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I dette bachelorprojekt undersøges det, hvordan 
målrettet regulering af kvælstofudledning fra 
landbruget kan håndteres i lokale netværk af 
landmænd og andre lokale interessenter. Analyserne 
tager udgangspunkt i problemformuleringen: 

Hvordan kan en netværksstyringsmodel håndtere en 
del af den målrettede regulering af kvælstofudledning 
i landbruget samt integrere andre interesser? 

Netværksstyring er et teoretisk begreb for en 
styringsform, hvor samfundsmæssige 
styringsopgaver håndteres af autonome 
interdependente aktører. Ud fra teori og erfaringer fra 
ind- og udland bliver det undersøgt, hvad der skal til, 
for at lokale styringsnetværk kan opstå og fungere 
inden for landbruget, hvordan der kan etableres et 
system omkring styringsnetværkene, der sikrer, at 
kvælstofudledningen bliver håndteret, så vandmiljøer 
ikke skades. Desuden undersøges mulighederne for at 
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Antal bilag: 9+6 
Rapportens sideantal/normalsider: 87 

sikre, at de lokale interesser høres inden beslutninger 
træffes. 

ABSTRACT 

This project seeks to answer the problem statement: “How can a governance approach handle part of the 
targeted regulation of nitrate emissions from Danish agriculture, while considering other interests?” Through 
a theoretical framework of governance, commons, and Collective Impact we analyze empirical data from the 
Dutch agriculture cooperatives, New Zealand zone committees, Realdania’s Collective Impact project and a 
local Danish network of farmers and landowners called Odderbæk Vandløbslaug.  

The solution is a supplement to a national targeted nitrate regulation, where local networks of farmers and 
landowners can make agreements with a local authority, to take different actions to prevent nitrate emissions 
in exchange for a comparable exception from the general, nationwide nitrate regulation. In working out this 
model, we have had three main focus points: Support the formation of local networks in accordance with the 
governance theory, fulfill the national goals for decreased nitrate emissions from agriculture, and the 
inclusion of other interests, such as natural and recreational interests, in the final actions taken by the local 
networks. 

We find, that the networks should be relatively autonomous and voluntary and should include the affected 
landowners. These people can then decide to include other interests as well. The main factors that keep these 
networks together is the build up of trust, interdependence and internal rules, both formal and normative. 

The local authority is not specified to a specific bureaucratic entity, but the important part is, that they find 
new ways of exercising authority. With inspiration from Bo Levesen from the Municipality of Vejle, 
Denmark, and the governance theory, we suggest a more dialogue-based approach, where facilitating the 
process involved with forming and acting as a network instead of individuals, is the key function. Issues 
should be resolved through dialogue when possible, and when exercising authority is necessary, there should 
be a clear distinction between the different functions, as this can help the build up of trust between the 
networks and the local authority. The process-facilitating and dialogue-based local authority is also 
responsible for inviting other interests into the process of working out the final agreements. 

Finally, the agreements between the local authority and the local networks should include an agreement of 
how to measure the success of the initiative, and a time perspective of when the actions should be 
implemented and for how long the farmers and landowners can expect to receive economic compensation 
and support. 
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After constructing the final model, it has been presented to a representative from the environmental NGO 
The Danish Ecological Council and a group of five farmers, to reflect on the feasibility of the final model. 
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1 LANDBRUGETS UDFORDRING MED KVÆLSTOFUDLEDNING 

Det danske landbrug dækker omkring 66 % af det danske areal (Danmarks statistik 2012), og det fylder 
dermed en stor del af det åbne land. Det er meget forskelligt, hvordan landbruget ser ud, alt efter hvilket 
område i Danmark man ser på. Det varierer i størrelse og det varierer i type. De lige under 40.000 bedrifter i 
Danmark dækker over arealer på alt fra 5 ha til over 400 ha (Danmarks Statistik 2017). Typen af landbrug 
varierer ligeledes alt efter hvor i landet, man befinder sig. For eksempel dominerer andelen af bedrifter med 
kvægdrift i Vestjylland, mens den største andel af bedrifterne i Østjylland og på Fyn er kornproducenter 
(Danmarks Statistik 2017). 

Hvordan jorden på landbrugsarealerne behandles har en påvirkning på det omkringliggende miljø, da stoffer 
fra landbrugsarealerne gennem luft og vand kan blive transporteret til andre områder, og da er det ikke 
længere kun landmandens jorde, der påvirkes. Sprøjtegifte til plantebeskyttelse og gødskning med 
næringsstoffer har særlig påvirkning på vandmiljøer, som kan tage skade af tilførslen, og der er derfor sat 
restriktioner på udledningen af stofferne i landbruget. De tre største næringsstoffer, som gødskes på 
markerne er kalium, fosfor og kvælstof. Særligt kvælstof er og har været et problem for det kystnære 
vandmiljø på grund af dets skadelige virkninger.  

1.1 KVÆLSTOF: ET LIVSGRUNDLAG FOR PLANTER OG ET PROBLEM FOR VANDMILJØ 
Kvælstof er nødvendigt for, at planter kan vokse, og derfor er det vigtigt på landmandens marker. Hvis der 
ikke er nok kvælstof i jorden, kan det tilføjes ved hjælp af gødskning i forskellige former. Det kvælstof, 
planterne ikke optager, udvaskes til søer og vandløb og ender til sidst i havet. For meget kvælstof i 
vandmiljøer medfører eutrofiering (iltsvind), og forringer den økologiske kvalitet i og omkring vandløb. Det 
handler om at finde en balance mellem at have nok kvælstof tilgængeligt på marken til at sikre en optimal 
plantevækst og samtidig mindske udvaskningen af kvælstof til vandmiljøer; grundvand, overfladevand og 
kystvande. 
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Kvælstofkredsløbet 

Kvælstof bruges bl.a. af planter til at danne 
proteiner og er dermed et livsvigtigt stof, som er 
afgørende for planters vækst. Kvælstofkredsløbet 
er stort, da kvælstoffet både optræder i opløst 
form i vand og i gasform i kredsløbet. 
Udfordringen med kvælstof er, i modsætning til 
for eksempel fosfor, at udvekslingen med det 
omgivende miljø er meget stor. Det gør den 
særligt svær at kontrollere. (Chapin m.fl. 2011) 

 

De vigtigste processer i kredsløbet er 
ammonifikation og nitrifikation 

Ammonifikation er den proces, hvori bakterier 
omsætter organisk kvælstof i jorden til 
ammonium (NH4+). Nitrifikation er processer, 
hvori ammonium bliver omdannet først til nitrit 
og så til nitrat (NO3-). Nitrifikation sker ret hurtigt 
under normale forhold, og derfor vil mængden af 
nitrat i jorden være højere end ammonium.  

Nitrat udvaskes meget nemt, hvorved det føres 
med vandet ud i havet og lige så stille 
denitrificeres til luften. (Chapin m.fl. 2011) 

 

  

Kvælstofretention 

Tilførslen af kvælstof til en mark er ikke nødvendigvis lig udledningen til vandmiljøet. Jordens retention af 
kvælstof viser hvor stor en procentdel af kvælstof, der bliver omsat eller tilbageholdt på vejen fra rodzonen 
(marken) til kysten. Den er blandt andet afhængig af jordtypen, og er typisk højere i lerjord end i sandet jord. 
Meget af det danske landbrugsareal har indlagt dræn, hvor vand bliver ført fra marker til vandløb, for at 
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tørlægge markerne, så de er til at dyrke. Desværre medfører det også en kortere vej for kvælstoffet fra 
rodzonen og ud til vandmiljøerne, hvilket resulterer i en lavere retention.  

Der blev i 2015 udarbejdet kort over retention i forhold til grundvandet, retention i forhold til 
overfladevandet og den sammenlagte retention af de to undersøgelser (se Billede 1), som skulle give et 
overblik over områder, der var stor afstrømning til kystvandene. Kortlægningen omfatter hele Danmark og 
har opdelt arealet i topografiske oplande med en størrelse på 1500 ha, kaldet ID15 oplande. (De nationale 
geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland 2015) 

 

Billede 1: Retentionskort over Danmark, hvor retention i grundvand og retention i overfladevand er lagt sammen. (De nationale 
geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland 2015) 
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Retentionskortet er et værktøj til at se geografiske forskelle i hvor stor en andel af det udledte kvælstof blandt 
andet fra gødskning af marker, som transporteres til kystområderne. Som vi senere vil komme ind på, kan 
dette værktøj bruges til i højere grad at differentiere reguleringen af kvælstof efter geografiske forskelle. 

1.2 KVÆLSTOFREGULERING AF LANDBRUGET SIDEN 1980’ERNE 
Som gennemgået er gødskning med kvælstof vigtigt for landmanden for at få et ordentligt udbytte ud af sine 
marker, samtidig med at det kan have en skadelig virkning på miljøet. En måde at forebygge en skadelig 
påvirkning af miljøet fra kvælstofudledningen er gennem regulering af landbrugets tilførsel og behandling af 
kvælstof på deres marker.  

Den første kvælstofregulering i Danmark 

I 1970’erne blev det fastslået, at landbruget ikke forurenede grundvandet mere end naturområder. Fiskedød 
og iltsvind i kystvandet gav dog anledning til videre undersøgelser. Der var fokus på landbrug, kommunale 
renseanlæg og udledning fra industri. Det viste sig, at landbrugets forbrug af kvælstof havde en indvirkning 
på såvel havvand som åer og vandløb. I 1983 var der sket en tredobling af nitratindholdet i det danske 
grundvand siden 2. verdenskrig. Det skyldtes både for lidt viden om strømme af stof samt landbrugets 
intensivering og dermed større forbrug af kvælstof.  

Der blev derefter lavet planer for at rette op på skaden. NPO-planen (1985), vandmiljøplan I (1986), II 
(1998) og III (2003) er den danske implementering af EU’s vandrammedirektiver (Miljøstyrelsen u.å. a). 
Regulering af landbruget skete på et generelt plan, hvor alle landmænd fik samme regulering uanset jordens 
og vandets tilstand i modsætning til for eksempel punktkildeforurening. I vandplanerne havde man arbejdet 
med zonering, hvor den enkelte forurener får regulering, som er tilsigtet netop det områdes tilstand. Dette 
skete ikke i landbruget, dels fordi alt grundvand skulle beskyttes og dels fordi landbruget selv insisterede på 
at lave det sådan. Dette ‘princip’ har dog været på tilbagegang inden for miljøregulering af landbruget, for 
eksempel i forbindelse med Natura 2000-områderne. (Christensen & Christensen 2007) 

I Vandmiljøplan II begyndte man at indføre reducerede normer for at sænke landmændenes brug af gødning. 
Kvælstofnormerne er den mængde kvælstof, der må bruges til en afgrøde (Landbrugs- og Fiskeristyrelsen 
2015). Der er for eksempel en norm på 115 kg N/ha for vårhavre på lerjord (i 2017/2018) (Miljø- og 
Fødevareministeriet 2016). Det økonomiske optimum er fastsat af et normudvalg, som består af medlemmer 
fra Miljøministeriet, Aarhus Universitetet og landbruget. Disse økonomisk optimale normer er derefter blevet 
reduceret i planer og politiske aftaler såsom vandmiljøplaner og Grøn Vækst. Det blev til de normer, der var 
gældende for landmanden. I Vandmiljøplan II var normen omkring 10 % under de økonomisk optimale 
normer. Herefter har normen ligget på cirka 14-18 % under økonomisk optimum. (2014/2015 lå den på 18,34 
%). (Landbrugs- og Fiskeristyrelsen 2015) 
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I de efterfølgende år er Fødevare- og Landbrugspakken trådt i kraft, hvor normerne fastsættes til det 
økonomiske optimum efter en indfasningsperiode. En normregulering, hvad enten den er reduceret eller 
økonomisk optimal, kaldes generel regulering, hvis den er ens for alle. 

EU’s regulering af landbruget 

EU-politik har en signifikant betydning for regulering af landbruget i Danmark. Mest væsentlig for dette 
projekt er landbrugsstøtten, som spiller en stor rolle generelt i landbruget, og Vandrammedirektivet fra 2000, 
som danner baggrunden for de danske krav til reducering af kvælstofudledning. 

  

EU’s fælles landbrugspolitik (Common Agricultural Policy, CAP) 

Den fælles landbrugspolitik i EU opstod for at sikre en europæisk fødevareforsyning og samtidig sikre 
landmændene økonomisk. Det oprindelige formål var således at sikre, at der er fødevarer nok, hvilket i høj 
grad lykkedes. Dette skete blandt andet ved, at EU opkøbte overskud fra landmænd, der ikke kunne afsætte 
sine varer, og det sikrede dermed minimumspriser til landmændene. Opkøbet af restlagre blev dog større og 
større og strategien var ikke holdbar i længden. Senere blev støtten flyttet til den direkte hektarstøtte, som vi 
kender i dag som den direkte landbrugsstøtte. (Det Økologiske Råd 2017) 

CAP består af to søjler (se Figur 1): 

● Direkte landbrugsstøtte  
● Landdistriktsprogrammet 

Den direkte landbrugsstøtte er klart den største med cirka 75 % af 
CAP-budgettet og er 100 % finansieret af EU.  

Støtten bliver givet som hektarstøtte for dyrket jord, og den bliver givet 
med krav om “krydsoverensstemmelse”. Krydsoverensstemmelsen er en 
liste krav, som allerede er lovgivningsmæssige krav. Det omhandler love 
for dyrevelfærd, folke-, dyre-, og plantesundhed, samt miljø-, klima-, og 
landbrugslove. Derfor bliver støtten givet stort set uden modkrav. Siden 
2015 er 30 % af støtten dog blevet omlagt til en grøn støtte. Der er tre 
krav for at få tildelt grøn støtte: 

● For det første skal bedrifter over 30 ha producere mindst tre 
forskellige afgrøder.  

● Dernæst skal en modtager pleje bedriftens lysåbne græsarealer. 
● Til sidst skal fem procent af arealet udpeges som miljøfokusområder (MFO), hvis bedriften er over 

15 ha. Et miljøfokusområde indebærer, at der plantes efterafgrøder, braklægges, plantes læhegn eller 
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oprettes randzoner til fordel for biodiversiteten. I Danmark opfylder landmændene dette krav ved at 
plante efterafgrøder i langt de fleste tilfælde; et tiltag som virker fint mod miljøproblemer relateret til 
kvælstof, men som samtidig har en ringe effekt på biodiversiteten.  

(Det Økologiske Råd 2017) 

Landdistriktsprogrammet bliver medfinansieret af de enkelte stater. Programmet består af puljer til 
landdistriktsudviklings- og miljøformål, som kan søges af landmænd. De danske puljer er tilskrevet skove, 
miljøteknologi, økologi, natur, klima, erhvervsudvikling i landdistrikter og vandmiljøpuljen. Disse puljer er 
dikteret af landene selv, dog med enkelte krav om for eksempel, at 30 % skal gå til natur- og miljøindsatser. 
(Det Økologiske Råd 2017) 

Størstedelen af den støtte, som landbruget kan få fra EU gives altså med få ekstra krav og differentieres kun 
ud fra markernes størrelse og ikke ud fra ekstra indsatser. Indførelsen af krav om miljøvenlig praksis for at få 
de sidste 30 % af den direkte landbrugsstøtte, kan dog ses som en bevægelse mod en øget målretning af 
uddelingen af EU støtten i landbruget.  

EU’s mål om god økologisk tilstand 

Ud over landbrugsstøtten påvirker EU det danske landbrug blandt andet gennem naturbeskyttelsesdirektiver 
og vandrammedirektivet. EU’s naturbeskyttelsesdirektiver har til formål at beskytte dyrearter og naturtyper, 
som er truede, sjældne eller har en særlig betydning for EU-landene, og det indebærer, at 
EU-medlemslandene skal udpege og beskytte levestederne for de i bilagene beskyttede dyrearter og 
naturtyper. (Miljøstyrelsen u.å. b) 

Vandrammedirektivet pålægger alle medlemslandene at sikre god økologisk tilstand i alle vandløb, søer, 
kystvande og grundvand inden 2015. Dette mål kan dog udsættes til 2027. Det er med baggrund i især 
Vandrammedirektivet, at Danmark skal reducere udledningen af nitrat til blandt andet kystvande. Det er i 
forbindelse med disse mål, at reguleringen i sidste ende bliver fastsat. (Det Økologiske Råd 2013) 

Hvor godt går det så med at nå EU´s mål om god økologisk tilstand? 

I februar 2017 kom Europakommissionen frem med udarbejdelsen af 28 rapporter med vurderinger af 
miljøindsatsen i EU-medlemslandene. Konklusionerne på Danmarks største udfordringer for gennemførelse 
af EU’s miljøregler indebar to punkter, hvoraf det ene er “At reducere belastningen af naturen pga. intensivt 
landbrug, herunder anvendelsen af pesticider og næringsstoffer” (Europakommissionen 2017, 4). Dette 
bygger på vurderinger af levesteder i forskellige naturtyper, hvor blandt andet de fleste kystområder vurderes 
at være ugunstige levesteder. Her er landbrug og forurening de oftest rapporterede kilder til betydelige 
belastninger. På trods af at der de senere år har været tegn på forbedringer, påvirkes de marine levesteder til 
stadighed af næringsstoffer i overfladevandet og fra atmosfæren. (Europakommissionen 2017) 
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Introduktion af målrettet regulering af kvælstofudledning fra landbruget 

Ifølge Natur- og Landbrugskommissionens rapport “Natur og Landbrug - en ny start”, når vi ikke meget 
længere med den nuværende generelle regulering, hvor kvælstofnormer uddeles uden at tage højde for lokale 
forhold. Det vil blive en dyr løsning med et lavt udbytte at øge indsatsen gennem generel ikke-målrettet 
regulering. “De ‘lavthængende frugter’ er høstet” (Natur- og Landbrugskommissionen 2013, 39), og det er 
nødvendigt at målrette reguleringen af landbrugets næringsstofudledning. Med en mere målrettet regulering 
vil fokus ligge mere på udledningen af kvælstof til den enkelte recipient end på tilførslen til markerne. 
(Natur- og Landbrugskommissionen 2013) 

Fødevare- og Landbrugspakken 

Med baggrund i Natur- og Landbrugskommissionens opfordring til en omlægning fra generel til målrettet 
regulering kom Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative i 2015 med den politiske aftale 
Fødevare- og Landbrugspakken, som danner baggrunden for de seneste ændringer i miljøreguleringen på 
kvælstofområdet. Hovedelementerne i aftalen omkring næringsstofudledning handler om at tilbagerulle den 
nuværende generelle regulering af landbruget og indføre en målrettet regulering i stedet. (Miljø- og 
Fødevareministeriet 2015) 

Tilbagerulning af generel regulering 

I forbindelse med Fødevare- og Landbrugspakken er aftalepartierne blevet enige om at tilbagerulle dele af 
den generelle regulering i forhold til miljøreguleringen. Der er især fire tiltag, som er væsentlige for 
udledningen af nitrat til miljøet:  

● Normerne for gødning på markerne hæves, så de rykkes fra 20 % under økonomisk optimum for 
landmændene op til det økonomiske optimum. 

● De obligatoriske randzoner, hvor jorden ikke må dyrkes 10 m ud fra vandløb, ophæves. 
● Generelt krav til efterafgrøder fjernes. 
● En del af indsatsbehovet i vandplanerne udskydes, så en reduktion på 6.200 tons kvælstofudledning 

bliver udskudt til tredje vandplanperiode (2021-2027).  

Indførsel af målrettet regulering 

Den anden væsentlige ændring i forhold til regulering af kvælstofudledning er indførelsen af målrettet 
regulering. Den målrettede regulering bygger på to forskellige elementer, som skal håndtere en 
udledningsreduktion af kvælstof på omkring 3.800 tons hver: 

● Kollektive, frivillige løsninger til at reducere kvælstofudledningen til især kystvandene. Dette 
omfatter eksempelvis vådområder og minivådområder.  

● Individuelle løsninger, som er en målrettet regulering af landbruget, som bygger på de enkelte 
oplandes tilstand. I aftalen beskrives den målrettede regulering som en udvaskningsadgang, hvor 
landmændene får ret til at udlede en mængde kvælstof baseret på deres opland (tilstanden i 
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recipienten og retentionen i oplandet). Denne mængde kan så påvirkes med tiltag, der beviseligt 
påvirker udledningen af kvælstof, såsom efterafgrøder og lignende.  

Landmændene kompenseres desuden økonomisk for de omkostninger, tiltagene måtte skabe i både kollektive 
og individuelle løsninger. 

Fødevare- og Landbrugspakkens aftaletekst går ikke i detaljer med, hvordan denne målrettede regulering 
præcist skal indføres. Aftalen lægger op til, at der sker en indfasning over tre år, således at der under 
vækstsæsonen 2018/2019 indføres en tredjedel, næste vækstsæson indføres en tredjedel mere, og i sæsonen 
2020/2021 er den fulde målrettede regulering indført. I løbet af det næste år skal lovgivningen for rammerne 
for den målrettede regulering derfor på plads. (Miljø- og Fødevareministeriet 2015) 

1.3 FREMTIDENS MÅLRETNING AF KVÆLSTOFREGULERING TIL DEBAT  
Den målrettede regulering har været diskuteret intensivt. I den forbindelse er der blevet præsenteret 
forskellige forslag til, hvordan en målrettet regulering kan udformes samt holdninger til hvad den bør og ikke 
bør være. Politikere, erhverv, forskere og grønne NGO’er har bidraget til debatten. Her gennemgår vi nogle 
af de forslag og kommentarer til målrettet regulering, som er kommet fra forskellige vinkler.  

Det Økonomiske Råds formandskabs bud   

Det Økonomiske Råds formandskab præsenterer i rapporten “Økonomi og Miljø 2017” en analyse af 
perspektiverne for den målrettede regulering. (Det Økonomiske Råds Formandskab 2017) 

Rapporten indeholder forskellige versioner af, hvordan målrettet regulering kan skrues sammen og analyser 
af hvor økonomisk omkostningseffektive, disse er. Den handler især om den del, der forventes at ligge på 
bedrifterne, det vil sige de individuelle virkemidler. De tre mest fremtrædende scenarier er: 

● Normbaserede udvaskningsadgange: Bygger på et system, der minder om det tidligere normsystem 
med reducerede normer i de delvandoplande, som har et højt indsatsbehov. Systemet indbygger en 
gennemsnitlig retention for oplandet men ikke specifikt for mark eller bedrift. 

● Omsættelige udvaskningsadgange: Er et kvotesystem med udledningskvoter, som kan forhandles 
internt i delvandoplandet. Antallet af kvoter er baseret på indsatsbehovet og den gennemsnitlige 
retention i delvandoplandet. Dette bevirker ifølge rådets formandskab en fordeling af udledningen 
der, hvor den er mest omkostningseffektiv. 

● Målrettede afgifter: Bevirker at kvælstofudledende aktiviteter (for eksempel dyrkning af vårbyg uden 
efterafgrøder) bliver dyrere på udsatte arealer end på ikke udsatte arealer. Det betyder, at afgiften 
baseres både på jordens retention (bedriftsniveau), indsatsbehovet i recipienten og på de afgrøder, 
som dyrkes.  
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De to første scenarier er fortolkning af begrebet udvaskningsadgange fra Fødevare- og Landbrugspakken. De 
trækker i forskellige retninger, og viser hvor vagt begrebet er defineret i aftaleteksten om Fødevare- og 
Landbrugspakken. De målrettede afgifter er formandskabets eget forslag til, hvordan den målrettede 
regulering kan skrues sammen. Det er hentet fra “Økonomi og Miljø 2015” (Det Økonomiske Råds 
Formandskab 2015). 

Formandskabet konstaterer, at de målrettede afgifter fungerer bedst og samfundsøkonomisk mest 
omkostningseffektivt. Dette skyldes blandt andet en mere målrettet regulering, hvor beregning af retentionen 
sker på bedriftsniveau i stedet for delvandoplandsniveau. (Det Økonomiske Råds Formandskab 2017) 

Kritik fra Det Miljøøkonomiske Råds medlemmer 

Danmarks Naturfredningsforening og Landbrug & Fødevarer er en del af miljøøkonomisk råd, og har derfor 
kommenteret på formandskabets arbejde. Her kommer deres holdninger til forslaget fra det Økonomiske 
Råds formandskab også til udtryk. 

Danmarks Naturfredningsforenings kritik 

Danmarks Naturfredningsforening (herefter DN) støtter brugen af retentionskortet som baggrund for den 
målrettede regulering. Trods usikkerhed med kortlægningen mener de, at det er den mest effektive metode 
for samfundet. Derimod stiller de sig meget kritiske over for analysernes konklusioner generelt, fordi de 
mener, at udledning til grundvandet burde have været et afgørende element i målretningen. Hvis 
målretningen kun er fokuseret på udledning til kystvandene risikerer det, ifølge dem, at få negative 
konsekvenser for grundvandet. 

Derudover peger de på formandskabets lidt vage integration mellem de kollektive virkemidler og virkemidler 
på dyrkningsfladen. For eksempel er vådområder ikke specielt nemme at etablere på bedriftsniveau men 
samfundsøkonomisk mere effektive. De kalder på prioritering af de helhedsorienterede og permanente 
løsninger. De foreslår, at der ikke kompenseres for løsninger på bedriftsniveau men kun på kollektive 
permanente løsninger. (Danmarks Naturfredningsforening 2017) 

Landbrug & Fødevarers kritik 

Landbrug & Fødevarer mener, at viden om lokale udledningsforhold og miljøpåvirkninger er for usikre til at 
basere målretningen på. Dette gælder for eksempel retentionskortet. De betvivler generelt den faglige 
vurdering af indsatsbehovet og påpeger, at en international evaluering planlagt i Fødevare- og 
Landbrugspakken kan ændre på de kvælstofmodeller, som bliver brugt til at beregne udledningen. 

Derudover kritiserer Landbrug & Fødevarer formandskabets fokus på dyrkningsfladen og udtrykker, at en 
stor del af udledningen kan reduceres med store projekter, som kan løse problemet for et helt opland. Dette er 
dog ikke uddybet med eksempler. (Landbrug & Fødevarer 2017) 
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På deres hjemmeside udtrykker Landbrug & Fødevarer, at den målrettede regulering skal opbygges således, 
at dyrkningsfladen kun i allersidste instans bliver inddraget. Derimod mener de, at man skal starte med, at 
vandmiljøet skal gøres mere robust over for kvælstof eksempelvis med ålegræs og stenrev i vandmiljøet. 
Derefter kommer løsninger som vådområder eller andre kollektive løsninger, så kommer tiltag på 
bedriftsniveau som randzoner og minivådområder, og til sidst kan man kigge på dyrkningsfladen. (Landbrug 
& Fødevarer 2014) 

Udfordringer for generel målrettet reguleringen af kvælstofudledning 

Det miljøøkonomiske råds løsninger er alle mere målrettede end den nuværende regulering og er dermed i 
tråd med nødvendigheden af målrettet regulering for at nå målene for udledning af kvælstof. Løsningerne 
karakteriserer sig imidlertid ved at være beslutninger taget i et hierarkisk system, hvor beslutningerne 
kommer fra myndighederne. Som kommentarerne fra DN og Landbrug & Fødevarer afslører, er der meget, 
som står til diskussion i forslagene, såsom målemetoder og beregninger.  

DN mener, at der også skal tages højde for grundvandstilstanden, mens Landbrug & Fødevarer er helt 
grundlæggende uenige i beregningen af indsatsbehovet. Blandt de nationale organisationer er der altså 
uenighed om grundlaget for reguleringen af nitratudledning, og hvor stort et indsatsbehov, der er krævet for 
at nå målene for god vandkvalitet.  

  

De modstridende kommentarer fra de forskellige foreninger er også et meget godt billede på, hvor opdelte 
holdningerne til landbruget er i samfundet. På nationalt plan har diskussionerne om landbrug og miljø taget 
form af en skyttegravskrig med landbrugets foreninger og virksomheder på den ene side og de grønne 
NGO’er på den anden og ingen af parterne lader til at lytte til den anden. Derfor er det svært at forestille sig 
at nå til enighed på nationalt plan og det kunne derfor give mening at tage nogle af diskussionerne mere 
lokalt. 

En yderligere udfordring for at lave en overordnet målrettet regulering er, at danske landbrug som tidligere 
beskrevet er meget forskellige i størrelse og type. Der er desuden store geografiske forskelle på hvordan 
bedrifterne drives (Levesen 2017), hvilket sætter forskellige krav til reguleringen alt efter hvilket 
lokalområde, der er tale om.  

De lokale variationer imødekommer professor ved Aarhus Universitets afdeling for Bioscience Stiig 
Markager i et bud på en model for håndtering af målrettet regulering af nitratudledningen fra landbruget. Det 
er dog en meget anderledes tilgang til kvælstofreguleringen end den nuværende.  

Oplandslaug som svar på målrettet regulering 

Markager kommer med idéen om, at 
oplandslaug skal stå for den differentierede 
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kvælstofregulering (Markager 2015). Med denne idé beskriver Markager muligheden for, at alle krav til 
landbrugets drift og anvendelse af gødning ophæves. Herefter er det så en forpligtelse for alle 
landmænd/lodsejere at være medlem af et oplandslaug, som har til opgave at sikre, at 
kvælstofkoncentrationen i de vandløb, som har tilknytning til deres jorde ikke overstiger en vis grænse, som 
er aftalt med den lokale myndighed, som er kommunen. Hvis grænserne overskrides, vil der komme 
økonomiske sanktioner mod oplandslauget. Det betyder, at oplandslaugets medlemmer kollektivt er 
forpligtede til at overholde de aftaler, som er indgået med den lokale myndighed. Da de koncentrationer af 
kvælstof, som måles i åen, kommer fra en lang række landmænd, kan det være svært at finde frem til hvem, 
der udleder for meget kvælstof. Det er derfor op til landmændene/lodsejerne selv at kunne udpege synderen 
gennem deres lokale kendskab eller benytte sig af ekstra målinger for på denne måde selv at finde frem til 
synderen og løse de eventuelle problemer med oplandslaugets udledning af kvælstof. Målet er hertil, at der 
løbende sikres en minimering af omkostningerne til kontrol og bureaukrati. (Markager 2015) 

Der skal tages udgangspunkt i recipienten, altså et givent vandmiljø, og ikke den enkelte mark. Dermed 
kommer det an på, hvad et givent vandmiljø kan holde til af næringsstoftilførsel og dette skal være med til at 
sætte rammerne for hvor meget, der må udledes fra de forskellige marker. Vandoplandet for en given 
recipient kan derefter deles op ud fra nogle forskellige målestationer, og det er herigennem at oplandslauget 
defineres som set på Billede 2.  

Det er altså i sidste ende frit, hvordan 
landmændene/lodsejerne i oplandslaugene vil håndtere en nedsættelse af kvælstofudledningen, hvad enten 
det betyder, at de må tage jorde ud af drift, gødske mindre over hele linjen eller gøre brug af andre 
kvælstofnedsættende virkemidler. Så længe vandmiljøet opnår en god økologisk tilstand. Hermed advokerer 
Markager for, at en sådan løsning vil bidrage med:  

● “At udnytte landskabets naturlige muligheder for næringsstoffjernelse.  
● At udnytte landmandens/lodsejernes faglighed og kendskab til jorden og landskabet.  
● At få et lokalt ejerskab til opgaven og mulighed for at tale sig til rette om den bedste løsning for 

alle.”  
(Markager 2015)  

1.4 KAN LOKAL STYRING VÆRE SVARET PÅ MÅLRETTET REGULERING AF LANDBRUGET? 
 Mange af de indtil videre præsenterede løsninger tager udgangspunkt i en hierarkisk styring og 
markedsstyring. Derimod ser Markager i en anden retning med muligheden for lokale løsninger, hvor 
indsatsen mod kvælstofudledning til vandmiljøer besluttes i et lokalt forankret forum frem for på nationalt 
plan. Hvordan en sådan lokal løsning rent faktisk kan udformes vil blive undersøgt i dette bachelorprojekt. I 
dette projekt vil undersøgelserne fokusere på, hvordan lokalt forankrede netværk i landbruget kan blive 
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modellen for at implementere målrettet regulering. Det åbne land indebærer dog mange flere elementer end 
blot landbrug og vandmiljøer, og det er derfor relevant at inddrage andre interesser i det åbne land.  

Flere interesser i det åbne land 

I Teknologirådets rapport “Prioritering af Danmarks areal i fremtiden” lægges der særlig vægt på, at der bør 
sammentænkes flere forskellige interesser i det åbne land, da vi frem mod 2050 skal bruge op mod 140 % af 
det samlede danske areal til landbrug, skov, energi, natur og klimatilpasning m.m. (Arler m.fl. 2017). Det vil 
derfor blive problematisk at få plads til alle disse interesser uden at sammentænke dem i fælles løsninger i 
fremtidens planlægning. Denne tilgang har også været grundlæggende for Natur- og 
Landbrugskommissionens arbejde med deres 44 anbefalinger til udformningen af det danske landbrug 
(Natur- og Landbrugskommissionen 2013). Det var denne rapport, der lå til grund for regeringens 
udarbejdelse af Fødevare- og Landbrugspakken (2015), hvor den fremtidige målrettede regulering blev 
vedtaget, så inddragelsen af forskellige interesser er helt grundlæggende for idéen om målrettet regulering. 
Det er derfor også en del af dette projekt, at undersøge hvordan reguleringen af kvælstofudledning i 
landbruget sammentænkes med resten af miljø- og naturforvaltningen i det åbne land. 

Lokal netværksstyring som bud på den målrettede regulering af kvælstofudledning fra 

landbruget 

Udgangspunktet for dette bachelorprojekt er altså, at der skal udformes en løsning for, hvordan 
kvælstofudledning fra landbruget kan reguleres målrettet for at EU’s mål for god økologisk tilstand i 
vandmiljøerne kan nås. Samtidig skal der tages højde for, at det åbne land ikke kun rummer landbrug og 
vandmiljø, men at der også er mange andre interesser i spil. Med inspiration fra Stiig Markagers oplandslaug 
og med en teoretisk netværksstyrings tilgang vil vi undersøge, hvordan landbrugets kvælstofudledning kan 
styres lokalt på en måde, hvor andre interesser inddrages. Nærmere bestemt vil vi arbejde ud fra 
nedenstående problemformulering. 
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2 PROBLEMFORMULERING 

 

Hvordan kan en netværksstyringsmodel håndtere en del af den målrettede regulering af 
kvælstofudledning i landbruget samt integrere andre interesser? 

● Hvad er grundlaget for dannelsen af lokale styringsnetværk i landbruget? 
● Hvordan skal myndighederne handle i forhold til styringsnetværkene? 
● Hvordan kan institutionelle rammer udformes, så de understøtter og styrer styringsnetværk? 

  

2.1 AFGRÆNSNING 
 I dette projekt arbejder vi os hen mod en model, som lægger op til, at landmændene frivilligt deltager i 
netværk, som kan løse problemerne med kvælstof. Da netværkene bygger på frivillighed, kan vi ikke 
forvente, at alle landmænd vil deltage, og der er derfor behov for et overordnet, hierarkisk system, som sikrer 
at Danmark når EU-målene i vandplanerne.  

Det hierarkiske system gælder for hele landet, og det skal kunne håndtere hele indsatsbehovet for 
kvælstofudledning fra landbrug til vandmiljøerne gennem krav til individuelle løsninger. Kravene samt 
EU-midlerne målrettes til landbrugsbedrifterne efter indsatsbehovet for vandmiljøerne i de enkelte områder. 
Målretningen sker ud fra data som retentionskortet og lignende data, der beskriver vandkvalitet og markernes 
effekt på vandmiljøer.  

Fødevare- og Landbrugspakken lægger, som beskrevet (jf. 1.2 Kvælstofregulering af landbruget siden 
1980’erne), op til, at halvdelen af målet for kvælstofreducering nås med individuelle løsninger og den anden 
halvdel nås med kollektive, frivillige løsninger. Denne skelnen mellem kollektive og individuelle løsninger 
har vi ikke i vores model. Det gør vi ikke, fordi vi arbejder med en løsning, hvor frivillige netværk finder den 
bedste indsats for deres område, og det kan både være individuelle og kollektive løsninger, alt efter hvad der 
bedst håndterer indsatsbehovet. Det betyder, at der ikke er garanti for, at halvdelen af den målrette regulering 
sker med frivillige projekter.  

Vores model for netværksstyring af kvælstofudledningen skal altså være et frivilligt alternativ til en 
overordnet hierarkisk styring, som giver mulighed for lokalt besluttede indsatser for beskyttelse af 
vandmiljøer. For at nå de nationale mål, er både den hierarkiske og den frivillige styring underlagt rammerne, 
som er fastlagt efter indsatsbehov.  
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2.2 PROJEKTSTRUKTUR 

  

20 
 



 
Rapporten er bygget op som på det ovenstående strukturdiagram. I problemanalysen (kapitel 1) gennemgås 
problemfeltet og hvordan problemformuleringen er blevet udformet. Herefter følger tre analyseafsnit med 
baggrund i problemformuleringens underspørgsmål. Det første analyseafsnit (kapitel 6) gennemgår hvordan 
et velfungerende netværk dannes og organiserer sig. I analyseafsnit to og tre (kapitel 7 og 8) undersøges det, 
hvordan man kan opbygge en national netværksstyringsmodel, som skaber de bedste rammer for at tage hånd 
om de nationale mål for kvælstofudledning og samtidig integrere andre interesser i reguleringen. Dette gøres 
med udgangspunkt i henholdsvis processtyring og metastyring. Dette leder os frem til et eksempel på 
hvordan en netværksløsning kunne foregå på baggrund af forudgående analyser (kapitel 9). Til sidst 
konkluderes det hvordan en lokal netværksstyringsmodel kan udformes (kapitel 10) efterfulgt af en 
refleksion over disse konklusioner. Herefter følger en metoderefleksion over vores valg og brug af metoder 
(begge kapitel 11) samt en perspektivering over hvad der kunne have været interessant at arbejde videre med 
(kapitel 12).  
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3 METODE 

 I dette kapitel vil vi gennemgå de metodiske overvejelser, vi har gjort os i udarbejdelsen af dette 
bachelorprojekt. Vi vil forklare de metoder, som vi har gjort brug af, og hvad dette har bidraget med i 
besvarelsen af vores problemformulering.  

3.1 LITTERATURSTUDIER 
Vi har brugt litteraturstudier til at undersøge landbruget og hvad der rør sig inden for området. I begyndelsen 
af projektet undersøgte vi problematikker i det danske landbrug i dag, og søgte derfor empiri meget bredt. I 
denne sammenhæng talte vi med Leif Bach Jørgensen fra Det Økologiske Råd (jf. 3.2 Kvalitative metoder), 
som ledte os på vej i junglen af rapporter omhandlende landbruget. Vi undersøgte her aftalen om Fødevare- 
og Landbrugspakken (Miljø- og Fødevareministeriet 2015) samt Natur- og Landbrugskommissionens 
slutrapport (Natur- og Landbrugskommissionen 2013). Her fandt vi frem til, at der var problemer med 
kvælstofudledningen, men også med hvordan den fremtidige kvælstofregulering skal varetages. Vi kunne 
derfor konkretisere vores søgninger på differentieret kvælstofregulering, for at finde frem til hvilken mulig 
løsning, vi skulle se i retning af. Vi undersøgte hvad man havde gjort i andre lande og fandt frem til 
forskellige ordninger i Holland og i New Zealand, samt hvilke løsningsmodeller der i Danmark er på tale, 
blandt andet fra Det Økonomiske Råd. 

3.2 KVALITATIVE METODER 

Samtaler og konference 

I den indledende fase af projektet var det nødvendigt for os at få en bedre forståelse for hvilke 
problemstillinger, der var relevante at arbejde med i forhold til en bæredygtig omstilling i landbruget. Vi tog 
derfor til forskellige arrangementer såsom konferencer og oplæg. Derudover tog vi kontakt til en 
spildesigner, da vi overvejede at lave et brætspil ud af vores konklusion på projektet. De indledende samtaler 
og konferencer var som beskrevet i skemaet: 

Dato Respondenter Funktion Formål/Fokus Format 

03.03.17 Leif Bach 
Jørgensen 

Landbrugsmedarbejder i 
Det Økologiske Råd 

Give indblik i 
landbrugets 
problemstillinger 

Personligt interview 

07.03.17 Daniel 
Rugholm & 
Marie Juul 
Rohde  

Chefkonsulent i Landbrug 
og Fødevare (Daniel). 
Seniorkonsulent i Vand- & 
Naturafdelingen i 
Landbrug og Fødevare 
(Marie). 

Indblik i landbrugets 
rolle indenfor natur- 
og miljøbeskyttelse. 
Hvad er tendenserne 
indenfor landbruget. 

Besøg hos Landbrug 
og Fødevare for 
Samfundsgeografisk 
studenterforening 
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17.03.17 Leif Bach 
Jørgensen 

Landbrugsmedarbejder i 
Det Økologiske Råd 

Hjælp til 
konkretisering af 
vores fokus 

Personligt interview 

31.03.17 Max Møller Senior Game 
Designer/Konsulent og 
partner hos Workz 

Indblik i hvordan 
man kan formidle 
viden gennem spil 
f.eks. til landmænd 

Personligt interview 

03.04.17 Oplægsholdere  
(IDA Universe 
u.å.) 

 

Konference ved IDA. 
Differentieret regulering - 
erfaringer og ønsker til 
fremtidens miljøregulering 

Give indblik i 
debatten angående 
målrettet regulering 

Konference med oplæg 
og diskussion 

  

Disse aktiviteter har hjulpet os til en bedre forståelse af området og hjulpet os med at afgrænse emnet. 
Yderligere gav det os et indblik i, hvordan vi senere kunne formidle vores viden til landmænd gennem et 
spil/ikke-spil. De indgår dog ikke som direkte datakilder men mere som en opbygning af baggrundsviden.  

Ekspertinterviews 

Vi har, for at få en bedre forståelse for området, foretaget ekspertinterviews med følgende personer:  

Dato Respondenter Funktion Formål/Fokus Format 

29.03.17 Anders 
Lehnhardt 

Miljø- og 
oplandskonsulent i 
Landbo Limfjord 

Få indblik i oplandskonsulentens 
rolle indenfor målrettet regulering.  
Hvilke virkemidler kan 
oplandskonsulenten bidrage med i 
den målrettede regulering og hvilke 
udfordringer står han overfor. 

Interview 
på skype 
(Optaget) 

30.03.17 
  

Helga 
Grønnegaard 

Sekretariatsleder i 
Collective Impact, 
Realdania 

Få indblik i Collective Impact 
projekterne, arbejdsmetoder og 
redskaber. Supplering af viden. 
Forstå potentialet af jordfordeling 
indenfor målrettet regulering. 
  

Personligt 
interview 
(Optaget) 

04.04.17 Bo Levesen Medarbejder i Vejle 
kommune og tidligere 
Vejle Amt.  

Få et indblik i myndighedens rolle i 
forhold til Odderbæk Vandløbslaug, 
som Levesen blandt andet havde 
ageret facilitator for.  

Personligt 
interview 
(Optaget) 

  

Vi har foretaget semistrukturerede interviews med udgangspunkt i en interviewguide (jf. Bilag). Den løse 
struktur skulle sikre, at de inputs, som disse eksperter kom med, ikke var styret alt for meget af os som 
interviewpersoner, men også havde mulighed for at påvirke vores fokus. Interviewguides er udarbejdet med 
udgangspunkt i “InterView” af Steinar Kvale & Svend Brinkmann. (Kvale & Brinkmann 2009) 
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Interviews og gåture med landmænd 

Vi har haft brug for at få et indblik i, hvordan dansk landbrug fungerer konkret. Samtidig ønskede vi nogle 
eksempler på opgaver, der blev løst lokalt og frivilligt af landmænd og lodsejere. I den forbindelse fandt vi 
Odderbæk Vandløbslaug (opmærksomheden blev henledt herpå af Leif Bach Jørgensen fra Økologisk Råd) 
som et eksempel på dette. Derudover har vi også foretaget en række interviews med andre landmænd fra 
andre områder af Danmark for at få en mere generel forståelse af landbrugets produktion, størrelse og sociale 
netværk. 

Dato Respondenter Funktion Formål/Fokus Format 

04.04.17 Niels 
Clemmensen 

Konventionel landmand 
og formand/medstifter af 
Odderbæk Vandløbslaug 

Få indsigt i Odderbæk 
Vandløbslaug og en forståelse af 
Vandløbslaugets betydning i 
lokalområdet.  
Rundvisning af laugets projekt 
med genslyngning af åen.  
Indblik i det lokale netværk og det 
nuværende samarbejde med andre 
landmænd. 

Personligt 
interview 
(Optaget) 

04.04.17 Henning Utoft 
& Konrad 
Welling 

Konventionelle 
landmænd.  
Medlem (Henning) og 
bestyrelsesmedlem 
(Konrad) i Odderbæk 
Vandløbslaug. 

Få indblik i Vandløbslaugets 
betydning fra et 
medlemssynspunkt. Hvad har 
lauget blandt andet bidraget med i 
lokalsamfundet.  
Se minivådområdet ved Henning 
Utofts mark og hvordan sådan et 
minivådområde fungerer.   
Indblik i det lokale netværk og det 
nuværende samarbejde med andre 
landmænd. 

Personligt 
interview 

04.04.17 Jens Krogh Økologisk landmand i 
Strellev 

Få indblik i en økologisk 
landmands hverdag og hans 
landbrug. Rundvisning på gården 
og fremvisning af biogasanlæg.  
Indblik i det lokale netværk og det 
nuværende samarbejde med andre 
landmænd. 

Personligt 
interview 

05.04.17 Allan Jensen & 
Claus Skov 
Madsen 

Konventionel landmand i 
Lejre (Allan) 
& Planteavlskonsulent 
(Claus) 

Få indblik i en konventionel 
landmands hverdag og 
rundvisning af hans bedrift.  
Indblik i de udfordringer som 
Allan står overfor i forhold til 
kvælstofregulering, samt de 
udfordringer, der kan være ved 
implementeringen af en målrettet 
regulering.  
Indblik i det lokale netværk og det 
nuværende samarbejde med andre 
landmænd. 

Personligt 
interview 
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Interviewene er blevet foretaget semistrukturerede ud fra Kvale og Brinkmanns (2009) forståelse af et 
semistruktureret interview. Der blev udarbejdet en interviewguide som udgangspunkt for de fleste af 
interviewene (jf. Bilag). For at styrke vores forståelse for landbruget valgte vi at foretage interviews med 
landmænd i kombination med gåture på deres jord med en introduktion til deres landbrug. Vi greb også 
chancen for at tale med andre end de tilsigtede respondenter i forbindelse med interviewene. Det vil sige, at 
interviewene med Henning Utoft (vi blev henvist af Niels Clemmensen på dagen), Konrad Welling (kom 
forbi under interviewet med Henning) og Claus Skov Madsen (var tilstede under interview med Allan 
Jensen) skete uden andet forarbejde end det, vi havde lavet til vores hovedrespondenter Clemmensen, Jensen, 
Krogh og Levesen. 

 

Billede 3: Vores gåtur rundt på Niels Clemmensen bedrift. Clemmensen viser os Odderbæk Vandløbslaugs vådområdeprojekt, som er 
det, vi går rundt i på billedet. Clemmensen fortalte os om deres samarbejde og om, hvordan projektet blev til, samt hvilken 
betydning, det har for ham at deltage i og lægge jord til sådan et projekt. 
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Billede 4: Taget på vores gåtur på Henning Utofts bedrift. Utoft er i gang med at forklare os om et bassin til rensning af drænvand, 
som Aarhus Universitet har placeret på hans grund, som et forsøgsprojekt. 

 

3.3 BRUGEN AF CASES 
Case Formål Dataindsamlingsteknik 

Odderbæk Detaljeret viden om et succesfuldt styringsnetværk 
  

Kvalitative interview 
Observation 
Litteraturstudie 

Eksempler   

Realdanias Collective 
Impact projekter 

Viden om styringsnetværk, hvor alle interessenter er 
bragt til forhandlingsbordet   

Kvalitative interview 
Litteraturstudie 

Holland Viden om et målrettet reguleringssystem af 
biodiversitet (fælled), der er håndteret af 
landbrugsforeninger 

Litteraturstudie 

New Zealand Viden om et reguleringssystem, der håndterer 
vandmiljøinteressenter (fælled) 

Litteraturstudie 

  

Vi har brugt det kvalitative casestudie til at undersøge nogle konkrete og afgrænsede tilfælde. På denne måde 
har vi kunne drage på en praktisk baseret viden gennem disse cases/eksempler, men samtidig opnå en 
detaljeret viden herom (Madsen u.å.). Vi har defineret Odderbæk som en case og de andre som “eksempler”. 
Dette grunder i at vi i at vi i Odderbæk har haft et bedre datagrundlag og dermed bedre har kunnet triangulere 
dataene op mod hinanden. Det er sket ved at interviewe flere medlemmer af lauget samt interviewe 
myndigheden, der samarbejdede med dem. Derudover har vi gennem deres hjemmeside hentet dokumenter 
og gennem en felttur indhentet observationer i projektområdet, som igen har været med til styrke casen.  

26 
 



Collective Impact har både interviews og litteraturstudie, men vi har alligevel valgt at kategorisere den som 
et eksempel. Det skyldtes at interviewpersonen Helga Grønnegaard primært havde viden om sekretariatet og 
mindre viden om de konkrete projekter. Med bachelorprojektets fokus på lokale løsninger var det netop de 
konkrete projekter, der kunne bidrage med viden om at bringe forskellige interessenter under en fælles 
dagsorden i det lokale. Dette formål er forsøgt at dække ind gennem litteraturstudier af Collective Impacts 
konkrete projekter. 

New Zealand og Holland erfaringerne kategoriseres ligeledes som et eksempel, idet det kun har været muligt 
at frembringe mindre datamateriale igennem litteraturstudier.  

Vores skelnen mellem case og eksempel har til formål at rapporten vægtes mest på Odderbæk Vandløbslaug, 
mens eksempler inddrages hvor det er relevant og hvor dataene er til det. 

3.4 REFLEKSION OVER VORES MODEL 
Vores forslag til hvordan netværksstyring kunne håndtere den målrettede regulering, har vi fået vurderet af 
landmænd og miljøorganisationer. Vi fik deres input om fordele og ulemper, og om det ville være muligt at 
implementere og eventuelt hvad der skulle ændres. Det skete gennem et ekspertinterview med Leif Bach 
Jørgensen fra Det Økologiske Råd og et fokusgruppeinterview med en gruppe landmænd. 
Fokusgruppeinterviewet gav os forskellige synspunkter fra landmændene (Kvale & Brinkmann 2009).  

  

Dato Respondenter Funktion Formål/Fokus Format 

23.05.17 Leif Bach Jørgensen 
 

Landbrugsmedarbejder 
i Det Økologiske Råd 

Refleksion og 
dialog om vores 
bud på en 
netværksstyret 
lokal løsning. 

Personligt interview 
(optaget) 

24.05.17 Allan Jensen 
(konventionel 
landmand) 
Claus Skov Madsen 
(planteavlskonsulent) 
og tre andre landmænd 

Landmænd i 
Lejreområdet 

Refleksion og 
dialog om vores 
bud på en 
netværksstyret 
lokal løsning.  

Personligt 
fokusgruppeinterview 
(Optaget) 

  

Fokusgruppeinterview med landmænd 

På baggrund af vores interview med Max Møller havde vi gjort os tanker om, hvordan vi skulle formidle 
vores forslag til landmændene. Max Møller havde talt om et ’ikke-spil’ som formidlingsværktøj (Møller 
2017). Med dette værktøj er formålet ikke at spille spillet, men derimod at have spillet som en ramme for 
formidlingen og efterafprøvning af vores idéer. På denne måde kunne vi sætte rammerne for interviewet og 
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styre samtalen i en bestemt retning. Målet for dette fokusgruppeinterview var at få landmændene til at 
reflektere over emnerne/spørgsmålene gennem vores ’ikke-spil’ og diskutere internt hvilke udfordringer og 
potentialer, de så ved vores idéer. 

 

Billede 5: Viser vores ”ikke-spil”, som vi præsenterede for landmændene i Lejre. Idéen er, at de skal kunne placere aktører, som vi i 
forvejen har givet og aktører, de selv kommer på, på papirerne med overskrifterne “Lokal institution”, “Bindende aftaler” og 
“Lokal gruppe”. Under præsentation blev der desuden tegnet på papirerne af landmændene. 

  

Fokusgruppeinterviewet blev foretaget hos Allan Jensen, som vi tidligere havde interviewet. Respondenterne 
i fokusgruppeinterviewet blev samlet af Allan Jensen. Vi sendte på forhånd en beskrivelse med information 
om temaet til fokusgruppeinterviewet. Vi havde lavet et program, som inden for to timer både skulle få 
landmændene til at tale om, hvordan kvælstof håndteres på deres bedrifter i dag, og hvordan lokale løsninger 
ville se ud i deres situation. (jf. Bilag 9: Dagsorden) Da Allan valgte respondenterne, kunne vi formode, at 
der ville være et godt sammenspil mellem dem. Der kunne dog være risiko for, at en respondent blev for 
dominerende og dermed udelukke andre respondenter til at komme med deres synspunkt (Kvale & 
Brinkmann 2009). Vi valgte derfor at bede respondenterne nedskrive deres refleksion over vores model for 
lokale løsninger, og hvordan det ville fungere i deres bedrift (jf. Bilag 9: Spørgeskema). Udover almindelig 
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dialog og en refleksionsopgave, var en af øvelserne vores ikke-spil, hvor landmændene skulle udvælge de 
aktører, de fandt passende med brikker på en plade. 

 

Billede 6: Af vores møde med de fire landmænd og planteavlskonsulenten fra Lejre. På billedet er Jeppe i gang med at fortælle om 
vores netværksstyringsmodel. Der skal dog ikke tages fejl af, at vi har fanget et billede, hvor vi snakker, for gennem mødet fik 
landmændene masser af taletid, og de havde bestemt også meget på hjertet, når det kom til kvælstofregulering. 

3.5 GENERALISERBARHED, RELIABILITET OG VALIDITET 
Kvale og Brinkmann (2009) argumenterer for, at generaliserbarhed, reliabilitet og validitet også kan bruges i 
samfundsvidenskaben, på trods af, at det traditionelt er brugt i naturvidenskaben. Det er en måde at vurdere 
om arbejdet er videnskabeligt. Det følgende afsnit er skrevet ud fra Kvale og Brinkmanns forståelse af 
generaliserbarhed, reliabilitet og validitet (Kvale & Brinkmann 2009). 

Generaliserbarhed 

Da der i forbindelse med dette projekt er brugt kvalitative metoder skal generaliserbarheden i vores resultater 
ikke fortolkes som en statistisk generalisering. Vi har i stedet forsøgt at skabe en analytisk generalisering 
gennem vores teoretiske forståelse af for eksempel Odderbæks Vandløbslaug som et styringsnetværk.  
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I denne forbindelse er det relevant at kigge på det, som Kvale i “InterView” kalder generaliseringsmål, altså 
hvad formålet med generaliseringen er. Han beskriver tre generaliseringsmål:  

Første generaliseringsmål er; hvad der er: Simpelthen hvordan verden ser ud. Dette generaliseringsmål er 
brugt i starten af rapporten. Derfor kommer det mest til udtryk i problemanalysen, hvor der er blevet brugt 
litteraturstudier, interviews og samtaler med eksperter og interviews med landmænd.  

Andet generaliseringsmål er: Hvad der er muligt: ekstreme/udviklede eksempler undersøges for at forsøge at 
beskrive hvordan samfundsudviklingen ser ud. Det kunne for eksempel være at undersøge store 
landbrugsbedrifter, fordi strukturudviklingen går denne vej. 

Dette generaliseringsmål har vi ikke brugt. 

Sidste generaliseringsmål er: Hvordan det kunne blive: Her bruges ønskelige cases. Hvad gør disse 
eksempler velfungerende? Det kunne for eksempel være at kigge på et velfungerende eksempel på 
netværksstyring i landbruget for at finde ud af hvordan disse erfaringer kan bruges i andre tilfælde. 

Dette tredje generaliseringsmål forudsætter også en forståelse af videnskaben som en drivkraft i ikke bare at 
beskrive verden, men også opstille mere ønskværdige alternativer.  

Man kan derfor sige, at målet med de interviews og kilder, som er blevet brugt til at besvare 
problemformuleringen, har været at beskrive “hvad der kunne blive”. Det drejer sig især om kilder på 
Odderbæk Vandløbslaug, Hollands kooperativer, Collective Impact og New Zealands lokalkomiteer. Her har 
vi især lænet os op af en analytisk generaliserbarhed, hvor disse cases bliver holdt op mod netværksstyring- 
og fælledteori og teori om Collective Impact. (Kvale 1997) 

Reliabilitet 

Reliabiliteten er søgt sikret især ved at sørge for flere af os tilstedeværende på interviews, optage og 
gennemhøre interviews samt lave transskriberinger. 

Validitet 

Vi har sikret validiteten, altså sikret at konklusionerne i dette projekt er gyldige, ved at forsøge at sikre at vi 
har mange vinkler og en god forståelse for de områder, vi interviewede personer om. 

● Vi har inddraget folk med forskellig baggrund for at sikre en flersidig fortolkning: Vi har interviewet 
landmænd fra flere dele af landet, en kommunal medarbejder, en plantekonsulent, en miljøkonsulent, 
en medarbejder i en NGO m.m. 

● Vi har bedt landmænd om at vise os og fortælle om deres bedrift, sociale netværk og, i forbindelse 
med Odderbæk, også de projekter de havde i lauget.  
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● Vi har brugt flere eksempler på netværksstyringsstrategier fra Vejle, New Zealand, og Holland for at 
sikre et gyldigt svar på problemformuleringen. 

● Vi har skabt hvad Kvale betegner som kommunikativ validitet ved at vende tilbage med 
konklusionerne og diskutere dem med en gruppe berørte landmænd og en NGO-medarbejder.  

Med vores metodiske opbygning får vi altså ved hjælp af litteraturstudier og kvalitativ metode muligheden 
for at skabe en model for målrettet regulering igennem brug af generaliseringsmål. Her er sammenspillet 
mellem teori og empiri nøglen til generaliseringen. Fokus har i den forbindelse været at arbejde mod en 
ønskelig målrettet regulering. Derfor har de anvendte cases karakter af at være ønskelige cases Samtidig er 
der med refleksion over modellen sket et ekstra metodisk greb til at sikre validiteten af vores konklusioner.  
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4 TEORI 

I dette kapitel præsenteres de teorier, som vi har benyttet i analyserne til dette projekt. Det drejer sig om 
teorien om fælleder, der argumenterer for, at naturressourcer bedst forvaltes gennem lokale 
ressourceforvaltningssystemer. Dertil kommer netværksstyringsteorien, der introducerer en ny styringsform 
på lokalt plan og forklarer lidt om hvordan denne bør sættes sammen. Til sidst bruger vi Collective Impact 
arbejdsmetoden som en teori til at forklare, hvordan forskellige interesser kan arbejde sammen mod et fælles 
mål. 

4.1 VANDKVALITET SOM EN FÆLLED 
Vandmiljøet kan ses som en 
fælles ressource, som er 
tilgængelig for alle og kan 
derfor ses som en fælled. I et 
historisk perspektiv har en 
‘fælled’ oprindeligt været den 
fælles jord, som lå udyrket 
hen og blev brugt som 
græsningsarealer, hvoraf 
bylaugets medlemmer havde 
fælles ret til at sætte dyr til at 
græsse.  

På Billede 7 ses en plan over 
en herregård i middelalderen, 
med blandt andet et fælles 
græsningsareal “Common 
Pasture”. Til dette 
græsningsareal har der været 
knyttet en form for brugsret, 
hvoraf der har været en 
adgangsret og en ret til at få 
udbytte af ressourcen, som er 
blevet aftalt på baggrund af 
nogle sædvanemæssige 
regler. På denne måde har 
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man sikret sig, at ressourcen ikke blev overudnyttet eller misbrugt. (Christensen & Christensen 2007) 

På Billede 7 ses yderligere den transformation, som skete fra omkring det 15. århundrede og 200 år frem, 
også kendt som enclosure-processen, hvor man begyndte at indhegne de fælles jorde, da godsejerne ønskede 
at forvandle fællederne til private græsgange til egen udnyttelse. På denne måde jog godsejerne bønderne og 
landarbejderne væk fra de fælles jorde. (Christensen & Christensen 2007) 

Når der i dette afsnit vil blive talt om vandkvaliteten som en fælled, bør man se på fælledbegrebet, som første 
gang blev beskrevet i 1968 af den amerikanske biolog Garrett Hardin i den berømte artikel “Tragedy of the 
Commons” (Hardin 1968). Heri blev fælled-begrebet (commons) introduceret som en forståelsesmæssig 
ramme angående menneskets udnyttelse af en begrænset naturressource. Hardin arbejdede med 
overbefolkning af jorden, men bruger i sin tragiske fortælling billedet af et fælles græsningsareal, hvor en 
række bønder sætter deres kvæg til græsning. Der er ingen regler for, hvordan ressourcen bør udnyttes på en 
hensigtsmæssig måde, og ressourcen overudnyttes, da alle landmændene hver især ønsker at tilføje flere 
kvæg til arealet for at øge deres egen omsætning. I sidste ende forekommer tragedien da ressourcen er 
opbrugt og græsningsarealet ødelagt. Tragedien opstår, fordi enkeltindivider udelukkende forfølger private 
økonomiske interesser. Hardin beskriver fortællingen som en tragedie, når fællederne overudnyttes, fordi 
enhver er deres egen lykkes smed og alle personer handler på baggrund af et økonomisk rationale 
(Christensen & Christensen 2007). For Hardin var fælleden som ejerskabsform dermed årsagen til de 
økologiske problemer med overudnyttelse af ressourcen og en truende miljøkatastrofe. For Hardin var det et 
simpelt spørgsmål om ejerskabet til ressourcen. Var ressourcen frit ejet, ville den utvivlsomt ende i en 
tragedie hvorimod hvis ressourcen var privatejet, så var den sikret mod rovdrift. (Christensen & Christensen 
2007). Men som Erik Christensen og Per Christensen nævner:  

 “Et skøde på noget jord siger intet om, hvordan den udnyttes. Modsat Hardins tro på den private 
ejendomsret ved vi jo, at den ofte leder til hovedløs udnyttelse for at sikre en hurtig profit uden tanke for 
opretholdelse af en bæredygtig ressource for fremtidige generationer”  

(Christensen & Christensen 2007, 11-12) 
 

I Danmark har der, som nævnt i afsnit 1.2 Kvælstofregulering af landbruget siden 1980’erne, været 
udarbejdet vandmiljøplaner siden 1985 grundet en uhensigtsmæssig håndtering af kvælstof, fosfor og 
organisk materiale hos landbruget, renseanlæg og industrielle forurenere. Denne uhensigtsmæssige 
håndtering havde store konsekvenser for vandmiljøet i de danske fjorde, søer og kystvande samt 
grundvandets kvalitet og medførte, at der i 1981 ved Djurslands kyst blev konstateret fiskedød og iltsvind. 
Dette satte skub i debatten om blandt andet landbruget som en synder i forhold til kvælstofforurening, som 
medvirkende til en dårlig økologisk tilstand i de danske vandmiljøer (Christensen & Christensen 2007) 
(Miljøstyrelsen u.å a).  
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 Tilfældet med fiskedød og iltsvind ved Djurslands kyst samt forureningen af grundvand har netop været et 
eksempel på en økologisk tragedie. Den ustyrede fælled har været vandkvaliteten og vandområdernes 
økologiske tilstand. En af synderne har været landbruget, der i takt med en øget intensivering har udledt mere 
og mere kvælstof til vandmiljøet. Det har i sidste ende ødelagt fælleden ved forurening af grundvandet samt 
vandområdernes økologiske tilstand. Som forklaret i afsnit 1.2 Kvælstofregulering i landbruget siden 
1980’erne satte denne danske økologiske tragedie blandt andet skub i debatten om regulering af disse 
fælleder, og det resulterede i en centralt styret overordnet regulering af, hvordan landmændenes gødskning 
skulle foregå gennem vandmiljøplaner og gødskningsloven for at nedsætte udvaskningen af kvælstof til 
grundvand og vandområder. (Christensen & Christensen 2007) 

Hardin udkom i 1998 med en artikel, som tog fat i nogle af de kritikpunkter, som var blevet givet i forhold til 
hans første artikel “Tragedy of the commons”. Heri beskriver han, at den største fejl i forhold til hans 
tidligere fortælling er, at han ikke fik talt om en ‘ustyret’ fælled altså om “Tragedy of the unmanaged 
commons” (Hardin 1998) (Christensen & Christensen 2007). Grunden til at Hardin senere begyndte at tale 
om ustyrede fælleder, og ikke fælleder som en generel ting, var, at en række forskere, heriblandt den 
amerikanske politolog Elinor Ostrom, havde påvist, at der var velfungerende fælleder, som var ‘styret’ 
(reguleret) via fællesskabsformer og sædvaner. Ostrom var i 1983 med til at skabe en videnskabelig 
arbejdsgruppe omkring Common Property Ressource Management. Denne arbejdsgruppe agtede at finde 
frem til velfungerende fælleder, som Hardin i sin første artikel “Tragedy of the commons” i en vis form 
havde påstået, ikke var muligt. Ostrom så nemlig fællederne som løsningen på de økologiske problemer 
“Make the commons work”, stik imod Hardins tankegang på daværende tidspunkt. (Christensen & 
Christensen 2007) 

Ostroms undersøgelser satte spørgsmålstegn ved de normale økonomiske antagelser omkring rationalitet og 
menneskesyn, heriblandt Hardins syn på, at alle enkeltindivider udelukkende forfølger private økonomiske 
interesser (neoklassisk økonomisk tankegang). Ostrom viste yderligere, at aktører gennem kommunikation 
og aftaler sagtens kunne fastsætte regler for udnyttelsen af ressourcer, som brød med antagelsen om 
nødvendigheden af privatisering eller en central styring af fælleden for at undgå en økologisk tragedie. 
(Christensen & Christensen 2007).  

Ostroms arbejdsgruppe undersøgte en række fælleder gennem casestudier fra forskellige lande, hvor man så 
på brugen af fælles ressourcer som blandt andet skove, fisk eller grundvand. Her fandt man frem til, at 
fællederne rent faktisk var velfungerende mange steder uden at ende i en tragedie. Denne gruppe forskere 
satte sig til at beskrive og analysere betingelserne for, at fælleder kunne være en succesfuld 
organisationsform. Disse casestudier viste entydigt, at selvorganiserede ressourcestyringssystemer er bedre 
til at styre og forvalte end de centralt organiserede systemer. Ostrom advokerede derfor for, at en 
decentraliseret styring af en række fælleder var bedre end en central styring i miljøforvaltningen, og kunne 
hjælpe med at undgå fremtidige økologiske tragedier. (Christensen & Christensen 2007)  
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Ostrom advokerede for de lokale selvorganiserede ressourcestyringssystemer på baggrund af en række 
argumenter: 

● “De bygger på lokal viden 
● Når deltagerne kender hinanden, opbygges en gensidig tillid og troværdighed, hvilket 

mindsker omkostningerne til sanktioner. 
● De bygger på disaggregeret kompleks viden, der er meget forskelligartet. 
● De fører til bedre tilpassede regler. 
● Og de medfører lavere omkostninger til kontrol og implementering af reglerne. 
● De reducerer fejlmuligheder og giver mulighed for eksperimenter.” 

(Christensen & Christensen 2007, 36) 

  

For at finde frem til om et selvorganiseret fælled-forvaltningssystem var succesfuldt, opstillede Ostrom en 
række succeskriterier: 

● “Ressourcerne kan måles og kontrolleres. 
● Forandringstakten er moderat. 
● Der er face-to-face-fællesskaber, hvilket skaber social kapital. 
● Outsidere kan ekskluderes. 
● Der eksisterer en effektiv gennemførsel af regler.” 

(Christensen & Christensen 2007, 36) 

  

Ostrom fandt også en række problemer med disse selvorganiserede forvaltningssystemer af fælleder gennem 
hendes casestudier. Dette viste at systemet kunne bryde sammen hvis: 

● “Der er nogle deltagere (aktører), som ikke vil organisere sig. 
● Man har nogle betydningsfulde lokale tyranner. 
● Der opstår stagnation. 
● Der eksisterer en mangel på videnskabelig viden. 
● Der opstår konflikter” 

(Christensen & Christensen 2007, 36) 
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Ostroms resultater viste, at der er en tæt sammenhæng mellem et velfungerende lokalsamfund og en 
velfungerende fælled. Et velfungerende lokalsamfund bygger blandt andet på tillid og deltagelse og har en 
uformel, demokratisk organisationsform. Yderligere er det vigtigt, at man har lokale 
konfliktløsningsmekanismer til blandt andet at håndtere de tidligere nævnte problemer, som måtte opstå, så 
et selvorganiseret forvaltningssystem ikke bryder sammen. (Christensen & Christensen 2007, 36) 

Opsamling 

Garret Hardin beskriver, hvordan ustyrede fælleder ender i tragedier. Det skete også i Danmark med sagen 
om fiskedød ud for Djursland i 1981. Elinor Ostrom argumenterer for, at tragedien ikke ligger i fælledens 
natur, men at det skyldes den manglende styring. I Danmark reagerede samfundet med indførslen af en 
generel regulering, der ramte alle lige. Ostrom argumenterer dog yderligere for, at fælleder styres bedre af 
lokalt selvorganiserede ressourceforvaltningssystemer, efter de principper der er listet op i kasserne ovenfor. 
Derfor bruges teorien til at argumentere for at finde lokale løsninger på kvælstofreguleringen i stedet for 
nationale. 

4.2 NETVÆRKSSTYRING 
Ostroms beskrivelse af selvorganiserede ressourcestyringssystemer ligger tæt op ad styringsnetværk, som er 
beskrevet af blandt andre R. A. W. Rhodes 1996) og E. Sørensen og J. Torfing (2005). R. A. W. Rhodes er 
en engelsk professor, som beskriver netværksstyring som “Governance”, der er en tredje styringsform ud 
over styring gennem markedet eller staten, som vi her kalder hierarkisk styring. Vores gennemgang af 
netværksstyring er yderligere baseret på Sørensens og Torfings beskrivelse af styring i politiske 
styringsnetværk, herefter kaldet styringsnetværk, ud fra den teoretiske grundforståelse, at interdependens er 
afgørende for netværks eksistens. Rhodes’ og Sørensen og Torfings her præsenterede beskrivelse af 
netværksstyring tager udgangspunkt i en forståelse af aktørerne som værende rationelle, med hver sine 
interesser for at nyttemaksimere. Her er netværk en ud af flere måder, hvorpå interessekampe mellem 
aktørerne kan institutionaliseres. (Sørensen og Torfing 2005)  

Ifølge Rhodes er styringsnetværk selvorganiserede netværk af mennesker og grupper, som er gensidigt 
afhængige af hinanden (interdependente), og som samarbejder og forhandler med hinanden. De kan 
inkludere offentlige, private og frivillige individer og grupper, som arbejder sammen på baggrund af et behov 
for at udveksle ressourcer. Styringsnetværkene arbejder med stor autonomi fra staten, som dog kan opsætte 
institutionelle rammer, som netværkene kan arbejde inden for. (Rhodes 1996)  

Et nøglebegreb i forståelsen af styringsnetværk er interdependens. Netværkene holdes stabile af, at aktørerne 
er gensidigt afhængige, samtidig med at de handler uafhængigt af hinanden. De bygger på frivillig deltagelse, 
og bindes sammen af tillid og gensidig forpligtelse, og det er til hver en tid frit at trække sig ud (Sørensen og 
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Torfing 2005, 15-18). Styringsnetværkenes eksistensgrundlag bygger altså på, at det for den enkelte aktør 
bedre kan svare sig at deltage end at lade være. 

Netværkene støttes af internt opbyggede institutionelle forhold, som binder netværket sammen, og som 
fastsætter de fælles spilleregler. Fælles forståelser, visioner og fortællinger binder netværket sammen, og 
faste regler, roller og procedurer, samt normer, værdisæt og standarder er med til at etablere de fælles 
spilleregler. Essentielt for forståelsen af styringsnetværk er desuden, at de bidrager til samfundsstyringen. 
(Sørensen og Torfing 2005) 

  

Fordi netværksaktørerne er nødt til at arbejde sammen, til trods for forskellige interesser og mål, bliver 
forhandlinger mellem dem midlet til at skabe et grundlag for kollektiv handlen. Ved forhandlingerne kan der 
være stærke og svage aktører, da nogle aktører kan have flere ressourcer end andre, ikke blot økonomisk, 
men også vidensmæssigt eller organisatorisk, og det betyder at styringsnetværk kan fungere både 
symmetrisk, hvor aktørerne er nogenlunde ligestillede, og de kan fungere asymmetrisk, hvor nogle har flere 
ressourcer end andre. (Sørensen og Torfing 2005) 

Styringsnetværk er selvregulerende, hvilket også betyder, at overskridelse af aftaler internt i netværket ikke 
kan sanktioneres af en højere instans, og der vil være en risiko for, at aktører i styringsnetværk bryder de 
aftaler, der er indgået. Det er derfor afgørende, at aktørerne har tillid til, at de andre i netværket overholder 
aftalerne indgået ved forhandling (Sørensen og Torfing 2005). Som sammenligning med de andre 
styringsformer marked og hierarkisk styring, forklarer Rhodes at priskonkurrence er den centrale mekanisme 
for markedet, administrativ orden er central for hierarkisk styring, mens tillid og samarbejde er afgørende for 
netværksstyring. (Rhodes 1996)  

Hvordan styres styringsnetværk? 

Hvis styringsnetværk er autonome, men stadig skal varetage styringsopgaver, hvordan sikrer man så, at de 
arbejder i samfundets overordnede interesser? Styringsnetværkene er som udgangspunkt autonome og 
selvregulerende, men idet de agerer i et politisk rum, vil der oftest være stillet nogle institutionelle regler og 
rammer, som skal overholdes. Men alt for aktive forsøg på styring af de ellers autonome styringsnetværk er 
ofte modvirkende på opbygningen af tillid aktørerne imellem og dermed kontraproduktivt for det ellers 
tillidsbaserede samarbejde. Styring af styringsnetværk opdeles i to overordnede tilgange: Metastyring og 
processtyring.   

Metastyring af styringsnetværk 

Med metastyring sættes de institutionelle rammer og regler, som styringsnetværkene agerer inden for. Ved at 
sætte rammerne for, hvordan et netværk kan organisere sig og agere, kan et styrende organ fremme bestemte 
handlinger (Sørensen og Torfing 2005). Alternativt kan metastyringen tage form af ressourcefordeling. Ved 
at dedikere ressourcer til bestemte aktører eller aktiviteter, kan magtbalancen mellem de autonome aktører 
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påvirkes indirekte og interdependensen kan tydeliggøres. Det kan også tydeliggøre visse handlinger over 
andre, så de bliver mere relevante. En tredje og måske mindre listig måde at fremme samarbejdet blandt de 
autonome aktører på, er med truslen om hierarkisk styring som alternativ til selvregulering; hvad Scharpf 
kalder “horisontal koordination i skyggen af hierarki” (citeret fra Scharpf 1994, 41 i Sørensen & Torfing 
2005, 78). Man kan sammenligne metastyringen med et spil, hvor spillerne kan gøre hvad de vil, men man 
kan ændre lidt på reglerne, for at få dem til at tage bestemte valg.  

 

Billede 8: Horisontal koordination i skyggen af hierarki 

 

Processtyring af styringsnetværk 

Alternativt til den indirekte metastyring, mener blandt andre Rhodes, at man også kan metastyre mere direkte 
gennem processtyring. De styrende myndigheder kan godt gå mere direkte til styringsnetværkene men uden 
at frarøve dem deres autonomi. Derfor skal det være processtyring, altså at hjælpe de autonome aktører til at 
få en ordentlig proces. Det kan være i form af at facilitere møder, beslutningsprocesser, agere mediator for 
uenige parter eller at hjælpe nye netværk med at komme i gang. Det er dog meget vigtigt, at man ikke går ind 
og bestemmer hvad de skal arbejde med, men bare hjælper dem til hvordan de kan arbejde. Det ender ud i, at 
myndighederne skal genopfinde og ændre deres rolle i reguleringssystemet, til i højere grad at være 
facilitatorer end løftede pegefingre. (Sørensen og Torfing 2005) 

Rollen som facilitator kan være svær på grund af en funktionel differentiering i samfundet, hvor 
myndighederne i deres institutionelle siloer bliver ude af stand til at løse deres givne opgaver ordentligt. Det 
er særligt problematisk, idet styringsnetværk skal have støtte til at forfølge autonome mål, der ikke 
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nødvendigvis knytter sig til den funktionelle opdeling af samfundet. En del af myndighedernes arbejde med 
processtyring kræver derfor en frigørelse fra disse siloer. (Sørensen og Torfing 2005) 

  

Blandt teoretikerne er der forskellige indstillinger til hvilken rolle, metastyringen kan og skal spille. Nogle 
mener, at det er fuldstændig håbløst at forsøge, da enhver form for styring vil modarbejde de horisontale 
tillidsrelationer og dermed frarøve styringsnetværkene deres potentiale (Sørensen og Torfing 2005). Andre 
mener derimod, at det er nødvendigt med en vis grad af hierarkisk styring af netværkene for at indfri deres 
potentiale og undgå “samfundsmæssig deregulering og laissez faire” (Sørensen og Torfing 2005, 54). 

Netværksstyringens mørke side 

Netværksstyring ses som et alternativ til markedsstyring og hierarkisk styring, og ligesom de andre to 
styringsformer har netværksstyringen sine dårlige sider. For det første er netværksstyring slet ikke lige så 
undersøgt og studeret som de andre klassiske styringsformer, og det betyder, alt andet lige, at der ikke findes 
det samme belæg for dets potentialer og problemer. Det betyder ikke, at netværksstyring ikke bliver brugt, 
men snarere, at det ikke er undersøgt akademisk i lige så høj grad som de andre (Rhodes 1996). 

En af de helt centrale faldgruber og kritikpunkter er styringsnetværkenes skrøbelighed. Der er mange 
uvisheder ved at overdrage styringen til et autonomt netværk. De kan på trods af metastyring vælge at gå en 
helt anden vej, end den samfundet har lagt ud for dem. Der kan opstå eller allerede eksistere mere eller 
mindre uløselige konflikter internt i netværkene, eller magtbalancen kan være så forskruet i netværkene, at 
der snarere er tale om en autonom tyran, end et netværk af ligeværdige. Teorien argumenterer for, at nogle af 
disse problemer kan håndteres med forskellige grader af metastyring, men sandheden er, at vi ikke ved 
tilstrækkeligt nok om denne styringsform til at kende omfanget af problemerne. (Sørensen og Torfing 2005) 

Et andet problem, som også er meget diskuteret blandt forskellige teoretikere inden for feltet, er de 
demokratiske implikationer, netværksstyring medfører. Det repræsentative demokrati er i høj grad sikret ved, 
at de folkevalgte politikere, der sætter dagsordenen, kan stilles til ansvar for deres beslutninger og skal på 
valg med jævne mellemrum. Dermed kan samfundet skille sig af med korrupte politikere og handlinger, der 
ikke er i folkets interesse, kan straffes. Det er noget sværere med autonome netværksaktører, der ikke er 
folkevalgte. Så selvom udgangspunktet for netværksstyringen langt hen ad vejen er et ønske om at bringe 
beslutningerne tættere på de berørte borgere, så er der en indgroet fare for, at det ender med det modsatte, 
hvor enkelte netværksaktører overtager magten uden nogen som helst indflydelse fra resten af lokalområdet. 
(Sørensen og Torfing 2005) 

Dette er et problem, som helt grundlæggende skal undersøges yderligere inden for teoriforståelsen. Det kan 
både have positive følger, hvor beslutningerne bliver mere lokale og øger den politiske legitimitet og det kan 
underminere nogle af de grundlæggende dele af det repræsentative demokrati. 
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Opsamling 

Netværksstyring er en alternativ styringsform til markedet og hierarkisk styring. Styringsnetværk er grupper 
af autonome interdependente aktører, der er baseret på tillid mellem aktørerne og som løser en 
styringsopgave. De er organiseret af interne normer og regler. De kan styres gennem meta- og processtyring 
og samfundsinteresser skal dermed indtænkes indirekte. Dette medfører at myndigheder skal fungere på nye 
måder, hvor de skelner mellem myndighedsudøvelse og procesfacilitering. Netværksstyring rejser dog nogle 
demokratiske spørgsmål, i og med at beslutningerne kommer tættere på de berørte borgere, men ikke 
nødvendigvis inkluderer alle og det kan være svært at stille folk til ansvar for deres beslutninger. 

4.3 COLLECTIVE IMPACT 
Både fælledteorien og netværksstyringsteorien peger dermed på lokale styringsorganer. Collective Impact er 
en metode som giver en række konkrete bud på, hvordan disse skal arbejde i praksis. I 2011 udgav John 
Kania og Mark Kramer en artikel om Collective Impact. Den blev udgivet ved Stanford University i Stanford 
Social Innovation Review. Kania og Kramer er konsulenter ved konsulentfirmaet FSG og arbejder med 
Collective Impact. Deres artikel beskriver deres observationer inden for Collective Impact. (Kania & Kramer 
2011) I dette semesterprojekt bruges deres beskrivelse som teori for Collective Impact.  

Collective Impact blev udviklet i USA som en måde at løse store, sociale eller miljømæssige problemer i 
samfundet. Det er projekter, hvor forskellige aktører i samfundet sammen kan løse et problem. Som et 
eksempel er der i en by i USA lavet ernæringsråd, givet rabat i træningscenter og ændret på fortove og 
fodgængerfaciliteter, for at ændre borgernes usunde livsstil. 

Kania og Kramer beskriver i deres artikel fem elementer, som går igen i de projekter, de har brugt i deres 
undersøgelser. De fem elementer er:  

1. Fælles agenda. Alle aktører skal være enige om, hvad problemet er og hvad målet er. Der kan godt 
være forskellige opfattelser af delmål, men det overordnede mål skal der være enighed om.  

2. Fælles målemetoder. For at vide om man når det fælles mål, er det nødvendigt at være enige om, 
hvordan man måler det.  

3. Gensidigt forpligtende aktiviteter. Hele projektet kan kun lykkes, hvis alle bidrager med deres 
ekspertise. Det er ikke nødvendigvis samme bidrag fra alle aktører, men alle er afhængige af, at de 
andre gør deres arbejde.  

4. Hyppig og åben kommunikation. Der skal skabes tillid mellem aktørerne, så der ikke opstår 
mistanke om, at enkelte aktører styrer projektet over på deres specifikke interesser. I 
forskningsprojekterne fra USA er der møde en gang om måneden eller oftere, hvor 
beslutningstagerne deltager (Direktører eller på det niveau).  

5. Fælles sekretariat (backbone support organisations). Det handler om koordinering mellem mange 
aktører, som hver især ikke nødvendigvis har ressourcer til at administrere hele projektet. Det er 
derfor vigtigt at en organisation tager sig af projektledelse, databehandling, logistik og 
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administration. Ledelsesstilen skal gerne være situationsbestemt ledelse, hvor ledelsen tilpasses 
situationen.  

En af udfordringerne ved Collective Impact er, at resultaterne af et projekt ikke er givet på forhånd. Ofte vil 
dem, der giver økonomisk støtte have et ønske om at se, hvad pengene går til. Det er bare ikke rigtig muligt i 
et projekt, hvor den fælles indsats og de fælles mål fastsættes undervejs. Derudover er det svært at se, hvad et 
bestemt bidrag har ført til i det endelige projekt. Kania og Kramer mener, at det kræver ændringer både hos 
bidragsyderne og dem som skal søge bidrag, fordi det bryder med den traditionelle tankegang, hvor et bidrag 
fører til en løsning. Ifølge Kania og Kramer skal organisationer lave projekter der er bedre end hvad andre 
organisationer kan tilbyde, for overhovedet at få støtte.  Det betyder bare, at i stedet for samarbejde mellem 
organisationer, bliver det til konkurrence. Det fører til, at erfaringer ikke bliver givet videre til andre 
organisationer. Derfor advokerer Kania og Kramer for, at Collective Impact bruger ressourcerne bedre, men 
det er sværere at gennemskue, hvad det enkelte bidrag fører til. (Kania & Kramer 2011)  

 

Billede 9 Viser Collective Impacts 5 principper (Kilde: United way Australia u.å.) 

Opsamling 

Collective Impact bruges i dette projekt som en teoretisk ramme for hvordan styringsnetværk kan bygges op 
så de kan udføre vigtige samfundsopgaver som håndtering af kvælstofudledning. Collective Impact beskriver 
fem principper som ligger til grund for en god proces: Fælles Agenda, Fælles Målemetoder, Gensidig 
forpligtende aktiviteter, hyppig og åben kommunikation og fælles sekretariat. Disse fem principper giver 
nogle anvisninger til, hvad der ligger til grund for et velfungerende netværk og kobler også godt sammen 
med Ostroms anvisninger til et velfungerende lokalt ressourceforvaltningssystem. Derudover gives også fire 
betingelser som skal være til stede for at Collective Impact giver mening. 

4.4 TEORIERNES ANVENDELSE 
Reguleringen af kvælstofudledning fra landbruget handler i sidste ende om vandmiljø og det kan betegnes 
som en fælled. Teorien argumenterer for, at fælleder skal styres for ikke at ende som Hardins tragedie og 
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Ostrom argumenterer yderligere for, at det skal være lokale, selvorganiserede ressourcestyringssystemer. Det 
peger dermed på, at der skal skabes lokale selvorganiserede styringsløsninger. 
Teorien om netværksstyring forklarer hvordan denne styring skal foregå i form af autonome netværk af 
interdependente, men stadig autonome aktører. Der opstilles en række kriterier for, hvordan disse netværk 
kan håndtere styringsopgaver og disse understøttes af Ostroms kriterier for velfungerende 
ressourcestyringssystemer. Dermed skabes en grundlæggende forståelse af, hvordan disse netværk kan 
sammensættes. 
Dertil kommer netværksstyringen med idéen om, at metastyring og processtyring er den bedste måde at styre 
de autonome styringsnetværk på og dette giver en forståelse af, hvordan samfundet skal indpasse disse nye 
styringsformer og opsætte de institutionelle rammer. De fem principper i Collective Impact bidrager med en 
forståelse af dynamikkerne i et interessebaseret samarbejde og opstiller nogle konkrete handlemuligheder, 
som der vil blive arbejdet med i rapporten. Det bliver således brugt til at forstå og analysere handlinger i 
styringsnetværk. 
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5 ERFARINGER MED NETVÆRKSSTYRING 

Vi har nu set på teori om forvaltning af fælleder og decentral styring som netværksstyring og Collective 
Impact. For yderligere at kvalificere vores svar på problemformuleringen, vil vi nu se nærmere på hvilke 
erfaringer, der er med udlicitering af styringsopgaver inden for kvælstofudledning og naturbeskyttelse i 
Danmark og andre steder i verden. I dette afsnit vil vi først beskrive to danske eksempler og et udenlandsk 
eksempel på netværksstyring af landbrug, natur og miljø. Til sidst beskrives et eksempel på lokal styring 
inden for et hierarkisk system. 

5.1 ODDERBÆK VANDLØBSLAUG 
I Vejleområdet blev Odderbæk Vandløbslaug stiftet i år 2000. Lauget er et eksempel på en forening af 
lodsejere, der har lavet, og stadig laver lokale løsninger for deres private arealer, der går længere end det 
eksisterende miljøreguleringskrav. De har formået at reducere deres kvælstof- og fosforudslip, samtidig med 
at de har skabt bedre natur- og kulturforhold for lokalområdet. Fiskebestanden er forøget ved at genslynge 
åen og udlægge gydegrus, samt aktivt at indsamle sand fra drænrørene. Derudover er odderen tilbage i 
Odderbæk vandløb. (Odderbæk Vandløbslaug u.å. c) 

Opbygning af lauget 

Lauget er en typisk forening, der repræsenteres af en bestyrelse, hvor 6 personer styrer laugets arbejde. 
Derudover består lauget ifølge deres hjemmeside af 106 betalende medlemmer (Odderbæk Vandløbslaug u.å. 
b), et medlemstal, der ifølge bestyrelsesformanden er tættere på 200 (Clemmensen 2017). Området dækker 
cirka 3000 ha og medlemmerne tæller blandt andet sommerhusenes grundejerforening i området, borgere, der 
har lyst til at give et bidrag, men vigtigst af alt udgøres en stor del af lauget af landmænd og lodsejere i 
området. Alle disse betaler et årligt kontingent, mens bredejere af åen yder et ekstra bidrag pr meter. Sådan 
finansieres vedligeholdelsen af vandløbet og etablering af nye projekter. I forbindelse med projekterne har 
mange eksterne samarbejdspartnere været inddraget og blandt andet hjulpet med finansieringen 
(Clemmensen 2017). Lauget arbejder efter et sæt af vedtægter med et bredt defineret formål om at 
tilvejebringe og formidle miljø-, natur- og kulturværdier for Odderbæk-området. Derudover har de 
vedligeholdelsesbestemmelser for vandløbet og har udarbejdet fem arbejdsprincipper. Disse fastsætter, at 
laugets arbejde skal være ledet af frivillighed, lokale ønsker og mål, ligeværdig dialog mellem eksperter og 
lodsejere, samtaler på marker eller ved køkkenborde, samt tillid mellem myndighed og lodsejer (Odderbæk 
Vandløbslaug u.å. a).  

Opstarten  

Lauget startede ifølge bestyrelsesformand Niels Clemmensen, som en direkte følge af en 
vandløbsrundvisning af Bo Levesen, der dengang arbejdede i Vejle Amt. Clemmensen var med i kraft af sit 
arbejde som kommunalpolitikker. Personligt var han inden rundvisningen overbevist om, at vandløbet var i 
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fin stand, men blev af en karismatisk biolog, Levesen, overbevist om, at meget kunne gøres for at forbedre 
tilstanden, hvis lodsejerne indvilligede til det (Clemmensen 2017).  

  

For Levesen var rundvisningen en del af en ny myndighedstilgang, hvor erkendelsen af at næsten ingen læste 
amtets rapporter, førte til ønsket om nye formidlingsmetoder. Da Levesen på turen oplevede interesse fra 
Clemmensen, opfordrede han Clemmensen til at samle nogle flere interesserede lodsejere som kunne stå for 
vedligeholdelsen af bækken (Levesen 2017). Clemmensen brugte sit sociale netværk og samlede 6 af de 10 
nærmeste lodsejere, der sammen startede lauget. Lauget, opmuntret af hinanden og af Levesen, voksede, så 
en større del af vandløbet kunne beskyttes. Endnu engang rullede de deres sociale netværk ud og opnåede 
gradvist større tilslutning. Der var et mindre antal af især ældre landmænd, som ikke havde lyst til at være 
med, men med tiden er de blevet overtalt eller trådt ud af landbruget med et generationsskifte, hvor yngre 
landmænd har haft større interesse i at deltage i lauget.  (Odderbæk Vandløbslaug u.å c) (Clemmensen 2017) 

Clemmensen omtaler opstarten som en tilfældighed, fordi det var et sammentræf af mange ting. Først og 
fremmest fremhæver han vandløbets topografiske forhold, hvor vandløbet har et godt fald. Det betyder, at 
vandet let kommer væk fra markerne, og at man i området ikke behøves at frygte oversvømmede marker i 
forbindelse med genslyngning eller vådområder. De topografiske forhold er altså ikke lige gunstige alle 
steder i landet. 
Derudover var Clemmensen tilfældigvis valgt ind som politiker og dermed med på turen og var samtidig 
bredejer på et af de pågældende vandløb, som blev fremvist på turen. Levesen havde samtidig en personlig 
væremåde, som gjorde Clemmensen modtagelig for hans anbefalinger. Dertil havde landmændene på egnen 
gode relationer og tradition for at gøre tingene i fællesskab. Levesen deler denne opfattelse, og lægger vægt 
på det unikke ved de mange ildsjæle, som ønskede at tage hånd om vandløbet. (Levesen 2017) (Clemmensen 
2017) 

De enkelte projekter er opstået af forskellige grunde. Nogle projekter udspringer af en kollektiv naturplan 
samt naturplaner på bedriftsniveau, hvor interesserne inden for kultur, natur og miljø i området blev 
afdækket. Lauget oplevede særlig stor aktivitet, under udviklingen af naturplanerne på bedriftsniveau, fordi 
de havde en person ansat i 2 år, som udover planlægningsarbejdet også afholdte en masse arrangementer, og 
påtog sig opgaven at formidle dem. En del af projektidéerne kommer også fra den kommunale 
kontaktperson, Levesen, og atter andre fra bestyrelsesmedlemmer, som gennem møder med personligheder 
fra for eksempel fiskeri- eller jagtforeninger har fået ideer til forbedringer. (Clemmensen 2017)   

Laugets myndighedssamarbejde  

Levesen har holdt møder med Odderbæk Vandløbslaug, været mødeleder, søgt penge, vejledt og taget del i 
køkkenbordssamtaler. Han beskriver arbejdet med lauget som en balancegang, fordi man som myndighed har 
flere roller. I den ene rolle skal myndigheden håndhæve loven og i den anden rolle skal der samarbejdes med 
lodsejerne i lauget om indsatsen. Her handler det om at vide, hvilken kasket man har på til det pågældende 
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møde, og samtidig gøre det klart over for lodsejerne. I Vejle kommune er arbejdsopgaverne delt op, så man 
ikke på samme tid skal have begge roller. Vejle Kommune balancerer myndighedsrollerne ved at være to 
personer, da det giver muligheden for at fordele rollerne mellem sig i en “good cop/bad cop”-konstellation 
(Levesen 2017). Alligevel nævner Levesen eksempler hvor han må vende ryggen til eller gå ud af lokalet, når 
lodsejerne diskuterer ting. Dels for at give dem plads til at komme frem til deres egen løsning, dels fordi 
Levesen som myndighed får svært ved at håndhæve reglerne, hvis han samtidig skal beholde landmændenes 
tillid. Levesen slår fast, at det er vigtigt, at landmændene når frem til deres egne løsninger, for man kan ikke 
trække en plan ned over hovedet på dem. Det drejer sig for eksempel om placering af projekter og valg af 
projektindhold. (Levesen 2017)  

Levesen mener at have en opskrift på, hvordan problemløsning bør foregå. Han mener, at myndigheder, 
landmænd (og deres landbrugsrådgivere) og forskere skal mødes i dialog for at løse et problem. 
Myndigheden er med, fordi de sidder med ansvaret for målopfyldelse af grænseværdier, og derved 
repræsenterer og faciliterer de offentlige interesser. Lodsejere har indflydelse på hvilken løsning, der bliver 
valgt, og her kan landbrugsrådgivere for eksempel inddrages. Landbrugsrådgiveren kan bygge bro mellem 
lodsejeren, ekspert og myndigheden, hvis der er behov for det. Forskere eller videnskab skal sikre, at det er 
objektiv viden, der bliver handlet ud fra. (Levesen 2017)  

Han giver eksemplet med Odderbæk Vandløbslaugs fosforprojekt. Der var for meget fosfor i Kulsøen, hvor 
Odderbæk løber ud, hvilket skyldtes husspildevand og landbrug. Levesen spurgte så landmændene i 
Odderbæk Vandløbslaug, om de ville være med til at finde en løsning baseret på frivillighed og samarbejde. 
Derudover kontaktede Levesen en forsker fra Aarhus Universitet, som var ude og fortælle om problemerne 
relateret til fosfor og en række løsningsmuligheder. Der blev lavet nogle kort, som viste niveauet af fosfor på 
de forskellige arealer. Gennem fælles analyse fandt landmændene sammen med Bo Levesen frem til, at 
hønsemøg indeholdt meget fosfor, og blev tilført et område, som var uhensigtsmæssigt. Hvis det hønsemøg 
blev tilført et andet område uden for søområdet, ville der være mindre udledning til vandløbet. Det betød at 
landmændene måtte lave indbyrdes aftaler, og resulterede i en handleplan, som løste det problem. (Levesen 
2017)  

Levesen påpeger, at nogle landmænd ville have svært ved at se resultaterne sammen med andre landmænd 
fra området, fordi ikke alle har lyst til at vise resultaterne fra undersøgelser af deres marker frem til andre. 
Landmændene i Odderbæk Vandløbslaug syntes, det var sjovt at se kortene sammen og se hvad niveauet var 
på egne og andres arealer (Levesen 2017) 
Levesen anser fosforprojektet som særligt spændende i et samfundsperspektiv, hvor man for meget få midler, 
kom frem til store resultater. I den sammenhæng efterlyser Levesen incitamenter til at få folk bragt sammen 
og skabe et samarbejde (Levesen 2017).  

I samtaler med to bestyrelsesmedlemmer, samt en almindeligt kontingentbetalende landmand fra Odderbæk 
Vandløbslaug kom det frem, at de modsat deres normale opfattelse af myndighedspersoner, opfattede 
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Levesen som en rigtig fin fyr (Utoft & Welling 2017). Clemmensen og Levesen fortæller begge om en ’så 
lovligt som muligt’ tilgang til projekterne, som går ud på, at man til tider gerne må træde ved siden af lovens 
sti, hvis bare man når frem til et godt resultat og ikke tramper alle blomsterne ned på vejen. (Levesen 2017) 
(Clemmensen 2017) 

  

 

Billede 10: Niels Clemmensen forklarer sandfangets funktion i Odderbæk 

Lauget i dag 

Vandløbslauget har i dag eksisteret i 17 år og har med jævne mellemrum udført miljø-, natur-, og 
kulturprojekter, hvor kommunens/amtets/amtets mand, Bo Levesen har haft en faciliterende rolle. Derudover 
har mange arrangementer været afholdt med deltagelse fra lokalbefolkningen. De cirka 200 medlemmer, fra 
sommerhusejere og almindelige borgere til lodsejere, understreger laugets til stadighed lokale 
tilstedeværelse. 

5.2 DEN HOLLANDSKE MODEL 

Før reformen 

I Holland har lokale landbrugsløsninger en helt særlig rolle. I over 20 år har hollandske landmænd samlet sig 
i store kooperativer. I alt 150 kooperativer har set dagens lys over de sidste 20 år (Terwan m.fl. 2016). Et af 
de største kooperativer Noardlike Fryska Wâlden (NFW) havde i 2012 omkring 1000 medlemmer, der var 
fordelt på 6 lokalafdelinger. Det er hovedsageligt landmænd, men også almindelige borgere, der er 
medlemmer og NFW dækkede derved 60.000 ha landbrugsjord. Kooperativet støtter landmændene i 
fødevareproduktionen, men håndterer samtidig også den hollandske stats miljømål ved at skrive natur, miljø 
og landskab ind i lokale udviklingsmål og udføre dem med statslige midler, i samarbejde med landmænd. 
Kooperativernes lokale udviklingsprojekter gav en øget respekt fra myndighederne, der bidrog til, at 
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myndighederne delvist har finansieret nogle af deres lokale aktiviteter (Terwan 2015). En landmand i NFW 
har i gennemsnit modtaget mellem 8.000 og 10.000 euro for sit bidrag til de lokale grønne udviklingsmål. 
Tiltagene er bl.a. sket mod reduktion af kvælstof og forvaltning af hegn. Kooperativerne har gennem deres 
miljøarbejde og brede tilslutning fra bønder såvel som borgere udviklet sig til en vigtig interessent og 
samarbejdspartner i planlægningen af det åbne land. Dermed er de over tid blevet inddraget i for eksempel 
motorvejsplanlægning, udvikling af rekreative områder og sågar i udvikling af energiforsyning i 
kooperativernes områder (Primdahl 2012).  

Efter reformen  

Kooperativernes omfattende arbejde fik indflydelse under en hollandsk reform af landbrugspolitikken i 2016. 
Her skabte de eksisterende 150 kooperativer 40 nye kooperativer, der, med offentlige midler, skulle arbejde 
frem mod offentlige mål om at vende den negative udvikling af biodiversiteten. Nu er det et krav for 
landmænd at være medlem af et kooperativ, hvis de ønsker støtte til forvaltning af naturareal, der er 
befordrende for nogle statsligt defineret truede dyrearter. De 40 kooperativer ansøger regionerne om midler 
fra EU-landbrugsstøtten, på vegne af medlemmerne. Her er tale om søjle 2 og en pulje derunder, som i 
Holland kaldes landbrug-miljø-klima-ordningen. Det har skabt en ny rolle for kooperativerne, hvor de nu 
ikke blot varetager medlemmernes interesser, men også arbejder i det offentliges interesse som skaber af 
offentlige goder gennem mere biodiversitet (Terwan 2015). Kooperativerne dækker tilsammen 57.805 ha 
støtteberettiget natur, der i alt forvaltes af 11.000 lodsejere, så reformændringen er fra statens perspektiv en 
stor administrativ lettelse, idet man går fra potentielt 11.000 aftaler til 40 aftaler om arealstøtte til naturen 
(Eide & Korning 2017).  

Modellen 

Med kooperativernes udvikling fra at være en frivillig del af reguleringssystemet til en fast del af 
reguleringssystemet, kan der være behov for en beskrivelse af reguleringssystemet.  
Systemet består af 2 offentlige myndigheder på hhv. statsligt og regionalt niveau (12 provinser) og dertil 
kommer et områdekooperativ (40 kooperativer). De tre dele har hver deres opgaver. 

På det statslige niveau sættes de overordnede rammer for naturmål, der udmøntes i nogle betalingsrater for 
beskyttelse af de enkelte fugle og habitater. Arealstøtten til natur fordeles efter indsatsbehov og potentialet 
for forbedrede vilkår for biodiversiteten, som er bestemt efter vurdering fra den statslige offentlige 
myndighed. Derudover fordeles støtten ud fra en “result-based approach”, hvilket betyder, at støtten gives 
målrettet efter hvor mange beskyttede dyr, der er på det naturområder som landbrugsbedriften er en del af og 
ikke efter hvilken indsats, landmanden gør. Det kræver et optællingsarbejde, som i Holland har givet 
anledning til samarbejder mellem landmænd og interesseorganisationer. Ornitologforeninger er udset til at 
spille en særlig rolle, fordi de gennem deres interesse for fuglebeskyttelse ønsker frivilligt at hjælpe 
landmanden til forbedring af indsatser og optælling af arter (European Union 2017). Forvaltning af denne 
økonomiske ordning videregives til den regionale myndighed, der står til ansvar for målopfyldelse over for 
staten. Der er derfor også kontrol fra den statslige myndighed over den regionale. Det er derudover en statslig 
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opgave at udarbejde kontrol- og strafferammer for kooperativerne. 
Staten sørger ligeledes for at udarbejde viden om pleje af naturelementerne, samt at evaluere på indsatserne 
for at sikre, at dette nye reguleringssystem kører efter planen. 

   

Billede 11: Kobbersneppen er en af de støttede dyrearter i Hollands result-based approach. Landmanden får støtte pr. kobbersneppe. 

 

På regionalt niveau sættes de overordnede naturmål i en regional kontekst. Dermed udvælges de områder, der 
vurderes bedst for indsatsen for de statslige naturmål. På den baggrund prioriteres de økonomiske midler 
endnu engang. Således står den regionale myndighed med ansvaret for fordelingen af midler til 
kooperativerne. Det er deres ansvar at pengene fordeles til forskellige opgaver, så kooperativerne ikke løser 
den samme opgave. Det sikres gennem kvalitetsvurdering af ansøgninger samt forhandling med 
kooperativerne om indsatsen.  
Der er også en vis andel af evaluering på dette niveau, og det sker gennem måling af udviklingen i de 
forskellige beskyttede arter. Det er den regionale myndigheds opgave, at kontrollere at indsatser er 
tilstrækkelige og dermed også at tage beslutning om straf, hvis kooperativerne ikke lever op til aftalen.  

På kooperativt niveau skal der ageres med hensyn til den regionale myndighed, men også til medlemmerne. I 
forhold til den regionale myndighed udarbejdes en 6-årig kontrakt med en dertilhørende årlig styringsplan. 
Til samme myndighed kommunikeres ligeledes om ændringer i styringsplanen. Disse ændringer kan laves, 
fordi kooperativerne også er ansvarlige for at måle deres egen indsats. Har man gjort (og modtaget betaling 
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for) en indsats for for eksempel kobbersneppen, og denne ifølge målinger ikke er lykkedes, da kræves 
ændringer i styringsplanen. 
Kooperativerne har en vigtig rolle som formidlere over for landmanden om, hvilke naturtiltag området er 
bedst egnet til, samt hvordan støtteordningerne hænger sammen. Det kræver en del forhandling og 
koordinering af de forskellige landmænds indsats, førend den 6-årige kontrakt samt den årlige styringsplan 
kan underskrives. Kooperativerne er ansvarlige for hele den administrative byrde, der før lå hos landmanden 
i forbindelse med støtte til naturarealer. (Terwan m.fl. 2016) 

5.3 REALDANIAS COLLECTIVE IMPACT PROJEKTER  

Opbygning 

Realdania har igangsat et projekt med Collective Impact, der forsøger at samle forskellige interessenter inden 
for landbruget til at skabe og forfølge fælles mål. Arbejdet bygger på en arbejdsgruppe, der repræsenteres af 
otte organisationer med interesser i det åbne land, henholdsvis: Kommunernes Landsforening (KL), DN, 
Landbrug & Fødevarer, DGI, Realdania, Dansk Skovforening, Økologisk Landsforening og Friluftsrådet. 
Derudover er en forskergruppe bestående af fem forskere knyttet til fem konkrete jordfordelingsprojekter, 
som er faciliteret i tre forskellige projektkommuner. 

Processtyring 

I Collective Impacts jordfordelingsprojekt har tre kommuner deltaget. Projekterne har som præmis, at 
resultaterne ikke er forudbestemt men foranderlige, fordi de hviler på en konstant forhandlings- og 
udviklingsproces af forskellige interessenter. 

I processen har kommunen ikke været styrende i modsætning til den traditionelle forståelse af kommunens 
arbejde. Til gengæld har de været vigtige, fordi de har påtaget sig den faciliterende rolle. Samtidig har 
kommunerne gennem møder opbygget lokalt kendskab og skabt fælles dagsorden med relevante foreninger 
og organisationer, hvor de selv har deltaget som interessent. Deres interesse har blandt andet favnet de 
enkelte lodsejeres interesser i jordfordelingen og borgeres behov og ønsker; et stort arbejde med hjælp fra et 
landinspektørselskab. Landinspektørselskabet har styret de enkelte jordforhandlinger, og har haft til opgave 
at inkorporere kommunens valgte potentialer.  

Kommunerne har i den faciliterende rolle haft forskningsgruppers rapporter med. De har bidraget dels med at 
åbne potentialerne op, men også til at kunne vurdere og dokumentere effekten af tiltagene. For kommunerne 
var det bekvemt at kunne læne sig op af forskergruppens undersøgelser, blandt andet i forhold til valget 
mellem de mange potentialer, behov og ønsker. (Collective Impact 2016) 

Collective Impact kræver multifunktionelle løsninger. Det vil sige, at forskellige kommunale sektorer må i 
spil for at løse opgaven. Kommunerne har med varierende succes formået at skabe engagement, 
kommunikation og ejerskab på tværs af sektorerne og i politisk regi. Udfordringerne er ifølge Helga 
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Grønnegaard, at medarbejdere i forskellige sektorer har forskellige fagligheder, der vanskeliggør 
kommunikationen. Derudover mener hun, at offentlige medarbejdere bedømmes på resultater. Resultater, der 
er svære at fremvise, når kommunen i højere grad er faciliterende og processtyrende. Politik er et tredje 
problem, fordi politikerne ønsker at vide, hvad de bevilger penge til. Det kræver, at den kommunale 
medarbejder har en plan, som følges, hvilket er i strid med Collective Impact arbejdsmetoden. (Grønnegaard 
2017)  

5.4 NEW ZEALAND - CANTERBURY WATER MANAGEMENT STRATEGY 
New Zealand har en række udfordringer med bl.a. udslip af næringsstoffer til økosystemer og mangel på 
grundvand i de lavtliggende områder. I Canterbury-regionen arbejder man med lokale løsninger i forhold til 
vandforvaltning. (Canterbury Mayoral Forum 2010) 

I Canterbury regionen har man oplevet pres på de fælles vandressourcer. Med den nuværende fordeling af 
vandet er der ikke vand nok i visse områder i regionen, og der er problemer med biodiversitet samt mængden 
af næringsstoffer i vandet. Environment Canterbury Regional Council vedtog derfor en 
vandforvaltningsstrategi, som byggede på lokal kontrol og medbestemmelse. Ud fra strategien blev regionen 
opdelt i 10 zoner. Disse zoner blev tilpasset efter høringer hos borgere og andre interessenter. Zonerne skulle 
have en størrelse som gjorde det muligt at håndtere problemer af en vis geografisk størrelse men stadig have 
en lokal tilknytning. Hver zone fik udpeget en komité bestående af lokalt forankrede rådsmedlemmer, og 
samtidig blev der udpeget et regionsråd i samme ånd. Tanken var, at udfordringerne løses på det niveau de 
findes: Lokale udfordringer løses lokalt og regionale regionalt. 

Disse komiteer skal løse mange problemer omkring vand og er derfor ikke begrænset til udledninger af 
næringsstoffer (for eksempel kvælstof), men arbejder også med vandforsyning, vanddreven elektricitet, 
vanding og grundvandsbeskyttelse. En helt central del af komiteernes arbejde er at udforme grænseværdier 
for oplandet på for eksempel kvælstof i samarbejde med relevante interessenter. Generelt spiller inddragelse 
og dialog en stor rolle. Komiteerne udvikler en plan for områdets udnyttelse af vandressourcen i dialog med 
lokalområdet. Med til den overordnede vandforvaltningsstrategi hører også etableringen af et sekretariat, som 
skal servicere komiteerne og tage sig af dag til dag håndteringen af komitéernes udarbejdede planer. 
Komitéernes udarbejdede planer, er ikke bindende, men skal ses som slutningen på en proces hvor konflikter 
kan løses og forhandles lokalt, før de bliver overdraget til myndighederne. Det er intentionen, at planerne 
skal ligge til grund for myndighedens videre arbejde. Myndighederne vil dog stadig være autoriteten når 
konflikter opstår. 

Formålet med zonekomiteerne er, at være facilitatorer for en god proces på vandområdet. Dermed sikres de 
lokale deres mulighed for at deltage i beslutninger om vandforbrug og lignende. Samtidig skal regionen stå 
som myndighed over området. Det er således tanken at de klart definerede roller kan skabe mere 
gennemsigtighed for borgeren og for det offentlige. (Canterbury Mayoral Forum 2010) 
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5.5 OPSAMLING 
De fire cases illustrerer forskellige måder, hvorpå en del af den statslige hierarkiske styring kan udliciteres. 
De første tre eksempler illustrerer i forskellig grad styringsnetværk, hvor Odderbæk Vandløbslaug tydeligst 
eksemplificerer et frivilligt opstartet styringsnetværk i og med, at netværket frivilligt har påtaget sig opgaven 
at forvalte og beskytte vandløbet i deres opland, og på den måde foregriber en målrettet regulering. 
Odderbæk-casen illustrerer desuden den nye rolle, myndigheden ifølge teori om netværksstyring skal påtage 
sig som facilitator. Ligesom Odderbæk Vandløbslaug er de hollandske kooperativer frivilligt opstartede 
netværk af landmænd, som har håndteret miljøindsatser sammen. Efter 2016 er styringen af EU-midlerne, 
målrettet landbrug, miljø og klima, udliciteret til kooperativernes sekretariat. Kooperativerne er altså gået fra 
at være frivillige netværk til at være en del af det nationale reguleringssystem. Collective Impact projekterne 
er et eksempel på, at der er gjort en aktiv indsats for at skabe styringsnetværk, der skal styre 
jordfordelingsprojekter. De deltagende kommuner spiller en stor rolle som facilitatorer for at få samarbejdet 
op at køre mellem kommunen, lodsejere og lokale foreninger.  

Hvor den lokale udlicitering i de to cases fra Danmark og det fra Holland foregår igennem netværksstyring, 
er den lokale styring i New Zealand udmøntet i zonekomitéer, som skal lette den overordnede regulering ved 
at foregribe søgsmål i landbrug, natur og miljø. I Canterbury, New Zealand har fokus været på processen. 
Zonekomitéerne er ikke styringsnetværk, men en institution, som er nedsat for at skabe dialog med 
lokalbefolkningen og indtænke flere interesser. Komitéerne er dog nedsat i et hierarkisk system, og på den 
måde kan modellen ses som en måde at bruge dialog og inddragelse i et hierarkisk system. 

Mens de to cases fra Danmark og casen fra Holland kan bruges til udbygningen af en netværksstyringsmodel, 
kan casen fra New Zealand bruges til forståelsen af betydningen af lokal dialog om interesser i det åbne land. 
 Der vil i vores analyser blive draget på erfaringer fra disse eksempler og koblet yderligere til teorien i 
udformningen af vores løsningsforslag. 
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6 DANNELSEN AF LOKALE STYRINGSNETVÆRK  

For at belyse hvordan en ny, målrettet regulering af kvælstofudledningen fra landbruget kan håndteres lokalt, 
kan Odderbæk Vandløbslaug fra Vejle-området (jf. 5.1 Odderbæk Vandløbslaug) bruges som et eksempel, 
der er gået rigtig godt. De har formået at pakke hele åen ind i beskyttende vådområder, der kan optage mere 
nitrat inden det løber ud i åen og bidrager til eutrofiering. Det er lykkedes at samle lodsejerne i et 
vandløbslaug og finde fælles målsætninger og opnå dem, med hjælp fra en medarbejder i amtet/kommunen. 
Dette er en succeshistorie om netværksstyring, hvor lokale frivilligt initierede initiativer bliver til solide 
netværk, som kan varetage en eller flere styringsopgaver. 

Men hvordan kan vi bruge de erfaringer, de har gjort sig i Vejle til at skabe forståelse for grundlaget for 
dannelsen af lokale styringsnetværk, der kan håndtere kvælstofreguleringen i landbruget? For at komme 
nærmere en mere generel løsningsmodel stilles succeshistorien fra Vejle og erfaringer fra Holland, Collective 
Impact og New Zealand op mod teorien om netværksstyring (jf. 5 Erfaringer med Netværksstyring). Der er 
selvfølgelig særegne forhold, der gør sig gældende de steder, hvor det er lykkedes, for ellers ville der jo være 
Odderbæk Vandløbslaug alle vegne. Derfor holdes resultaterne op mod landmændene Jens Krogh og Allan 
Jensens udtalelser om deres behov, normer og vaner, som de er kommet til udtryk i interviewene.  

For at gøre det mere håndterbart har vi opdelt dette afsnit i tre dele. Vi skal belyse, hvem der er initiativtager, 
deltagernes motivation for at engagere sig i netværket, samt interesser og organiseringen af disse i 
styringsnetværk. De tre kategorier trækker på de erfaringer, vi har gjort os gennem interviews og erfaringer 
med styringsnetværk. De er vores vurdering af, hvad der er relevant for dannelsen af styringsnetværk. 
Afsnittet om initiativtageren bidrager med en forståelse af hvordan frivillige netværk bliver drevet frem. Med 
afsnittet om deltagernes motivation er det tanken at kaste lys over nogle af lodsejerens rationaler og 
interesser, der er en vigtig indikator for, hvordan styringsnetværkene senere skal understøttes. Sidste afsnit 
om interesser og organiseringen af disse i styringsnetværk bidrager med overvejelser om relevante deltagere 
og samarbejder for styringsnetværk og organiseringen af dem. Dette er nødvendigt for at belyse dannelse af 
styringsnetværk med en agenda, der går ud over lodsejernes personlige interesser og målet om at begrænse 
kvælstofudledningen.  

6.1 INITIATIVTAGER - ELLER HISTORIEN OM HVORDAN DET HELE BEGYNDTE 
Initiativet til at grundlægge netværket omkring Odderbæk Vandløbslaug kom, som det fremgår af afsnit 5.1 
Odderbæk Vandløbslaug, fra en engageret borger, der gerne ville forbedre forholdene i den å, hans marker 
grænsede op til. Dette blev hjulpet på vej af en myndighedsperson som havde formået at påtage sig en ny 
dialogbaseret rolle, der var med til at vække borgerens interesse for at forbedre forholdene i og omkring 
Odderbæk. Hertil måtte borgeren tage initiativet, for at få inddraget flere af de omkringliggende lodsejere, 
hvis projektet skulle lykkes. 
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I forhold til netværksstyringsteorien (jf. 4.2 Netværksstyring) afspejler dette to tendenser. Den første og mest 
centrale for teorien om styringsnetværk er, at autonome aktører ikke med tvang skal føres sammen. Den 
gensidige afhængighed af hinanden skal være nok til at aktørerne finder mening i at arbejde sammen om et 
givent mål. Sker det frivilligt kan det ses som et tegn herpå. I dette tilfælde er de autonome og 
interdependente aktører en række lodsejere, der alle ejer jord ned til åen og som derfor er nødt til at arbejde 
sammen for at opnå målet om et bedre, genslynget vandløb. 

Den anden tendens, som netværksstyringsteorien også taler om, er myndighederne, der søger nye måder at 
arbejde på (jf. 4.2 Netværksstyring). Det var det, der skete for Bo Levesen, der oplevede at opdelingen 
mellem amtets og kommunens opgaver var uhensigtsmæssig, og at han inden for disse institutionelle rammer 
ikke kunne udføre sit arbejde med at beskytte miljøet. Derfor indgik han i nye samarbejder, der førte til nye 
netværk mellem amt og kommune, som pludselig kunne håndtere opgaver på nye måder. (jf. 5.1 Odderbæk 
Vandløbslaug) 

Myndighedsrollen i Vejle-casen har været repræsenteret af Bo Levesen fra Vejle Kommune, som bevidst har 
skiftet mellem facilitator og myndighedsperson. Levesen mener selv, ligesom lodsejere og medlemmer af 
lauget, at det har været en medvirkende årsag til succesen med Odderbæk Vandløbslaug (Levesen 2017) 
(Utoft & Welling 2017). I forbindelse med vandløbslauget har kommunen (og amtet) i høj grad spillet rollen 
som facilitator, pengepung og hjælpende hånd. Levesen har kunnet skabe tillid mellem ham og borgerne ved 
ikke at agere myndighed i alle sammenhænge, men først og fremmest at tage ud og lytte til borgerne. 
Myndighedsrollen bliver i første omgang lagt til side. 

Samme forsøg blev gjort i projekterne med Collective Impact. Her oplevede kommunalt ansatte blandet 
succes med at indgå samarbejde i nye netværk. Udfordringerne lå blandt andet i, at kommunalt ansatte ikke 
blev tilskyndet af det kommunale system til at indgå i netværkssamarbejder uden klare mål og resultater. 
Med finansiering fra Realdania og fælles målinger fra en forskergruppe, blev det hjulpet på vej. Men det var 
stadig ikke alle kommunale projektledere, der havde lige stor succes. (jf. 5.3 Realdanias Collective Impact 
projekter)  

I Holland har frivillige landbrugsforeninger eller kooperativer været så effektive til at institutionalisere deres 
samarbejde inden for markedsstyringens rammer, at hele reguleringssystemet nu har ændret sig til at kræve, 
at alle landmænd skal være med i et af de 40 kooperativer. På den måde er det, der startede som en lokal 
løsning, der virkede for nogle landmænd i et givent område, blevet til en national løsning, hvor de forskellige 
kooperativer administrerer dele af landbrugsstøtten. (jf. 5.2 Den hollandske model) Det betyder at 
beslutningerne er kommet tættere på den enkelte landmand, omend man kan diskutere om der er tale om et 
frivilligt styringsnetværk eller blot et nyt myndighedsorgan. 
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Netværksstyringsteorien forklarer dette med begrebet isomorfe pres. Med dette forstås, at når en organisation 
optager en given styringsform, så lægger det et pres på andre forbundne organisationer om at optage det 
samme system for bedre at kunne samarbejde. Jo mere betydningsfuld og succesfuld en organisation er, jo 
større bliver det isomorfe pres på andre. Efterhånden vil andre organisationer også skifte styringsform, og 
dermed vokser det isomorfe pres på de resterende forbundne organisationer. (Sørensen & Torfing 2005) 

I dette tilfælde kom det isomorfe pres nedefra, men det kan også være et bevidst valg fra staten eller 
kommunen om at tilegne sig en ny styreform, for derved at påvirke andre til at gøre det samme. 

Odderbæk Vandløbslaug er for lille en organisation til, at man i dansk sammenhæng kan forestille sig et 
lignende isomorft pres. Til gengæld har Danmark og Holland store ligheder hvad angår andelen af 
kooperativer. I Danmark har vi også en tradition for kooperativer. Vi kender det som andelsbevægelsen, som 
udsprang af en eksportkrise, hvor billigt korn på verdensmarkedet, i slutningen af det 19. århundrede, tvang 
danske bønder ud i produktion af andre fødevarer og nye måder at organisere sig på. Dannelsen af danske 
kooperativer hjalp til højere eksportindtægter til landmændene blandt andet gennem forhandling af engelske 
ordrer på danske grise. Kooperativerne står dermed også stærkt i en dansk kontekst (Bijman m.fl. 2012). 

Danske kooperativer har dog ikke på samme måde som hollandske påtaget sig offentlige styringsopgaver, og 
det kan være en af forklaringerne på, at samme isomorfe pres ikke er sket.  
Til gengæld har landbrugsvidenscenteret SEGES budt ind på projekter om kvælstofindsatser i tæt samarbejde 
med de lokale landboforeninger (Lehnhardt 2017). De lokale landboforeninger og SEGES kan ikke ses som 
identiske med de hollandske kooperativer, da de er en del af interesseorganisationen Landbrug & Fødevarer, 
som ikke indbefatter alle bønder. Omvendt er der lighedstræk, idet landboforeningerne også er netværk af 
landmænd, som nu er villige til at levere offentlige goder i form af forbedret vandmiljø gennem kollektive 
vådområder. (Lehnhardt 2017) 

Modellen fra New Zealand, hvor Canterbury-regionen har udpeget 10 zonekomitéer til at stå for at håndtere 
vandforvaltningen i sin zone, står i kontrast til de ’naturligt opståede’ netværk, men intentionen om lokal 
forankring, dialog og forhandling frem for myndighedshåndhævelse er en af de væsentligste bevæggrundene 
for implementeringen af disse komiteer. (jf. 5.4 New Zealand - Canterbury Water Management Strategy) 
Dermed kan man også have en mere hierarkisk styret implementering af netværksstyring, så længe der stadig 
er fokus på de lokale løsninger og frivilligheden i at deltage. 

Dette giver os eksempler på to mulige måder, hvorpå sådanne styringsnetværk kan opstå: Den ene er, at 
autonome lodsejere frivilligt går sammen for at løse kvælstofudledningsproblemet. Det kræver, at de kan se 
en fordel ved at arbejde sammen og ifølge teorien, at de faktisk er nødt til det, idet de skal være 
interdependente for at et netværk kan fungere. (jf. 4.2 Netværksstyring) 

Den anden måde er gennem ændrede arbejdsgange internt i kommunen eller andre myndigheder, der kan 
lægge op til at lodsejere samarbejder i netværk. Hvis det offentlige system i større omfang tillader de 
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kommunalt ansatte at begynde at danne nye autonome netværk på tværs af de traditionelle silostrukturer, kan 
det bidrage til bedre at behandle den funktionelle differentiering i samfundet. 

Dannelsen af styringsnetværk vil sandsynligvis starte blødt, mens isomorfe pres fra stærke organisationer, 
som er set med regionerne i New Zealand og de hollandske kooperativer, kan få styringsnetværkene til at 
brede sig som ringe i vandet. 

  

6.2 MOTIVATION FOR AT DELTAGE 
Hvorfor skulle mennesker så vælge at indgå i disse netværk? I Vejle handlede det om at forbedre vandløbet 
og det var det, der motiverede de oprindelige deltagere. Det handlede altså ikke nødvendigvis om 
kvælstofreduktion, men i højere grad om naturforbedringer. Men det er svært at sige, hvad det helt præcist 
var, der motiverede den enkelte lodsejer til at deltage, da Niels Clemmensen inviterede dem, og det var da 
også kun seks ud af ti af de lodsejere han spurgte, der oprindeligt var med på idéen (Clemmensen 2017). 

Mange landmænd indgår allerede i forskellige faglige netværk. Det kan for eksempel ses hos vores 
interviewpersoner, hvor alle interviewede landmænd i forvejen færdedes i netværk. Her var blandt andet 
etableret biogas- og gylleaftaler. Andre landmænd delte maskiner, mens atter nogle deltog i foreningslivet. 
 (Jensen & Madsen 2017) (Krogh 2017) (Clemmensen 2017) 

Ud fra netværksstyringsteorien vil mennesker deltage i et netværk, hvis de kan se en fordel i det (jf. 4.2 
Netværksstyring). Som forklaring på hvad der engagerer landmænd påpegede Jens Krogh, at frivillighed og 
mulighed for selv at vælge løsninger er vigtig. Her ligger han helt på linje med teorien. (Krogh 2017). Han 
fortæller, at landmænd især er meget hurtige til netop at reagere på økonomiske incitamenter med hjælp fra 
deres konsulenter, og derfor kan økonomi være en effektiv gulerod til netværksløsninger. Jens Krogh peger 
dog også på, at mindre tiltag, som ikke er økonomisk rentable, der er gode for lokalsamfundet, som regel kan 
skabes med dialog og aftaler, som for eksempel Spor i landskabet og vildtbræmmer. (Krogh 2017). 
Genslyngningen af et vandløb er næppe noget deltagerne tjener mange penge på, så der er andre rationaler 
udover det økonomiske, der forklarer at netop dette er en god idé. Clemmensen nævner ønsket om 
naturforbedring som et oplagt rationale. Noget som han mener de fleste landmænd gerne ville engagere sig i, 
så snart de bliver oplyst om hvad god natur er. Clemmensen havde også et økonomisk rationale, idet de fleste 
bredejere kunne se det fornuftige i en kollektiv vedligeholdelse af åen, fordi det hurtigt ville koste nogle 
tusinde kroner at leje en rendegraver, hvis de selv skulle lave arbejdet. Kun en enkelt syntes ikke dette var 
smart, men netop fordi han selv ejede en rendegraver (Clemmensen 2017). Det handler altså i den 
forbindelse om, at synliggøre den interdependens der er aktørerne imellem, i forhold til at løse en given 
problemstilling. I Odderbæk var det et fælles ønske om en bedre natur og de økonomiske fordele ved 
kollektiv vedligeholdelse. 

55 
 



Det er vigtigt for deltagelsen i disse netværk, at de enkelte autonome aktører er med til at bestemme hvad, 
der skal arbejdes med (jf. 4.2 Netværksstyring). I vandløbslauget i Odderbæk var det for eksempel Niels 
Clemmensen, der kom med idéen om at genslynge åen. Lauget har fortsat sit virke med nye projekter siden, 
som alle er defineret af deltagerne. Det er lige præcis ikke kommunen eller Bo Levesen, der har bestemt hvad 
de skal arbejde med (Clemmensen 2017). Dette er, ifølge netværksstyringsteorien, helt afgørende for 
motivationen til at deltage i et styringsnetværk. 

Modsat denne frivillige tilgang står eksempler som Holland og New Zealand, hvor det er mere eller mindre 
tvunget at deltage i netværkene, da de er faste dele af det etablerede system. Dog er frivilligheden stadig en 
vigtig parameter. I kooperativerne er det kun de landmænd, der ønsker at arbejde med natur, der skal deltage 
i projekter om natur. Selvom de skal være medlem af et kooperativ, er det kooperativerne der står til ansvar 
for at nå målene og forhandler med landmanden om for eksempel at lave naturgenopretning. Kooperativerne 
ansøger om støttemidler, der kommer gennem landbrugsstøtten. De får pengene ved at garantere 
målopfyldelse på de statsligt definerede naturmål. Kooperativerne kan herefter frit prioritere midlerne, alt 
efter hvilke konkrete indsatser de tror mest på. Prioriteringen af midler sker blandt andet efter landmændenes 
kompetencer og områdets naturpotentialer, og er derfor afgørende for at sikre en grad af frivillighed og 
dermed motivation for kooperativmedlemmerne. (jf. 5.2 Den hollandske model) 

Konklusionen omkring motivation er, at aktørernes frivillighed og mulighed for selv at styre projekter er 
vigtig for at netværket skal være succesfuldt. Med mange forskellige mål og grunde for at deltage, er det 
derfor også svært at komme med et entydigt svar på, hvad motivation for at deltage bør eller kan være. Noget 
man dog bør være opmærksom på er, at landbrugene er virksomheder, og derfor spiller økonomi en stor 
rolle. Samtidig findes der mange andre motivationsfaktorer både med baggrund i natur og samfund. Begge 
dele er motivationsfaktorer for landmændene. Derudover er det vigtigt at sørge for, at der er større udbytte 
ved at vælge de fælles løsninger, end ved at lade være. 

6.3 INTERESSER OG ORGANISERINGEN AF DISSE I STYRINGSNETVÆRK 
En anden vigtig faktor for dannelsen af lokale styringsnetværk, der kan håndtere kvælstofregulering og andre 
interesser er, hvem der skal inddrages og deltage i beslutningstagningen og hvordan interesser eller 
medlemmer udenfor beslutningsorganet inddrages. Beslutningsorganet var bestyrelsen i Odderbæk 
Vandløbslaug, i Holland kooperativerne, zonekomiteerne i New Zealand og arbejdsgruppen i Collective 
Impact projekterne. Dette afsnit undersøger først hvad der binder netværksdeltagere sammen. Derefter 
undersøges, hvordan mange interesser kan organiseres og fungere sammen. 

Limen i et styringsnetværk  

Med problemformuleringens ønske om at bringe forskellige interesser ind i styringsnetværk undersøges, 
hvad der får forskellige interessenter til at sidde omkring samme bord på en velfungerende måde. 
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I Odderbæk-casen har lodsejerne egenhændigt etableret et vandløbslaug. Det lyder måske simpelt, men 
kræver erfaring med økonomistyring og evner til at føre projekter ud i livet og formidle til vandløbslaugets 
medlemmer. Bo Levesen, som har ageret konsulent fra kommunen, har også observeret, at de har været 
usædvanligt gode til denne selv-organisering i Odderbæk Vandløbslaug (Levesen 2017). 

Teorien om netværksstyring forklarer, hvordan det er essentielt for et velfungerende netværk at få opbygget 
interne strukturer, der formaliserer samarbejdet (Sørensen & Torfing 2005). Det kan være eksplicit 
implementeret i netværket, som det er gjort i Odderbæk, hvor de har lavet vedtægter, der definerer 
samarbejdsformen. Disse vedtægter sætter rammerne for deres generalforsamlinger og under hvilke forhold, 
der kan tages beslutninger af bestyrelsen og mange andre ting. Men de bestemmer ikke noget om, hvordan 
tonen er på bestyrelsesmøderne eller hvorvidt disse er præget af konsensussøgning eller konfliktmediering. 
Den måde, et netværk samarbejder på, er i lige så høj grad styret af normative regelsæt. Disse udvikles 
mellem aktørerne i et netværk og danner uskrevne regler for, hvordan man opfører sig, og hvordan 
samarbejdet fungerer. Både normbaserede og formaliserede regler er med til at skabe et sammenhold for 
deltagerne i netværket og sikre progression ved at sætte nogle rammer for beslutningstagning (jf. 4.2 
Netværksstyring). 
Disse tanker går igen hos Ostrom, som også lægger vægt på, at decentral lokal styring kan forvalte fælleder 
bedre end central styring for eksempel gennem face-to-face tillid og opbyggede normer (jf. 4.1 Vandkvalitet 
som en fælled). 

På Odderbæk Vandløbslaugs hjemmeside kan man læse, at et af deres arbejdsprincipper er 
køkkenbordsdialog og samtaler ved marker (jf. 5.1 Odderbæk Vandløbslaug). Et arbejdsprincip der på 
overfladen blot er en stedsbeskrivelse, men hvor mark og køkkenbord lader til at rumme en dybere intern 
betydning, noget der kan virke som beskrivelsen af en norm. Da vi besøgte Odderbæk Vandløbslaug 
oplevede vi både dialogen ved køkkenbordet med bestyrelsesmedlem Niels Clemmensen og samtaler ved 
marken sammen med Konrad Welling fra bestyrelsen. Begge samtaler bar præg af bestyrelsesmedlemmer, 
der tog sig god tid og var meget imødekommende. Både Clemmesen og Welling nævnte i samtalerne 
vigtigheden af at kunne tage en kop kaffe over køkkenbordet, hvor tingene foregår uhøjtideligt (Utoft & 
Welling 2017) (Clemmensen 2017). Det efterlod os med indtrykket af et laug med køkkenbords- og 
markdialoger, som et billede på nogle uskrevne regler. Disse uskrevne regler var befordrende for deres 
samarbejde.  

Myndighedspersonen Bo Levesen var tæt knyttet til Odderbæk Vandløbslaug og han var opmærksom på at 
bruge køkkenbordsmøderne, fordi de var vigtige for tillidsopbygningen. (Levesen 2017). Det handlede altså 
også om for kommunen at tilegne sig normen og de uskrevne regler omkring køkkenbordet. Med normer og 
uskrevne regler som grundlag for et godt styringsnetværk, bliver det vigtigt, at styringsnetværk med tæt 
myndighedssamarbejde formår at skabe fælles normer eller at myndigheden tilegner sig styringsnetværkets. 
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Et træk som fælledteorien også har som et succeskriterie, hvor face-to-face fællesskaber, netop bidrager 
hertil (jf. 4.1 Vandkvalitet som en fælled) 

Hvem kan deltage i netværket 

Idet hovedformålet med netværkene er at håndtere nitratudledning fra landbruget, er det naturligt at inddrage 
landmænd og lodsejere i netværkene. Mange af de tiltag der kan udføres vil foregå på deres jorde og det er 
landmændene der har et incitament til at finde fælles løsninger for at undgå den generelle kvælstofregulering.  

I Odderbæk Vandløbslaug har man haft succes med at inddrage borgere både jordejere og brugere af 
området. I begyndelsen bestod lauget af blot seks lodsejere, som havde jord ned til bredden af åen. I dag er 
der tæt ved 200 medlemmer, som ikke kun tæller lokale lodsejere, men også andre beboere og 
sommerhusejere i nærområdet (jf. 5.1 Odderbæk Vandløbslaug). Lauget har således været afgrænset af en 
tilknytning til vandløbet. Selvom lauget består af brugere og jordejere, har det været en vigtig del af laugets 
gennemslagskraft, at de har samarbejdet med en række organisationer såsom Sportsfiskerforbundet, 
Danmarks Jægerforbund og landskabsarkitektuddannelsen. I den forstand er netværket rundt om vandløbet 
altså større end selve lauget.  
 
Teorien om netværksstyring siger ikke så meget om, præcist hvem der skal deltage i disse netværk, andet end 
at de skal være interdependente (jf. 4.2 Netværksstyring). Det gør sig i høj grad gældende blandt lodsejerne 
langs bredden af åen, idet en genslyngning af åen krævede, at de hver især var villige til at opgive noget af 
deres landbrugsjord. Samarbejdet med organisationer har også karakter af interdependens, idet ønsket om at 
forbedre vandløbet er overlappende med for eksempel sportsfiskerforbundet. Mens andre borgere snarere var 
afhængige af lauget, fordi de brugte området rekreativt, hvilket laugets projekter havde indflydelse på. 

Netværksstyring handler derudover om, at der skal findes en balance mellem, på den ene side at have nok 
lokale engageret i netværket til at de kan udnytte hinanden og finde fælles løsninger, mens netværket på den 
anden side ikke må blive så stort, at det mister sin beslutningskompetence og ansvaret falder på gulvet. 
(Sørensen & Torfing 2005) 

Lokale interdependente aktører (med udgangspunkt i netværksteorien) opsummerer umiddelbart bedst, hvad 
der lægges vægt på i forhold til deltagere i den lokale løsning. Følgende ser vi nærmere på, hvordan 
forskellige styringsnetværksstrukturer bringer forskellige interesser ind i arbejdet og forsøger at nærme sig 
hvem der bør være deltagere. 

Formaliseret struktur - hvem bør deltage  

Vandløbet er som fælled, et område som offentligheden har interesse i. Styringsnetværk håndterer kvælstof, 
som har betydning for vandløbet, hvormed hele paletten af interesser er åbnet op som mulige deltagere i et 
styringsnetværk. 
Collective Impact-teorien pointerer, at sammensætningen af deltagerne har en stor betydning for netværkets 
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arbejde, idet et Collective Impact-netværk skal have en fælles agenda. Dermed bringer deltagerne deres egne 
interesser ind i forhandlingerne til agendaen (jf. 4.3 Realdanias Collective Impact projekter). En 
netværksdeltagers interesse kan for eksempel være bedre landbrugs-, friluftslivs-, natur- og eller 
miljøforhold. Har ingen deltagere en interesse i natur, er det utænkeligt at netværk har natur som en del af 
agendaen. Deltagerne i netværket definerer altså hvilken agenda foreningen af lokale aktører varetager, og er 
på den måde også retningsgivende for eventuelle samarbejdspartnere omkring fælleden. 

Odderbæk Vandløbslaug er også et eksempel på en formaliseret struktur, der har mange interesser som en del 
af lauget. Således var de 200 medlemmer både brugere og jordejere, hvilket er vigtigt fordi det giver 
indtrykket af en demokratisk fælled. Den beslutningsdygtige gruppe er imidlertid udelukkende lodsejere, 
hvorved interesseinddragelsen afhænger af bestyrelsesmedlemmernes evne til at bringe de øvrige 
medlemmers interesser til beslutningsbordet. Bestyrelsen har i øvrigt den gavnlige funktion, at myndigheder, 
der forsøger at samarbejde eller styre de lokale netværk, blot behøver kontakt til 6 mennesker. Bo Levesen 
mener, at det er en klar fordel for kommuner at arbejde sammen med forskellige former for lokale udvalg. 
Dem, der sidder i disse udvalg, er typisk nogle af de toneangivende og vellidte mennesker i lokalområdet, 
siden de er blevet valgt til posten. Hvis lokalbefolkningen har tillid til denne bestyrelse og en 
myndighedsperson som Bo Levesen kan vinde bestyrelsens tillid, så har han pludselig også tillid fra resten af 
lokalbefolkningen, og det gør det betydeligt nemmere at udføre myndighedsarbejde. (Levesen 2017) 

Der kan dog være en risiko for, at en 6-mands bestyrelse, som udelukkende består af landmænd, ikke sikrer 
den brede interesseinddragelse. Omvendt giver bestyrelsen myndighederne en god kontaktflade, der er 
gavnligt for, at offentlige interesser integreres, hvorved myndighederne kan gøre op for det demokratiske 
underskud. Der er derfor både fordele og ulemper ved en formaliseret struktur af denne form. 

Hvor man i Vandløbslauget havde en beslutningsdygtig bestyrelse på blot 6 personer, findes andre eksempler 
på formaliserede strukturer i vores erfaringer med styringsnetværk (jf. 5 Erfaringer med netværksstyring). I 
Vejle, Holland, Collective Impact og New Zealands løsninger lægges der på forskellig vis vægt på, hvilke 
lokale aktører og interesser, der er en del af beslutningsprocessen. 

I Holland er kooperativerne opstået som netværk mellem landmænd for at opnå mål om (og hente penge ind 
til) forbedring af biodiversiteten. Her er det altså et netværk, som henvender sig til landmændene, og går i 
forhandling med myndighederne. Igen arbejdes der med en fælled i form af biodiversitet, men der er ikke 
givet nogen demokratisk ret til, at interesseorganisationerne skal have indflydelse på kooperativernes indsats. 
Men med deres ’result-based-approach’ skabes incitament til, at interesseorganisationerne tages med på råd, 
fordi landmanden får belønning for antallet af støttede dyrearter, hvilket skaber incitament til få 
interesseorganisationernes viden i spil. (jf. 5.2 Den hollandske model) Ligeledes kan man argumentere for, at 
støttesatserne til dyrearterne er en demokratisk beslutning. Der er fællestræk ved Holland-modellen og 
Odderbæk Vandløbslaug, hvor landmanden er styrende i inddragelsen af interessenter af fælleden. Omvendt 
er der forskelle i de bagvedliggende incitamentsstrukturer, hvor reguleringen i Holland er indrettet så 
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landmændenes økonomiske interesse er forenelig med interesseorganisationernes ønske om forbedret 
biodiversitet og dermed skabt en stærk interdependens. Rent geografisk er forskellen stor, idet Holland kun 
har 40 kooperativer, der administrerer hele landet. Dermed er hver enkelt kooperativ på en større, regional 
skala. Det betyder, at det hollandske system er formaliseret til et myndighedssamarbejde med de regionale 
myndigheder. I Danmark, hvor de regionale amter er blevet nedlagt og erstattet af regioner med færre 
arbejdsopgaver og ressourcer og helt uden miljø- og landbrugsopgaver, kan den hollandske formaliserede 
struktur ikke direkte overføres. 

I New Zealand har man valgt en anden løsningsmodel. For at komme en lang række vandrelaterede 
problemer til livs, udpeges zonekomiteer, som skal udforme planer for vandforvaltningen i zonen. Her har 
man altså et myndighedsorgan, der styrer processen med stor vægt på dialog og forhandling med alle berørte 
parter inden for vandområdet, både borgere, virksomheder og landmænd. Dermed sikres en bredere 
repræsentation af lokale aktører end i Holland og Odderbæk Vandløbslaug. Zone-komiteernes plan er 
retningsgivende, men myndigheden tager over bagefter og tager de egentlige beslutninger. Det stemmer ikke 
helt overens med tanken om selvstyrende netværk, som netværksstyringen og fælledteorien anbefaler. 
Pointen i at have en komite, der frembringer og samler lokale interesser, passer fint med teorien og er et 
meget fint ekstra element, fordi alle stemmer høres og lokal viden bringes i spil, hvilket i sidste ende kan 
forhindre visse konflikter. Konflikter der kan få systemet til at bryde sammen. (jf. 4.1 Vandkvalitet som en 
fælled) 

I de konkrete Collective Impact projekter i Danmark, blev kommune, lokale foreninger og organisationer sat 
sammen i et projekt om jordfordeling. I første fase blev parterne enige om dagsordenen og formålet med 
jordfordelingen. I anden fase, hvor jordfordelingen skulle udføres, forhandlede lodsejere og kommune 
gennem et landinspektørfirma uden indblanding af lokale foreninger og organisationer. På den måde har man 
delt processen op, hvilket har medført en glattere proces. Dette er endnu et bud på hvordan lokale aktører 
repræsenteres i en formaliseret struktur. 

De forskellige erfaringer peger på forskellige måder at inddrage interessenter. Landmændenes indgår allerede 
aktivt i mange netværk (jf. 6.2 Motivation for at deltage) og for det enkelte styringsnetværk vil 
landmændenes sociale praksis have betydning for hvor meget ekstra interesseinddragelse som myndigheden 
nødvendigvis må frembringe for at alle interessenter omkring fælleden høres. Er behovet der, så kan der 
arbejdes med incitamentsstrukturer som i Holland, en faciliterende interesseinddragelse som i New Zealand 
og opdeling af interessenterne, hvor lodsejere og andre interessenter ikke forhandler med hinanden, men med 
kommunen som mellemmand.   

6.4 DELKONKLUSION 
Efter at have undersøgt Odderbæk Vandløbslaug, Collective Impact og erfaringer fra udlandet med 
udgangspunkt i netværks- og fælledteoretiske perspektiver er vi kommet frem til en række konklusioner. For 
det første kan initiativet til et lokalt styringsnetværk der håndterer kvælstofudledning komme fra lodsejere. 
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Det gør det, hvis de ser fordelen i at arbejde sammen. For det andet kan myndigheder godt øve indflydelse 
ved at lægge op til og støtte en netværksstruktur af landmænd i det lokale. 
I forhold til motivationen for at deltage er det vigtigt, at der er mulighed for selvvalg og frivillige projekter. 
Økonomien lader til at have stor betydning for mange landmænd, men samfunds- og naturværdier er også 
betydningsfulde. Derudover er det vigtigt at incitamentet til at vælge den fælles løsning frem for eventuelle 
individuelle løsninger skal være stort og tydeligt. På den måde er det stadig frivilligt for landmanden at indgå 
i fællesskabet, selvom det er myndighederne, der har sat rammerne. 
Til sidst men ikke mindst bør deltagerne i en lokal løsning være lokale, interdependente aktører. Aktørerne 
kan for eksempel være interdependente som jordejere i en genslyngning af en å og på tværs af brugere og 
ejere i forhold til den rekreative værdi.  

Uanset motivationen for at deltage, så vil fælles normer og uskrevne regler være limen i et netværk, hvor en 
samarbejdende myndighed bør indgå på lige fod. Køkkenbords- og marksamtaler var i Odderbæk nøglen til 
dette. Samarbejdet er udover sociale uskrevne regler også styret af vedtægter og lovgivning.  
Denne lim kan komme på prøve i et styringsnetværk, der har indflydelse på fælleden, vandløbet, fordi det 
forudsætter en bred interesserepræsentation. Odderbæk vandløbslaug har en bestyrelse af landmænd, der har 
skabt samarbejde med andre aktører med interesser i området såsom fiskeri og jagt. De steder hvor 
styringsnetværkene ikke er tilstrækkeligt dygtige eller har forudsætning gennem deres sociale praksis, kan 
der findes andre måder at sikre en demokratisk proces omkring fælleden. 
De New Zealandske zonekomitéer faciliterer interesseinddragelse, Collective Impact ligeså, men krydrer det 
med en opdeling af lodsejere og andre interessenter. I Holland har systemet skabt incitament til 
interesseinddragelse ved at lodsejere kan modtage betaling for forbedring af det offentlige gode: 
biodiversiteten. 
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Figur 2: Illustration af de lokale styringsnetværk af lodsejere. Styringsnetværkene samarbejder med hinanden og de samarbejder 
med lokale interessenter om at beskytte vandmiljøerne og udvikle lokalområdet. 

6.5 HVOR LEDER DET OS HEN? 
Vi har i dette kapitel konkluderet, at hvis man ønsker en lokal løsning med udgangspunkt i teori om 
netværksstyring og styring af fælleder, bør man basere løsningen på frivillighed med tydelige 
incitamentsstrukturer, som for eksempel Hollands “result-based-approach”. Mange af disse principper 
bygger dog på krav om mindre hierarkisk styring og mere frihed til at vælge løsningsmodeller og 
håndhævelse af aftaler, der bygger på tillid frem for truslen om straf. 

Samtidig er dette projekts formål at give en løsning på, hvordan kvælstofproblematikken bør imødegås på 
landsplan, og det er derfor nødvendigt at se på, hvordan staten sikrer beskyttelse af vandmiljøer mod 
kvælstofudledning fra landbruget. Ydermere er det ønskeligt at sammentænke andre interesser i de løsninger, 
der bliver besluttet og implementeret. Idet styringsnetværkene er lokale, har de et godt kendskab til, hvilke 
andre interesser der måtte være i et lokalområde og det er vigtigt at åbne op for, at disse interesser kan 
indtænkes. 

Det der skal indtænkes i den endelige løsning er altså disse tre punkter: 

● Understøttelse af styringsnetværk til lokal styring af landbrugets kvælstofudledning 
● Beskyttelse af vandmiljøer mod udledning af nitrat fra landbruget 
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● Mulighed for integrering af andre interesser som for eksempel natur, friluftsliv og klima  

Som nævnt i teoriafsnittet kan styringen af styringsnetværkene overordnet set ske gennem processtyring og 
metastyring og det er herigennem, at de overordnede interesser kan imødekommes. Derfor starter vi med at 
undersøge, hvordan processtyringen bør foregå, efterfulgt af en undersøgelse af hvordan metastyringen kan 
foregå. 
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7 PROCESSTYRING AF STYRINGSNETVÆRK 

Dette afsnit ser på, hvordan myndigheden kan handle i forhold til styringsnetværkene i en 
netværksstyringsmodel. I afsnittet tages udgangspunkt i, at målsætningerne for staten er at understøtte 
styringsnetværkene, sikre målopfyldelse på kvælstofområdet samt indtænke andre lokale interesser. I denne 
forbindelse bliver det relevant at kigge på myndighedens nye rolle, når det gælder processtyring. 

7.1 MYNDIGHEDERNES ROLLE I UNDERSTØTTELSE AF NETVÆRK 
En af de centrale forudsætninger for at understøtte netværksstyring er, at myndighederne skal påtage sig en 
ny rolle (Sørensen og Torfing 2005). Det handler om ikke at bestemme hvad, der skal ske, men i højere grad 
hjælpe med at skabe kontakter og assistere aktører i at starte og udføre netværksstyring. Denne form for 
processtyring er også tilstede i vores empiri. Især i Odderbæk Vandløbslaug har den spillet en afgørende 
rolle, men det er også helt centralt i den New Zealandske løsning (jf. 5.1 Odderbæk Vandløbslaug og 5.4 
New Zealand - Canterbury Water Management Strategy). 

Niels Clemmensen forklarer, at der som udgangspunkt ikke er særlig stor tillid til de kommunale 
myndigheder: 

”Når vi i landbruget har miljøkontrol, så er det jo kommunen, som kommer ud og har vandløbskontrol, eller 
miljøkontrol, og vi bliver altid dunket i hovedet, fordi der var noget, som ikke var i orden. Når så kommunen 
samtidig også er den, som kommer og vil udvikle (…). Så er det sgu svært både at udvikle og være den 
positive person, når det også er den negative person, som kommer og vil dunke os i hovederne.” 

(Clemmensen 2017, 01:20:00) 
 

Vejle Kommune arbejder netop også aktivt med en klar fordeling mellem facilitator- og myndighedsrolle (jf. 
5.1 Odderbæk Vandløbslaug). Det er ifølge Levesen vigtigt at gøre klart over for borgerne, om han kommer 
som myndighed eller om han kommer som facilitator (Levesen 2017). Konrad Welling, bestyrelsesmedlem i 
Odderbæk Vandløbslaug, forklarer, at Bo Levesen kommer ud til ‘køkkenbordssnak’ og på den måde får 
fodfæste og skaber kontakter, som skal opbygges fra bunden, selvom det tager tid (Utoft & Welling 2017). 
Denne tilgang kan være med til at nedtrappe de mulige konflikter, som kan opstå i et forhold mellem borger 
og kommune. 

Facilitatortilgangen uddybes, idet både Bo Levesen og Niels Clemmensen har fortalt, hvordan grundstenen til 
lauget blev lagt, da den faktuelle viden om vandløbets tilstand nåede ud til de berørte borgere. Som 
vandløbslauget blev ældre, var både amt og senere kommune gode til at støtte op om projektet, hvilket var en 
af grundene til projektets succes. Det, der fungerede, var især, at Bo Levesen ikke bestemte, hvad lauget 
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skulle lave af projekter, men blot så sig selv som en ressource, de kunne bruge (jf. 5.1 Odderbæk 
Vandløbslaug). Niels Clemmensen fortæller, hvordan det lige netop ikke skal foregå: 

  

“For de fleste myndigheder gør nemlig lige præcis det, at de laver en plan, og så går de ud og effektuerer 
den plan. Og så får man sådan set ikke en dialog. Så er der ligesom lagt en plan, og så er det lidt sværere at 
komme i gang, når der først er tegnet en streg. For det er hundrede gange lettere at have dialogen, inden 
man slår stregerne”  

(Clemmensen 2017, 01:09:00) 
 

Bo Levesens tilgang til at skabe dialog med borgerne tager også fat i netop dette: “når du møder de der 
mennesker første gang, så er der to ting, der er vigtige: luk ørene op og luk munden i.” (Levesen 2017, 
44:00). Han kommer ikke med kommunens planer og ruller dem ud over borgerne, men han forsøger at 
forstå, hvad borgerne har af bekymringer og forståelser, før han pådutter dem en kommunal handleplan. Når 
man først har fået en forståelse for borgernes opfattelse af situationen, kan man tilpasse myndighedens 
overordnede planer, så borgerne også føler et ejerskab for dem. (Levesen 2017) Dette kan være med til at 
understøtte opbyggelsen af fælles målsætninger, som er et af punkterne i Collective Impacts arbejdsmetode, 
og som også understreges i netværksstyringsteorien (jf. 4 Teori). Derudover arbejder Levesen med en ‘udefra 
og ind’ tilgang, hvor han sætter sig i borgeren/landmandens sted, og ser på kommunen udefra. Han kan så 
rådgive landmanden om, hvordan arbejdet foregår inde i kommunen, men se det fra landmandens perspektiv. 
(Levesen 2017) 

For at myndigheden kan opnå succes i rollen som facilitator, har flere interviewpersoner peget på den 
faglighed, man møder landmanden med. Planteavlskonsulent Claus Madsen fremhæver i den forbindelse, at 
biologer typisk ikke er kompetente nok i dialogen med landmænd, fordi de har et ensidigt fokus på miljø og 
natur, samt et manglende blik for landmandens interesser. Madsen mener, at hydrologer og agronomer, som 
ham selv, har bedre forudsætninger for at skabe en god dialog mellem landmand og myndighed, fordi de 
både har blik for kvælstofs betydning for landmandens udbytte, samt problemerne for vandløbet (Jensen og 
Madsen 2017). Omvendt er Bo Levesen fra Vejle Kommune netop biolog, og han har et særligt succesfuldt 
samarbejde med landmændene. Clemmensen påpeger, at han har haft flere besøgende fra landbrugsskoler og 
agronomuddannelser, der efter hans opfattelse ikke vidste nok om naturværdier, fordi det ikke er en 
væsentlig del af uddannelsen. Han pointerer selv af flere omgange, at landmænd jo ikke ved noget om natur, 
men gerne ville. (Clemmensen 2017)  
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 Billede 12: Bo Levesen, der er iført en brun jakke, er godt i gang med at tryllebinde sit publikum 

 
Udtalelserne understreger, at faglighed har betydning, men at der ikke entydigt kan siges hvilken faglighed, 
der bedst håndterer dialogen med landmænd. Under vores interview med forskellige landmænd, blev der 
givet et klart indtryk af, at der er en faglig stolthed i branchen, og det er derfor vigtigt, at personerne i 
myndigheden er bevidste om, hvad de besidder af viden, og hvilken viden, de ikke har. Som beskrevet i 
afsnit 5.1 Odderbæk Vandløbslaug arbejder Bo Levesen med en hovedregel om, at god problemløsning 
kræver inddragelse af myndigheden, lodsejeren og forskere. “Når man har forskere, ejere og myndighed (og 
også gerne deres landbrugsrådgiver), så har man det setup, der skal til for at løse et problem” (Levesen 
2017, 07:03). Ved at inddrage en tredjepart som vidensformidler undgår myndighederne at stille sig op på en 
piedestal og tro, at de ved alt, og myndighed og lodsejer kan i stedet blive klogere på et emne i fællesskab. 
Dette kan være med til at skabe det fælles vidensgrundlag, som Collective Impact opstiller som en af deres 
fem succeskriterier for samarbejde, og det kan modarbejde en af Elinor Ostroms faldgruber for 
selvregulerede ressourcestyringssystemer, som netop er mangel på fælles viden. (Jf. 4.3 Collective Impact og 
4.1 Vandkvalitet som en fælled) 

Empirien peger på, at tillid mellem borgerne og kommunen er meget vigtig, hvilket fælledteori (face-to-face 
fællesskaber), Collective Impact (fælles agenda og mål) og netværksteori (tillid og gensidig forpligtelse) er 
på linje med, blot med hver deres begreber (jf. 4 Teori). Tillid er helt grundlæggende for at understøtte 
succesfuld netværksstyring, både internt i de enkelte styringsnetværk, men også mellem myndighed og 
netværk. Det er derfor vigtigt, at facilitatoren af processen kan samarbejde tillidsfuldt med 
styringsnetværkene og guide dem med faktuel viden i retning af at håndtere de nødvendige problematikker. 
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7.2 MÅLOPFYLDELSE OG INTEGRERING AF SAMFUNDSINTERESSER 
Netværksstyringsteorien fremhæver vigtigheden af, at netværkene er autonome (jf. 4.2 Netværksstyring). 
Under processtyringen må myndigheden derfor ikke overtage styringen i styringsnetværkene, men den skal 
holde sig til at hjælpe og mægle. Det kan derfor være svært at sikre nationale målsætninger gennem 
processtyring. Processtyringen er dog afgørende for målopfyldelse i forhold til at sætte gang i og agere 
katalysator på projekter. Et oplagt eksempel på processtyringens rolle i målopfyldelsen er Odderbæk 
Vandløbslaugs fosforprojekt, hvor landmænd og kommune gennem samarbejde finder en løsning. Dette førte 
til en handleplan, som landmænd og borgere implementerede frivilligt. (jf. 5.1 Odderbæk Vandløbslaug) Her 
ser vi altså potentialet i at opnå mål udelukkende ved hjælp af processtyring. Her blev der taget hånd om et 
problem udelukkende ved, at myndigheden faciliterede en proces. I Holland har kooperativerne ageret 
facilitator og hjulpet landmændene i biodiversitets indsatser. Her er en af pointerne at staten kun behøver at 
uddanne 40 kooperativer frem for 11.000 landmænd, idet kooperativerne i dialogen med landmændene kunne 
viderebringe denne viden. Landmandens egne erfaringer udvider samtidig kooperativernes viden og 
erfaringer kan derigennem spredes fra bedrift til bedrift. Gennem et større vidensgrundlag forbedres evnerne 
til at nå hurtigere mod en bedre biodiversitet. (European Union 2017) Samme bidrag vil facilitatoren kunne 
give i en kvælstofudledningskontekst. 

Et andet perspektiv på indtænkning af andre interesser er naturligvis, at netværket får mulighed for at 
forfølge andre mål, som de måtte have. Processtyring kan således også handle om at hjælpe deltagerne til at 
finde hinanden og andre aktører, som kan gøre styringsnetværkets indsats mere helhedsorienteret. Det er den 
strategi, man har lagt i New Zealands zonekomitéer, hvor man har samlet en masse udfordringer på 
vandforvaltningsområdet, så man kan skabe synergier, samarbejder og aftaler på tværs af aktører (jf. 5.4 New 
Zealand - Canterbury Water Management Strategy). 

7.3 HVORDAN KAN PROCESSTYRING FOREGÅ? 
De forskellige teorier opstiller alle nogle succeskriterier for samarbejde, som en procesfacilitator kan forsøge 
at guide styringsnetværket hen imod. Netværksstyringsteorien siger, at det er tillid og interne normer og 
regler, der får lokale autonome styringsnetværk til at fungere (jf. 4.2 Netværksstyring). Det er langt fra 
garanteret, at alle foreninger af landmænd vil være lige så gode til at snakke sammen, som det har været 
tilfældet i Odderbæk Vandløbslaug, så et rigtig godt sted at starte, kan være at hjælpe folk til at mødes og 
snakke sammen. Det lyder måske utroligt simpelt, men det er igennem personlige møder og dialog, at tillid 
opbygges (Kania & Kramer 2011).  

Når der arbejdes dialogbaseret på tværs af interesser, kan der opstå mange gode idéer, men det kan til tider 
være svært at få uddelegeret konkrete arbejdsopgaver og sikre, at de individuelle aktører også følger op på 
dem. Levesen påpeger, at det særligt er det organisatoriske, at facilitatoren kan være behjælpelig med 
(Levesen 2017). Her kan en facilitator være med til at konkretisere opgaverne, uddele dem blandt aktørerne 
og følge op på dem, så de ikke bliver glemt eller falder mellem to stole. På denne måde håndteres også en del 
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af den opgave, som Collective Impact uddelegerer til et fælles sekretariat eller det, de kalder “backbone 
organization” (Kania & Kramer 2011). Det bliver derfor også en del af processtyringen at sikre, at denne 
opgave bliver løst.  

Rollen som sekretariat er vigtig, og kan udfyldes af flere aktører. I Holland har kooperativerne opgaven (jf. 
5.2 Den hollandske model). I New Zealand er det et sekretariat, som servicerer zonekomitéerne (jf. 5.4 New 
Zealand - Canterbury Water Management Strategy). I Odderbæk håndterer Bo Levesen rollen (jf. 5.1 
Odderbæk Vandløbslaug), men kortvarigt har rollen været besat af Morten Bach Jørgensen i forbindelse 
med, at han lavede naturplaner for lauget (Clemmesen 2017). Det fælles sekretariat kan altså både ligge hos 
myndigheden eller hos netværkene selv. 

7.4 IMPLEMENTERING AF SYSTEMATISK TILGANG TIL PROCESSTYRING IGENNEM LOKALE MYNDIGHEDER 
Som beskrevet tidligere, kan myndighedens rolle som facilitator være afgørende for et succesfuldt netværk, 
og det er derfor også nødvendigt at implementere en systematisk sikring af, at lokale løsninger på 
kvælstofproblemerne bliver faciliteret ordentligt. 

På nuværende tidspunkt ligger ansvaret for landbrugsreguleringen hos Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Det 
betyder at kommunerne ikke har erfaring med at håndtere gødningsplanlægning og gødningsnormer. Det har 
Landbrugs- og Fiskeristyrelsen som kommunikerer med landmændene igennem skemaer og kontrol. (Miljø- 
og Fødevareministeriet 2016) Det resulterer i, at fælles vidensgrundlag og den face-to-face tillid, som kan 
skabe lysten og muligheden for frivillige løsninger, ikke får mulighed for at opstå. Det ville derfor ud fra et 
processtyringsperspektiv være fornuftigt at lægge myndighedsrollen og facilitatorrollen tættere på 
landmanden for at skabe en mere tillidsbaseret struktur og en bedre mulighed for effektiv processtyring.  

Indtil videre har vi, på baggrund af Bo Levesens rolle, arbejdet med, at en kommunal medarbejder påtager 
sig funktionen som facilitator. Kommunerne er tættere på landmanden men har ikke erfaring med 
håndteringen af gødningsnormer. Til gengæld har de ansvaret for vandplanlægning, hvorigennem 
lodsejerinddragelse og kvælstofindsatser er under huden.  

Med denne model skabes der en tæt kontakt mellem borgere og myndighed, især hvis kommunerne i samme 
omgang får overdraget en del af myndighedskompetencerne på området fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. 
Med en sådan model kommer beslutningerne også tættere på de enkelte borgere, og der kan bedre tages 
højde for lokale forhold. Dette blev blandt andet vist i Bo Levesens fosfor projekt (jf. 5.1 Odderbæk 
Vandløbslaug).  

Derudover vil et tæt samarbejde mellem kommunen og de autonome styringsnetværk give bedre muligheder 
for at inkorporere andre samfundsinteresser i landmændenes valgte løsninger til 
kvælstofudledningsreduktion, idet kommunen repræsenterer samfundsinteresser. Det skal dog, som tidligere 
diskuteret, ikke være kommunen, der bestemmer hvad, der skal gøres. Hvis landmændene for eksempel 
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beslutter sig for at lave et vådområde, kan kommunen spille ind med muligheden for at koble det sammen 
med et overordnet naturnetværk, og kan dermed sikre, at det er det mest fordelagtige område, der bliver 
valgt. 

For at kommunerne kan håndtere denne opgave, kræver det dog nogle nye kompetencer inden for 
processtyring. Det virker til at være meget naturligt for Bo Levesen, men sådan er det ikke nødvendigvis alle 
steder. Det vil derfor højst sandsynligt kræve nogle ressourcer at uddanne de kommunalt ansatte til at 
håndtere opgaven eller til at ansætte folk i projektstillinger som Bo Levesens i Vejle Kommune. Modsat er 
der potentiale for at spare en masse penge på bureaukrati, hvis netværksstyringen bliver implementeret 
succesfuldt. 

I Holland er kooperativer eller landboforeninger mellemled mellem landmændene og systemet. På denne 
måde spares både staten og de enkelte landmænd for en masse bureaukrati. Sådan en ordning laver Landbrug 
og Fødevare i et forsøgsprojekt med oplandsrådgivere, som facilitator af kollektive løsninger inden for 
målrettet kvælstofregulering (SEGES 2016).  

Anders Lehnhardt, der er ansat som oplandsrådgiver i Landbo Limfjord, fortæller, at de har en fordel i 
forhold til kommunen, idet de allerede har landmændenes tillid. Da kommunen er kontrolmyndighed, er der 
ikke nødvendigvis tillid mellem landmand og kommune.  

Derudover har de i landboforeningerne et godt kendskab til landbrug, de lokale landmænd de skal arbejde 
sammen med og lokalområdet. Der vil stadig skulle være et samarbejde med kommunen, idet de, ifølge 
Anders Lehnhardt, bliver myndighed på en stor del af landbrugsområdet, når der indføres målrettet 
regulering. Lehnhardt mener dog, at med en oplandsrådgiver som mellemmand, kan en del af de barrierer, 
der kan være mellem landmænd og kommune, håndteres bedre (Lehnhardt 2017).  

“Det øjeblik vi tager kommunen ind over, jamen så skal de ud og kigge på §3-områder og så videre. og så 
risikerer vi jo at de lige pludselig opdager, at det her burde være udpeget som §3. Så har vi sat gang i et 
eller andet, som det ikke er sikkert landmanden er helt klar på endnu. Så der skal vi helt sikkert have afklaret 
sådan nogle ting inden vi går i gang. Vi skal ikke have kommunen med hver gang fra starten, for det. det er 
ikke nødvendigvis i landmandens interesse i hvert fald.”  

(Lehnhardt 2017 14:17)  
  

Citatet ovenover viser dog også, at der er fare for, at en oplandsrådgiver vil tage landmændenes parti på 
bekostning af samfundets interesser. Lehnhardt påpeger, at han er betalt af landmændene, og derfor vil tage 
deres parti (Lehnhardt 2017). En af den lokale myndigheds vigtigste funktioner er at sikre samfundets 
interesser som beskyttelse af natur og miljø samt inddragelse af lokale interesser, og det er tvivlsomt, om 
oplandsrådgiverne vil kunne varetage disse interesser, når de i så høj grad, som Lehnhardt beskriver det, 
varetager landmandens interesser. Dog er oplandsrådgivere en god støtte for landmanden, og de må, som Bo 
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Levesen forklarer, også gerne være med i beslutninger omkring løsning af problemerne i landbruget. 
(Levesen 2017) Når kooperativerne i Holland har været i stand til at få opgaven, så kan en af forklaringerne 
være at landmanden modtager betaling per beskyttet dyr og derfor er incitamentsstrukturen skabt, så det er en 
fordel at arbejde sammen med naturinteresserne. De kan hjælpe landmanden med viden og frivillighed i 
beskyttelsen af dyrene (jf. 6.3 Interesser og organiseringen af disse i styringsnetværk) 

Disse to forskellige lokale facilitatorer har forskellige fordele og ulemper. Kommunerne er ledet af 
folkevalgte, og må på den måde forventes at have interesse for og erfaring med at indtænke andre interesser i 
deres planlægning. Samtidig gør flere landmænd opmærksom på, at kommunen har en opgave som 
kontrolmyndighed, som kan gøre det svært for landmændene at have den tillid, som er nødvendig for dette 
samarbejde (Clemmensen 2017, Jensen og Madsen 2017). På denne front er det mere sandsynligt, at 
landboforeningerne er bedre gearet til at skabe forbindelser, tillid og face-to-face relationer med 
landmændene. I mange tilfælde vil denne tillid allerede være der mellem landboforening og landmænd. Men 
samtidig er det også sandsynligt, at landboforeningerne vil have svært ved at favne andre interesser og 
repræsentere dem, hvilket er afgørende, at den lokale facilitator.  

I rollen som facilitator, ville det være ideelt at have oplandsrådgivernes tillid blandt landmænd og 
kommunens sikring af samfundets interesser. Det er dog svært at finde kombinationen af disse. Men vi 
vælger i dette projekt at se kommunen som facilitator for at sikre samfundets interesser og fordi vi med Bo 
Levesen eksempel ved det kan lade sig gøre. Den manglende tillid kan kommunen altså opbygge gennem den 
dialogbaserede tilgang, som beskrevet tidligere i dette kapitel. I de følgende afsnit vil facilitatorrollen tilfalde 
myndigheden. 

7.5 DELKONKLUSION 
Myndigheden, der varetager kvælstofregulering af landbruget skal tilføjes en ny rolle, så den på en ny måde 
kan varetage samfundsinteresser, og samtidig understøtte de nye styringsnetværk gennem processtyring. Der 
skal være mere fokus på dialog, og det skal adskilles tydeligt, hvornår der ageres myndighed med løftet 
pegefinger, og hvornår der ageres procesfacilitator for bedre at kunne opbygge tillid mellem myndighed og 
lodsejere. Helt centralt for myndighedens møde med lodsejerne og øvrige inddragede er, at de skal komme 
ud og møde dem i øjenhøjde, gerne over køkkenbordssnak eller en gåtur. For at dette kan fungere, er det 
nødvendigt, at myndighedsfunktionen er tættere på borgeren, hvilket betyder, at den skal flyttes fra det 
statslige niveau til et mere lokalt niveau. Kommunen er her et godt bud på en myndighed, der kan varetage 
opgaven omkring processtyring, da de er nedsat til at varetage samfundsinteresser. Som en sidste pointe er 
det værd at nævne, at det er vigtigt at inddrage forskere, så der dannes et fælles vidensgrundlag, og 
beslutningerne derved beror på uvildig viden.  
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Figur 3: Delkonklusionen er her visualiseret. Den viser en lokal myndighed, der i en kaffebaseret dialog, faciliterer lokale netværk af 
lodsejere.  

8 METASTYRING AF STYRINGSNETVÆRK 

I dette kapitel vil vi prøve at finde frem til en udformning af lovgivning, regler, myndighedsfunktioner og 
økonomi, som passer til en struktur, hvor der findes en lokal myndighed og styringsnetværk, som tager hånd 
om indsatsbehov for nitrat og andre interesser. 

Indtil videre har vi talt om processtyring, som er det netværksstyringsteoretikerne kalder hands-on styring. 
Det næste handler om metastyring eller rammesætning, som er en mere hands-off styring. Det drejer sig altså 
om at opstille de muligheder, som de autonome netværk skal have. 

I forrige kapitel kom vi frem til, at de autonome netværk skal arbejde sammen med en dialogbaseret 
myndighed, da det er bedst for understøttelsen af netværksdannelse. Følgende kapitel handler i højere grad 
om hvilke rammer, der kan sikre, at samfundet når de opsatte mål for nitratreduktion, som det nu engang skal 
i forhold til EU’s vandrammedirektiv. Derudover undersøges muligheden for at sikre inddragelsen af andre 
interesser i de endelige tiltag. 

Vi vil diskutere muligheden for at lave forpligtende aftaler mellem de lokale netværk og den lokale 
myndighed, og hvad disse aftaler kan indeholde og hvorfor. 

8.1 FORPLIGTENDE AFTALER 
I dette afsnit vil vi kigge på, hvordan autonome styringsnetværk kan indgå forpligtende aftaler med den 
lokale myndighed om at gennemføre tiltag, der reducerer kvælstofudledningen. Aftalerne skal indeholde en 
forventet effekt af tiltagene, som derefter ikke skal indhentes gennem den generelle regulering. Derudover 
kan aftalerne indeholde andre interesser, som de enkelte netværk og myndigheder måtte finde relevante 
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såsom gennemgående naturplaner eller lignende. På den måde kan indsatsen i højere grad målrettes efter 
lokale forhold og ønsker. Desuden nævner både landmanden Allan Jensen (2017) og Bo Levesen (2017) fra 
Vejle Kommune, at de gerne vil bruge deres faglighed, men at det bureaukratiske system gør det svært. 
Levesen nævner, at “fagligheden den smuldrer mellem fingrene på dig. Det bliver sådan noget med flueben 
ja, flueben nej” (Levesen 2017, 23:30). Med en aftalebaseret struktur vil fagligheden komme langt mere i 
fokus. 

Frivillighed og autonomi har før været fremhævet som vigtige aspekter af netværksstyring, og dermed kan et 
forslag om forpligtende aftaler virke langt fra frivillige løsninger og hands-off styring. Men nogle 
netværksteoretikere argumenterer netop for, at en vis grad af hierarkisk styring faktisk kan være nødvendig 
for at udløse netværkenes styringspotentiale (jf. 4.2 Netværksstyring). Derudover er det lige netop det, 
Collective Impact omtaler som forpligtende aktiviteter, så på den måde kan forpligtende aftaler være med til 
at understøtte godt samarbejde. At indgå faste aftaler kan i den forbindelse også ses som et virkemiddel i 
udarbejdelsen af fælles mål, som er helt centralt for samarbejdet mellem de autonome aktører, ifølge både 
netværksstyringsteorien og Collective Impact (jf. 4.2 Netværksstyring og 4.3 Collective Impact). 

Det er yderligere meget vigtigt, at de indgåede aftaler skal gennemgå en offentlighedsfase, da der er tale om 
forvaltningen af en fælled, og alle interessenter skal have mulighed for at komme med forslag og holdninger.  

I den hollandske model, hvor kooperativerne står for at sikre samfundets interesser for forbedring af 
biodiversitet, bruger de også forpligtende aftaler. Her laves der bindende aftaler med den regionale 
myndighed, som kooperativet står til ansvar for. Heri fastsættes overordnede rammer gennem en 6-årig 
naturplan og mere konkrete opgaver i 1-årige styringsplaner. Kooperativerne står derefter til ansvar over for 
myndighederne, og kan blive sanktioneret, hvis planerne ikke opfyldes. Dermed er det frivilligt at indgå 
aftalerne, men når de først er vedtaget, skal de også overholdes. (jf. 5.2 Den hollandske model) 

I Odderbæk Vandløbslaug har de lavet nogle handleplaner. Det var et forsøg fra Landsforeningen De Danske 
Plantningsforeningers side i samarbejde med det tidligere Landbohøjskolen ved Københavns Universitet om 
at lave naturplejeplaner, der var mere detaljerede end regionplanen. Det resulterede i en kollektiv naturplan 
for Odderbæk området, som skitserer nogle overordnede rammer for naturforvaltningen i området. 
Efterfølgende skaffede Morten Bach Jørgensen fra Landbohøjskolen penge til at lave endnu mere nøjagtige 
planer helt ned på bedriftsniveau for de enkelte lodsejere. (Odderbæk Vandløbslaug u.å.) (Clemmensen 
2017). 
Disse planer var ikke på nogen måde bindende, men de var med til at sætte rammerne og sikre en fælles 
målsætning, hvilket, som tidligere nævnt, er vigtigt for et velfungerende samarbejde. 
For at de lokale netværk skal have motivationen til at arbejde med de aftalte tiltag, kræver det dog stadig, at 
det er frivilligt at indgå disse aftaler. Derfor skal aftalerne ses som et frivilligt alternativ til en generel 
regulering, der regulerer alle de landmænd, der ikke vælger at indgå i netværk og arbejde på kollektive 
løsninger.  
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Men hvorfor skulle landmændene vælge at lave en forpligtende aftale? Metastyring handler om at fremhæve 
og gøre nogle valg mere attraktive end andre. Dermed skal de fælles løsninger med forpligtende aftaler være 
et attraktivt valg.  

Da de forpligtende aftaler kan erstatte dele af den generelle regulering, kan landmændene muligvis undlade 
noget af det bureaukrati, der er forbundet med den generelle kvælstofregulering. Landmanden Allan Jensen 
giver for eksempel udtryk for et ønske om dispensationer for anden regulering, hvis han anlægger et 
minivådområde (Jensen & Madsen 2017). Desuden kan nogle effektive fælles løsninger muliggøre, at 
landmændene kan gødske mere på nogle af deres egne marker, så længe det ikke går ud over recipienten. 
Dette kan alt sammen fungere som incitamenter for at arbejde i styringsnetværk.  

Ved at lave forpligtende aftaler mellem myndigheder og lokale netværk, sikres først og fremmest 
målopfyldelse i forbindelse med reduktionskrav til et givent område, men det kan også være med til at 
understøtte arbejdet i de enkelte styringsnetværk ved at formalisere fælles mål. 

8.2 INDHOLD I AFTALER 
Indholdet i planerne er mere eller mindre op til de enkelte netværk at fastsætte i og med, at netværkene er 
forskellige, og der er forskellige indsatsbehov og interesser på spil. Der er dog alligevel nogle fællestræk, 
som, ifølge teori og erfaringer, vil være relevante at inddrage i aftalerne. Det drejer sig om målinger, 
sanktioner og tidshorisonter. 

Målemetoder 

Et af de elementer, som Elinor Ostrom fremhæver i teorien om selvorganiseret fælled-forvaltning er, at 
ressourcen eller fælleden skal være målbar (jf. 4.1 Vandkvalitet som en fælled). Derudover er et af punkterne 
i Collective Impact netop fælles målemetoder (jf. 4.3 Collective Impact). Derfor er det vigtigt, at aftalen 
indeholder bestemmelser om, hvordan man måler på målopfyldelsen. 

På politisk niveau er der langt fra enighed om, hvordan man måler på vandløbs økologiske kvalitet 
(Jørgensen 2017a), og Landbrug & Fødevarer stiller sig for eksempel kritisk over for retentionskortet 
(Landbrug & Fødevarer 2017).  

I forbindelse med New Zealands lokalkomiteer bliver den fælles definition af målsætninger (grænseværdier) 
og målemetoder fremhævet som en central del af arbejdet (jf. 5.4 New Zealand - Canterbury Water 
Management Strategy). Derfor skal man på lokalt niveau blive enige om, hvordan man måler effekten af de 
tiltag, der gennemføres, og så er det egentlig ligegyldigt om det er på mængden af ålegræs eller 
nitratindholdet i vandløbet, bare parterne er enige. 

Ud over enigheden om, hvad målemetoderne er, er et andet afgørende aspekt, at der forvaltes på baggrund af 
videnskabelig viden. Dette fremhæves i teoriafsnittet som værende afgørende for succesfulde fælleder (jf. 4.1 
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Vandkvalitet som en fælled). Det kan derfor heller ikke bare være målemetoder grebet ud af den blå luft. 
Aftalen, som indgås mellem de lokale styringsnetværk og den lokale myndighed, skal netop være på et 
videnskabeligt grundlag med inddragelse af uvildig viden, som Levesen påpeger i sin sammensætning af 
viden, myndighed og lodsejere (jf. 5.1 Odderbæk Vandløbslaug). 

Konklusionen bliver derfor, at målemetoder bliver fastlagt i samarbejde mellem aktørerne og skal være 
baseret på videnskab. De fælles mål og målemetoder skal dog udformes, så de nationalt fastsatte mål nås. 
Fastsættelse af målene kan samtidig bidrage til at understøtte det gode samarbejde ved at sikre, at alle 
arbejder i samme retning (jf. 4.3 Collective Impact). 

Med til fælles målemetoder hører også målinger, som skal følges op og evalueres. Tilsyn vil således også 
være en del af den lokale myndigheds rolle. Her er det dog vigtigt, at den lokale myndighed er meget 
opmærksom på, at der bliver skelnet klart mellem myndigheds- og facilitatorroller (jf. 7.4 Implementering af 
systematisk tilgang til processtyring igennem lokale myndigheder). Offentlige aftaler og tilsyn med 
målopfyldelse i forbindelse med aftaler er også vigtigt for at imødegå den problematik med demokratisk 
kontrol, som er diskuteret i forbindelse med netværksstyring (jf. 4.2 Netværksstyring). 

Sanktioner 

I forhold til målopfyldelse er det vigtigt for myndighederne, at de har mulighed for at sikre sig, at aftaler 
bliver overholdt. I den forbindelse kan det være relevant at undersøge perspektiverne i sanktioner. I frivillige 
aftaler kan man også beskæftige sig med konsekvenserne af aftalebrud for at sikre sig, at de mål, som den 
lokale myndighed er pålagt af staten, nås.  

I Odderbæk Vandløbslaug har indsatsen ikke været styret af nationale mål, og sanktioner var ikke rigtig på 
tale. I forbindelse med kooperativerne i Holland er strukturen derimod den, at de regionale myndigheder kan 
sanktionere kooperativerne i form af for eksempel bøder. Det er så op til kooperativerne, om de vil fordele 
sanktionen til de enkelte deltagere eller tage den som et fællesskab (Terwan m.fl. 2016). I den New 
Zealandske model er hensigten at bruge zonekomitéerne til aftaler, som sikrer, at der ikke er behov for 
sanktioner. De mere konfliktfyldte områder overlades så til en mere hierarkisk regulering. (jf. 5.4 New 
Zealand - Canterbury Water Management Strategy)  

For at have muligheden for, at netværkene kan være autonome, men at myndigheden stadig kan have hånd i 
hanke med udviklingen på området, vil det være hensigtsmæssigt at have mulighed for at skrive sanktioner 
ind i aftalerne efter hollandsk forbillede. I aftalen kan det så specificeres af hvem og hvordan, der 
sanktioneres.  

Det strider imidlertid mod netværksteorien, hvor udefrakommende sanktioner og kontrol kan nedbryde tillid 
(jf. 4.2 Netværksstyring). Man skal derfor være meget påpasselig med at bruge sanktioner som et afgørende 
redskab. Bo Levesen arbejder aktivt med at gå i dialog med borgeren, før han udøver myndighed (Levesen 
2017). I forbindelse med dette kan den lokale myndighed arbejde med et princip om facilitering før 
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myndighedsudøvelse. Sanktioner bliver på den måde en sidste udvej, når dialog ikke løser problemet. Denne 
tankegang ses også i Canterbury-regionens strategi, som netop lægger op til denne form for styring (jf. 5.4 
New Zealand - Canterbury Water Management Strategy). I Collective Impact understøttes dette også af 
princippet om hyppig og åben kommunikation (jf. 4.3 Collective Impact). Det vil altså sige, at sanktioner 
bliver en hierarkisk sikringsmekanisme til at opnå de nødvendige målsætninger, hvis mekanismerne inden 
for netværksstyring ikke kan sikre det. Til sidst må det nævnes at fælledteorien fremhæver, at tillid og face to 
face relationerne i lokale ressourceforvaltningssystemer nedsætter behovet for sanktioner (jf. 4.1 
Vandkvalitet som en fælled). 

Tidshorisont 

For at nå de mål, EU har fastsat, skal der være tidsfrister på de projekter, som aftalerne omhandler. Hvis 
resultatet af projektet ikke bidrager nok til at nå det overordnede mål, må der laves yderligere tiltag. Samtidig 
kan faste aftaler om tidshorisont være befordrende for, at landmændene tør begive sig ud i nye projekter.  

I implementeringen af det europæiske vandrammedirektiv er Danmark nu i anden planperiode og i Fødevare- 
og Landbrugspakken blev det besluttet, at den landbaserede nitratudledning fra landbruget skal mindskes 
med 7.600 ton inden 2021 og yderligere 6.300 ton i tredje planperiode frem til 2027 (Miljø- og 
Fødevareministeriet 2015). Disse mål skal nås, og derfor er det nødvendigt med tidsfrister for 
implementering af forskellige tiltag. For at sikre målopfyldelse skal det være tydeligt i de forpligtende 
aftaler, hvornår forskellige dele skal være færdige. 

Samtidig ønsker landmændene en vis stabilitet i reguleringen. Allan Jensen forklarer, at han har et område, 
som han gerne ville lave til vådområde, men da det er usikkert, hvordan lovgivningen bliver udformet det 
næste stykke tid, bliver han af andre landmænd rådet til at vente med at etablere minivådområdet (Jensen & 
Madsen 2017). Aftalerne skal derfor indeholde tidsfrister for hvor længe, der eventuelt gives støtte til de 
deltagende landmænd, da dette kan understøtte, at landmændene tør gå med i aftalerne. 

8.3 LOKALE MYNDIGHEDER OG KVALITETSSIKRING 
Med denne struktur, hvor individuelle aftaler erstatter den generelle regulering, sætter det store krav til 
kvaliteten af de aftaler, der bliver indgået, og de tiltag, der bliver gennemført for at nå de internationale 
reduktionsmål. Ansvaret ligger hos den lokale myndighed. Ligesom i Holland, hvor kooperativerne står til 
ansvar over for den regionale myndighed, vil det være de lokale myndigheder, der administrerer en del af 
midlerne, og som står til ansvar for målopfyldelse over for staten eller en anden overordnet myndighed. 

Aftalerne skal indgås mellem de lokale netværk og den procesunderstøttende myndighed, der blev 
introduceret i kapitel 7. Det sætter høje krav til denne persons faglighed. Da der kan være mange interesser 
og fagligheder i spil, kan det være en fordel, hvis det ikke blot er én person i denne myndighedsafdeling, men 
snarere et hold af forskellige fagligheder, der kan sparre med hinanden.  
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Alternativt kan den videnskabelige kvalitet sikres gennem inddragelse af forskere fra forskellige felter i stil 
med Bo Levesens syn på inddragelse af myndighed, videnskab og lodsejere (jf. 5.1 Odderbæk 
Vandløbslaug). Her kan processtyreren/facilitatoren invitere forskellige fagligheder eller lokale foreninger til 
at deltage i dialogen mellem myndighed og landmænd. I Odderbæk Vandløbslaug indgik de for eksempel et 
samarbejde med Sportsfiskerforbundet, som havde viden om, hvad der skaber et godt vandmiljø for 
fiskebestanden. Herved indhentedes viden, som Bo Levesen (processtyreren) ikke havde. Det er også vigtigt 
at pointere, at det ikke blot er myndigheden, der skal tale med forskellige eksperter, men at fagpersonerne 
også skal komme ud og tale med netværket, så der kan opbygges en fælles forståelse for feltet. Dette 
understøtter opbygningen af en fælles problemforståelse og agenda, som er det første punkt i Collective 
Impacts kriterier for godt samarbejde (jf. 4.3 Collective Impact).  

Dette kan også være en måde at indtænke andre interesser i den endelige aftale. Ved for eksempel at inddrage 
den lokale fiskeriforening bliver det nemmere at indtænke fiskernes interesser i den endelige løsning. 

Ydermere kan myndigheden selv være med til at indtænke forskellige samfundsinteresser i aftalerne. Dette 
skal stadig så vidt muligt ske gennem åben dialog og processtyring, så styringsnetværkenes motivation kan 
bevares. Men ved at prikke til de autonome netværk i løbet af udarbejdelsen af aftalen, kan for eksempel 
kommunale eller nationale interesser inddrages, hvis de overlapper med laugets egne interesser. Dermed kan 
forpligtende aftaler indgået gennem dialog være med til at sikre inddragelsen af flere interesser i de endelige 
kvælstofreduktionstiltag. 

8.4 ØKONOMISK METASTYRING 
Økonomi kan som nævnt i teoriafsnittet være et virkemiddel til metastyring. I dette projekt vil vi afgrænse os 
fra en dybdegående analyse af, hvordan de økonomiske midler fordeles. I stedet kigger vi i dette afsnit 
nærmere på, hvordan økonomi kan bruges som et værktøj til at målrette reguleringen og fremme 
interessesammentænkning i projekter i forbindelse med kvælstofreguleringen. Det er dog værd at nævne, at 
fordelingen af midler i en målrettet regulering af kvælstofudledning antages at være fordelt geografisk 
baseret på indsatsbehovet (jf. 2.1 Afgrænsning). 

Hvem administrerer de økonomiske midler 

Odderbæk Vandløbslaug er et fint eksempel på, at et styringsnetværk kan gennemføre projekter, når pengene 
forvaltes statsligt ud fra det nuværende puljesystem. Her har lauget fået hjælp af Bo Levesen til at søge 
midler (jf. 5.1 Odderbæk Vandløbslaug). Midlerne er altså givet direkte til lauget fra de statslige puljer med 
facilitering og hjælp fra den kommunalt ansatte.  

Ved statslige puljer er der mulighed for at målrette midlerne efter indsatsbehov, hvilket er set ved den 
frivillige efterafgrødeordning for perioden 2017-2018, som blev indført i forbindelse med Fødevare- og 
Landbrugspakken. I ordningen er der en pulje penge, som kan søges af landmænd til etablering af 
efterafgrøder. Pengene gives i tre runder, hvor landmænd indenfor oplande med indsatsbehov for 
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grundvandet kan søge ved første runde, landmænd i oplande med lav retention kan søge anden runde, mens 
de øvrige landmænd kan søge de resterende penge i puljen ved tredje runde (Landbrug & Fødevarer 2016). 
Hermed målrettes midlerne de områder med det største indsatsbehov, men det er stadig frivilligt for de 
enkelte landmænd, så staten er ikke garanteret, at der opnås en bestemt mængde efterafgrøder i et givent 
område. 

Et alternativ er, at pengene i højere grad forvaltes af den lokale myndighed, som det for eksempel gøres i 
Holland, hvor EU midlerne fordeles til kooperativerne, som efterfølgende står for fordeling til landmænd og 
projekter (jf. 5.2 Den hollandske model). Hvis pengene fordeles til den lokale myndighed, er der mulighed 
for at målrette midlerne ved at indrette fordelingsnøglen efter hvilke oplande, der kræver størst indsatsbehov. 
Allokering af ressourcer er et af de redskaber, som netværksstyringsteorien nævner som en mulighed for at 
metastyre (jf. 4.2 Netværksstyring), og her kan det bruges til at sikre en mere målrettet regulering. Målrettet 
regulering medfører som sagt et øget fokus på recipienten og dennes indsatsbehov. Det vil derfor være 
nødvendigt for den lokale myndighed at sikre en vis proportionalitet mellem indsatsbehov og aftalte tiltag. 
Dette kan blandt andet gøres ved at skrue op og ned for krav og midler i de endelige aftaler.  

Hvis der er flere forskellige styringsnetværk, der faciliteres af den samme myndighed, kan denne også være 
med til at målrette indsatserne geografisk ved at indtænke forskellige tiltag forskellige steder. Dermed kan en 
lokal myndighed, der råder over en andel af EU-midlerne fra for eksempel vandmiljøpuljen være med til at 
målrette indsatsen yderligere end, hvis det er centralt styrede midler. 

Hvis den lokale myndighed skal kunne indgå forpligtende aftaler med netværkene, er den også nødt til at 
kunne tildele nogle midler. Det giver derfor mening, at det er den lokale myndighed der råder over midlerne. 
Der skal dog være en vis sikring af, at den lokale myndighed forvalter pengene fornuftigt. Derfor skal der 
indføres en offentlighedsfase, hvor aftalerne kan gennemgå en offentlig kontrol og muligvis også en statslig 
kontrol, så staten kan sove trygt om natten, selvom det er nogle andre der varetager deres EU-midler. 

Åbne puljer 

Hvis flere interesser skal indtænkes i de endelige løsninger, skal de puljer med midler, der skal finansiere 
dem, være mere åbne. Bo Levesen fortæller om en pulje, som Natur- og Erhvervsstyrelsen havde tidligere, 
og som har finansieret en stor del af Odderbæk projektet. Puljen ‘Natur og Miljøprojekter’ var forholdsvis 
åben; den var stadig målrettet natur og miljø, men der var forholdsvis frie tøjler til at definere, hvordan man 
ville håndtere dette. “Man definerede selv, hvad man søgte om, hvad man ville lave, og så gav de penge til 
det. Super godt. Så kunne man selv støbe det sammen lokalt og målrettet” (Levesen 2017, 36:20). Det var 
desværre for bureaukratisk, og der blev brugt lidt for meget tid på konsulentarbejde, så de lukkede den åbne 
pulje igen (Levesen 2017). Men denne form for halvåbne puljer er nødvendige, hvis det skal gøres lettere at 
tænke flere interesser ind i projekterne. 

Hvis man kunne sammentænke midler til at sænke nitratudledningen med midler til natur- og 
miljøforvaltning, vil den lokale myndighed være bedre stillet til at vurdere og finansiere projekter, der 
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håndterer flere problemstillinger samtidig. Men de åbne puljer vil ikke nødvendigvis lide samme skæbne som 
Natur- og Miljøprojekter-puljen, idet vi allerede har argumenteret for, at rollen som ’konsulent’ er en af de 
vigtige aspekter ved den lokale myndighed (jf. 7 Processtyring af styringsnetværk). Procesfacilitering er en 
af de vigtige redskaber til at sikre både målopfyldelse og interesseinddragelse og det vil være en iboende del 
af den lokale myndighed at vurdere indkomne projektforslag. En personlig vurdering af ansøgninger til åbne 
puljer vil derfor ikke nødvendigvis medføre en betydeligt større arbejdsbyrde. 

De åbne puljer kan også være med til i højere grad at sikre integrering af andre interesser fra landmændenes 
side. Hvis puljerne eksplicit målrettes eller tilgodeser tiltag, der indtænker andre interesser eller skal udføres i 
samarbejde med forskellige lokale organisationer, vil det være et stærkt incitament til netop at samarbejde. 
Dermed kan måden hvorpå puljerne vurderer indkomne projektforslag være med til at dreje projekterne i en 
ønskelig retning for eksempel imod tværfunktionelle tiltag. De åbne puljer hos den lokale myndighed giver 
mulighed for i højere grad at målrette indsatser til både de givne geografiske forhold, indsatsbehov og 
netværk i området. Dette kan bidrage til at indsatsen er skræddersyet til de lokale forhold. Ved at tillægge de 
lokale myndigheder en form for kvalitetskontrol i udarbejdelsen af forpligtende aftaler, og ved at gøre 
puljerne mere åbne, kan man bedre sikre målopfyldelse af forskellige samfundsinteresser gennem de 
frivillige netværk. 

8.5 DELKONKLUSION 
For at de autonome netværk i samarbejde med lokale myndigheder kan håndtere en del af 
kvælstofreguleringen, skal de have mulighed for at kunne indgå forpligtende aftaler med hinanden. Det er de 
forpligtende aftaler, der i den generelle regulerings sted sikrer beskyttelse af vandmiljøerne ud fra det 
nationalt bestemte indsatsbehov. Disse aftaler kan være meget forskellige fra sted til sted, men skal indeholde 
bestemmelser om tidsfrister, målemetoder og evt. sanktioner for at sikre, at den ønskede kvælstofreduktion 
opnås. Derudover kan de også være med til at understøtte netværkenes arbejde ved at skabe en fælles 
forståelse, agenda og et fælles mål at arbejde hen imod. I forbindelse med disse aftaler er den lokale 
myndighed ansvarlig for at sikre, at kvaliteten af aftalen lever op til indsatsbehovet i vandmiljøerne. Det er 
også dennes ansvar at sikre, at andre interesser indtænkes, hvor det er relevant og indhente de nødvendige 
fagpersoner, der kan være med til at højne kvaliteten af de endelige tiltag.  
EU-midler skal administreres i den lokale myndighed, da de bedre kan målrette midlerne geografisk efter 
indsatsbehov. For at gøre det nemmere at indtænke forskellige interesser, skal midlerne tage form af 
forholdsvis åbne puljer, så de også kan finansiere for eksempel natur- og miljøtiltag. 

  

78 
 



 

Figur 4: Modellen er udbygget fra forrige delkonklusion, hvor forpligtende aftaler er et vigtig værktøj til målopfyldelse og 
integration af interesser. 
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9 ET EKSEMPEL PÅ HVORDAN EN NETVÆRKSLØSNING KUNNE FOREGÅ 

I dette afsnit forsøger vi at illustrere de pointer som er gennemgået i kapitel 6, 7 og 8 i et eksempel som kan 
forbedre forståelsen af netværksstyringsmodellen og tjene til at se de fordele og ulemper som den har. 

Rammen for eksemplet 
De nationale mål for kvælstofudledning til kystvandene skal nås. Der er derfor opsat en målrettet regulering 
på nationalt niveau efter en model, som ligner en af dem, som Det Økonomiske Råds formandskab har lagt 
op til i deres rapport. Det vil altså sige, at målene bør kunne nås inden for den målrettede regulering baseret 
på retentionskort, afgrødevalg og indsatsbehov. Det er dog med den krølle på halen, at der kan gives 
dispensation fra disse rammer på baggrund af aftaler med den lokale myndighed i dette tilfælde kommunen. 
Landdistriktsmidlerne vil i vandmiljøpuljen være målrettet de områder hvor indsatsen er mest presserende. 

Den lokale myndighed: Kommunen  
I dette eksempel har vi valgt at bruge kommunen som den lokale myndighed, der skal tage sig af 
netværksstyringen i sit område. Det vil sige, at kommunen har til opgave at facilitere processer, som skaber 
bedre løsninger på kvælstofområdet. Løsningerne skabes både i forhold til at nå mål om mindre kvælstof i 
kystvande og til at inddrage andre samfundsmæssige interesser. Kommunen har mulighed for at lave aftaler 
med en gruppe landmænd om en anderledes tilgang til reducering af kvælstofudledning, som enten 
inkorporerer andre interesser, eller simpelthen giver en større kvælstofreduktion. Disse aftaler kan i nogle 
tilfælde give anledning til at slække på den overordnede målrettede regulering og i andre tilfælde give en 
økonomisk kompensation. Kommunens aftaler laves med en afdeling af kommunen, som har fokus på netop 
dette område. De skal samtidig være ansvarlige for, at de ikke i aftalerne går på kompromis med de nationale 
mål for kvælstofudledning. 

Lokale netværk eksempel 1: Samarbejde mellem lodsejere og den lokale jagtforening 
I dette tænkte eksempel har den lokale jagtforening samlet en række lodsejere og landmænd omkring et 
vandløb til et møde om muligheden for at skabe bedre jagtbetingelser i området. Jagtforeningen ved at andre 
lokalafdelinger har haft held med at samarbejde med kommunens kvælstofafdelinger om lignende projekter, 
så de foreslår at lodsejerne går med til at mødes med kommunens medarbejdere sammen med 
jagtforeningens bestyrelse. Kommunen bliver kontaktet og øjner en mulighed for en reduktion i 
kvælstofudledningen. Kommunen forbereder i samarbejde med jagtentusiasterne et oplæg om, hvilke tiltag 
der gavner vildtet og leder til en reduktion i kvælstofudledning. De fortæller lodsejerne om hvordan 
randzoner skaber gode økologiske korridorer for vildtet og samtidig, hvis de placeres rigtigt, kan mindske 
kvælstofudledningen meget. De fortæller også om, at skovrejsning i forbindelse med jagtskove også kan 
reducere nedsivningen af nitrat til grundvandet. Kommunen forklarer, at der vil være mulighed for 
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økonomisk kompensation i de tilfælde hvor projekterne lever op til kommunens målsætninger for 
kvælstofudledning og naturområder. 

  

Aftale: Økonomisk kompensation for udlæg af randzoner og skovrejsning 
Dette munder ud i, at kommunen, lodsejerne og jagtforeningen kigger på hele vandoplandet, og hvad der kan 
gøres for at skabe bedre vilkår for både jagt og kvælstofudledning. De tager ud og ser på nogle områder 
sammen med en biolog fra Aalborg Universitet og kigger på kort over områdets retention til vandløb og 
grundvand sammen med en vandmiljøekspert for at finde de bedst mulige udlæg af randzoner og 
skovrejsning til denne situation. Efterhånden får de tre parter forhandlet sig frem til en aftale der 
tilfredsstiller alle parter. Landmændene får i dette tilfælde en økonomisk engangskompensation mod at lave 
randzoner i en række udsatte områder i 10 år. Aftalen indeholder bestemmelser om, hvordan randzonerne 
skal plejes, tilsyn og så videre. 

Interesser og udløbere 
I forbindelse med aftalen gjorde biologen også opmærksom på, at hegn og træer med forbindelse til 
randzonerne og vandløbet ville skabe ekstra gode vilkår for biodiversiteten. Hun opfordrede til at undersøge 
naturstyrelsens ‘plant for vildtet’ tilskudsordning (Naturstyrelsen u.å.), hvilket en række af lodsejerne gjorde 
i samarbejde med jagtforeningen og kommunens medarbejdere.  

Dette eksempel skal blot illustrere hvordan kommunen i denne forbindelse også bør yde støtte til tilknyttede 
initiativer, der plejer andre samfundsmæssige interesser og understøtter netværkets samarbejde. 

Lokale netværk eksempel 2: Lodsejere/landmænd i oplandet 

Efter dette projekt, får landmændene blod på tanden. Kommunen har også fremhævet, at der efter aftale er 
mulighed for at lave aftaler, som kunne give dispensation fra den generelle regulering på 
kvælstofudledningsområdet. 

Lodsejerne i området går i dialog med kommunen om, hvordan de kan lave en smartere kvælstofregulering i 
deres område. Et af de første tiltag er at danne et oplandslaug for de givne landmænd, som kommunen kan 
lave aftalerne med. Eksempler på aftaler kunne være: 

● Aftaler om en højere kvælstofnorm og dispensation fra efterafgrødekrav mod at lauget laver en 
fælles efterafgrødeordning målrettet de jorde i oplandet som har en lav retention. 

● En aftale i samarbejde med sportsfiskerforbundet og naturfredningsforeningen om at genslynge en 
del af åen mod en økonomisk kompensation. 

På sigt kan dette samarbejde munde ud i, at landmændene i området selv, ved hjælp af målestationer i hver 
ende af oplandet, kontrollerer udledningen til vandløb og holder sig inden for den aftale, som er blevet lavet 
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med kommunen frigjort fra den nationale regulering (udover gennem kommunen, som skal stå til ansvar for 
at den aftale de har lavet overholder målene). Kommunen har i forbindelse med lauget en mulighed for at gå 
i dialog med og skabe projekter i konteksten af dette vandløbslaug på en række andre områder. For eksempel 
grønne korridorer og offentlige stisystemer. 

10 KONKLUSION 

For at konkludere på dette projekt vil vi først svare på vores problemformulering og dernæst uddybe svaret 
teoretisk. 

Hvordan kan en netværksstyringsmodel håndtere en del af den målrettede regulering af 
kvælstofudledning i landbruget samt integrere andre interesser? 

For at håndtere den målrettede regulering af kvælstof i landbruget kan netværk af landmænd og lodsejere 
finde løsninger, hvor en lokal myndighed er faciliterende. Det sker gennem forpligtende aftaler mellem 
netværk og lokal myndighed, hvori der også tages højde for andre interesser. Netværkene er autonome, og 
det er frivilligt for landmænd og lodsejere at være en del af netværket. Hvad der kan inddrages af andre 
interesser, afhænger af lokalområdet.  
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Den lokale myndighed skal facilitere netværkene og sikre inddragelse af andre interesser gennem dialog og 
face-to-face-fællesskaber, ligesom den lokale myndighed kan opfordre netværket til at tage flere opgaver på 
sig. Med aftalen følger også EU-midler til netværket. Disse EU-midler administreres af den lokale 
myndighed og er nationalt fordelt efter indsatsbehov. For at et styringsnetværk kan opnå støtte til et projekt, 
skal der være et behov og interesser udover kvælstofreducering skal indtænkes. I de tilfælde, hvor landmænd 
ikke går sammen i styringsnetværk og finder løsninger på kvælstofproblemer, vil der være et nationalt 
system, der ud fra retention, afgrøde og indsatsbehov har sat krav og rammer for landbruget, et slags 
nationalt, målrettet system.  

Figur 5: Illustration af konklusionen. Et lokalt netværk af lodsejere i samarbejde med interessenter håndterer kvælstofudledningen til 
fælleden med hjælp fra den lokale myndighed. 

Understøttelse af netværksstyring 

Vi har for at kunne undersøge, hvordan en netværksstyringsmodel kan håndtere en del af den målrettede 
regulering af kvælstofudledning i landbruget samt integrere andre interesser, først forsøgt at finde ud af, hvad 
grundlaget for dannelsen af succesfulde lokale styringsnetværk er. Et lokalt styringsnetværk skal opstå, så 
netværksdeltagere har en opfattelse af, at det er deres eget valg. Her er det afgørende, at landmændene ser 
fordelen i at håndtere kvælstofudledningen sammen med andre landmænd. Imidlertid kan netværksopstarten 
faciliteres af myndighederne og hjælpe landmændene med at finde hinanden og tydeliggøre fordelene. 
Landmændene motiveres ikke nødvendigvis kun af økonomiske fordele, selvom dette er en vigtig faktor. 
Landmændene handler nemlig ikke kun ud fra et økonomisk rationale, og det betyder, at deltagerne også 
gerne vil bidrage til lokalsamfundet, uden at det har private økonomiske fordele. Det er også i denne 
forbindelse vigtigt, at deltagerne i styringsnetværket til en vis grad selv kan definere mål og midler, da det er 
et vigtigt aspekt af netværksstyringen, at de er autonome. 
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Processtyring er et vigtigt redskab for understøttelse af styringsnetværkene, der kræver, at myndighedens 
medarbejdere er i stand til at agere facilitatorer for styringsnetværk gennem køkkenbordsdialog, samtidig 
med at de skal sørge for, at det videnskabelige og faglige grundlag bliver holdt højt. Det er en afgørende 
faktor for netværkenes succes især i opstarten, at de har hjælp at hente fra myndigheden som facilitator. 
Myndigheden har stadig en kontrollerende funktion, men det skal være tydeligt, hvornår den agerer 
kontrollerende, og hvornår den er processtyrende. 

For at styringen kan ske lokalt, skal den lokale myndighed kunne dispensere fra generel regulering på den 
præmis, at der indgås forpligtende aftaler mellem myndighed og styringsnetværk. Desuden understøttes den 
lokale styring af, at de lokale myndigheder får ansvaret for at administrere en del af landdistriktspuljen. Det 
er afgørende, at puljer åbnes op, så midler til kvælstofindsatser kan understøtte synergier mellem samfundets 
og styringsnetværkets egne mål. Muligheden er der også for direkte at understøtte styringsnetværk 
økonomisk for på denne måde at øge motivationen for at opretholde styringsnetværk. 

Beskyttelse af vandmiljøer mod kvælstofudledning fra landbruget 

Ved netværksstyring af kvælstofudledning fra landbruget, er det vigtigt, at beskyttelse af vandmiljøer sikres. 
Processtyringen har som værktøj knap så stor en rolle i at sikre målopfyldelse af kvælstofudledning, fordi der 
ikke må øves for stor indflydelse mod netværkenes autonomi. Muligheden for at sætte gang i og agere 
katalysator på projekter er et indirekte bidrag til målopfyldelsen ved at understøtte netværksopbygningen. 

Metastyring, hvor fastsatte rammer kan styre netværkene, skal altså sikre målopfyldelse for indsatsbehovet i 
vandløbene. Ved at bringe lokalkendskab i spil, kan myndighederne og styringsnetværkene skabe effektive 
og lokalt tilpassede kvælstofindsatser. Målopfyldelsen sikres gennem forpligtende aftaler mellem den lokale 
myndighed og styringsnetværkene. Aftalen skal indeholde hvad og hvordan, der måles for at nå det 
overordnede mål, aftaler om kontrol, vejledning og i sidste ende sanktionsmuligheder, hvis parterne ikke 
lever op til deres forpligtelser i aftalen. Det skal også aftales om tidsfrist, som gør det muligt at rette projektet 
til, hvis det viser sig, at tiltagene ikke er effektive nok i forhold til de overordnede mål. Tidsfrister kan også 
bidrage til at skabe sikkerhed for netværket i deres fremtidige planlægning.  

Desuden kan fordelingen af de økonomiske midler metastyre mod indsatser for beskyttelse af vandmiljøerne. 
Her sættes rammer, så pengene øremærkes delvandoplande baseret på indsatsbehov og retention. Åbne puljer 
giver derudover mulighed for, at klima, miljø og natur kan sammentænkes og skabe målopfyldelse på andre 
parametre end kvælstofniveauet. 

Integrering af andre lokale interesser   

I udarbejdelsen af kvælstofreducerende tiltag bør interesser i området og for det åbne land inddrages. 
Interesserne kan inddrages gennem samarbejde med styringsnetværk, hvor landmændene som 
foreningsaktive typisk har gode forudsætninger for samarbejde med lokale interesseorganisationer. 
Alternativt kan Hollands ’result-based-approach’ skabe incitament til samarbejder, fordi 
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interesseorganisationer og landmænd får fælles mål. En anden mulighed er en komité eller et sekretariat, set 
fra New Zealand og Collective Impact, som facilitere en lokal interesseinddragelse, der kan ligge til grund 
for styringsnetværkets arbejde.  

Processtyringen bidrager til integration af andre interesser ved at bringe mennesker i dialog og inddrage 
viden. Myndigheden kan som facilitator sikre, at netværk indgår i samarbejder med andre aktører, og er 
opmærksom på mulighederne for at integrere flere hensyn. 

Integrationen af interesser sikres derudover, fordi den lokale myndighed i forhandlinger med styringsnetværk 
lægger vægt på integrationen af interesser. Offentlighedens adgang til aftaledokumentet er også en garanti 
for, at aftalerne kan evalueres af andre interessenter.  
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11 REFLEKSIONER 

Vi er i dette projekt nået frem til en model for netværksstyring af landbrugets kvælstofudledning. De 
konklusioner, vi er nået frem til kunne have set meget anderledes ud, hvis vi havde snakket med nogle andre 
mennesker eller grebet projektet anderledes an. Det vil vi forsøge at reflektere over og forholde os til i dette 
kapitel. 

Først har vi forsøgt at give vores endelige løsning et reality-check ved at præsentere den for Leif Bach 
Jørgensen fra Det Økologiske Råd og landmand Allan Jensen og fire af hans kollegaer gennem et 
fokusgruppeinterview, hvilket vi vil reflektere lidt over. Dernæst vil vi reflektere over vores metodevalg og 
dettes betydning for de resultater, vi er nået frem til. 

11.1 REFLEKSION OVER MODELLEN FOR NETVÆRKSSTYRING 
Under samtaler med først Leif Bach Jørgensen fra Det Økologiske Råd (Jørgensen 2017b) og dernæst 
gruppen af landmænd fra Lejreområdet (Jensen m.fl. 2017) om vores resultater, blev det tydeligt, at 
diskussionen omkring kvælstofreguleringen tager udgangspunkt i rettigheder. Landmænd med bedrifter har 
købt den jord, de dyrker, og de er ofte forgældede i mange år. Landmændene i Lejre lagde stor vægt på 
ejendomsretten, og de lagde vægt på, at de har flest penge på spil i diskussionen om landbruget (Jensen m.fl. 
2017). Jørgensen lagde også vægt på rettigheder, men for ham var det blandt andet fiskens ret til et levested, 
naturens ret og miljøets ret. Han stiller spørgsmålet “Har landbruget ret til at forurene? Har landbruget ret 
til at ødelægge vores grundvand og vores klima?” (Jørgensen 2017b, 13:00). Med dette projekt har vi 
forholdt os pragmatisk til de to politiske syn på, hvem der har retten til at forvalte naturen. Udgangspunktet 
er, at lovgivningen, der blandt andet gælder vandløbsloven, naturbeskyttelsesloven og 
miljøbeskyttelsesloven, udgør kompromiser mellem de to natursyn. Styringsnetværkene er derfor vores bud 
på en styringsform, der stadig er underlagt overordnede krav, som for eksempel, at indsatsbehovet for 
vandmiljøerne i det enkelte opland skal nås. Der kan kun dispenseres fra den kommende målrettede 
regulerings krav, hvis der igennem styringsnetværkets aftaler med den lokale myndighed kan vedtages en 
tilsvarende indsats. 

Ved ikke at tage stilling til eller stille spørgsmålstegn ved landmændenes suveræne magt over privat 
ejendom, har vi dog, ifølge Leif Bach Jørgensen, indirekte støttet deres holdning om, at den private 
ejendomsret er mere fremherskende end naturens og miljøets ret (Jørgensen 2017b). 

Yderligere kan der opstå et demokratisk problem, hvilket er et af kerneproblemerne i netværksteorien (jf. 4.2 
Netværksstyring). Ved at overlade en del af styringen til netværkene uden at sætte krav til, hvem der skal 
være en del af disse netværk, vil der i nogle tilfælde være ubalance mellem landmandens interesser og 

86 
 



naturens interesser. Leif Bach Jørgensen mente i stedet, at naturens interesser burde repræsenteres på lige fod 
med landmandens i styringsnetværkene. (Jørgensen 2017a)  

Vi stiller i dette projekt ikke spørgsmålstegn ved den fremherskende konsensus om, at landmænd har en vis 
ret til at gøde og dermed udlede stoffer til naturen. I miljøforvaltningens syn på andre virksomheder er 
princippet om ’forureneren betaler’ ganske udbredt. I forbindelse med Fødevarer- og Landbrugspakken har 
man lagt op til økonomisk kompensation for tiltag, der skaber tabt fortjeneste ved “den reducerede 
udledningsret” (Miljø- og Fødevareministeriet 2015, 10). Ved politisk konsensus om et princip om 
’forureneren betaler’ ville en netværksstyringsmodel måske have endnu mere favorable kår, da 
landmændenes afhængighed af udledningstilladelser ville give et stærkt økonomisk incitament til at 
samarbejde. Samtidig ville midler til indsatser fra for eksempel EU ikke på samme måde være vigtige, fordi 
landmændene selv ville betale for projekter, der kunne sikre miljøet mod kvælstofudledning. Selvom 
projektets netværksstyringsløsning ikke som sådan er påvirket af hvilken konsensus, der findes politisk, 
omkring hvem der har retten på sin side, burde det måske være på sin plads at stille sig mere kritisk over for 
landbrugets specielle ret til at udlede. 

Ved fremvisning af modellen for de fem landmænd blev de enige om, at kvælstofreguleringen bedst blev 
håndteret, hvis styringsnetværket udelukkende består af landmænd (Jensen m.fl. 2017). Landmændene i 
Lejre var umiddelbart motiverede for samarbejder med lokale foreninger, fordi det kunne styrke 
landmandens renommé, samt være kilder til mere viden, der ligeledes var motiverende. Omvendt var de ikke 
parate til at afgive beslutningskompetence. (Jensen m.fl. 2017) 

Omvendt kan styringsnetværket også stå med overvejelser om en lang række indsatsmuligheder, for 
eksempel genslyngning af en å, skovrejsning eller vådområder. I de tilfælde kunne naturinteresser bidrage 
med vigtige inputs, så den bedste indsats vælges og udformes. 

Det største problem ved modellen, som landmændene fremhævede, er faren for “brodne kar”, altså 
landmænd og lodsejere, som ikke ønsker at deltage i netværkets fælles indsatser, men som udleder nitrat til 
den samme recipient. De mener, at langt de fleste landmænd vil være gode samarbejdspartnere i fælles 
projekter, men at der er nogle enkelte brodne kar, som vil sabotere indsatsen ved ikke at gøre deres del, eller, 
hvis de ikke er med i netværket, bare at køre på frihjul på de andres indsats. I den forbindelse fremhæver de 
faktisk, at der eventuelt kunne være mulighed for tvang i forhold til at være deltagere i netværk. (Jensen m.fl. 
2017) 

Vi lægger ansvaret for at sikre en god demokratisk proces hos den lokale myndighed, der vurderer, faciliterer 
og godkender aftaler om indsatser, der går på tværs af forskellige interesser. Samtidig offentliggøres aftalen, 
hvormed samfundet har muligheden for at kigge med. Dermed kan myndigheden evalueres og med tiden 
ændres, hvis ikke den lever op til sit ansvar.  
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Opsamling 

Vi formår ikke i dette projekt at forholde os kritisk til, hvem der har ret til naturen; om det er den private 
ejendomsret eller i højere grad naturen selv. Det har heller ikke været fokus, men det kan betyde, at der ikke 
bliver taget tilstrækkeligt hånd om miljøet. Når det er sagt, så arbejder vores model inden for de 
samfundsbestemte miljømål, så hvis man i samfundet prioriterer miljøets og naturens ret højere, vil dette 
også have indflydelse på vores model. 

Derudover har vi diskuteret, hvem der skulle deltage i netværkene, med både Det Økologiske Råd og de fem 
landmænd. I projektet har vi ud fra vores teoretiske baggrund lagt meget vægt på frivillighed, men det er 
muligvis ikke nødvendigt. Landmændene snakker om, at alle landmænd skal tvinges med i de lokale 
styringsnetværk. Leif Bach Jørgensen vil gerne have naturinteresser repræsenteret. Dette lægger op til, at 
man muligvis kan arbejde videre med et mere formaliseret format for de lokale styringsnetværk med mere 
faste rammer for hvem, der skal deltage. 

11.2 REFLEKSION OVER METODER 

Afsnittet behandler forskellige metodeovervejelser og valg i forhold til projektet, som kan have en betydning 
for hvilke resultater, vi er nået frem til. Vi har forsøgt at redegøre klart for hvilke metoder, vi har valgt, og 
hvordan vi har forsøgt at imødegå de problematikker, vi har gennemgået. 

Valg af fokus på lokale netværksløsninger 

Med problemformuleringen har vi foretaget et valg om at kigge på lokale netværk som løsning på fremtidens 
målrettede regulering. Valget af det fokus betyder, at konklusionen ikke kan sige om denne model er bedre 
end andre målrettede reguleringsmodeller.   

Vores valg af teori har i den forbindelse medført, at vi har fået en speciel type af netværksbriller på. Ved at 
udvælge flere teorier (Collective Impact, Fælledteori og Netværksstyring) har vi sikret, at netværksbrillerne 
er med styrke, og det er med til at validere arbejdet. For at understrege hvad de teoretiske briller har medført, 
kunne man forestille sig, at vi alternativt havde taget markedsstyringsbrillerne på. I så fald kunne vi være 
nået frem til at målrettede afgifter var en fantastisk idé, som vi har set med Det Økonomiske Råds 
formandskabs rapport (jf. 1.3 Fremtidens målretning af kvælstofregulering til debat).  

Kvalitative metoder 

Valget af kvalitative metoder har en stor betydning for projektets fokus og mulighed for at generalisere. De 
kvalitative interviews kan ikke sige noget om en generel tendens i samfundet, men kan i samspil med teorien 
sige noget om hvad, der kunne være i fremtiden (jf. 3 Metode). Projektets mål har været at kigge på mulige 
fremtidige løsninger på kvælstofområdet, og netop derfor valgte vi de kvalitative undersøgelser. Kvantitative 
metoder kunne bidrage til viden om, hvor langt modellen kan udbredes igennem generalisering af tendenser. 
Det kunne for eksempel være en kvantitativ undersøgelse, hvor landmændenes sociale relationer blev brugt 
som indikator for hvor sandsynligt, netværksdannelse ville være. Desuden kunne det være interessant om der 
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er en sammenhæng mellem landmandens grad af samarbejde og for eksempel geografisk placering, 
bedriftens størrelse eller type. En sådan undersøgelse vil blandt andet kunne give et indblik i hvor stort 
potentialet er, for at bygge styringsnetværk ud fra allerede eksisterende frivillige samarbejder. 

Kvalitative studier har været brugt til at afdække landmændenes sociale praksis. Heriblandt holdninger og 
motivation for samarbejder mellem landmænd og andre interessenter. Her kunne endnu flere landmænd have 
bidraget med endnu mere detaljeret viden, som kunne gøre modellen stærkere. 

Vi argumenterer i projektet for, at de økonomiske puljer skal åbnes op, så penge kan tildeles på tværs af 
interesser igennem en dialogbaseret tilgang. Havde vi gennemført kvalitative interviews med embedsmænd, 
der rent faktisk administrerer de økonomiske puljer, kunne det givetvis have identificeret nogle barrierer ved 
forslaget. Bo Levesen er den eneste repræsentant fra “systemet”. Interviews med repræsentanter fra 
kommuner og styrelser kunne have identificeret flere potentialer og barrierer ved myndighedspersonernes 
udfordringer ved at skulle agere facilitator. Generelt har størstedelen af de kvalitative interviews været udført 
på landmænd, og modellen lægger dermed op til også at tage hensyn til landmændene.  

Politiske holdninger og litteraturstudier 

Igennem projektet har Leif Bach Jørgensen bidraget med råd og vejledning og ledt os igennem junglen af 
rapporter. Her er vi blevet præsenteret for en kritisk anskuelse af Fødevarer- og Landbrugspakken, og 
samtidig fået en henvisning til Natur- & Landbrugskommissionens rapport med forvisning om, at der var 
mange gode tanker. Samtidig blev vi peget i retning af Odderbæk Vandløbslaug, hvor et netværk af 
landmænd havde skabt nogle gode løsninger. Det kan have farvet os, men har under alle omstændigheder 
bidraget med at pejle os i en retning. Dog skal det siges, at vi både har talt med Det Økologiske Råd og 
Landbrug & Fødevarer. Derudover har de landmænd, vi har talt med, været medlemmer af diverse 
landboforeninger og af forskellige holdninger. Vi har i den forbindelse forsøgt at lytte til alle udsagn og 
forstå hvilken betydning, de har for reguleringen. 

Manglende viden om landbruget 

Da vores viden inden for landbrug var lille i begyndelsen af projektet, har vi forsøgt at opveje dette gennem 
besøg hos landbrug, og vi har fået indblik i deres praksisser og hverdag. Vi har netop benyttet os af den 
køkkenbordssnak, som Odderbæk Vandløbslaug har som et af deres centrale elementer. Formålet med 
besøgene har for det første været for at få en forståelse for landbrug, og for det andet at få indblik i den 
livsverden, som landmændene indgår i, og bedre have mulighed for at vurdere og forstå nogle af de 
bekymringer og håb, de giver udtryk for.  

I forhold til vores baggrund i miljøplanlægning er vores forståelse for de miljø- og naturmæssige 
udfordringer mere veludviklet end vores forståelse for landbrug og landbrugets udfordringer. 
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Casestudie 

Odderbæk Vandløbslaug er en case, Collective Impact, New Zealand og Hollands model er eksempler, fordi 
vi ikke har været i stand til at indsamle tilstrækkelig detaljeret viden til, at vi vil kategorisere dem som cases. 
Alligevel bruger vi alle under definitionen ønskelige cases, der bidrager til generaliseringsmålet: Hvordan 
det kunne blive. Der er selvfølgelig en risiko for, at en dyberegående undersøgelse af vores eksempler kunne 
afsløre elementer, der var knap så ønskelige.  

Valg af interviewpersoner 

Vi har valgt vores kilder på baggrund af henvisninger: Odderbæk Vandløbslaug blev peget på af Leif Bach 
Jørgensen, Hollands kooperativer blev præsenteret af Helga Grønnegaard og New Zealands zonekomitéer 
blev bragt på banen af vores semesterkoordinator Sanne Vammen Larsen. Kontakt til landmænd har gået 
gennem vandløbslauget og derudover bekendte. I forbindelse med vores fokusgruppeinterview er 
landmændene blevet kontaktet af Allan Jensen, som er en af vores tidligere interviewpersoner. Ved denne 
metode er der en fare for at respondenterne er en særlig gruppe af mennesker, der måske ligner hinanden 
mere end et fuldstændigt tilfældigt valg af landmænd. Allan Jensen havde dog gjort meget ud af at kontakte 
folk med forskellige landbrug. Både yngre og ældre landmænd samt en økolog og en konsulent var til stede 
ved fokusgruppeinterviewet. 

Fokusgruppeinterviewet 
Fokusgruppeinterviewet skulle fungere som en slags test af modellen. Her var udfordringen at skabe rammer, 
så landmændene kunne kommentere på modellen og fremhæve fordele og ulemper. Det lykkedes ikke i 
tilstrækkelig grad at tilpasse modellen til landmændenes virkelighed, da landmændene ikke var fra samme 
delvandopland, og samtidig havde vi ikke tiden til at opbygge tilstrækkelig viden om lokalområdet.  
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12 PERSPEKTIVERING 

I dette afsnit gennemgår vi en række perspektiver på hvordan, man kunne arbejde videre med projektet. 

Casestudie i Netværksstyret kvælstofregulering 

Et perspektiv, der kunne være oplagt at tage fat på, er at undersøge om en netværksstyringsmodel kunne 
skabe resultater i et område med et stort indsatsbehov. Man kunne altså forsøge at lave casestudie som 
aktionsforskning med en ekstrem case for at finde ud af, om det kan løse nogle problemer med 
kvælstofudledningen. Modellens meget åbne form kalder på nogle erfaringer med udførsel, som kunne 
skabes her. At bruge en kritisk case vil være fornuftigt, fordi det ville give en forståelse for, om en lokal og 
dialogbaseret løsning vil kunne fungere under svære omstændigheder. Kan det fungere her, kan det fungere 
alle steder. Dette ligger godt i tråd med Flyvbjergs eksempel på den kritiske case, hvor Goldthorpe 
undersøger om arbejderklasseidentitet er vedholdende, også når arbejderne bliver mere velstillede. Her 
bruger han en kritisk case, i dette tilfælde et økonomisk meget velstillet arbejderkvarter (Flyvbjerg 2006). 

Casestudiet kunne fungere som et pilotprojekt før en egentlig implementering af systemet og kunne give 
fingerpeg om justeringer, der kunne være nødvendige for at få ordningen til at fungere. Dette ville dog være 
en tidskrævende proces, som kunne tage flere år at udføre og evaluere på, og vandrammedirektivets 
efterhånden korte tidshorisont gør en sådan pilotordning svær at udføre.   

Lokal Agenda 21 - en fokuseret indsats indenfor landbruget 

En bæredygtig udvikling i det 21. århundrede har været på dagsordenen siden konferencen om miljø og 
udvikling i Rio de Janeiro i 1992. Her udformede de forsamlede lande en handlingsplan for bæredygtig 
udvikling. I Danmark er denne handlingsplan blevet implementeret i Planloven, og den pålægger 
kommunerne at lave Agenda 21-strategier, som skal sikre en bæredygtig udvikling. (Miljøministeriet 2002) 

Disse strategier skal indeholde: 

“1) Mindskelse af miljøbelastningen, 

2) Fremme af en bæredygtig byudvikling og byomdannelse, 

3) Fremme af biologisk mangfoldighed, 

4) Inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i det lokale Agenda 21-arbejde og 

5) Fremme af et samspil mellem beslutningerne vedrørende miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige, 
sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold”  
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(Miljøministeriet 2002, 7) 

Landbruget har i den forbindelse en stor betydning for både punkt 1, 3 og 4. Landbruget fylder 66 % af 
Danmarks areal (jf. 1 Landbrugets udfordring med kvælstofudledning), og anses som en vigtig del af det 
danske erhvervsliv (de er for eksempel medlemmer af Det Økonomiske Råd). I dette projekt har vi 
beskæftiget os med en model, der kunne løse en bestemt form for miljøbelastning nemlig landbrugets 
kvælstofudledning. Det ville måske være hensigtsmæssigt at undersøge muligheden for, at de lokale 
myndigheder, vi har foreslået som en mulighed i kvælstofreguleringen, i stedet tog udgangspunkt i Lokal 
Agenda 21 og søgte at arbejde helhedsorienteret med at skabe et økonomisk, økologisk og socialt 
bæredygtigt dansk landbrug.  
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