

samfundet skal derfor foretages, for at man kan angive farverne som en form for samlet konklusion på analyserne. 

Disse analyser vil til en vis grad bero på sammentællinger og vurderinger, som foretages af analysanden og udtrykkes 

som en samlet konklusion eller vurdering. I den forstand er der altså ikke tale om en objektiv analyse baseret på eksakte 

videnskabelige data. Dette er ikke anført som en kritik af metoden til vurdering, blot en konstatering af at de komplekse 

parametre og deres indbyrdes relationer ikke kortlægges i detaljer eller vurderes ud fra f.eks. samlet omsætning, men 

at f.eks. et offentlige og private services så som dagligvarebutikker og ungdomsklubber rubriceres under overskriften 

Erhverv. 

Her er med andre ord tale om modeller, der sammenfatter mange komplekse relationer, som ikke umiddelbart kan 

aflæses i selve modellen, i en overordnet vurdering, og som ydermere opererer med relationer mellem eller inkom-

mensurable forhold, f.eks. betydningen af en lokal campingplads kontra antallet af aktive medlemmer i lokale forenin-

ger og bylaug. Derfor er det i høj grad op til betragteren at tolke, hvilke relationer, der er stærkest, og ikke mindst, hvil-

ke der vejer mest i forhold til at bedømme kvaliteten og betydningen for lokalsamfundet. 

4.6 SAMMENFATNING – MODELLER  

Som det fremgår af ovenstående gennemgang af udviklingen i de forskellige modeller for landskabsforvaltning og land-

distriktudvikling, er fokus i modellerne forskellige:  

 Modellen for landskabsforvaltning fokuserer på samspillet mellem landbrug, ejer/producent og forvaltning og 

ser primært på stedets betydning og menneskets påvirkning af landskabet 

 Modellen for landdistriktudvikling fokuserer på samspillet mellem lokalsamfund og omverden og har de men-

neskelige relationer som omdrejningspunkt  

Alle modellerne er generelle i den forstand, at det kræver en nøjere analyse af de konkrete forhold at relatere model-

lerne til en konkret forvaltningsopgave eller et udviklingsprojekt.  

I modellerne for landskabsforvaltning er der hovedsageligt fokus på de direkte relationer mellem mennesker og land-

skaber, mens der i modeller for implementering af strategier og landdistriktudvikling er større fokus på de demokratiske 

processer og på medvirken og feedback fra deltagere i processerne. 
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5 ANALYSE OG DISKUSSION: TEORETISKE TILGANGE I  LANDSKABSFORVALTNING OG 

LANDDISTRIKTUDVIKLING  

Landskabsforvaltning er i sit udgangspunkt en naturvidenskabelig disciplin, men jo længere væk fra landskabet og natu-

ren, problemstillingen kommer, jo mere åbenlyst bliver det, at det menneskelige element i form af såvel individuelle 

som kollektive processer og behov øver indflydelse på de beslutninger, der kendetegner udviklingen. Healey beskriver 

kravene til formuleringen af en rumlig strategi som meget vidtrækkende, idet man er nødt til at have en fornemmelse 

til mange forskellige aspekter og samtidig en bevidsthed om detaljerne: 

These judgements involve technical expertise and political astuteness. They combine ana-

lytical knowledge and moral considerations. They demand a broad grasp, a sensitivity to a 

plurality of issues and concerns, and an awareness of the detail of experience and of what 

it takes for a strategic idea to shape the flow of ongoing activity (Healey 2009 s 440-441). 

Hertil kommer udviklingen på andre områder, først og fremmest det teknologiske, der har en vidtgående indvirkning på 

vores opfattelse af virkeligheden, f.eks. i forhold til begreber som tid og afstand. Der er derfor behov for en mere sam-

menhængende forklaringsmodel, der er egnet til at håndtere mange forskellige komponenter samtidig, og som ikke 

nødvendigvis i sit udgangspunkt er naturvidenskabelig, men snarere i et eller andet omfang meta-fysisk, idet den skal 

kunne omfatte såvel håndgribelige (fysiske, økonomiske) som uhåndgribelige (sociale, kulturelle, psykologiske, religiøse, 

filosofiske) værdier, idet disse alle kan have indflydelse på de beslutninger, mennesker kan træffe i forbindelse med 

forvaltning eller udvikling af et område. Healey betragter da også rumlige strategier som sociale produkter, der opstår 

som en vigtig del af den administrative ”infrastruktur” for et område. De fungerer ved at bidrage til at sætte rammer og 

fokus på den måde, som de, der er involveret i udviklingsprocesserne, handler og tænker på (Healey 2009). Der er med 

andre ord behov for at bevæge sig uden for den naturvidenskabelige forklaringsramme og inddrage sociologiske og 

psykologiske modeller, der i højere grad tager højde for den menneskelige faktor. 

At dette er nødvendigt ses også, når man betragter formuleringen af rumlige strategier som et Wicked problem, der 

netop lægger op til at anvende en ”blødere indsats” (soft power) og kræver en høj grad af samarbejde for at nå frem til 

en løsning, se Figur 7.  

 

Figur 7, Grints typologi for problemer, indsats og ledelse, fra Grint 2008. 

Her er en klar parallel til Grints opfattelse af Wicked Problems, som netop angiver det normative og emotionelle som 

bestemmende i arbejdet med disse, og rubricerer dem som den type problemer, der stiller størst krav til en samarbej-

dende og konsensusskabende løsning. Det er ikke tilstrækkeligt at søge er rent videnskabelig eller rationel løsning:  
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“The attempt to Tame a Wicked problem through a scientific/rational solution is to treat 

the problem as is you were an architect facing a Tame Problem not a bricoleur facing a 

Wicked Problem. In effect, the quest for elegant (scientific) solutions is part of the prob-

lem not the solution. If there was an elegant (scientific) solution it would be a Tame Prob-

lem. Wicked Problems are inherently political in nature not scientific or ‘rational’ and pro-

gress is likely to be via a Clumsy negotiation of the common ground. For this our bricoleur 

actually needs to acquire Aristotle’s phronesis – the Wisdom to acknowledge that the sit-

uation is not like any other, combined with the experience to recognize that such Wicked 

Problems require a qualitatively different approach from Tame or Critical Problems (Grint, 

2007). So how do you address wicked problems?” (Grint 2008 s.14) 

Når Grint anvender udtrykket Fronesis – som hos Aristoteles anvendes som et udtryk for praktisk fornuft – indikerer 

han, at man i løsningen af Wicked Problems er nødt til at anvende en gør-det-selv tilgang og så at sige løse problemerne 

på en måde, der tager højde for de sociologiske og psykologiske mekanismer, der er i spil.  

Mange sociologiske og psykologiske teorier er finder i højere grad forklaringerne på samfundsforhold og psykiske til-

stande i rent sociologiske og/eller psykologiske forhold. Og tilsvarende har analyser af sammenhængen mellem menne-

sker, produktionsapparat og økonomi en tendens til at blive politiske snarere end metafysiske forklaringsrammer, når 

de forholder sig til disse sammenhænge.  

En mere objektiv metafysisk forklaringsramme findes imidlertid i Aktør Netværk Teorien (ANT), der i sin oprindelse i 

antropologiske studier af menneskelig interaktion både indbyrdes og i forhold til objekter m.m. har udviklet en række 

begreber, der netop beskriver såvel fysiske som metafysiske forhold og relationer mellem forskellige typer af aktører 

(Latour 2005). ANT kan således anvendes ikke alene til at bestemme, hvilke placeringer, de enkelte aktører kan have i 

modellen, men også til at analysere deres indbyrdes relationer – både faktiske og potentielle – og derved skabe de 

sammenhænge, der kan udgøre et narrativ, en styrende fortælling, ud fra hvilken en udvikling eller forvaltning kan 

iværksættes.  

5.1 LANDSKABSFORVALTNING OG LANDDISTRIKTUDVIKLING I SOCIOLOGISK BELYSNING 

Tager man her i betragtning, at landskabsforvaltning og landdistriktudvikling som videnskabelige praksisser har deres 

udspring i det naturfaglige, bliver det åbenlyst, at de elementer, der har en materiel eller fysisk karakter og kan be-

dømmes objektivt i en sådan analyse, er få og spredte, og at naturvidenskabelige analysemodeller ikke kan tages i an-

vendelse, når man søger at vurdere faktorer og aktører i en udvikling, der i høj grad er afhængig af psykologiske meka-

nismer og det, der ofte benævnes markedskræfter, men som i realiteten dækker over kollektive bevægelser i markedet, 

der afspejler forbrugernes og investorernes øjeblikkelige situation og deres forventninger til fremtiden. Landskabsfor-

valtning og landdistriktudvikling har altså mere med sociologi at gøre, end med de agrare videnskaber, hvoraf de op-

stod.  

Igen handler det om relationer, men her måske især i forhold til manglende eller svækkede relationer og deres betyd-

ning for udviklingen i landdistrikterne. Dette bliver måske åbenlyst, når man betragter et af de begreber, der er hyppigt 

anvendt: Afkobling (Ingemann 2010, Tanvig 2015). Dette ord er centralt i forståelsen af udviklingen i landdistrikterne, 

idet afkoblingen fra landbrugserhvervet har medført mange af de træk, der i dag forbindes med landdistrikterne: for-

ladte gårde og huse, tomme fabrikker, nedlagte butikker og skoler osv. osv.  

En ”afkobling” er imidlertid særskilt betragtet et udtryk for en relation – eller netop en manglende relation – mellem to 

ting, hvor den ene måske har været en bestemmende faktor for den anden, som et lokomotiv er bestemmende for, om 

et antal vogne bevæger sig eller står stille. Og når ordet ”afkobling” er så centralt i beskrivelsen af landdistrikterne, kan 

man måske finde andre relationer, der også er væsentlige, og som kan medvirke til at kaste lys over, hvad det er for 

kræfter eller relationer, der bestemmer udviklingen. 
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Jan Holm Ingemann har i sit papir ”Den postagrare ruralitet og den rådne banan” anvendt en kategorisering af visse 

relationer til at foreslå en inddeling til tre arenaer, ”Den økonomiske arena”, ”Den politiske arena” og ”Den civilsam-

fundsmæssige arena”, idet han her forholder sig til de roller, mennesker har i disse arenaer, som f.eks. forbrugere og 

producenter, arbejdsgivere og medarbejdere i Den økonomiske arena, mens de samme personer for så vidt kunne ind-

tage andre roller som familie, naboer og venner eller medlemmer i foreninger i Den civilsamfundsmæssige arena (In-

gemann 2010).  

Herigennem sættes disse individer så at sige indirekte i forbindelse med såvel arbejdspladser som boliger, og endnu 

mere indirekte med objekter, der anvendes på arbejdspladser og i boliger, og disse udgør i denne kontekst ”rum”, 

hvorom han siger: 

Begrebet om rum kan ses som udtryk for almen menneskelig såvel som analytisk behov 

for at placere alting et eller andet sted, hvormed vi er i stand til at afgrænse det og give 

’ting’ mening. Ting skal her forstås både som materielle og immaterielle fænomener – i 

sidstnævnte tilfælde f.eks. som samfundsmæssige processer. (Ingemann 2010 s. 21) 

Ingemann henter begrebet ”rum” fra sociologien, der kan defineres som ”en samfundsvidenskabelig disciplin, der stu-

derer det sociale liv for at finde mønstre, sammenhænge og forklaringer. Sociologisk forskning spænder fra studier af 

sociale processer i mødet mellem enkelte personer over grupper, organisationer og institutioner til samfundet som hel-

hed og globale ændringsprocesser” (Heine Andersen: sociologi i http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=161841). 

Der er altså som udgangspunkt ikke tale om studiet af mennesker forhold til de materielle og fysiske forhold, der ofte er 

i fokus i landskabsforvaltning og landdistriktudvikling.  

Ingemann henter angiver endvidere, at ”ting” kan opfattes som materielle og immaterielle fænomener. Her er Inge-

mann på linje med Aktør-Netværk teorien, som bl.a. Bruno Latour er ophavsmand til. I Aktør-Netværk Teorien kan såvel 

mennesker som dyr og ting være aktører, og Latour definerer også aktører som agenter (handlende aktører) for en 

påvirkning: ”En aktør er det, der fås til at agere af mange andre”, altså ”ikke kilden til en handling, men det bevægelige 

mål for en sværm af enheder på vej mod den” (Latour 2005, s. 69). På denne måde kan man også se en trend eller en 

tendens i tiden som en aktør, som et immaterielt fænomen, der påvirker andre og selv påvirkes af en udvikling, f.eks. en 

tendens i retning af mere økologi eller en farve, der bliver moderne eller får renæssance og kommer til at kendetegne 

en periode, f.eks. orange i 70’erne. Den får derved en speciel mening, som muligvis ikke opfattes af alle, men sikkert af 

dem, der kan knytte en oplevelse eller nogle minder til den.  

5.2 AKTØR NETVÆRK TEORI I RELATION TIL LANDDISTRIKTUDVIKLING  

I Aktør-Netværk Teorien (ANT) inkluderer Latour også alle typer af relationer mellem forskellige aktører, og blandt aktø-

rerne henregner han også ”døde” ting, fysiske objekter, landskaber og steder, idet han argumenterer for, at de alle er 

med i en interaktion med de mennesker, som det hele drejer sig om, eller hver især besidder det, der defineres som 

”agens”, dvs. evnen til at handle, i det mindste rent sprogligt opfattet: en kop indeholder væske, vægge bærer et tag og 

så femdeles, idet han således definer ”en hvilken som helst ting, der modificerer en given tilstand ved at gøre en for-

skel”, som en aktør (Latour 2005, s. 94).  

Denne betragtningsmåde ligger for så vidt også bag Tanvigs model for lokal strategisk kapacitet, se Figur 6, Lokal Strate-

gisk Kapacitet udtrykt som samspil generelt og med Fur som eksempel (Tanvig 2015), men ”forklædes” så at sige bag 

begreber som ”Fysiske forhold”, ”Erhverv” og ”Mennesker”. Hver af disse kategorier dækker over et kompleks af for-

skellige aktører, og deres interaktion danner det netværk, som tilsammen får disse betegnelser. Derved bliver modellen 

overskuelig, men abstraktionsgraden gør det lige så kompliceret at bruge disse begreber i en analyse, som det gør det 

enkelt at forholde sig til modellen. Og derved overlades det til fortolkeren af begreberne at udvælge de parametre, der 

skal indgå i analysen.  

http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=161841
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Ordet ”Erhverv” dækker over en parameter, der består af flere elementer, der er knyttet sammen på en sådan måde, at 

de opfattes som en helhed med en bestemt funktion, og hvor de enkelte elementers betydning ikke er væsentlige, men 

som til trods herfor stadig forstås så sikkert, at det kan behandles som et begreb. Det svarer til det, der i ANT kaldes ”en 

sort boks”, hvor blot input og output har betydning. ”Erhverv” kan således dække over mange forskellige former for 

virksomheder, der tilsammen generere velstand gennem en produktion, der i kraft af en arbejdskraft som input medfø-

rer et output i form af overskud i virksomhederne og løn til de ansatte. Virksomhederne i sig selv kan ligeledes ses som 

sorte bokse, der hver især består af afdelinger, der også kan opfattes som sorte bokse, fordi de også skal leve op til 

forventninger om et bestemt output på basis af det input, de modtager. Begrebet ”sort boks” stammer fra kybernetik-

ken, hvor den i programmeringssprog betegner et sæt kommandoer, som kan være ret komplicerede, men som udfører 

en bestemt funktion stabilt (Stalder, 1997).  

Tanvig beskriver, hvordan ”lokal strategisk kapacitet skal kunne operere i flere krydsfelter: 

1. ”Den skal kunne arbejde for styrkelse af både de menneskelige, fysiske og økonomiske kapitaler, hvor det ’nor-

male’ alene er ambitioner om styrkelse af de menneskelige og/eller fysiske 

2. Organisatorisk skal den kunne skabe samarbejde mellem repræsentanter fra civilsamfundet, erhvervslivet og 

myndigheder, hvor det ’normale’ er, at civilsamfundet opererer alene 

3. Metodisk skal den kunne skabe lokal-global udveksling med særligt henblik på tiltrækning af eksterne ressour-

cer i form af nye kapaciteter (mennesker, erhverv, viden, magt etc.), hvor det ’normale’ er alene have et lokalt 

fokus…” (Tanvig 2015, s. 13) 

Tanvig beskriver videre under afklaring af begreber og analytisk ramme, hvordan tidligere forskere har arbejdet med 

sammenhængen mellem udvikling og steders betydning, og hvordan f.eks. udviklingen foregår i netværk, der opererer 

med ”uafgrænsbare (globale) strømme at økonomi og viden, ofte virtuelle.” (Tanvig 2015, s. 16). Dermed er der et stort 

spænd mellem de overordnede begreber netværk og krydsfelt på den ene side, og den konkrete virkelighed, der er 

arena for udvikling og netværksdannelse. 
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6 FORSLAG TLL NY ANALYSEMODEL: KRYDSFELTSMODELLEN 

6.1 EN VIDEREUDVIKLING AF MODELLEN FOR LANDSKABSFORVALTNING 

Ser man på videreudviklingen af modellen for landskabsforvaltning i Figur 2, Modificeret model for sammenhænge 

mellem planlægning/landskabsforvaltning, landbrugssystem og landskabssystem (fra præsentation af Peter Stubkjær 

Andersen 2014, efter Kristensen; Primdahl, 2000) og dens fokus på samspillet mellem landbrug, ejer/producent/borger 

og forvaltning, kan man diskutere, hvorvidt det er tilstrækkeligt at modificere modellen ved at tilføje rollen som borger 

til den sammen kategori som ejeren og producenten. For hvad med de andre borgere? Hvad med resten af samfundet, 

som står uden for skellet og ser ind på det landskab, ejeren og/eller producenten forvalter? De har måske også en me-

ning om, hvad ejeren/producenten foretager sig, og hvordan landskabet skal forvaltes, og de har gennem deres feed-

back en indflydelse på de demokratiske institutioner, der er med til at vedtage de love og regler, myndighederne i for-

valtningsapparatet skal agere ud fra.  

Samtidig findes der jo i dag store fonde, der også blander sig i forvaltningen af landskabet gennem store donationer til 

projekter, der fremmer bestemte formål, f.eks. fredning eller beskyttelse af natur. Her arbejdes også med oplevelses-

økonomi og turisme som udgangspunkt for landskabsforvaltning, og derfor spiller globale trends en større rolle, end de 

måske gør i landbrugsproduktionen. Og dermed er der også grundlag for at inddrage andre aktører i lokalsamfundene, 

som har erhvervsinteresser, der knytter an til turisme og oplevelsesøkonomi, for ikke at tale om landskabets betydning 

for bosætning. 

Det handler alt sammen om relationer: Relationer til landskabet, mellem aktørerne, til produktionsmidler, til institutio-

ner, til love og regler. Relationer definerer de roller, de forskellige aktører har, og den samme aktør kan have flere for-

skellige roller baseret på de relationer, der aktuelt er de dominerende i en given kontekst, f.eks. kan en landmand, som 

også ejer en campingplads, indtage en position med fokus på oplevelsesøkonomi det ene øjeblik og have fokus på land-

brugets rammevilkår det andet. Disse forskellige relationer kan resultere i forskellige tilgange til landskabet, hvor be-

slutningen om at opdyrke et areal med marginaljord kan falde helt forskelligt ud, alt efter om det er landbrugsvinkelen 

eller naturoplevelsens betydning for campister der lægges til grund for en beslutning om arealets anvendelse. Det var 

disse overvejelser, der førte til konstruktionen af den første udgave af den model for landskabsforvaltning og landdi-

striktudvikling, der fik betegnelsen Krydsfeltsmodellen, se Figur 8 (Lyndelse 2015).  

 

Figur 8, Krydsfeltsmodel til belysning af sammenhæng mellem landskab og forvaltning. I de fire bokse angives perspektivet, systemet gennem 

hvilket det virker, og de centrale virkemidler (Lyndelse 2015). 
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I denne første udgave af Krydsfeltsmodellen bruges de fire bokse til at angive perspektivet, systemet gennem hvilket 

det virker, og de centrale virkemidler:  

”Således virker det globale perspektiv ind på landskabet gennem det politisk-økonomiske system ved hjælp af visioner, 

det abstrakte perspektiv kommer til udtryk gennem det juridiske-administrative system og virker på landskabet gennem 

værdier og ledelse, i det lokale perspektiv kan man gå helt ned på bedriftsniveau i den enkelte virksomhed og forholde 

sig til dets produktionssystem med maskiner og dyr, som virker på landskabet, og i det konkrete perspektiv ses landska-

bet som det fysiske system, der ændres ved anlæg af faciliteter, hvad enten der er tale om hegn og vandingsanlæg eller 

sheltere og bålpladser. … Navnet Krydsfeltsmodellen er valgt både fordi det i højere grad end den klassiske model illu-

strerer, hvordan forvaltningen udøves i et krydsfelt mellem de lokale producent- og ejer-interesser, og de globale og 

politiske strømninger på den anden side. Som beskrevet herover er de enkelte ansatte i det juridiske system personlige 

repræsentanter for det system, de administrerer, og de operer også i et krydsfelt mellem de to akser og fire perspektiver 

i en kompleks hverdag” (Lyndelse 2015).   

6.2 KRYDSFELTSMODELLEN I  RELATION TIL LANDDISTRIKTUDVIKLING 

I et demokratisk samfund vil der foruden individuelle aktører i processen også være borgere, der deltager i de demokra-

tiske processer, foreninger, der varetager særlige interesser, så som Landbrug og Fødevarer, Friluftsrådet og Danmarks 

Naturfredningsforening, og fonde, der i kraft af deres fundatser også tjener specifikke formål, f.eks. Aage V. Jensens 

Fond, RealDania, Villumfunden og Den Danske Naturfond. Alle disse aktører vil have både stemmer og en større eller 

mindre grad af direkte indflydelse på processer i landskabsforvaltningen. 

Hvis de skal rummes i en fælles model for landskabsforvaltning og landdistriktudvikling, skal den på én gang afspejle 

kompleksiteten i det aktuelle problemfelt og samtidig være så præcis, at den kan beskrive en problemstilling, så den 

fremstår både relevant og gennemarbejdet. 

I det videre arbejde med Krydsfeltsmodellen inspirerede netop aksen globalt-lokalt til at se på muligheden af at modifi-

cere modellen, så den fik en mere generel natur og derved også kunne komme til at omfatte landdistriktudvikling. I den 

første udgave af modellen blev den anvendt som ramme for at identificere de aktører, der var relevante i forhold til 

arbejdet med et landskabsprojekt, hvor det var relevant at inddele aktørerne i tre kategorier efter deres afstand til det 

fysiske system, landskabet, og deres eget tilhørsforhold i modellen: 

1. Aktører i landbrugssystemet og oplevelsesturismen samt beboere, som er en del af produktionssystemet.  

2. Aktører i planlægningssystemet, som er en del af det juridiske system. 

3. Andre aktører – interessenter uden for systemerne – som er aktører i det politisk-økonomiske system. 

Fokus var altså her på de mennesker, der fungerede som aktører, og deres indbyrdes relationer, og i Krydsfeltsmodellen 

kan de også inddeles i forhold til deres antal og distance til et givet projektområde, idet ejere og producenter typisk 

optræder som individer med en stor grad af indflydelse på landskabet, mens borgere, foreninger, fonde og politiske 

partier er kollektiver, der som regel kun øver indirekte indflydelse i et givet projektområde. Dette åbnede op for at 

betragte en lodret akse, der går fra det enkle og individuelle forneden til det komplekse og kollektive for oven. Og sam-

tidig blev det relevant at anlægge en mere sociologisk vinkel i betragtningen af samspillet mellem aktørerne, se Figur 9.  



 

28 

 

 

Den primære forskel mellem de to modeller ligger i, at den modifikation, der blev indført i Figur 2, Modificeret model 

for sammenhænge mellem planlægning/landskabsforvaltning, landbrugssystem og landskabssystem (fra præsentation 

af Peter Stubkjær Andersen 2014, efter Kristensen; Primdahl, 2000), hvor ejer/producent-rollen blev udvidet med rollen 

som borger, i krydsfeltmodellen har fået sin egen kategori, hvor den deles af andre borgere og sammenslutning af bor-

ger i foreninger og organisationer.  

Årsagen til denne skelnen og nye placering skal findes i relationen mellem individet som ejer eller producent og indivi-

det som borger, idet de første kategorier implicit forudsætter en mulighed for direkte indflydelse på landskabet eller 

produktionen i relationen til det stedbundne, hvad enten det er et landskab, bygninger, miner eller skove. Ejeren eller 

producenten har som udgangspunkt råderet over et areal eller nogle faciliteter, og producenten kan være identisk med 

ejeren eller f.eks. gennem kontrakter have erhvervet rettigheder, der giver adgang til at øve indflydelse på areal 

og/eller faciliteter gennem produktionen (landbrug, skovbrug, grusgravning osv.).  

I modsætning hertil kan borgere, der ikke er ejere eller producenter, kun øve indirekte indflydelse gennem dialog og 

påvirkning via foreninger eller politiske organer, der kan omsætte borgerens synspunkter i regler og love, f.eks. en lo-

kalplan eller en fredning, og de er derfor i denne model anbragt i det kollektive og ikke i det individuelle, selv om land-

manden naturligt nok også har denne position som borger i samfundet. 

Samtidig skabes et udtryk for en lodret akse mellem det kollektive (globale og abstrakte) og det individuelle (lokale og 

konkrete) – en akse, som også kan ses som et udtryk for relationen mellem individet og markedet i en produktudvik-

lingssammenhæng (Lyndelse 2016). Markedet bliver så at sige det centrale i modellen, idet producenten bruger land-

skab og natur til via produktionssystemet at tilvejebringe et produkt, der under opsyn af det juridiske system bringes til 

forbrugerne på det globale marked, symboliseret ved den store pil i figuren. Pilen illustrerer således en rent stoflig van-

dring af råvarer fra landskabet der forarbejdes via produktionssystemet, som opererer på baggrund af de gældende 

regler og bringer produktet til forbrugeren (kunden).  

Bemærk at bevægelsen fra ressourcer til forbruger er modsat rettet i forhold til påvirkningen, der symboliseres ved de 

små pile – disse går fra det globale til det lokale via det abstrakte administrative system og påvirker i sidste ende land-
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Figur 9, Krydsfeltsmodel til belysning af sammenhænge i landdistriktudvikling. 
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skabet og/eller de naturlige ressourcer, der indgår i produktionen. Man kan med andre ord se denne påvirkning som en 

reaktion eller feedback. 

Krydsfeltsmodellen er imidlertid en overordnet model, der betragter forskellige dimensioner og aktører og ser dem 

organiseret i et indbyrdes samspil. Den enkelte aktør kan på denne måde nok bestemmes ud fra sin funktion og betyd-

ning, men de individuelle relationer mellem aktørerne er ikke tydelige i denne model.  

Her er det relevant at påpege, at Krydsfeltsmodellens inspiration er hentet i Primdahl og Kristensen (Primdahl og Kri-

stensen 2000), som fokuserede på de relevante sammenhænge i forhold til landbrug og landskab – og ikke var en over-

ordnet forklaringsmodel.  

6.3 ANT SOM BINDELED MELLEM LANDSKABSFORVALTNING OG LANDDISTRIKTUDVIKLING 

Det bemærkelsesværtdige ved Aktør-Netværk Teorien (ANT) i relation til landdistriktsudvikling og landskabsforvaltning 

er netop, at såvel mennesker som dyr og ting opfattes som aktører på lige fod, altså som deltagere i et netværk, hvor de 

spiller en rolle (Latour 2005). Både landdistriktsudvikling og landskabsforvaltning handler jo om samspillet mellem 

mennesker og landskabet samt alle de ting, der hører til her både i relation til produktion, boliger og oplevelse. Ved at 

anvende ANT bliver det centrale i betragtninger relationerne mellem de forskellige aktører og deres indbyrdes samspil, 

og som Latour anfører, så  

”er en hvilken som helst ting, der modificerer en given tilstand ved at gøre en forskel, en 

aktør … Det spørgsmål, der skal stilles til en agerende, er simpelthen: Forårsager den en 

forskel i en anden agerendes handling eller ikke? Findes der eventuelt en prøve, som man 

kan benytte for at identificere denne forskel? (Latour 2005, s. 94-95). 

Latour svarer med ”et rungende ja” (Latour 2005, s. 95), og det er den samme tankegang, der ligger til grund for udvæl-

gelsen af elementer, som er relevante i Krydsfeltsmodellen: Her angives de elementer, der i kraft af deres relationer til 

de andre elementer i netværket har en særlig signifikant betydning eller mening. Derved sikres, at man har det bedste 

udgangspunkt for at skabe en stærk styrende fortælling.  

Krydsfeltsmodellen er – i modsætning til ANT som generel teori (Latour 2005, s. 171) – tænkt som et redskab, en ram-

me, der gør det nemmere at forholde sig til og beskrive de elementer, der indgår i det genstandsfelt, der er aktuelt i 

landdistriktsudviklingen eller landskabsforvaltningen. Samtidig vil Krydsfeltsmodellen naturligvis som redskab være med 

til at modificere den hensigt, man har med den som redskab, som Latour beskriver, men ikke desto mindre vil den kun-

ne være med til at afdække, hvilke relationer mellem netværkets aktører, der er relevante i kraft af deres betydning, og 

derfor velegnede til at indgå i udformningen af en styrende fortælling for en given opgave eller projekt. 

Disse nye forbindelser kan også ses som nye relationer i en aktør-netværks sammenhæng, som kan skabes i løbet af et 

udviklingsprojekt, eller det kan bruges til at identificere potentielle problemer eller konflikter, der bør undgås. Formålet 

med at konstruere krydsfeltsmodellen er at skitsere den globale arena, hvorpå alting udfolder sig, således at man i ana-

lysen har den størst mulige sandsynlighed for at identifikationen af enkelte aktører (det være sig mennesker, dyr, ting, 

regler eller maskiner) og deres indbyrdes relationer.  
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7 KRYDSFELTSMODELLEN I  RELATION TIL WICKED PROBLEMS  

Wicked problems stiller særlige krav til ledelsen både i forvaltning og i projekter, samt til involvering af de mennesker, 

der inddrages i eller påvirkes af processen, fordi det kræver en kollektiv indsats at finde en løsning på problemerne, og 

derfor må ledelsen overføre sin autoritet fra individet til det kollektive: 

But since Wicked Problems are partly defined by the absence of an answer on the part of 

the leader then it behaves the individual leader to engage the collective in an attempt to 

come to terms with the problem. In other words, Wicked Problems require the transfer of 

authority from individual to collective because only collective engagement can hope to 

address the problem. In other words, there is a huge degree of uncertainty involved in 

Wicked Problems and thus it is associated with Leadership. (Grint, 2008) 

Derfor er det nødvendigt at overføre autoritet fra individet til kollektivet, fordi som Grint anfører er det kollektive en-

gagement en forudsætning for at løse problemerne eller gennemføre en forandringsproces med et specifikt formål.  

Derfor bliver det også ledelsens opgave at stille spørgsmål, der involverer aktørerne i løsningen af Wicked Problems.  

Selv om problematikkerne i landdistriktudvikling og landskabsforvaltning normalt ikke vedrører spørgsmål om liv og død 

for mennesker, som de kan gøre i sundhedsvæsenet, er problemerne også her komplekse og indbyrdes sammenhæn-

gende, således at løsningen af ét problem medfører andre problemer, f.eks. i forhold til ressourcer som natur og grund-

vand. Og ofte vil der også her være mange interessenter, der vil have forskellige dagsordener, som eksemplerne på 

post-faktuel dansk forskning viser. Derfor er det også i landdistriktudvikling og landskabsforvaltning relevant at arbejde 

med centrale spørgsmål, der kan belyse problematikkerne. Svarene på disse spørgsmål kan derpå samles i en styrende 

fortælling, der er egnet til at samle aktørerne om en fælles sag.  

Men for at kunne identificere de elementer, der kan eller skal indgå i den styrende fortælling for både lokalsamfund og 

offentlige forvaltningsmyndigheder, er det nødvendigt at have et redskab eller værktøj, der er egnet til at bringe orden i 

de mange mulige elementer og etablere et indbyrdes forhold mellem disse. Det fælles udgangspunkt forudsætter en 

systematisk tilgang, der er egnet til at belyse forskellige holdninger og derved skabe forudsætninger for at opnå enig-

hed, ikke mindst i relation til landbrugets rolle og funktion (Kristensen, Primdahl, Vejre 2015, s. 229).  

Den styrende fortælling, der kan formuleres ud fra dette udgangspunkt, er særligt vigtig i projekter i politisk ledede 

organisationer, for her kan et projekt være en måde at fremhæve temaer på, som anses for særligt vigtige (Rybirk, 

2015). Ved at projektgøre noget, udpeges noget som særligt vigtigt, for derved at ”sikre tilstrækkelig opbakning, op-

mærksomhed og mobilisering”. Og her er den styrende fortælling et vigtigt redskab: 

Fortællingen om projektet bliver næsten lige så vigtig som projektet selv. Ritualer og sym-

boler har en vigtig rolle i dette. Fortællingen skaber opbakning til og fokus på et bestemt, 

ledelsesmæssigt ønsket tema. Det giver organisationen mening og retning. Projekter bli-

ver derved … narrativer i organisationen, dvs. fortællinger om organisationen ... Samtidigt 

italesættes projektet som den ideelle arbejdsform for selvledende medarbejdere. Dermed 

er projekter … en måde at udøve ledelse på (Rybirk, 2015 s. 29). 

I komplekse projekter som inden for landdistriktudvikling og landskabsforvaltning er det derfor essentielt at skabe et 

udgangspunkt, der tydeligt omfatter de mange aktører, der typisk indgår i projektet, på en sådan måde, at sammen-

hængen mellem disse og den styrende fortælling bliver tydelig og kan anvendes som konkret ledelsesværktøj. 

7.1 DEN STYRENDE FORTÆLLING SOM AKTØR 

I en diskussion med en studerende om en ph.d. afhandling, hvor emnet er objektiv analyse kontra relativisme i historie-

fortællingen, anfører Latour et kendt ANT slogan, ”Der findes ingen in-formation, kun trans-formation” (Latour 2005 s. 
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179), dvs. gennem den objektive analyse og beskrivelsen af aktørerne er analysanden selv aktør og er med til at trans-

formere gennem udformningen af fortællingen. Den tekst, anfører Latour, der udgør afhandlingen, ”vil eller vil ikke – 

afhængigt af hvordan den er skrevet – indfange det aktør-netværk, du gerne vil studere. Teksten er ikke i vores disciplin 

en fortælling, ikke en god fortælling. Den er snarere den funktionelle ækvivalent til et laboratorium” (Latour 2005 s. 

179).  

Dialogen fortsætter med at forholde sig til den studerende behov for en ramme, der kan bruges til at uddrage en lære 

af de beskrivelser, hans studie af en organisation har ført til, og konklusionen er, at ANT ikke kan udgøre denne ramme. 

ANT er primært deskriptiv, men er også qua sin deskriptive funktion i sig selv en aktør, der gennem sin tydeliggørelse af 

sammenhænge medvirker til at påvirke de andre aktører i et givet studie eller projekt ved at give dem bedre indsigt og 

grundlag for refleksion. 

7.2 KRYDSFELTSMODELLEN SOM AKTØR 

Krydsfeltsmodellen kan på samme vis være et redskab, der indledende kan anvendes i en deskriptiv analyse, kan inspi-

rere til at undersøge sammenhænge, som måske ikke er umiddelbart indlysende, og som kan tjene som udgangspunkt 

for refleksion i forhold til de udvalgte aktører og deres indbyrdes faktiske og potentielle relationer. 

Modellen kan også fungere dynamisk, idet den kan revideres og udbygges undervejs og på den måde både afspejle og 

motivere en konkret udvikling. Modellen udgøre på sin vis en ramme, som kan bruges til at positionere aktører indbyr-

des, og som kan fungere som tjekliste i forhold til de dimensioner og perspektiver, den omfatter. 

Den kan også direkte relateres til et konkret landskab, hvilket illustreres af de efterfølgende eksempler på anvendelse af 

Krydsfeltsmodellen som udgangspunkt for to konkrete projekter, et GUDP-netværksprojekt og et forskningsprojekt. 

7.3 KRYDSFELTSMODELLEN SOM ANALYSEREDSKAB 

7.3.1 KRYDSFELTSMODELLEN SOM RAMME 

Krydsfeltsmodellen kan muligvis antage en helt generel karakter, når man tager i betragtning, at dens akser fra globalt 

til lokalt og fra abstrakt til konkret vil kunne afspejles i mange andre discipliner end landdistriktsudvikling og landskabs-

forvaltning, men netop fordi det rurale går igen inden for landdistriktsudvikling og landskabsforvaltning er dens fokus 

på landskabet med til at synliggøre dette i relation til andre aktører.  

Hvor man tager udgangspunkt i anvendelsen af modellen er imidlertid forholdsvis underordnet, idet en hvilken som 

helst aktør kan indtage scenen, så at sige, og være udgangspunkt for analysen af dens relationer til andre relevante 

aktører.  

7.3.2 IDENTIFIKATION AF RELEVANTE AKTØRER 

I princippet kan man, når man har udvalgt én eller flere centrale aktører, analysere relationerne til en hvilken som helst 

anden aktør, og ofte vil det her være oplagt at tage udgangspunkt i den interaktion eller udveksling, der ligge lige for, 

f.eks. hvilke krav en afgrøde stiller til jordbund eller klimaforhold, eller hvilke kunder, der kan tænkes at være til den. 

Herfra kan man gå videre og analysere relationer til fast forankret produktionsudstyr, f.eks. produktionsbygninger eller 

gårde, og hvilke relationer de så igen har til de mennesker, der skal arbejde og/eller bebo disse bygninger.  

Det springende punkt i analysen vil variere alt efter hvilke sammenhænge, der fokuseres på, men det, man kan have 

som en intuitiv rettesnor i det mindste i en indledende fase, er om en given ting har en særlig betydning eller mening 

(jf. Ingemann 2010 s. 21). En videre analyse af andre relationer kan muligvis underbygge eller reducere denne mening, 

men det er ikke afgørende i en indledende fase, hvor det blot handler om at ”sætte en scene”, som er egnet til en mere 

tilbundsgående analyse. 



 

32 

 

Behov for 
selvrealisering 

Selvværds-behov 

Sociale behov 

Behov for tryghed og sikkerhed 

Fysiologiske behov 

Ser man her specifikt på, i hvor høj grad og på hvilken måde, en aktør får betydning eller mening for mennesker (som jo 

oftest er centrale aktører i landdistriktsudvikling og landskabsforvaltning), kan man søge hjælp i andre alment accepte-

rede modeller som f.eks. Maslows behovspyramide. Denne psykologiske model anvendes hyppigt til at angive et hierar-

ki i menneskets behovsopfyldelse, men den er samtidig et brugbart værktøj som rettesnor for at studere flere mulige 

relationer mellem forskellige aktører. Et hus kan således ses som en ramme om opfyldelse af basale fysiologiske behov 

for søvn og føde, men kan også opfylde en række andre behov og kan derfor have flere betydningsfulde relationer jf. 

nedenstående skematiske analyse af lokal identitet set i forhold til huse og bygninger i en landsby (Lyndelse 2014) 

Lokal identitet Maslows behovspyramide 

Selvrealisering kan komme til udtryk gennem ud-
smykning af ejendommen, gennem drift af virksom-
hed, kunstnerisk eller håndværksmæssig virke ud over 
det sædvanlige. 

(Lyndelse 2014) 

Selvværdet styrkes ved varetagelse af demokratiske 
poster, at vise sin velstand gennem sin ejendoms 
fremtræden og synliggørelse af væsentlige milepæle, 
fødselsdage, bryllup, jubilæer m.m., der giver anseelse 
og anerkendelse. 

De sociale behov opfyldes gennem landsbyens fælles 
mødesteder, kirke, kro, forsamlingshus, sportsplads, 
skole m.m. 

Tryghed og sikkerhed opnås gennem landsbyens fæl-
lesskab, og gennem muligheden for at låse og forsvare 
sin ejendom. 

Landsbyen og boligen danner ramme om opfyldelse af 
de fysiologiske behov for føde, søvn og sex. 

Den samme aktør kan altså have forskellige relationer eller forskellige betydninger for mennesker, alt efter hvilken 

betragtningsvinkel, der anlægges. Disse relationer kan underbygge hinanden eller være konfliktende, alt efter relatio-

nens art eller aktørens holdning. En kirke kan f.eks. opfattes som et kulturhistorisk levn af ateisten eller som en hellig-

dom af en religiøs kristen, mens den for mange måske blot opfattes som et traditionelt samlingssted, der er knyttet til 

familiens or årstiderene mærkedage. Disse forhold kan gøres til genstand for overvejelser i forbindelse med den nære-

mere analyse, som man kan foretage forud for formuleringen af den styrende fortælling.  

7.3.3 KRYDSFELTSMODELLEN OG SPØRGSMÅLET OM SKALA 

Krydsfeltsmodellen har som udgangspunkt ikke nogen bestemt skala, da det er den enkelte case, der er bestemmende 

for båse aktører og skala. I det fysiske system kan et landskab være en have, en park, et naturområde, en kommune 

eller en landsdel – alt afhængig af projektets eller forvaltningsopgavens fokus. Og på samme måde kan f.eks. et insekt 

optræde som en væsentlig aktør, f.eks. hvis det optræder som trussel for en afgrøde, andre arter dyr og planter eller 

mennesker. Elmesygen, der skyldes en insektbåret svampeinfektion, er således et eksempel på, hvordan biologiske 

aktører har kunnet påvirke både landskaber og bymiljøer, og i Krydsfeltsmodellen er elmebarkbillerne derfor trods 

deres lidenhed en væsentlig aktør, også i landskabssammenhæng. Det er måske ubetydeligt ud fra en overordnet biolo-

gisk sammenhæng, at elmetræer i Europa og også i Danmark gik ud, men set fra et menneskeligt perspektiv har det haft 

stor betydning lokalt, og i København er de fleste elme forsvundet efter år 2000 (http://ign.ku.dk/samarbejde-

raadgivning/myndighedsbetjening/skovsundhed/svampe/elmesyge/).  

http://ign.ku.dk/samarbejde-raadgivning/myndighedsbetjening/skovsundhed/svampe/elmesyge/
http://ign.ku.dk/samarbejde-raadgivning/myndighedsbetjening/skovsundhed/svampe/elmesyge/
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Figur 10, Krydsfeltsmodellen med aktører i KaninKlar projektet. Bemærk at KaninKlar også udnytter restprodukter fra markedet og dermed har 

en cirkulær økonomi. 

8 KRYDSFELTSMODELLEN I  GUDP-NETVÆRKSPROJEKTET KANINKLAR 

Krydsfeltmodellen blev som nævnt udsat for en afprøvning, da en henvendelse førte til, at kaninavl blev foreslået som 

samarbejdsmulighed af en lokal aktør. Den første projektbeskrivelse for projektet KaninKlar blev udarbejdet i perioden 

februar-marts 2017, hvor analysen i Krydsfeltsmodellen blev udgangspunkt for et samarbejde Oplægget er medtaget 

som Bilag 1, KaninKlar – GUDP projektoplæg, og anvendt som overordnet kilde til dette afsnit. Oplægget førte til et 

samarbejde, som resulterede i en netværksprojekt-ansøgning til Grønne Udviklings- og Demonstrations Projekter 

(GUDP) i marts 2017 og en ansøgning om et forskningsprojekt til Landdistriktspuljen i april 2017. Begge projekter vil, 

såfremt de realiseres, blive huset af Institut for Statskundskab ved Jan Holm Ingemann hos Aalborg Universitet og med 

deltagelse af Troels Kristensen samt Martin Hvarregaard Petersen fra Institut for Agroecology ved Århus Universitet.  

Krydsfeltmodellen blev indledningsvis anvendt til at analysere kaninavl ud fra de umiddelbart identificerbare aktører, og 

det kom derfor til at fungere som eksempel på, hvordan Krydsfeltsmodellen kan kombineres med relationer, som de 

defineres i ANT. I Figur 10 ses en illustration af Krydsfeltsmodellen med aktører. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udgangspunktet i denne analyse var naturligt nok kaninen og det kredsløb, den ville kunne indgå i, og med kunden som 

den centrale aktør, da projektet har til formål at fremme afsætning af kaninkød. Dette aspekt kom til at indgå i analy-

sens undertitel, ”- fra madspild til madsamling”, som derved udtrykte to nye, bæredygtige potentielle tiltag, som pro-

jektet kan arbejde med, nemlig fordring med grønne restprodukter fra supermarkeder og salg gennem et nyt koncept, 

Madsamling, der er orienteret mod små lokale producenter. 

8.1 DE ENKELTE ELEMENTER I KANINKLAR 

Ser man på, hvordan de forskellige aktørers forhold til hinanden kan beskrives, kan man identificere svage og stærke 

relationer, potentialer og mulige risici. Det vil være muligt at beskæftige sig med relationer mellem alle aktørerne, men 

for overskuelighedens skyld er der i analysen kun fremhævet relationer, der er oplagte at italesætte i forhold til projek-

tet. For overskuelighedens skyld er de gengivet i kort form i nedenstående skema, den oprindelige beskrivelse kan ses i 

Bilag 1, KaninKlar – GUDP projektoplæg. 
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Identifikationen og de uddybende beskrivelser af aktørerne blev til gennem desk research af litteratur, interviews med 

nøglepersoner, dialog med forskere og studier af danske og udenlandske hjemmesider og sociale fora, der diskuterede 

kaninavl.  

Aktører Beskrivelse 

Kunden Kunderne er i en vis forstand den centrale aktør i hele projektet, idet kundernes efterspørgsel er 
en forudsætning for at der er et marked for afsætning af kaniner, kød og skind. Derfor er det rele-
vant at se på en række trends, der kan influere efterspørgslen: Nak og æd, Bæredygtig livsstil, 
Kaninen som kæledyr, Smagen af kødet og Dyrevelfærd. 

Madsamling - er et nyt distributionskoncept, der er stiftet i Frankrig i 2011, og som nu er under introduktion i 
Danmark. det unikke ved konceptet er, at det inviterer folk til at købe direkte fra lokale avlere og 
producenter 

Regler 
 

Der findes i dag ikke nogen danske regler eller standarder vedrørende kaniner som produktions-
dyr 

Kød og kokke 
 

Kaninkød beskrives flere steder som yderst velsmagende 

Gødning og 
næringsstoffer 

Kaningødning er velegnet til spredning i f.eks. køkkenhaven og udmærker sig ved at have et rela-
tivt højt indhold af kvælstof 

Garveri Potentiel mulighed for at opnå biindtægter ved salg af skind fra kaninerne 

Slagteri Mange slagterier afviser at slagte kaniner, og der er kun få slagterier i Danmark, der p.t. påtager 
sig opgaven 

Gårdene Kaninavl stiller ikke de store krav til bygninger, og kan derfor indrettes i nedlagte landbrug, pro-
duktionsbygninger og stalde 

Kaninavlere Kaninavl er oplagt som grundlag for en selvstændig virksomhed enten på fuld tid eller som del-
tidsbeskæftigelse i familiebrug og kan give basis for praktikpladser til og beskæftigelse af dyrepas-
sere  

Skadedyr Kaninavlere kan have problemer med rotter, særligt i forbindelse med kaniner i udendørs anlæg 

Sygdomme  To smitsomme sygdomme kan ramme kaninbestande, hvilket taler for at have flere mindre kanin-
hold og sørge for minimal kontakt mellem disse. 

Bure  Bure tager mindre plads, men er vanskelige at forene med hensynet til dyrenes behov, derfor 
foreslås en standard, så hver avlshun får en løbegård på minimim 3 m

2
 

Kaniner - er længe blevet holdt og avlet som kæledyr, men der er ifølge medierne en stigende efterspørg-
sel både fra restauranter og private, så en bedrift med 100 hunner vil kunne have en omsætning 
på ca. 600.000 kr. 

Andre dyr - kan holdes i kombination med kaninavl, f.eks. fjerkræ og kvæg til naturplejegræsning, som kan 
give mulighed for nicheproduktion af flere fødevarer. 

Foder - kan dyrkes lokalt, så afvekslende fodring kan have for forskellige parametre som dyrenes sund-
hed, vækst, trivsel og kødets kvalitet 

Madspild  Fodringsomkostninger også kan reduceres ved fodring med de tilladte restprodukter fra super-
markeder, frugt og grønt, krydderurter m.v. 

Supermarkedet - får en økonomisk gevinst på ca. 1 kr. pr. kg., der afhentes, og kan høste fordele ved at markeds-
føre sig selv som en forretning, der fremmer landdistriktudvikling, dyrevelfærd og klima ved at 
bekæmpe madspild 

Dialogerne undervejs gav et godt indblik i, hvordan forskellige relationer til kaninerne kunne influere på såvel kaninav-

lernes som kundernes forskellige betragtninger i forhold til at spise kaninkød: Kaninkødet ses både som et sundt og 

bæredygtigt alternativ til lyst kød og fjerkræ, og som en form for overgreb mod kæledyr på linje med den aversion, 

danskere har mod at spise heste- og hundekød, der indgår som almindelige fødevarer i andre kulturer. 

I forbindelse med oprettelsen af et netværk omkring kaninavl er det derfor relevant at forholde sig til, hvordan selve 

kaninavlen kan relateres til opfyldelse af de menneskelige behov på de forskellige planer, som angivet i Maslows be-

hovspyramide.  

De beskrives kort i den følgende tabel: 
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Behov for 
selvrealisering 

Selvværds-behov 

Sociale behov 

Behov for tryghed og sikkerhed 

Fysiologiske behov 

Potentiel kaninavler behovsopfyldelse Maslows behovspyramide 

Selvrealisering kan komme til udtryk gennem udstil-
ling af dyrene, gennem drift af virksomheden som 
kaninavler, samt kunstnerisk eller håndværksmæssig 
virke ud over det sædvanlige, f.eks. at tegne dyrene. 

 

Selvværdet styrkes ved varetagelse af demokratiske 
poster f.eks. i kaninavler grupper eller netværk, at vise 
sin velstand gennem sin ejendoms fremtræden og 
synliggørelse af væsentlige milepæle, jubilæer m.m., 
der giver anseelse og anerkendelse. 

De sociale behov opfyldes gennem fysiske møder med 
ligesindede og deltagelse i Facebook grupper m.m. og 
gennem samvær med dyrene, særligt i det omfang, de 
opfattes som kæledyr. 

Tryghed og sikkerhed opnås gennem skabelse af øko-
nomisk overskud i en selvstændig virksomhed, som 
kan føre til økonomisk uafhængighed. 

Kaninens kød og skind kan i sin oprindelige form siges 
at udgøre jægerens bytte og dermed et rudimentært 
udtryk for føde og skindklæder. 

En sådan analyse kan være et udgangspunkt for at forholde sig til, hvordan den samme aktør kan have flere forskellige 

relationer til en anden aktør, og kan være et vigtigt instrument til eventuelt at italesætte en af potentielle relationer, 

som muligvis ikke er bevidst, fordi den tages for givet eller normalt er af sekundær betydning.  

8.2 PERSPEKTIVER I KANINKLAR 

KaninKlar kan i Figur 10 ses i Krydsfeltmodellen med fire perspektiver, der udtrykker, hvordan projektet kan have en 

effekt eller er udtryk for bevægelser i forhold til de fire perspektiver: 

8.2.1 GLOBALT PERSPEKTIV 

I det globale perspektiv kan KaninKlar ses som et udtryk for visioner og politikker om større bæredygtighed. Det nuvæ-

rende forbrug af kød lægger vægt på (u)forholdsmæssigt store ressourcer og udgør en betydelige belastning for klima-

et. Kaninavl for kødproduktion delvis baseret på fodring med madspild og afsat gennem et system, der i sig selv modvir-

ker madspil, Madsamling.dk, vil bidrage til en grønnere omstilling med mindre ressourceforbrug. 

8.2.2 ABSTRAKT PERSPEKTIV 

I det abstrakte perspektiv ser det ud til, at der mangler regler og administrative procedurer, som projektet vil kunne 

medvirke til at udforme på et forskningsmæssigt grundlag. Disse vil kunne udgøre et godt grundlag for at fastsætte 

værdier og fortælle den historie, kaninavl kan bruge som styrende fortælling i den overordnede ledelse. 

8.2.3 LOKALT PERSPEKTIV 

I det lokale perspektiv vil projekt KaninKlar både byde på vejledning og hjælp til lokale avlere samt kunne være med til 

at revitalisere landdistrikterne gennem ny brug af såkaldt nedlagte landbrug.  

KaninKlar vil kunne være med til at udvikle produktionssystemet både mht. bure og løbegårde samt aflivningssystem og 

mobilt slagteri. Også skindenes videre forarbejdning kan gøres til genstand for studier og udvikling. 

Kaninens dobbeltrolle som hhv. kæle- og slagtedyr kan også være omdrejningspunkt for en formidling på de forskellige 

KaninKlar farme, som kan være med til at sætte fokus på landbruget og fødevareproduktion generelt. 
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8.2.4 KONKRET PERSPEKTIV 

I forhold til landskabet vil en småskala-produktion med kaniner og evt. andre dyr også kunne kombineres med naturple-

je, og dette ville kunne have en positiv indflydelse på de lokale landskaber. Men også den omtalte revitalisering af ned-

lagte ejendomme vil i sig selv kunne have en positiv effekt, og særlig en dyrkning af foder i mindre målestok vil kunne 

bidrage. Herudover kan man også arbejde med udendørs anlæg som en mulighed, i det mindste vil dette kunne være et 

supplement, der gør det muligt at et publikum kan komme og opleve kaninerne i det fri. 

8.3 DEN STYRENDE FORTÆLLING I KANINKLAR 

På baggrund af ovenstående perspektiver kunne en meget kort udgave af den styrende fortælling lyde således:  

Dansk kaninavl som kødproduktion har tidligere været udbredt, men har i flere årtier været ude af billedet som fødeva-

reproducerende erhverv. Det er nu på vej tilbage, og der er derfor behov for forskning i, hvordan det kan optimeres og 

kombineres med andre dyrehold, samt hvordan det evt. kan være en del af en revitalisering af landbrugslandskabet ved 

at genanvende ældre produktionsanlæg. Kaninkød er sundt, magert og indeholder omega 3-fedtsyrer. Det er også kli-

mavenligt, for det koster ca. tre gange så meget korn at producere oksekød som kyllingekød, og kaninkød må formodes 

at ligge tæt på fjerkræ. Kombineres dette med fodring med restprodukter fra supermarkeder (madspild) og direkte 

afsætning til forbrugere gennem online handel og madsamlinger, mindskes vejen fra producent til forbruger, og klima-

påvirkning minimeres yderligere. Kaninavl kan bringe nyt liv til nedlagte landbrug og være med til at skabe liv på landet. 

Ved at avle kaniner med størst muligt hensyn til dyrevelfærd og trivsel og fastlægge normer herfor, kan der skabes et 

brand som f.eks. ”Velfærdskaniner”, der kan inkorporeres i et koncept, der knytter kunderne til producenterne og syn-

liggøre kaninavl som innovativ fødevareproduktion. 

8.4 KANINKLAR SOM GUDP NETVÆRKSPROJEKT 

I forhold til et GUDP projekt viste det sig, at det ikke var muligt at finde tilstrækkelige aktuelle data om kaninavl til at 

udforme en egentlig GUDP ansøgning, da området som nævnt er helt nyt, og det blev derfor besluttet at søge om et 

indledende GUDP netværksprojekt. Formålet med KANIN-KLAR netværksprojektet er derfor at kortlægge barrierer og 

erhvervsmæssige perspektiver og potentialer for udvikling inden for området kaninavl evt. i kombination med fjerkræ-

hold og småskala landbrug og projektet vil gennem en forskningsproces tilvejebringe vidensgrundlag for et egentligt 

innovationsprojekt og skabe grundlag for opbygning og udvikling af netværk for aktører, der kan løfte et GUDP-projekt, 

hvorved den vision, som projektet udspringer af, realiseres og afprøves. Det sker ved kortlægning og analyse af danske 

aktørers viden, samt identifikation af barrierer og potentielle muligheder for udvikling indenfor erhvervet.  

Selve KANIN-KLAR projektet har til formål at skabe grundlag for at igangsætte et længerevarende, tæt og tillidsfuldt 

netværket samarbejde mellem aktørerne med henblik på senere projekter, og aktiviteterne sigter derfor på en afklaring 

og kortlægning med henblik på at definere egentlige forsknings - og udviklingsaktiviteter til en senere GUDP-ansøgning.  

Netværk vil bestå af aktører fra forskellige dele af værdikæden – foderproducenter, supermarkeder, opdrættere af 

avlsdyr, produktionsdyr, slagterier og garverier, samt aktører i afsætningsleddet. Desuden deltager forskere fra Århus 

og Aalborg Universitet inden for hhv. agroøkologi og landdistriktudvikling, idet projektet og netværket er tværfagligt:  

1. På den ene side sigtes der på at skabe et fagligt grundlag for dansk forskning i kaninavl. Der findes en del uden-

landsk forskning, men da kaniner ikke har været produktionsdyr i Danmark i de sidste ca. 50 år, er der behov 

for en opdatering af viden på området baseret på studiet af udenlandske kilder kombineret med en kortlæg-

ning af de særlige muligheder, kaninavl kan have i en dansk landbrugsmæssige sammenhæng og ikke mindst 

fordele og evt. ulemper ved den i dette projekt skitserede småskala-produktion. 

2. På den anden side kan projektet i kraft af sine helt særlige kombinationer af ressourceudnyttelse, produktion- 

og afsætningsmuligheder gennem netværk være omdrejningspunkt for en bevægelse, der kan finde en bedre 

balance, hvor landskaber, vand, klima, natur, dyr og mennesker kan spille sammen om trivsel og sundhed, og 

hvor nye typer af jordbrug er attraktive i fremtiden. Dette kan ske gennem et innovationsnetværk for natur, 
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erhverv og mennesker, hvor forskning inden for forskellige områder koordineres med henblik på at skabe et 

optimalt samspil både i hele værdikæden og i samfundsmæssig sammenhæng. 

Offentlige myndigheder i form af f.eks. Fødevarestyrelsen inddrages i relevant omfang. Desuden involveres diverse 

aktører, medier og uddannelsesinstitutioner i formidlingen af projektets resultater, idet projektets succes i høj grad er 

afhængigt af, at projektets budskab og resultater når ud til brede kredse både inden for produktion og forbrug. 

Etablering af et innovativt dialogforum og nye partnerskaber kan skabe vækst, udvikling og specifikt danske konkurren-

cemæssige fordele til gavn for miljø, sundhed, erhverv og beskæftigelse både i landbrugserhvervet og i dansk fødevare-

produktion, i restauranter og private hjem. Derudover en revitalisering af periurbane og agrare områder, hvor småska-

laproduktion kan fungere som udgangspunkt for ny bosætning, branding via lokale fødevarer og turisme. Dette blev 

omdrejningspunktet for ansøgningen om et forskningsprojekt til Erhvervsstyrelsen Landbrugspulje. 

8.5 ASPEKTER AF ET FORSKNINGSPROJEKT: NYT LIV TIL OMRÅDET VED HEJREDE SØ 

I forlængelse af arbejdet med KaninKlar som GUDP projekt blev tankerne om revitalisering af landdistrikterne gennem 

ny animalsk omstilling genstand for endnu en ansøgning om et forskningsprojekt til Landdistriktspuljen. I den forbindel-

se blev Krydsfeltsmodellen ikke direkte anvendt, da projektet blev sat sammen af elementer, der i forvejen var til stede, 

og som man i ANT terminologi kunne kalde ”sorte bokse”: 

 Frie Bønder – Levende Land havde i deres erhvervspolitiske program skitseret en løsning, der kunne afprøves 

 Et antal landmænd og lodsejere ved Hejrede Sø – heriblandt dette speciales forfatter -  havde gennem længere 

til overvejet mulighederne for en løsning på en afvandingsproblematik for området der indebar jordfordeling 

 KaninKlar blev den tredje sorte boks, der kunne ses som en mulighed for at aktivere de to andre og derved 

skabe grundlag for en omformning af landskabet ved Hejrede Sø 

Disse tre elementer kunne kombineres, således at et specifikt landskab kunne sættes i spil som potentielt område for at 

afprøve mulighederne i KaninKlar i praksis. Det førte til formulering af følgende styrende fortælling i den landskabsori-

enterede del af projektansøgningen, som er medtaget herunder i lettere redigeret form. 

8.5.1 DEN STYRENDE FORTÆLLING I ET LOKALT LANDSKABSPROJEKT 

Er deleøkonomi, crowdfunding og nicheproduktion nye ord for andelsbevægelse, fælleskasse og husmandsbrug? Det er 

spørgsmålet, som bringes i spil på et område ved Hejrede Sø i Naturpark Maribosøerne med udgangspunkt i forenin-

gen Frie Bønder - Levende Land’s erhvervspolitiske program ”Fremtiden på Landet” i kombination med GUDP 

netværksprojektet kanin-klar, hvor et aktionsforskningsprojekt vil afdække mulighederne for, hvordan et lokalt 

initiativ om udvikling af naturpark maribosøerne som turistdestination i kombination med markedsføring af nye 

produkter kan lykkes med at opbygge et nyt brand baseret på de særlige lokale potentialer og kvaliteter.  

8.5.2 BAGGRUND – ERHVERVSPOLITISK PROGRAM SØGES REALISERET 

I foreningen Frie Bønder - Levende Land’s erhvervspolitiske program ”Fremtiden på landet” fra 2009 står: 

Egentlig nytænkning og udvikling af landbruget skabes i dag af de små og selvstændige 

landmænd, der har viden og mod til eksperimenter. Efter vor opfattelse tilhører fremtiden 

de mindre, fleksible landbrug – landbrug, som på en håndværksmæssig og bæredygtig 

måde fremstiller kvalitetsprodukter primært til lokal afsætning. http://levende-

land.dk/program.pdf  

Denne målsætning er viderebearbejdet i Dalby-planen, hvor beregninger i 2009 viste, at en udstykning af et landbrug på 

600 HA, som i 2009 forudsattes at have en gæld på 180 mio. kr. og et skattegrundlag på 1.750.000 kr. kunne udstykkes, 

http://levende-land.dk/program.pdf
http://levende-land.dk/program.pdf
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så det samme areal i 2019 kunne rumme 19 gårde med et samlet skattegrundlag på 17.600.000 – altså i runde tal 10 

gange så højt et skattegrundlag. 

Et sådant skattegrundlag vil selvsagt give et meget bedre afsæt for lokal og kommunal økonomi og dermed skabe helt 

anderledes forhold for landdistriktudviklingen. Men holder tallene i 2017? Eller har udviklingen ændret vilkårene, så 

resultatet vil være et helt andet og måske bedre? En opdatering af datagrundlaget for beregning af skattegrundlaget i 

2009 vil kunne give svaret på dette. Og for at gøre det helt konkret, søges det beregnet med henblik på at blive realise-

ret ved Hejrede Sø i Naturpark Maribosøerne på Lolland. Ideen til hele projektet skyldes nemlig en henvendelse fra 

lokale initiativtagere, der ønskede at finde en egnet lokalitet til kaninavl. Dette falder sammen med, at flere lodsejere 

omkring Hejrede Sø gennem længere tid har søgt at finde en mulighed for at løse de lokale konflikter mellem landbrug 

og natur, som skyldes de særlige forhold omkring afvanding af Hejrede Sø, og som kunne løses gennem en multifunkti-

onel jordfordeling. Naturstyrelsen har gennem mange år opkøbt landbrugsarealer ved søen for at understøtte dette. 

Muligheden for at indføre kaninavl som en stedspecifik produktionsform kombineret med en realisering af tankerne 

bag Dalbyplanen vil således kunne kombineres til en løsning med fire potentielle benefits: 

1. Introduktion af en ny animalsk produktion som grundlag for revitalisering af områdets landbrugsbygninger. 

2. Multifunktionel jordfordeling med mulighed for tilpasning af driften til en mere naturvenlig form. 

3. Lokal branding af fødevarer der produceres med optimal bæredygtighed. 

4. Nye muligheder for formidling af både landbrug og natur i Naturpark Maribosøernes kulturlandskab. 

NATUR OG LANDBRUG UNDER PRES 

Naturpark Maribosøerne har vanskeligt ved at leve op til kriterierne for en dansk naturpark som specificeret af Frilufts-

rådet, efter hvilke man skal arbejde for øget biodiversitet og offentlig adgang til naturen. Naturstyrelsen har imidlertid i 

samarbejde med Guldborgsund Kommune af økonomise årsager omlagt de to eneste offentlige naturområder i Natur-

park Maribosøerne, som ligger ved Hejrede Sø, til landbrug, og naturindholdet har i flere år været stærkt under pres, 

sådan som det biolog og lodsejer i Naturpark Maribosøerne Jimmi Spur Olsen dokumenterede det i sin præsentation på 

Dansk Landskabsøkologisk forenings årsmøde, se http://landskabsoekologi.dk/wp-content/uploads/2017/03/9-

Naturpark-Maribos%C3%B8erne.pdf.  

Baggrunden for, at Naturstyrelsen har store offentlige områder ved Hejrede Sø, er et gammelt ønske om at retablere 

naturlige vandstandsforhold i Hejrede Sø. Landbruget har gennem årene pumpet søen stadig længere ned, og der ver-

serer i øjeblikket en sag i Naturklagenævnet foranlediget af, at Guldborgsund Kommune har ønsket at imødekomme 

landbrugets krav om yderligere sænkning af den lovlige minimumskote, således at søen mister halvdelen af sit volumen. 

Imidlertid har dette tiltag en begrænset levetid, for den drænede jord fortsætter med at ”sætte sig”, så dræningen 

bliver fortsat sværere. Dette er landmændene i området helt bevidste om, og flere ønsker derfor at fremme en løsning, 

der tilgodeser både landbrug og natur. Tre lodsejere, der har jord ved den sydlige ende af Hejrede Sø, har derfor vist 

interesse i et projekt, der lige som Realdanias Collective Impact kan operere med en multifunktionel jordfordeling. 

Langs Hejredevej ligger endvidere flere små landbrug, som også kunne omfattes af projektets beregninger. Det er pro-

jektets mål at beregne og belyse, hvordan en udstykning af dette område kan sammentænkes med en fortsat drift af 

flere mindre brug langs Hejredevej, hvis bygninger ligger mere eller mindre ubenyttede hen. For at vurdere anvendel-

sen er det nødvendigt indledende at se på dette initiativ i forhold til gældende bestemmelser og planer for området og 

deres forvaltning. Det drejer sig om: 

 Landskabet som en del af Guldborgsund Kommunes ressource 

 Fredningsbestemmelser 

 Natura 2000 planer 

 Regulativ for pumpelaget 

 Statens vandplaner og vandrammedirektivet 

 Naturpark Maribosøerne certificering med strategi og handleplan for bæredygtig turisme 

 Muligheder i jordfordeling og tilskud 

http://landskabsoekologi.dk/wp-content/uploads/2017/03/9-Naturpark-Maribos%C3%B8erne.pdf
http://landskabsoekologi.dk/wp-content/uploads/2017/03/9-Naturpark-Maribos%C3%B8erne.pdf
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11, Muligt projektområde: Naturstyrelsens arealer er markeret med gult, de tre lodsejeres med lyserødt (kort fra arealinfo.dk). 

8.6 FORMIDLING SOM STEDBUNDEN BRANDING  

8.6.1 LANDBRUGETS ARKITEKTUR SÆTTES I SPIL I FORMIDLINGEN 

Formidlingsdelen i dette projekt tager udgangspunkt i hensigten om at sammenholde de historiske erfaringer om ani-

malsk omstilling og revitalisering af landdistrikter med nutidens muligheder og udfordringer. Det historiske perspektiv 

kan formidles via arkitektur og funktion, for i projektområdet ligger mange bygninger, der afspejler udviklingen i 1900-

tallets landbrug. Hvor frilandsmuseerne i dag har fokus på bygninger fra før 1900-tallet (på frilandsmuseet i Brede er 

museets mest moderne hus f.eks. Brugsen fra Stadager, som er opført 1907, og i Maribo er den nyeste bygning en lade 

fra begyndelsen af 1860'erne), kan projektet bygge bro til vore dages landbrug og formidle landbruget som karaktergi-

vende landskabselement i Naturpark Maribosøerne. Langs Hejredevej ligger flere såkaldt nedlagte landejendomme, 

hvoraf flere i dag ikke er beboede, men hvor såvel beboelse som driftsbygninger stadig er til stede, og faktisk er dette 

område i kraft af jordens bonitet stadig udstykket i flere mindre brug, bortset fra tre store jordbesiddere, hvoraf de to 

altså er interesseret i at udstykke. Denne bygningsmasse kan – med afsæt i en ny animalsk produktion – revitaliseres og 

fungere som udgangspunkt for en moderne udstykningsbevægelse. 

8.6.2 FORMIDLING MED FOKUS PÅ DIREKTE OPLEVELSE PÅ STEDET 

Herved kunne der dannes grundlag for at forvandle ca. 2 km af Hejredevej til et sammenhængende natur- og land-

brugsområde, hvor de nu nedlagte landbrugs tomme bygninger kunne blive bragt i spil som et sammenhængende 

forsknings-, formidlings- og familieferieoplevelses center med fokus på landbrugets forhold til naturen og dets historie i 

1900-tallet. Flere tv-udsendelser som Bonderøven, Skru tiden tilbage og senest Hjem til Gården har vist en stor interes-

se for at genopleve og genopdage forrige århundredes landbokultur. Dette kan gøres gennem besøg på stedet eller 

gennem overnatninger i husene, hvor det nærliggende Godstedlund B&B kunne være udgangspunkt for turismen alle-

rede fra 2018. Projektet kunne skabe konkrete forudsætninger for at formidle: 

1. En historisk dimension: Landbrugets udvikling i 1900-tallet og dets betydning for udviklingen i landdistrikterne. 

2. En fremtidsrettet forskningsmæssig dimension: Muligheder for animalsk omstilling og revitalisering gennem en 

ny udstykningsbevægelse. 

3. En praktisk-økonomisk dimension: Økologisk og konventionel produktion på et bæredygtigt grundlag, der giver 

bedre plads til natur og mulighed for at kombinere fødevareproduktion med oplevelsesøkonomi i form af 

stedbundne oplevelser og et narrativ, der kan fungere som afsæt for branding (som f.eks. Svanholm og Knu-

thenlund). 
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8.6.3 PERSPEKTIVER  

På samme måde som Lejre Forsøgscenter eller Sagnlandet Lejre formidler historie for børn og voksne, kan Området ved 

Hejrede Sø formidle landbrugets nyere historie og vise at landbruget også tager et ansvar for, hvordan fremtiden skal se 

ud. Projektet kan her hente inspiration i Sagnlandet Lejres værdigrundlag, der tager udgangspunkt i følgende nøgleord: 

”Mangfoldighed – i menneskers kultur, selv- og omverdensforståelse belyst i historisk perspektiv. 

Forståelse – af sammenhænge mellem kulturel baggrund og natursyn og ressourceudnyttelse. 

Ansvar – for en bæredygtig forvaltning af kultur- og naturarv.” 

( http://www.sagnlandet.dk/om-sagnlandet/vision-og-mission/)  

- og sætte disse ord i spil i en formidling af landbruget, som det fungerer i dag, i fuld overensstemmelse med Frie Bøn-

der – Levende Lands fokus på ”et rentabelt og bæredygtigt landbrug, hvor både det traditionelle, specialiserede og det 

multifunktionelle landbrug kan udfolde sig på hver sin vis”.  

Dermed kan projektet vise vej for et lignende landbrugsmæssigt tiltag med tre funktioner: 

1. Forskning i animalsk omstilling og revitalisering af områdets landbrugsbygninger som afsæt for at skabe nye, 

varige og utraditionelle arbejdspladser i landdistrikterne 

2. Formidling af landbruget i fortid, nutid og fremtid som afsæt for stedspecifik branding 

3. Familieoplevelse og -ferie som afsæt for direkte formidling af projektets samfundsmæssige perspektiver 

8.6.4 FORVENTEDE RESULTATER 

En del af informationsprojektets aktivitet er intern, idet den vedrører udformningen af en projektbeskrivelse, som kan 

danne grundlag for en fælles ansøgning, hvor lodsejere i samarbejde med Naturstyrelsen og Guldborgsund Kommune 

kan søge projektmidler til det omtalte jordfordelingsprojekt, der også vil kunne arbejde med etablering af vådområder 

og retablering af vandstanden i Hejrede Sø. 

Den udadvendte del af informationsdelens aktivitet vil bl.a. omfatte en fremlæggelse af projektets resultater ved et 

offentligt møde der afholdes i samarbejde med Frie Bønder – Levende Land og Dansk Landskabsøkologisk Forening. 

Begge foreningers bestyrelser har behandlet projektet på bestyrelsesmøder og bakker op om det. 

http://www.sagnlandet.dk/om-sagnlandet/vision-og-mission/
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9 DISKUSSION OG PERSPEKTIVERING 

Krydsfeltsmodellen kan ses som et bud på et værktøj i form af en model, der i større omfang skaber mulighed for at 

forholde sig til de immaterielle aspekter, der kan være relevante ved landskabsforvaltning og landdistriktsudvikling. Alle 

modeller simplificerer og er i sig selv udtryk for en udvælgelsesproces. Men ved at lade Krydsfeltsmodellen skabe en 

meget generel ramme, der kan bruges som udgangspunkt for at placere aktører i relation til de fire perspektiver, som 

går igen i både landskabsforvaltning og landdistriktsudvikling, får man dels en ”indbygget tjekliste”, der kan inspirere i 

afsøgningen af relevante aktører, dels et udgangspunkt for at forholde sig til dem i en overordnet kontekst. Man kan så 

lade beskrivelsen af disse og deres indbyrdes relationer udfolde sig så at sige organisk ved at analysere deres samspil 

også ud fra forskellige positioner, f.eks. som både ejer og borger. Det betyder, at man får et friere udgangspunkt for at 

formulere en styrende fortælling, idet det bliver samspillet – netværket – der styrer denne, og på den måde afspejler 

det, der umiddelbart giver mening.  

Til dette formål kan man for så vidt anvende flere forskellige analyseværktøjer, for det er muligt at anvende flere for-

skellige videnskabelige metoder, når man vil bestemme og kortlægge de mest relevante faktorer. ANT kan på denne 

måde især understøtte den styrende fortælling, idet denne teori i høj grad anvender en deskriptiv metode til at skabe 

en klar bevidsthed både om aktører og deres indbyderes påvirkninger og relationer. Ved gennem denne proces at de-

stillere en mening ud af disse betragtninger, kan der i processen skabes konsensus om denne mening, så de enkelte 

aktører og relationer kan systematiseres og vægtes som baggrund for beslutningsprocesser. I eksemplet med kaninavl 

blev dette således formuleret i en overskrift, der med få ord kunne understrege kaninerne mulige rolle som bæredygtig 

fødevare: ”fra madspild til madsamling”. 

Krydsfeltsmodellen kan forenes med såvel traditionelle naturvidenskabelige analyser og andre metodiske tilgange, idet 

en beskrivende ANT tilgang er åben for at studere relationer og aktører ud fra de synsvinkler, der giver mest mening – 

også i forhold til immaterielle aktører og dermed til elementer, der er egnede til at påvirke følelser hos de mennesker, 

der berøres af et projekt. På den måde understøtter det italesættelse af problematikker på måder, der fremmer for-

valtningens eller projektledelsens indsats for at implementere de løsningsmodeller, der egner sig bedst til at håndtere 

Wicked Problems. Gennem en styrende fortælling, der kan virke som et samlende element og dermed facilitere et sam-

arbejde, kan Krydsfeltsmodellen medvirke til at omsætte strategier til handling i såvel landskabsforvaltning som landdi-

striktsudvikling. 

9.1 KRYDSFELSTMODELLEN SOM ANALYSEVÆRKTØJ I PROJEKTARBEJDE 

Krydsfeltsmodellen kan derfor være et bud på et værktøj, der kan anvendes til at analysere en given problemstilling, 

forvaltnings- eller udviklingsopgave for landskabsforvaltning og landdistriktsudvikling, idet den kan afspejle og håndte-

rer mange elementer i det hyperkomplekse samfund ved at sidestille dem og være udgangspunkt for en beskrivelse af 

de aktører, processer og tendenser, der umiddelbart forbindes med planlægning og forvaltning af landskaber, og i prin-

cippet inddrage et ubegrænset antal relevante aktører også i et globalt perspektiv. På baggrund af dette er det muligt at 

udforme det narrativ, der kan udgøre et ledelsesværktøj i såvel planlægnings- som implementeringsprocesserne både 

på det strategiske, taktiske og operative niveau. 

Krydsfeltsmodellen kan måske kritiseres for at være af en meget generel karakter, idet den åbner så meget op for ind-

dragelse af aktører på alle planer, men den tjener til at arbejde systematisk med disse aktører ved at fungere som 

ramme for beskrivelserne. Den vil kunne benyttes med udgangspunkt i mange former for input, og f.eks. vil aktørerne 

kunne identificeres og anbringes på modellen gennem en brainstorm, hvor man noterer forslag ned på post-it lapper. 

Derved kan den virke medinddragende på et meget lavpraktisk plan, så den vil kunne anvendes også af markarbejdere, 

der står for at føre projekter og processer ud i livet, også når et projekt har karakter af bottom-up. 

Når man har identificeret de mest meningsgivende og dermed relevante elementer, kan disse indgå i formuleringen af 

den styrende fortælling. Krydsfeltsmodellen egner sig derfor også som metode til at omsætte de iagttagelser, analysen 

frembringer, til et stærkt narrativ. Med udgangspunkt i Krydsfeltsmodellen vil processen kunne være dokumenterbar og 
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derfor fungere som generator af en fakta-baseret styrende fortælling. Denne kan også omfatte de relevante trends og 

tendenser, og derfor lettere omsættes i enkle – men ikke forenklede – budskaber, der egner sig til at blive kommunike-

ret gennem såvel traditionelle som sociale medier. Dermed kan den skabe et stærkt udgangspunkt for at gennemføre et 

projekt eller en forvaltningsopgave. 

9.2 KRYDSFELTSMODELLEN OG IMPLEMENTERING AF POLITIK 

Krydsfeltsmodellen indeholder foruden et analyseværktøj også en potentiel løsningsmodel, idet Krydsfeltsmodellen 

lægger op til en dialogorienteret tilgang, der både kan anvendes ved udvikling og implementering af politik.  

Krydsfeltsmodellen er således tænkt som et værktøj, der kan anvendes ved politikdesign med det formål at gøre forkla-

ringen og formidlingen bedre egnet til implementeringsprocessen. Politikdesign kan være afgørende for, om en given 

politik kan gennemføres, også selv om de nødvendige midler er til stede, og det gælder i høj grad politikker, der vedrø-

rer landskabsforvaltning og landdistriktudvikling. Tænk blot på Nationalpark Møn, hvor det ikke lykkedes at overvinde 

den tillidskløft, der er mellem myndighederne og de enkelte jordbrugere og Skjern Å (Pilotprojekt Nationalpark Møn, 

2005, Hansen 2003). Disse er eksempler på, at det særligt nødvendigt ”at signalere det politiske rationale til implemen-

teringsaktørerne, stimulere deres commitment over for opgaven og hjælpe til med at opbygge den fornødne kapacitet 

til, at de kan løse opgaven” (Winther, Nielsen, 2010, s. 71). Krydsfeltsmodellen ville i en sådan sammenhæng kunne 

anvendes til at afdække og analysere de forskellige aktørers holdninger og prioriteringer, således at man som udgangs-

punkt havde nedre mulighed for at samle aktørerne om opgaven gennem en styrende fortælling, der tog afsæt i aktø-

rernes oplevelser. Måske kunne det have været med til at overvinde tillidskløften? 

Krydsfeltsmodellen kan også ses som et redskab til at koordinere og informere implementeringsaktørerne, således at 

implementeringsproblemer som følge af afhængighedsrelationer minimeres. Krydsfeltsmodellen vil kunne bruges til at 

identificere sekventielle og reciprokke afhængighedsrelationer, således at det er muligt at tilrettelægge implementerin-

gen, så den tager højde herfor, f.eks. gennem supervision fra en central projektledelse, og i tilfælde af såkaldt ”pooled” 

eller parallel relation, hvor en central ledelse implementerer gennem flere instanser samtidig, vil den styrende fortæl-

ling, som den udformes ved hjælp af krydsfeltsmodellen, være egnet til at synliggøre og koordinere de forskellige ind-

satsområder i forhold til projektet (Winther, Nielsen, 2010)  

Det samme vil gøre sig gældende ved et privat-offentligt samarbejde gennem ”implementeringsnetværk” eller ”net-

værksstyring”, hvor den offentlige sektor håndterer komplekse problemer, den ikke kan løse alene, og derfor også in-

volverer private aktører i opgaveløsningen, og en klar kommunikation og analyse derfor kan være afgørende for imple-

menteringens koordinering og succes. Ved at anvende krydsfeltsmodellen som fælles referenceramme er det måske 

muligt at minimere forbruget af de ressourcer, der går til at udvikle og vedligeholde samarbejdet, idet en synliggørelse 

af det fælles udgangspunkt alt andet lige skaber bedre udgangspunkt for dialog og koordinering (Winther, Nielsen, 

2010).  

Ligeledes kan det forventes, at markarbejderne vil være bedre i stand til at navigere i forhold til det krydspres, de typisk 

oplever, når der sjældent er ”sikker viden og fuldstændig konsensus om metoder og prioritering” (Winther, Nielsen, 

2010, s. 106), idet krydsfeltsmodellen forhåbentlig vil gøre det nemmere at overskue, hvor der f.eks. mangler viden, 

eller hvor der skal arbejdes mere intenst på at skabe den fornødne konsensus. 

Krydsfeltsmodellen vil også ledelsesmæssigt kunne fungere som udgangspunkt for bedre kommunikation om et projekt 

eller en forvaltningsopgave, som kan bruges til at udligne den informationsasymmetri, som kan virke problematisk i et 

principal-agent forhold, hvor principalen (f.eks. projektlederen) søger at styre agenternes (markarbejdernes) adfærd, 

men hvor agenterne kan forsøge at suboptimere ved ikke at arbejde for det overordnede mål (Winther, Nielsen, 2010). 

Her kan en konsensus etableres med fælles forståelse baseret på krydsfeltsmodellen, som også vil kunne fungere i for-

hold til opstilling af delmål, der gør det nemmere at motivere agenten til at demonstrere den ønskede målopfyldelse, 

da tydelighed her vil være afgørende for agentens oplevelse af sin egen præstation. 
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Denne tydeliggørelse vil også mindske det skøn, de enkelte agenter ellers ville kunne lægge for dagen, når de udfører 

arbejdet, og som også kan være en kilde til problemer i implementeringen. På samme måde vil agenternes bedre fun-

derede forståelse udgøre en fordel i deres daglige arbejde med de målgrupper, der er omfattet af et projekt eller en 

forvaltningsopgave. Dette kan være af afgørende vigtighed, når man betænker, at landdistriktudvikling og landskabs-

forvaltning er områder, der i høj grad kan tænkes at være relativt stærkt politiserede i agenternes bevidsthed, hvor 

deres stærke holdninger således bevirker, at de måske i deres adfærd umiddelbart vil være tilbøjelige til at politisere på 

måder, der ikke er hensigtsmæssige set fra principalens side(Winther, Nielsen, 2010). 

Krydsfeltsmodellens potentielle svagheder hænger sammen med, at dens sigte er at afspejle en kompleks virkelighed, 

og valget af aktører og relationer vil til enhver tid afspejle overblikket og analyseevnen hos den eller de, der benytter 

modellen som værktøj. Derudover kan det anføres, at det billede, Krydsfeltsmodellen levere, måske kan have en ten-

dens til at blive statisk eller stationært og derved ikke afspejle en dynamik, der gør sig gældende i et givet område eller 

mellem givne aktører. Det er derfor op til de ansvarlige for modellens anvendelse at tilse, at disse eventuelle strømnin-

ger og bevægelser registreres og inddrages, så Krydsfeltsmodellen ikke kommer til at virke kontraproduktivt og fasthol-

der en problematik eller uhensigtsmæssige relationer, når og såfremt de ikke længere er aktuelle. 

Flere afprøvninger af Krydsfeltsmodellen i andre sammenhænge vil sikkert kunne medvirke til, at der udvikles mere 

standardiserede tilgange til at arbejde med Krydsfeltsmodellen som projektstyringsværktøj. Her vil det være særligt 

interessant at se, hvordan modellen kunne medvirke til at afspejle en udvikling over tid, idet Krydsfeltsmodellen jo er 

begrænset af at være todimensionel i sin konkrete praktiske udformning og dermed underlagt disse begrænsninger i 

forhold til at afspejle en udvikling. 
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10 KONKLUSION 

Spørgsmål 1 i problemformuleringen lød: ”Er det muligt at udforme et konkret værktøj i form af en model, der i større 

omfang skaber mulighed for at forholde sig til de immaterielle aspekter, der kan være relevante ved landskabsforvalt-

ning og landdistriktsudvikling?” 

Den komparative analyse af modeller, der i dag bruges i landskabsforvaltning og landdistriktsudvikling, viste at 

de faktorer, de nuværende modeller vægter som baggrund for beslutningsprocesser i landskabsforvaltning og 

landdistriktsudvikling, er forskellige både mht. hvordan de identificeres og analyseres. Modellernes fokus ligger 

typisk på materielle forhold og de dertil knyttede foreteelser som erhverv og servicefaciliteter, mens særlig 

landdistriktsudvikling inddrager menneskelige faktorer og relationer i forhold til bestemmelse af lokale ressour-

cer og organisatoriske forhold. Fælles for landskabsforvaltning og landdistriktsudvikling er dog sigtet med at 

kunne mobilisere aktører omkring forvaltnings- og udviklingsopgaver, og til det formål er det nødvendigt at tage 

hensyn til de immaterielle aspekter – værdier, følelser, samarbejdsrelationer – og behovet for at arbejde med 

feedback, og modeller for implementering af politik viser, at det er muligt at afspejle dette. Både i landskabsfor-

valtning og landdistriktsudvikling er der behov for en samlet forståelse, en helhedsopfattelse, som kan gøres til 

udgangspunkt for iværksættelse af de ønskede forandringsprocesser. Ved at kombinere træk og tilgange fra de 

forskellige modeller kan der tages højde for de immaterielle aspekter og forholde sig til dem i forvaltning og pro-

jektarbejde. 

Spørgsmål 2 i problemformuleringen lød: ”Hvordan kan et analyseværktøj kortlægge de mest relevante faktorer, så de 

kan systematiseres og vægtes som baggrund for beslutningsprocesser i landskabsforvaltning og landdistriktsudvikling? 

Analyserene og diskussionen af de forskellige teoretiske tilgange til landskabsforvaltning og landdistriktsudvikling 

bag de omtalte modeller viste, at det ikke var tilstrækkeligt at anvende rationelle og/eller naturvidenskabelige 

metoder i arbejdet med planlægning og projekter, men at disse typer af aktiviteter er så komplekse og omfatter 

så mange aktører, at de afføder problemer af den type, der benævnes Wicked Problems, og som snarere kræver 

en sociologisk og psykologisk tilgang for at kunne håndteres i forhold til de emotionelle aspekter, de indeholder.  

For bedst muligt at udforme et konkret analyseværktøj, der i større omfang skaber mulighed for at forholde sig 

til de immaterielle aspekter i landskabsforvaltning og landdistriktsudvikling, kan forskellige sociologiske tilgange, 

herunder Aktør Netværk Teorien (ANT), inddrages til at beskrive de relevante faktorer. Én af grundene til at fore-

trække ANT er, at ANT belyser relationer mellem alle typer aktører inklusive fysiske objekter og steder samt mu-

liggør at trends og idéer kan ses på linje med disse. Ved at disse sidestilles opnår man et bedre udgangspunkt for 

analysen, og derved kan beslutningsprocesserne bedre funderes i forhold til de mest relevante faktorer. I den 

sammenhæng ses udviklingen af Krydsfeltmodellen som analyseværktøj til først landskabsforvaltning og siden 

landdistriktsudvikling som et udtryk for disse træk. 

Spørgsmål 3 i problemformuleringen lød: ”Kan dette forenes med en metodisk tilgang, der understøtter forvaltningen 

eller projektledelsen i at implementere en eller flere løsningsmodeller, der egner sig til at håndtere Wicked Problems og 

omsætte strategier til handling i såvel landskabsforvaltning som landdistriktsudvikling?” 

Kravene til håndtering af Wicked Problems viste behovet for en ”gør-det-selv tilgang” med fokus på at mobilisere 

deltagerne i en proces, hvor et samarbejde kan føre til løsning af den forhåndenværende opgave, og i forhold til 

arbejde med ”implementeringsnetværk” stilles også krav til en samarbejdsorienteret praksis. En metodisk til-

gang, hvor de relevante faktorer italesættes i en styrende fortælling er velegnet til at løse disse opgaver. Dette 

blev afprøvet i praksis, da Krydsfeltsmodellen blev udgangspunkt for to konkrete projekter om kaninavl med fle-

re aktører. Projekterne viste modellens anvendelighed til at formulere en styrende fortælling, der kunne forene 

aktørerne og derved skabe forudsætninger for at omsætte strategi til handling. Dermed kan Krydsfeltsmodellen 

være særlig nyttig i relation til vilkårene i det post-faktuelle samfund, idet den gør det enklere for alle, der er in-

volveret i et projekt at knytte an til en styrende fortælling, der er baseret på en dokumenterbar analyse, og som 

derfor egner sig bedre som udgangspunkt for kort og koncis kommunikation også via sociale medier.  
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12.1.1 FORORD  

Denne første version af projektoplægget til projektet KaninKlar vil jeg tage udgangspunkt i den samlende model for 

landskabsforvaltning og landdistriktudvikling, som jeg i skrivende stund er ved at formulere i mit masterspeciale. Mo-

dellen er tænkt som et ”landkort”, hvorpå man kan identificere væsentlige trends og problemstillinger og relatere dem 

til hinanden, således at man på baggrund af en analyse kan formulere en styrende fortælling, der kan anvendes som 

ledelsesredskab i udviklings- eller forvaltningssammenhænge. Jeg har benævnt modellen ”krydsfeltsmodellen”, fordi 

den lige som et krydsfelt i traditionel frostand kan skabe forbindelser på kryds og tværs og derigennem nye dialoger og 

diskurser. 

 

12, Et traditionelt krydsfelt, her til en gammel telefoncentral. 

Disse nye forbindelser kan også ses som nye relationer i en aktør-netværks sammenhæng, som kan skabes i løbet af et 

udviklingsprojekt, eller det kan bruges til at identificere potentielle problemer eller konflikter, der bør undgås. Formålet 

med at konstruere krydsfeltsmodellen er at skitsere den globale arena, hvorpå alting udfolder sig, således at man i ana-

lysen har den størst mulige sandsynlighed for at identifikationen af enkelte aktører (det være sig mennesker, dyr, ting, 

regler eller maskiner) og deres indbyrdes relationer.  

12.1.2 KRYDSFELTSMODELLEN 

Krydsfeltsmodellen baserer sig teoretisk på en revideret udgave af modellen for landskabsforvaltning udviklet af Prim-

dahl og Kristensen (Primdahl og Kristensen 2000). I relation til landskabsforvaltning er det landskabet, der er i fokus, og 

de påvirkninger, mennesker har på landskabet som ejere og producenter.  

I relation til landdistriktudvikling er det derimod primært menneskets udbytte af sin relation til landskabet, der er fokus 

på, og dermed produktionssystemet (Lyndelse 2016), se Figur 13 
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Samtidig skabes et udtryk for en lodret akse mellem det kollektive (globale og abstrakte) og det individuelle (lokale og 

konkrete) – en akse, som også kan ses som et udtryk relationen mellem individet og markedet i en produktudviklings-

sammenhæng (Lyndelse 2016). Markedet bliver så at sige det centrale i modellen, idet producenten bruger landskab og 

natur til via produktionssystemet at tilvejebringe et produkt, der under opsyn af det juridiske system bringes til forbru-

gerne på det globale marked, symboliseret ved den store pil i figuren. Pilen illustrerer således en rent stoflig vandring af 

råvarer fra landskabet der forarbejdes via produktionssystemet, som opererer på baggrund af de gældende regler og 

bringer produktet til forbrugeren (kunden).  

Bemærk at bevægelsen fra ressourcer til forbruger er modsat rettet i forhold til påvirkningen, der symboliseres ved de 

små pile – disse går fra det globale til det lokale via det abstrakte administrative system og påvirker i sidste ende land-

skabet og/eller de naturlige ressourcer, der indgår i produktionen. Man kan med andre ord se denne påvirkning som en 

reaktion eller feedback. 

Krydsfeltsmodellen er imidlertid en overordnet model, der betragter forskellige dimensioner og aktører og ser dem 

organiseret i et indbyrdes samspil. Den enkelte aktør kan på denne måde nok bestemmes ud fra sin funktion og betyd-

ning, men de individuelle relationer mellem aktørerne er ikke tydelige i denne model.  

Her er det relevant at påpege, at Krydsfeltsmodellens inspiration er hentet i Primdahl og Kristensen (Primdahl og Kri-

stensen 2000), som fokuserede på de relevante sammenhænge i forhold til landbrug og landskab – og ikke var en over-

ordnet forklaringsmodel. Landskabsforvaltning er i sit udgangspunkt en naturvidenskabelig disciplin, men jo længere 

væk fra landskabet og naturen, problemstillingen kommer, jo mere åbenlyst bliver det, at det menneskelige element i 

form af såvel individuelle som kollektive processer og behov øver indflydelse på de beslutninger, der kendetegner ud-

viklingen. 

Hertil kommer udviklingen på andre områder, først og fremmest det teknologiske, der har en vidtgående indvirkning på 

vores opfattelse af virkeligheden, f.eks. i forhold til begreber som tid og afstand. Der er derfor behov for en mere sam-

menhængende forklaringsmodel, der er egnet til at håndtere mange forskellige komponenter samtidig, og som ikke 

nødvendigvis i sit udgangspunkt er naturvidenskabelig, men snarere i et eller andet omfang meta-fysisk, idet den skal 

kunne omfatte såvel håndgribelige (fysiske, økonomiske) som uhåndgribelige (sociale, kulturelle, psykologiske, religiøse, 

 

•Lokalt perspektiv 

•Produktionssystem 

•Tekniske hjælpemidler 

 

•Konkret perspektiv 

•Fysisk system (landskab) 

•Stedbundne faciliteter 

•Abstrakt perspektiv 

•Juridisk -administrativt system 

•Værdier, kultur og ledelse 
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Figur 13, Krydsfeltsmodel til belysning af sammenhænge landdistriktudvikling. 
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filosofiske) værdier, idet disse alle kan have indflydelse på de beslutninger, mennesker kan træffe i forbindelse med 

forvaltning eller udvikling af et område. Der er med andre ord behov for at bevæge sig uden for den naturvidenskabeli-

ge forklaringsramme og inddrage sociologiske og psykologiske modeller, der i højere grad tager højde for den menne-

skelige faktor. 

Mange sociologiske og psykologiske teorier er imidlertid overvejende fokuseret på rene sociologiske og psykologiske 

forhold og finder i højere grad forklaringerne på samfundsforhold og psykiske tilstande i rent sociologiske og/eller psy-

kologiske forhold. Og tilsvarende har analyser af sammenhængen mellem mennesker, produktionsapparat og økonomi 

en tendens til at blive politiske snarere end metafysiske forklaringsrammer, når de forholder sig til disse sammenhæn-

ge.  

En sådan metafysisk forklaringsramme findes i Aktør Netværk Teorien (ANT), der i sin oprindelse i antropologiske studi-

er af menneskelig interaktion både indbyrdes og i forhold til objekter m.m. har udviklet en række begreber, der netop 

beskriver såvel fysiske som metafysiske forhold og relationer mellem forskellige typer af aktører. ANT kan således an-

vendes ikke alene til at bestemme, hvilke placeringer, de enkelte aktører kan have i modellen, men også til at analysere 

deres indbyrdes relationer – både faktiske og potentielle – og derved skabe de sammenhænge, der kan udgøre et nar-

rativ, en styrende fortælling, ud fra hvilken en udvikling eller forvaltning kan iværksættes. 

12.1.3 KRYDSFELTSMODELLEN I  KANINKLAR 

Som eksempel på, hvordan Krydsfeltsmodellen kan kombineres med relationer og translationer som de defineres i ANT, 

er der på nedenstående illustration af Krydsfeltsmodellen indsat aktører. 

 

 

 

14, Krydsfeltsmodellen med aktører i KaninKlar projektet. Bemærk at KaninKlar også udnytter restprodukter fra markedet og dermed har en 

cirkulær økonomi. 
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Ser man herefter på en matrix, hvor de forskellige aktørers forhold til hinanden beskrives, kan man identificere svage og 

stærke relationer, potentialer og mulige risici. Det vil være muligt at beskæftige sig med relationer mellem alle aktører-

ne, men for overskuelighedens skyld skal der i det følgende kun fremhæves relationer, der er oplagte at italesætte i 

forhold til projektet. 

KUNDE 

Kunden er i en vis forstand den centrale aktør i hele projektet, idet kundernes efterspørgsel er en forudsætning for at 

der er et marked for afsætning af kaniner, kød og skind. Derfor er det relevant at se på en række trends, der kan influe-

re efterspørgslen: 

 Nak og æd: At jage og fortære mere eller mindre specielle dyr og fugle har i de seneste år været vist som un-

derholdning på tv. Om ikke andet så har dette koncept været med til at åbne folks øjne for, at man kan spise 

meget andet end gris, okse og kylling. Kaninkød kunne godt være en eksotisk spise, der kunne vinde indpas, 

især hvis den blev beskrevet som en del af en kulinarisk trend. 

 Bæredygtig livsstil: Flere har fået øjnene op for kødproduktionens belastning af miljø og klima, og vegetarisk 

levevis er i dag mere anbefalet end det tidligere har været af mange grunde. Her kan kaninkød produceret på 

bæredygtig vis med reduktion af madspild være et produkt, der kunne efterspørges af miljøbevidste forbruge-

re. 

 Mange vælger også en vegetarisk livsstil pga. det industrielle landbrugs manglende dyrevelfærd. Også her 

kunne kaninkød være et alternativ til vegetarisme, idet man vil kunne producere og markedsføre det som et 

dyrevelfærdsprodukt forudsat at man har forskningsmæssigt belæg for denne påstand. 

 Kaninen som kæledyr vil helt klart være bestemmende for, at en del mennesker ikke vil kunne betragte kanin-

kød som en oplagt spise, ligesom mange ikke spiser hestekød. Kaninen vil således være egnet til at skærpe be-

vidstheden om kødspisning i det hele taget. Dette kan være et mål i sig selv, særligt i forbindelse med Kanin-

Klar, idet det vil være egnet til at sætte fokus på de bæredygtige aspekter ved anvendelsen af madspild som 

foder. 

 Smagen af kødet: Dette kan også være en afgørende faktor i såvel markedsføring som opbygningen af konkur-

rencebarrierer. Danmarks Kaninavlerforening skriver bl.a. således om foder: 

Grov- og grøntfoder: Kaninen kan leve af kaninpiller, men kaninen er fra naturens hånd 

ikke skabt til kun at æde et kompakt ensidigt pillefoder. Pillerne sørger for, at kaninen får 

de vitaminer, den har brug for, men derudover trives den med en alsidig kost, - det er 

langt det sundeste for fordøjelsen og for kaninens velbefindende.… 

Særligt sundt for kaninen er krydderurter såsom: Persille, salvie, kommen, hjulkrone, 

bjergmynte, dild, løvstikke og mange andre. Pærer og specielt æbler spises med stor for-

nøjelse af kaninen, ligeledes grene fra frugtbuske og frugttræer. 

http://www.kaniner.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=73  

Krydderurter kan erfaringsmæssigt udgøre en stor del af de kasserede fødevarer fra supermarkeder, og en 

række andre grøntsager vil formodentlig også kunne være med til at give kødet smag. Dette kan undersøges 

nærmere som et muligt kulinarisk aspekt, idet en produktion af madspild-kaniner kunne sammenlignes med 

en produktion af kaniner opdrættet udelukkende på traditionelt pillefoder.  

 Dyrevelfærd: Såfremt der ikke kan spores en direkte kvalitetsforskel i kødet pga. fodring, kan det under alle 

omstændigheder bruges i markedsføringen, idet kaninerne med den store diversitet i madspild-foder vil have 

en langt højere velfærd. Dette vil formentlig også kunne medføre, at Danmarks Kaninavlerforening kunne an-

befale produktionen. 

MADSAMLING 

http://www.kaniner.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=73
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Madsamling er et nyt distributionskoncept, der er stiftet i Frankrig i 2011, og som nu er under introduktion i Danmark. 

det unikke ved konceptet er, at det inviterer folk til at købe direkte fra lokale avlere og producenter. De beskriver sig 

selv således: 

Med vores teknologi og support får alle en bedre aftale: naboerne kommer til at kende 

hinanden, avlere og producenter får en mere fair pris for deres arbejde, og du får lokale, 

unikke produkter: de lækreste fødevarer du kan tænke dig! 

Ved at sælge i en Madsamling får avlere og fødevareproducenter mere end 80% for hvert 

produkt, der bliver solgt, sammenlignet med 40%-60% som de fleste supermarkeder tilby-

der. 

Avlere og fødevareproducenterne fastsætter selv deres pris. Det betyder de får en mere 

fair pris for deres varer Vi fungerer ikke som mellemmand; men som serviceudbyder.  

Gennemsnitlig afstand for et produkt solgt gennem Madsamling i Europa er 43 km. Alle 

varer er produceret indenfor 150 km fra hvor du bor 

https://laruchequiditoui.fr/da/p/short-distances  

Madsamling er således også medvirkende til at bekæmpe madspild, idet der ikke er tale om at producenterne skal 

komme til et marked med friske varer, som de risikerer ikke at få solgt. 

Til syvende og sidst er det markedets krav om at der skal være et stort udbud af alle typer varer tilgængeligt overalt, der 

er den væsentligste faktor i det almindelige madspild. En udbredelse af et koncept, der skaber direkte forbindelse mel-

lem producent og forbruger er således et skridt i retning af at indføre en distributionsform, der på sigt vil kunne være 

med til at minimere madspild på en større skala, såfremt konceptet om forudbestilling slår igennem. 

Afgørende for konceptets relevans i projekt KaninKlar er imidlertid, at Madsamling dels vil kunne medvirke til at etable-

re en direkte kontakt mellem producent og forbruger, der vil være egnet til at udbrede kendskabet til KaninKlar som 

produktionsform, og medvirke til at fremhæve konceptets fordele for bæredygtighed, klima og dyrevelfærd. 

REGLER 

Såvel SEGES som et medlem af en erfa-gruppe om kaninavl har meddelt, at der i dag ikke findes nogen danske regler 

eller standarder vedrørende kaniner som produktionsdyr. Jeg har fået oplyst, at erfa-gruppen er ved at indsende forslag 

til fødevarestyrelsen, baseret på deres egne oplevelser, holdninger og erfaringer.  

SEGES har desuden oplyst, at der heller ikke på EU niveau er regler, og dette kunne være et interessant udgangspunkt 

for at få indført standarder ligesom for høns og burhøns, således at man konkurrencemæssigt blev stillet ens på det 

indre marked. 

Derudover vil det også i relationen til forbrugerne være en stor fordel, at man i markedsføringen vil kunne anvende 

vedtagne betegnelser, så man udover betegnelsen økologisk også kunne tale om ”velfærdskaniner” eller noget lignen-

de, svarende til skrabehøns. 

KOK 

Kaninkød beskrives flere steder som yderst velsmagende, men der er jo i modsætning til f.eks. stegt flæsk, hakkebøffer 

eller grillkyllinger ikke nogen danske traditioner for servering af kaninkød, så det kulinariske og det ernæringsmæssige 

(magert kød) kunne med fordel udforskes og/eller beskrives bedre som en del af et samlet markedsføringstiltag, der 

foruden det kulinariske også ville kunne bidrage til en mere bæredygtig kødproduktion og dermed bidrage til løsning af 

andre væsentlige udfordringer for de danske fødevare-, jordbrugserhverv og til de generelle fødevare-, erhvervs- og 

miljøpolitiske målsætninger i GUDP programmet. 

https://laruchequiditoui.fr/da/p/short-distances
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GARVERI 

Medvirkende hertil kunne også være muligheden af at opnå biindtægter gennem salg af skindet fra kaninerne. Indle-

dende forespørgsler har afdækket, at der i hvert fald ikke længere findes pålidelige garverier på Sjælland, og det er 

spørgsmålet, om der i det hele taget er basis for en sådan produktion i Danmark? På Lolland-Falster er det i hvert fald 

udbredt at sende huder til Tyskland. 

SLAGTERI 

Det kræver et særligt kanin-aflivningskursus at slagte kaniner i dag, men mange slagterier afviser at slagte kaniner, og 

der er i hvert fald kun få slagterier i Danmark, der p.t. påtager sig opgaven iflg. det oplyste fra SEGES, bl.a. i Dannemare 

på Lolland. Det kunne derfor være opportunt at udvikle et koncept for et mobilt kaninslagteri efter samme retningslin-

jer som det mobile fjerkræslagteri, der findes i Løkken (og så vidt vides ikke andre steder i Danmark).  

Et mobilt slagteri vil indebære flere fordele: 

 Mindre stress ved indfangning og transport af dyrene, hvilket måske kan give mere mørt kød 

 Mulighed for at de gasses i deres redekasser og derved slet ikke skal udsættes for indfangning og stress 

 Større radius for slagtning uden stress end hvis dyrene skulle transporteres til slagteriet 

 Ingen stressende håndtering af de levende dyr eller overflytning til nye omgivelser 

 Mulighed for at de slagtede dyr kan emballeres og efterlades hos producenten med det samme 

 Optimal sporbarhed uden mulighed for fejlleverancer ved slagtning hos producenten 

Samtidig kunne et mobilt slagteri evt. også slagte fjerkræ, således at det kunne være rentabelt at kombinere flere slags 

dyrehold.  

GÅRDENE 

Kaninavl er som udgangspunkt ikke noget, der stiller de store krav til de bygninger, hvori avlen foregår. Danmark er som 

bekendt oversået med nedlagte landbrug af forskellig størrelse, og mange af disse gårde har store produktionsbygnin-

ger og stalde, der ikke længere er rentable til deres oprindelige formål. De er så at sige afkoblede i forhold til deres 

oprindelige produktionsmæssige sammenhæng, men kaninavl kan betyde en ny tilkobling ikke alene til bygningerne, 

men også til de forholdsvis små arealer, der typisk sælges sammen med gårdene, og som er velegnede til dyrkning af 

foder og/eller supplerende nicheafgrøder. Derved kan en udbredelse af kaninavl være med til at revitalisere landdistrik-

terne, hvis kaninavlen f.eks. ses som en bibeskæftigelse eller hovedindtægt for én af forældrene, såfremt en familie 

med børn flytter på landet. Her er muligvis basis for at realisere en ny husmandsbevægelse, som kan indgå i et lands-

dækkende netværk, ikke kun om kaninavl, men også om at udvikle rentabel drift af andre nicheprodukter, der kan 

kombineres hermed, eller som kan stå alene. 

KANINAVLER 

Kaninavle er som udgangspunkt oplagt som grundlag for en selvstændig virksomhed enten på fuld tid eller som deltids-

beskæftigelse. Har man i forvejen en selvstændig virksomhed som f.eks. et landbrug, kan den endvidere være afsæt for 

at ansætte lønnede medarbejdere, evt. ungarbejdere eller praktikaner, eller som afsæt for en socialøkonomisk virk-

somhed med f.eks. arbejdsprøvning og/eller fleksjob. 

Arbejdet med pasning af dyr er attraktivt for mange, og der mangler konstant praktikpladser for dyrepassere og ditto 

assistenter. Det er ofte mere afvekslende end andre beskæftigelser og kan også siges at have en vis terapeutisk værdi, 

især om sommeren, hvor det kan forbindes med at dyrke foder m.m. i det fri. På den baggrund kunne det også blive en 

aktivitet i beskæftigelsesprojekter eller et tilbud til frivillige, evt. seniorer, i et landsbyfællesskab, hvor en eller flere af 

de lokale gårde kunne indgå i et projekt. 
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Slår man sig som familie på kaninavl, kan man få basis for at realisere drømmen om at flytte på landet. Derved kan flere 

komme til at opleve, hvorledes et fællesskab omkring pasning af dyr kan skabe de ideelle betingelser for et familieliv, 

hvor nødvendigheden af at udføre et stykke enkelt arbejde (f.eks. fodring) er så indlysende, at det er muligt at involvere 

hele familien i det fælles projekt. Når børn således oplever sig selv som ligeværdige bidragydere til familiens og dyrenes 

velbefindende, bliver de sædvanlige pædagogiske konflikter omkring pligter og rettigheder, som mange børnefamilier 

løber ind i, minimerede til gavn for såvel børn som voksne. Dermed genoplives også begreber som arbejdsomhed, an-

svarlighed, omsorg, anerkendelse og medinddragelse som udgangspunkt for opdragelsen og dermed for børnene som 

kommende samfundsborgere. 

SKADEDYR  

Ifølge SEGES har flere økologiske kaninavlere haft problemer med rotter, særligt i forbindelse med kaniner i udendørs 

anlæg. Rotter er jo også gnavere, men er i modsætning til kaniner altædende, og de kan muligvis også fungere som 

rovdyr og tage kaninunger, se f.eks. http://kaninforum.dk/index.php?topic=12494.0 Måren er et andet skadedyr, der 

skal tages i betragtning, og disse kan lige som rotter, komme ind gennem snævre åbninger, så de kræver enten lukkede 

bure eller meget solide og tætte bygninger. 

SYGDOMME  

Særligt to smitsomme sygdomme, VHD Viral Haemorrhagisk Disease og Kaninpest (myxomatose), der begge er virus-

sygdomme, kan ramme kaninbestande og forårsage stor dødelighed meget hurtigt. Man kan i dag vaccinere mod begge 

sygdomme, men dette vil uden tvivl være bekosteligt, og formentlig kun være relevant for visse avlsdyr. Derfor giver 

det god mening at have flere mindre kaninhold i et større område, og sørge for minimal kontakt mellem disse både 

mht. foder, pasning og evt. besøg. Dette kan i sig selv tale for, at man netop anvender ældre bygninger, som ligger 

spredt på landet.  

BURE 

Mange holder kaniner i bure, da det tager mindre plads. Imidlertid er det umiddelbart vanskeligt at forene hensynet til 

dyrenes behov for bevægelse med et liv i små bure, og ifølge det oplyste vil erfa-gruppen foreslå en standard, der inde-

bærer at hver avlshun får en løbegård på minimim 3 m
2
. Dette krav kan formentlig også nemt opfyldes i flere af de gam-

le stald- og driftsbygninger, såfremt der altså sikres mod rotter og mår.  

Sikring mod disse skadedyr opnås dog også nemmere gennem brug af bure, og der kan derfor arbejdes med at fastlæg-

ge fornuftige standarder samt systemer til vand og foder.  

Desuden kan det være en mulighed at definere og designe redekasser til dyrene, der har en standardiseret størrelse, og 

som kan bruges til at flytte dyrene i, når de skal aflives ved gasning med CO eller CO2.  

KANINERNE 

Kaniner er længe blevet holdt og avlet som kæledyr, og Danmarks Kaninavlerforening, der har medlemmer over hele 

landet, er både for opdrættere af racekaniner, slagteproducenter, pelsproducenter, kaninhoppere og ejere af kæleka-

niner. Foreningen blev stiftet i 1895 og hed indtil 1937 "Foreningen til Kaninavlens Fremme". Målet var oprindelig at 

gøre kaninkød ligestillet med kartofler som næringsmiddel. 

http://www.kaniner.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=54  

For nylig er kaninavl med henblik på kød igen blevet iværksat, og der er ifølge medierne en stigende efterspørgsel både 

fra restauranter og private. Ifølge diverse opslag på nettet har bl.a. Irma forhandlet fransk produceret kaninkød til 120 

kr. pr.kg.: 

http://kaninforum.dk/index.php?topic=12494.0
http://www.kaniner.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=54
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Kaninkød på det danske marked 

Irma er så vidt jeg ved det eneste supermarked, der forhandler kaninkød. Det har de gjort 

i flere måneder, og det skal de have stor ros for. I går var jeg henne i min lokal Irma, og 

her kunne jeg konstatere, at de pt. har halve ferske kaniner til salg. De koster 120 kr/kg. 

De er pakket på en flamingobakke med plasticfilm over. Sådan en halv kanin (uden hoved 

og noget indmad) vejer ca. 600 gr. Dvs. den levende kanin har vejet 2 kg eller en anelse 

mere. Det er de såkaldte fryers, helt unge kaniner. Desværre er kaninerne fra Frankrig. 

Grossisten Kaly i Kødbyen sælger også kaniner, hvis man har mod på at erhverve en hel 

kasse ad gangen. Her fås både halal-slagtet og traditionelt slagtet. Både frossen og fersk 

kød. Hele kroppe med hoved og indmad, samt en række udskæringer. På hjemmesiden op-

lyses det, at de kommer fra Frankrig. 

Så begge steder kommer kaninerne fra udlandet, og de stammer uden tvivl fra stærkt in-

dustrialiserede kaninfarme. Verdens største producent af kaninkød er Kina, derefter 

kommer Italien, Sydkorea og Frankrig. 

Urban Farming i Danmark 

26. februar 2015 · 

https://www.facebook.com/UrbanFarmingDK/posts/1540291732917934  

For nylig omtalte TV Syd en producent i Blåbjerg, der er gået i gang med avlen, og hver enkelt hunkanin kan ifølge Gitte 

Arnum producere 60 kg slagtet kød hvert år. http://www.tvsyd.dk/artikel/gitte-vil-tjene-penge-paa-kaniner  

Såfremt disse tal holder (pris fra Irma og ydelse fra Blåbjerg), vil hver kaninhun kunne producere kød til en værdi af ca. 

6.000 kr. pr. år eks. moms. Dvs. en bedrift med 100 hunner vil kunne have en omsætning på ca. 600.000 kr. og med salg 

via madsamling en netto indtægt på 480.000 kr. og dermed vil det alt efter omkostninger (se herunder) være muligt at 

få skabt en rimelig økonomi ved driften. 

ANDRE DYR 

Som nævnte kan man finde nogle af de samme fordele og muligheder ved at holde andre dyr i kombination med kanin-

avl, f.eks. fjerkræ, men det er også muligt at tage skridtet endnu længere i retning af at genopdage det multifunktionel-

le landbrug. Mange steder vil det være muligt at kombinere naturpleje og græsning med de gamle driftsbygninger, og 

også her er der således mulighed for nicheproduktion af fødevarer af høj kvalitet. 

FODER 

Dyrkning af foder er også en oplagt mulighed, og her kan man som nævnt afdække, hvilken betydning en afvekslende 

fodring kan have for forskellige parametre som dyrenes sundhed, vækst, trivsel og kødets kvalitet.  

Fodringsomkostninger kan yderligere reduceres ved fodring med de tilladte restprodukter fra supermarkeder, frugt og 

grønt, krydderurter m.v. Fra et almindeligt supermarked kasseres dagligt hundredevis af kilo relativt friske råvarer, der 

blot ikke er afsat, inden en ny leverance er ankommet, og som derfor sorteres fra og kasseres. 

MADSPILD 

Ved således at bekæmpe madspild kan kaninproduktionen udnytte en ressource, der ellers ville være gået til spilde, til 

gavn for såvel samfundsøkonomi som klima. En del af de kasserede varer ville også sagtens kunne konsumeres af men-

nesker, og dette er også ved at blive sat i system nogle steder. Det er imidlertid nok urealistisk, at dette kan ske i et 

omfang, som ville omfatte størstedelen af de kasserede varer, og det ville formentlig også have en indflydelse på den 

generelle efterspørgsel og dermed være kontraproduktivt set fra supermarkedets synspunkt. 

SUPERMARKED 

https://www.facebook.com/UrbanFarmingDK/posts/1540291732917934
http://www.tvsyd.dk/artikel/gitte-vil-tjene-penge-paa-kaniner
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For supermarkedet er der imidlertid en økonomisk gevinst på ca. 1 kr. pr. kg., der afhentes, og såfremt andre af super-

markedets restprodukter også indgår i afhentningen og f.eks. bruges til fodring af andre dyr eller indgår i humanitære 

ordninger, vil det kunne betyde en betydelig besparelse for supermarkedet. Dertil kommer, at megen af den emballage, 

der bruges til frugt og grønt, bliver sorteret fra ved fodring, og der derved sker en kildesortering af affaldet, så det bela-

ster renovationssystemet mindre. 

12.1.4 PERSPEKTIVER OG INNOVATIONSNETVÆRK 

Krydsfeltsmodellen opererer med fire perspektiver eller dimensioner, og afslutningsvis kan det derfor være relevant at 

se på, hvor projekt KaninKlar kan have en effekt eller er udtryk for bevægelser i forhold til de fire perspektiver: 

GLOBALT PERSPEKTIV 

I det globale perspektiv kan KaninKlar ses som et udtryk for visioner og politikker om større bæredygtighed. Det nuvæ-

rende forbrug af kød lægger vægt på (u)forholdsmæssigt store ressourcer og udgør en betydelige belastning for klima-

et. Kaninavl for kødproduktion delvis baseret på fodring med madspild og afsat gennem et system, der i sig selv modvir-

ker madspil, Madsamling.dk, vil bidrage til en grønnere omstilling med mindre ressourceforbrug . 

ABSTRAKT PERSPEKTIV 

I det abstrakte perspektiv ser det ud til, at der mangler regler og administrative procedurer, som projektet vil kunne 

medvirke til at udforme på et forskningsmæssigt grundlag. Disse vil kunne udgøre et godt grundlag for at fastsætte 

værdier og fortælle den historie, kaninavl kan bruge som styrende fortælling i den overordnede ledelse. 

LOKALT PERSPEKTIV 

I det lokale perspektiv vil projekt KaninKlar både byde på vejledning og hjælp til lokale avlere samt kunne være med til 

at revitalisere landdistrikterne gennem ny brug af såkaldt nedlagte landbrug.  

KaninKlar vil kunne være med til at udvikle produktionssystemet både mht. bure og løbegårde samt aflivningssystem og 

mobilt slagteri. Også skindenes videre forarbejdning kan gøres til genstand for studier og udvikling. 

Kaninens dobbeltrolle som hhv. kæle- og slagtedyr kan også være omdrejningspunkt for en formidling på de forskellige 

KaninKlar farme, som kan være med til at sætte fokus på landbruget og fødevareproduktion generelt. 

KONKRET PERSPEKTIV 

Som nævnt vil en småskala-produktion med kaniner og evt. andre dyr også kunne kombineres med naturpleje, og dette 

ville kunne have en positiv indflydelse på de lokale landskaber. Men også den omtalte revitalisering af nedlagte ejen-

domme vil i sig selv kunne have en positiv effekt, og særlig en dyrkning af foder i mindre målestok vil kunne bidrage. 

Herudover kan man også arbejde med udendørs anlæg som en mulighed, i det mindste vil dette kunne være et supple-

ment, der gør det muligt at et publikum kan komme og opleve kaninerne i det fri. 

INNOVATIONSNETVÆRK  

Et yderligere tværgående perspektiv er at lade KaninKlar være udgangspunkt som modelprojekt for etableringen af et 

såkaldt Innovationsnetværk. 

Uddannelses- og Forskningsministeriet støtter 22 landsdækkende innovationsnetværk, der 

samler forskere, virksomheder og offentlige myndigheder om at skabe innovation og 

vækst. 
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Netværkene findes inden for områder, hvor Danmark har vigtige styrkepositioner, som for 

eksempel produktion, it, energi, miljø, transport, livsstil, sundhed og fødevarer.  

http://ufm.dk/forskning-og-innovation/samspil-mellem-viden-og-innovation/viden-

netvaerk-og-kommercialisering-til-virksomheder/klynger-og-

innovationsnetvaerk/innovationsnetvaerk  

Da Forsknings- og Innovationsstyrelsen i 2013 udsendte Indkaldelse af ansøgninger til innovationsnetværk, erfarede vi, 

at det kun var etablerede netværk, der kunne komme i betragtning, men da der mangler et innovationsnetværk for de 

presserende samfundsmæssige udfordringer i landdistriktudvikling, social innovation i den forbindelse og klima- og 

miljøspørgsmål, tog vi kontakt til Center for Landdistriktforskning og Landdistrikternes Fællesråd for at høre, om der var 

opbakning om ideen til at samle kræfterne i deres eksisterende netværksindsats med andre og dermed skabe grundlag 

for en ansøgning. Det førte til positive tilkendegivelser fra viden- og uddannelsesinstitutionerne SDU Center for Landdi-

striktforskning, AAU Institut for Planlægning, KU Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Videncenter for Land-

brug (nu SEGES) og Videncenter for Kystturisme, de private virksomheder Adjuto, Green Insight, Habitats og Tredje 

Natur, samt erhvervsfremmeaktører og organisationer som Landdistrikternes Fællesråd, Mandag Morgen/ Sustainia, 

Sammenslutningen af Småøer, Skovdyrkerne og Landsbyerne i Danmark.  

Da det kun var etablerede netværk, der kunne komme i betragtning i ansøgningsrunden, og fristen var for kort til at vi 

kunne nå dette, kom initiativet ikke i betragtning i 2013. Men der findes stadig ikke noget netværk, der dækker landdi-

striktudvikling, landbrug, klima og miljø, så her i 2017 har vi nu mulighed for at genoptage ideen med endnu bedre 

afsæt, idet et stort forarbejde allerede er gjort, og der nu er større politisk fokus på landdistrikterne. 

KaninKlar er et projekt, der som vist kan komme til at berøre alle aspekter i et innovationsnetværk, og det kan også med 

fordel inddrage forskning fra alle de grene, der er relevante for et innovationsnetværk for natur, erhverv og mennesker, 

InnoNEM, som der i sin tid blev taget initiativ til. 

7. marts 2017 

 

Troels Lyndelse 

 

 

http://ufm.dk/forskning-og-innovation/samspil-mellem-viden-og-innovation/viden-netvaerk-og-kommercialisering-til-virksomheder/klynger-og-innovationsnetvaerk/innovationsnetvaerk
http://ufm.dk/forskning-og-innovation/samspil-mellem-viden-og-innovation/viden-netvaerk-og-kommercialisering-til-virksomheder/klynger-og-innovationsnetvaerk/innovationsnetvaerk
http://ufm.dk/forskning-og-innovation/samspil-mellem-viden-og-innovation/viden-netvaerk-og-kommercialisering-til-virksomheder/klynger-og-innovationsnetvaerk/innovationsnetvaerk
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BILAG: KANINKLAR MATRIX-SKEMA TIL GUDP 

Sektor/Parameter Grøn Bæredygtighed  Økonomisk Bæredygtighed Forskningspotentiale Udvikling 

Produktionsled - Minimere madspild gennem 
anvendelse som foder 

- Øget dyrevelfærd gennem 
afvekslende fodring 

 

- Minimere foderomkostninger 
ved anvendelse af kasseret frugt 
og grønt 

- Pasning som del af socialøko-
nomisk eller familiedrevet virk-
somhed 

- Revitalisering af gamle produk-
tionsbygninger på landet 

- Næringsindhold i foder 

Sundhed hos kaninerne ved 
afvekslende foder 

- Kvalitet af kødet ift. normal 
fodring 

- Klimapåvirkning og økonomi 
ved modvirkning af madspild 

- Rottesikkert bursystem 

- Redekasser der er egnet til 
aflivning med gas 

- Standarder for dyrevelfærd for 
slagtekaniner  

- Vejledning for fodring af slag-
tekaniner 

Forarbejdnings- og 
forsyningsled inkl. ud-
styrssektor 

- Øget dyrevelfærd ved aflivning 
med gas 

- Stressfri aflivning giver bedre 
kødkvalitet 

- Kvalitet af kødet ift. normal 
aflivning 

- Klimapåvirkning og økonomi 
ved mobil slagtning 

- Mobilt slagteri 

 

Afsætningsled inkl. 
eksport 

- Direkte kontakt til forbrugere 
gennem online fællesskab på 
madsamling.dk og fysiske mad-
samlinger 

- Markedsføring sammen med 
andre lokale fødevarer 

- Klimapåvirkning og økonomi 
ved madsamlinger 

- Partering og pakning til 
forbrugere 

- Opskrifter  

- Markedsføring  

 

  


