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Til Margot, mit livs landskab, og alt, hvad jeg er.
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Forord
Jeg har i de sidste fire projekter på RUC (hhv. FMK Plan, By & Proces, FMK

Geografi, bachelorprojekt, Plan By & Proces KA) bevæget mig inden for en

tryg forståelse af steders produktion, ofte med udgangspunkt i introducerende

tekster af Tim Cresswell, Jon Andersons grundbog fra Kulturgeografi-kurset

og en forsimplet tolkning af Lefebvres triade. Denne forståelse blev altid taget

med ud i noget spændende og udfordrende feltarbejde, der skabte en vant

dynamik mellem teori og verden derude, hvilket gav nogle spændende

læringsoplevelser, gruppen kunne tage med sig til eksamen, også selvom alt

ikke altid gik, som planlagt. Dette projekt er mit første forsøg på for engangs

skyld at gøre noget andet, særligt inspireret af den kranieudvidelse, som jeg

gennemgik i løbet af kurserne på geografi KA, da det gik op for mig, at

geografi-faget ikke nødvendigvis var stedbunden. Solist-formatet og et

udgangspunkt i den naturpark, jeg til dagligt arbejder i, skulle gøre det

nemmere for mig at kaste mig ud i dette ukendte land. Jeg synes, forordet er et

godt sted at afsløre, at det gjorde det ikke. Tværtimod.

Hvorom alting er… Tak til Keld for at kaste bold med mine idéer og komme

med opmuntrende råd, såsom “prøv, for fanden”.
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Abstract

Concurrently with a development towards a more entrepreneurial governance in the

Danish urban and rural areas, an interest in so-called ‘friluftsliv’ has exploded among

the Danish population, which has led to a growing interest in rural municipalities to

use nature tourism and access to nature as a part of their development strategy. With

theory from Harvey, document analysis of material from Friluftsrådet and structured

interviews with two employees in Naturpark Åmosen, this project goes in depth with

what this entrepreneurial turn has to do with the development of the Danske

Naturparker model, which is run by Friluftsrådet, and what problems this government

practice impose in practice. This is further explored through a study of Naturpark

Åmosen and the opportunities and limitations project-based development brings with

it in their daily operations. The project finds that the nature park model is a symptom

of the increasing entrepreneurial turn in the administration in Denmark and that the

nature park model’s great focus on volunteering creates a growing gap between the

three main actors in the nature park constellation: the nature park, the partnered

municipalities and the landowners. This is due to a so-called governance vacuum

(myndighedsvakuum), which arises from the unbalanced relations between the value

the nature park must produce for the municipalities and the value that the nature park

realistically can produce due to partly the principle of voluntary engagement of the

landowners who provide land area to the nature park and the nature park model's

fundamental dependency on project-based development.
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Problemfelt

I Danmark er op mod to tredjedele af det samlede landareal opdyrket landbrug (DKST, 2017),

men de seneste årtiers udflytning af industrier til udlandet og centralisering af landbrugs- og

fødevareproduktionen har åbnet op for nye potentialer for brugen af de efterladte arealer i de

danske landdistriktskommuner (Sørensen, 2020). Strukturelt betød nedlægningen af amterne

og det regionale niveau i plansystemet ved strukturreformen i 2007 (Post, 2018), at

landzonernes forvaltningsopgaver i højere grad er blevet placeret i kommunerne, hvilket har

skabt grobund for udviklingen af mindre monofunktionelle landdistrikter (Caspersen &

Olafsson, 2008). Hertil kommer en stor folkelig miljøbevidsthed, der har været stigende siden

70’erne (Hansen, 2012), og opbakning til tiltag, som udlægger flere områder til naturen,

eksempelvis gennem forskellige grader af rewildering projekter fra udretning af åløb til

indsætning af store græssere. Politisk kommer dette blandt andet også til udtryk i de danske

etableringer af henholdsvis nationalparker, naturparker og det nyeste skud på stammen,

naturnationalparkerne. Selvom en del af disse park-initiativers mål er biodiversitet, kan en

øget interesse efter mindre monofunktionelle landzoner også spores til den stigende interesse

for rekreativ brug af disse områder, eksempelvis gennem friluftsliv.

I Kaltenborn, Haaland & Sandells artikel fra 2001 gennemgår forfatterne friluftsliv og den

offentlige adgang til naturen i de skandinaviske lande, og her er det interessant, at Danmark

ikke inkluderes i den skandinaviske søskendeflok: “Norway, Sweden and Finland have

developed a distinct tradition of outdoor recreation characterised by simplicity, in contrast to

– at least on a rhetorical level – the more commercialised and specialised outdoor recreation

activities in North America and Continental Europe” (Kaltenborn, Haaland & Sandell,

2001:418). Historisk set har Danmark udviklet parkerne forholdsvist sent - i forhold til

eksempelvis vores Tyske naboer - og friluftsbegrebet har aldrig helt vundet samme indpas

som hos vores skandinaviske naboer (Buciek, 2019; Kaltenborn, Haaland & Sandell, 2001). I

Danmark har vi eksempelvis ingen allemandsret, og selvom man har fri adgang til

statsskovene, må man i private skove kun færdes på stierne; endnu ringere står det til i

forhold til længerevarende ophold, eksempelvis overnatning i telt og bålsætning (Buciek,

2019; Caspersen & Olafsson, 2008). Produktionen af landzonerne som rum for rekreative

oplevelser i naturen og friluftsliv kolliderer med en øget liberalisering af plansystemet og den

danske udvikling af friluftslivet får karakter af i højere grad at være drevet af

kommercialiserede interesser og hvordan, friluftslivet kan bruges til at udvikle
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landdistrikterne med eksempelvis naturturisme gennem vareliggørelse af friluftslivet og

naturen, og udvikling af dertilhørende erhverv.

Ifølge en Gallup rapport for Friluftsrådet har danskerne fået øjnene op for friluftslivet som

aldrig før, særligt i forbindelse med corona-nedlukningen, og at dette momentum kan

fastholdes ved at sikre rammerne for, at folk kan færdes i naturen (Friluftsrådet, 2020).

Grænselukninger og aflyste udenlandsflyrejser satte de danske visit- og destinationsselskaber

under pres, da coronapandemien åbnede et window of opportunity på størrelse med det

danske landkort, hvilket gjorde det muligt at skrue helt op for markedsføringen af

indlandsrejser og oplevelser i det danske land som noget særligt skønt og en måde at udvise

samfundssind med både folkesundhed- og miljømæssige hensyn som del af

argumentationskæden.

Med den stigende efterspørgsel på friluftsoplevelser, findes der i dag et hav af eksempler på

forskellige rammer for denne færden i det danske landskab; fra længere ruter, der på

forskellig vis rimer på caminoen, den 175 km lange Camøno på Møn i Vordingborg

Kommune eller Amarminoen på 27 km i den tværkommunale Naturpark Amager, til kortere

spor, såsom Egtvedpigens Fodspor på 14 km i udkanten af Vejle Kommune. Vandringens

oplevelsesmæssige potentiale spænder også vidt, eksempelvis med Bridgewalking på

Lillebæltsbroen eller endnu mere vertikale destinationer, 25 meter i luften i Marsktårnet ved

Nationalpark Vadehavet og 45 meter i luften i Skovtårnet i skoven omkring Gisselfeld Kloster

i Faxe Kommune. Eksemplerne her bunder i vidt forskellige typer af initiativtagere: fra

kommunale til private, der har hver deres interesser i driften af disse adgange til den danske

natur. For sidstnævnte eksempel koster adgangsbilletten eksempelvis 150 kroner, og

Egtvedpigens Fodspor har været midlertidigt lukket i knap et år efter store besøgstal

forårsagede ødelæggelser på selve sporet og gener for lodsejere, mens det stadig diskuteres,

hvem der skal betale regningen. Adgangsforholdene er altså ikke statiske og vedvarende, når

først de er blevet etableret, og succesen af initiativerne er ofte afhængige af, hvordan de

driftsmæssigt og finansielt er forankret.

Etablering og fastholdelse af adgangsforhold i de danske landzoner er altså ikke nogen nem

sag, det kræver mange forhandlinger på kryds af tværs af det offentlige og private, på tværs af

kommuner, forvaltninger, interesseorganisationer, lodsejere og de lokale borgere, bosat i

områderne. På den måde er de forskellige typer af adgangsforhold også en fremkaldervæske
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for produktionen af strukturer, i det forskellige aktører arbejder med og mod hinanden i det

nye strukturer etableres og andre udviskes.

Det er imidlertid interessant at undersøge de mekanismer, der er på spil i etableringen af disse

adgangsforhold, og hvad adgangsforholdene betyder for produktionen af nye rum i

landzonerne. Den beskrevne type forvaltning af landzonerne ses særligt i den parktype, der

hedder naturparker, som er en mærkningsordning styret af Friluftsrådet, der er en

paraplyorganisation for dansk friluftsliv og dets interesser. Danske Naturparkers

formålsbestemmelse er at “sikre en langsigtet planlægning og udvikling af natur, kultur og

friluftsliv i samspil med landdistriktsudvikling til gavn for bosætning, turisme og erherv i

naturparken”.

Friluftsrådets formål med naturparkerne taler ind i en stigende satsning på naturturisme, som

strategi for udvikling, og det er netop denne dynamik om frivillighed og

formålsbestemmelsen om udvikling af natur, kultur og friluftsliv i samspil med

landdistriktsudvikling, der gør naturparkerne interessante for analyse. For hvilken rolle spiller

Danske Naturparker rent faktisk i udviklingen af områderne, hvad er det for nogle

underliggende strukturer, der er på spil i selve etableringen og hvilke mekanismer producerer

selve naturparkerne? I dette studie tages der særligt udgangspunkt i Naturpark Åmosen, af

årsager, jeg vil skitsere straks, hvorfor problemformuleringen lyder som følgende:

Problemformulering

Hvad er naturpark-modellens rolle i produktionen af Naturpark Åmosen, og hvilke

muligheder og begrænsninger ligger heri?
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Stativ, stakit, kasket

Nationalpark, naturpark, naturnationalpark. Det er næsten umuligt at undersøge dansk

naturforvaltning de seneste årtier uden at slå knude på tungen. Parktyperne udspringer samlet

set fra en stigende interesse for et brud med den monofunktionelle landzone og mere adgang

til det landskab, der ligger uden for de urbane miljøer, hvor langt størstedelen af befolkningen

bor til dagligt. For overblikkets skyld kommer her en (meget) kort skitsering af de tre

parktypers grundmodeller. Oversigten er udarbejdet af Naturpark Lillebælt, der ved et

netværksmøde i foråret 2022 i Danske Naturparker præsenterede deres erfaringer med

etablering af de nye marine naturnationalparker - en proces, som Naturpark Lillebælt først

blev rigtigt orienteret om i december 2021 og stadig afventer svar på, hvordan de to parktyper

skal - såfremt de kan - sameksistere.

Parktype Ordbog

Naturparker Mærkningsordning fra Friluftsrådet - mest for kommuner, som
betaler 25.000 årligt for at være med. Ingen statslig
finansiering. Mål: Natur og oplevelser.

Nationalparker Statsligt udpeget jf. Lov om nationalparker. Fx Vadehavet.
Budget på finansloven, årligt 7-8 mio. kr. Mål: Natur og
oplevelser.

Naturnationalparker Statsligt udpeget jf. kapitel 8a i Naturbeskyttelsesloven. Fx
Almindingen Bornholm. Mål: Natur og biodiversitet som
hovedhensyn.

Marine naturnationalparker Ny idé aftalt i finanslovsforhandlingerne dec. 2021. Lillebælt
og Øresund. Ordning under udvikling. Mål: Marin natur som
hovedhensyn?

Tabel 1. Park-ordbog fra Naturpark Lillebælt, præsentation i Danske Naturparker d. 21/04/22

Hos den almindelige borger i Danmark (og som bevist også den borger, der er ualmindeligt

interesseret i national, natur og naturnationalparker) kan det være en labyrint at skelne den

ene parktype fra den anden, men en vigtig konstatering er det, at de har hver sin komplekse

historie og baserer sig på vidt forskellige logikker og strukturer. Dette bidrager blot til

argumentet for, hvorfor det er interessant at undersøge, hvad naturpark-modellen fortæller om

dansk forvaltning og udvikling i landzonerne, da naturpark-modellen omfatter meget mere

end blot det ‘at forvalte natur’.
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I en nærmere udforskning af naturpark-modellen (Danske Naturparker), dykker jeg i dette

projekt ned i Naturpark Åmosen (billede 1), som er en 8500 hektar stor naturpark på

midt-vestsjælland fordelt mellem kommunerne Kalundborg, Holbæk og Sorø. Naturpark

Åmosen adskiller sig fra de øvrige naturparker i Danmark ved at være den ene naturpark med

status som selvejende institution, hvilket gør det særligt interessant at beskæftige sig med

netop Naturpark Åmosen. Derudover står Naturpark Åmosen i den aktuelle situation, at de i

forsknings- og udviklingsprojektet “Nye Veje i Naturpark Åmosen” i samarbejde med

Roskilde Universitet som støttes med 11 millioner kroner af Nordea-fonden til blandt andet at

etablere nye vandrestier og adgangsforhold i naturparken (Nordea Fonden, n.d.). De nye veje

i naturparken skal, ifølge projektbeskrivelsen, styrke naturparkens infrastruktur og

forbindelser mellem borgere, lodsejere, erhvervsdrivende og turister (Nordea Fonden, n.d.).

Hvor der selvfølgelig kan udledes en generel læring om naturparkerne ved at undersøge

Naturpark Åmosen, er der ikke tale om et egentligt case-studie, men snarere en specifik

eksemplificering i det naturpark-modellen konkretiseres og undersøges dybere.

(Billede 1. Naturpark Åmosens geografiske placering ml. Kalundborg, Holbæk og Sorø kommune. Kilde: NORRØN)
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(Billede 2. Friluftsrådets oversigt over de danske parktyper og deres placering)
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Metode

Dette projekts indsamling af empiri tager særligt udgangspunkt i min stilling i forsknings- og

udviklingsprojektet “Nye Veje i Naturpark Åmosen”, først som studentermedhjælp på

forskningsdelen via Roskilde Universitet, dernæst som projektansat i Naturpark Åmosens del

i projektet. Gennem mit arbejde de seneste to år har jeg opnået en dyb indsigt i Naturpark

Åmosens vigtigste kerneaktører samt et væld af problemstillinger på tværs af Nye

veje-projektets enkelte arbejdspakker i alt lige fra udvikling af naturparkens kernefortælling,

interne lodsejerkonflikter, laugdannelse blandt lokale borgere, the rise and fall of frivillige

projekter til udfordringer i realiseringen af projektbeskrivelsens delmål. Dernæst har jeg

løbende gennemført desktop research, informeret af ovenstående, og deltaget i

netværksmøder, hvilket satte mig på sporet af udvælgelse af relevante personer for interview.

I det følgende vil jeg komme ind på min egen rolle som forsker i projektet samt metodernes

enkelte fremgangsmåder.

Overvejelser om egen rolle

I mit projektarbejde har jeg konstant været opmærksom på min rolle som projektmedarbejder

i Nye Veje-projektet, og hvordan den har påvirket min empiriindsamling samt analyse heraf.

For det første har min ansættelse givet mig et særligt blik på problemstillingen, da jeg har

haft adgang til forhold dybt inde i naturparkens maskinrum. I mit arbejde med en række

relevante arbejdspakker i forbindelse med Nye Veje-projektet har jeg været lead på digital

kortlægning af naturparkens faciliteter samt implementering og udrulning af kortet,

interviewet besøgende i naturparken om deres naturoplevelse, samt deltaget i adskillige

borger- og aktørmøder om etablering af stier. For det andet har jeg haft adgang til et netværk,

der løbende har givet mig direkte og indirekte information og sparring, der har støttet min

litteratursøgning og læsning heraf. Min indblanding i Nye Veje-projektet har dog også gjort

det vanskeligt at begrænse projektets omfang, da de mange gode inputs konstant åbnede op

for nye veje, projektet kunne gå. Hertil kommer også, at det var enormt svært for mig at

navigere i, hvordan jeg kunne anvende min adgang og insider-viden i projektet på en måde,

så fremgangsmåden stadig var akademisk.
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Desktop research & dokumentanalyse

Projektet har været på lidt af en rejse hvad angår det egentlige problemfelt. Det initiale

desktop research var derfor præget af eksperimenterende søgestrenge i litteratursøgningen for

at komme nærmere det felt, der rent faktisk interesserede mig. I første omgang kredsede

litteraturen om selve vandringen gennem landskabet, altså en nærmest fænomenologisk

dvælen ved selve dét at vandre, men som både semestret og mit arbejdsliv i Åmosen skred

frem blev det tydeligt, at det var nogle andre tematikker, der interesserede mig, hvilket

krævede et andet teoretisk perspektiv end først antaget.

Min litteratursøgning og læsning bevægede sig derfor i retning af David Harveys arbejde og

nøgleord såsom “commodification” og “capitalizing”. Hvor vandringen i de tidligste kladder

af projektet havde fyldt en del, kom vandringen til at fylde væsentligt mindre, da jeg fik

placeret projektet i en makro skala. Særligt de første kladder til analyse af naturparkerne i

relation til Harveys artikel “From Managerialism to Entrepreneurialism: The Transformation

in Urban Governance in Late Capitalism” fra 1989 inspirerede mig til at undersøge den

projekt-baserede udvikling nærmere ved at få et overblik over tidligere udviklingsprojekter i

Naturpark Åmosen. Min sideløbende læsning af Harvey (1989; 1996) gjorde også min

undersøgelse af blandt andet Friluftsrådets materiale mere målrettet, og da jeg deltog i et

netværksmøde i Danske Naturparker tilbage i april var det også med disse temaer i

baghovedet, at jeg besluttede mig for at gå i dybden med fire informationsark, som blev

udleveret på dagen (disse findes også på hjemmesiden):

A) “De 10 kriterier for Danske Naturparker”

B) “Hvorfor skal vi have en naturpark?”

C) “Inddragelse og frivillighed”

D) “Danske Naturparker og lodsejere”

Analytisk udgør de fire dokumenter grundstenen i analysedel 2, som gennemgår

dokumenterne systematisk. Det initiale arbejde med dokumenterne havde dog også den

metodologiske rolle at klæde mig på til at planlægge det strukturerede interview, som jeg vil

gennemgå i det følgende.
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Interview

Til at besvare problemstillingen har jeg gennemført et struktureret interview med daglig leder

i Naturpark Åmosen, Ditte Staun, og naturvejleder Anders Søgaard. I det følgende vil jeg

præsentere relevant baggrundsinformation for informanterne, gennemgå tilrettelæggelsen af

selve interviewet, struktureringen af spørgsmålene samt kodning af materialet.

Interviewet blev gennemført med direktør i Naturpark Åmosen, Ditte Staun, og naturvejleder

Anders Søgaard. I transskriberingen er Ditte Staun forkortet DS, og Anders Søgaard, AS.

Ditte Staun er uddannet fra statskundskab og har i mange år arbejdet som politisk rådgiver,

udvikling- og landdistriktskonsulent samt siddet i byrådet i Skive kommune. Ditte har været

ansat i naturparken siden oktober 2021. Anders Søgaard er uddannet skov- og

landskabsingeniør og tømrer, og har tidligere været ansat i Nationalpark Mols Bjerge. Anders

blev ansat i Naturpark Åmosen i 2019 som projektleder i Nye Veje og blev i 2020 fastansat

som naturparkens naturvejleder.

Ditte og Anders blev udvalgt på grund af deres unikke viden inden for den daglige drift af

naturparker; de er altså i en vis forstand repræsentanter eller talspersoner for “Naturpark

Åmosen”. På grund af Dittes hidtil korte ansættelse i Naturpark Åmosen var det en stor hjælp

for den konkrete forståelse af Naturpark Åmosen, at Anders kunne supplere med specifik

information om naturparkens rammer. Ditte og Anders har begge stor erfaring med

borgerinddragelse, forhandling med lodsejere og samarbejde med de tre kommuner, hvilket

gjorde at jeg vurderede, at de på et oplyst grundlag kunne udtale sig om perspektiver på både

lokale, besøgende, lodsejere og kommunerne.

Spørgsmålene blev udarbejdet med udgangspunkt i den gennemførte desktop research og

mine egne erfaringer fra min ansættelse. Den strukturerede form udspringer derfor efter et

behov for at afdække områder, hvor desktop research blev vurderet utilstrækkeligt, samt at

komme dybere ind i konkrete driftspraksisser, som rummer en del tavs viden. Interviewets

formål var altså ikke at åbne problemstillingen op og aktivt afsøge uafdækkede områder i

problemstillingen men snarere at søge afklaring på baggrund af desktop research og allerede

gennemført dokumentanalyse.
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Den strukturerede interviewform kan ofte kritiseres for at være for styrende og på grænsen til

at fiske efter allerede antaget konklusioner. I dette interview var det dog helt essentielt, at

interviewet var struktureret for netop at sikre en højere validitet af materialet, da min

kollegiale relation til de to også kunne føre til en vis indforståethed i deres svar. De

strukturerede spørgsmål hjalp derfor med at holde samtalen på sporet og tydeligheden i

spørgsmålene søgte at øge tydeligheden i svarene. Spørgsmålene tog særligt udgangspunkt i

de 10 kriterier for Danske Naturparker samt ønsket om at opnå indsigt i deres erfaringer med

driften af naturparken i praksis.

Spørgsmål:

1. Ifølge kriterierne skal NPÅ bestå af mindst 50% beskyttet natur; hvor stor en del af

naturparkens areal er beskyttet natur?

2. Hvordan finansieres naturparken? Opfølgende: hvad er fordele og ulemper ved denne

finansieringsmodel?

3. Hvordan foregår samarbejdet mellem naturparken og de tre kommuner, Kalundborg,

Holbæk og Sorø?

4. Ifølge kriterierne skal NPÅ forankres gennem borger- og lodsejerinddragelses-

processer; hvordan kommer dette til udtryk i naturpark åmosen?

5. Hvordan er adgangsforholdene i Naturpark Åmosen, særligt ift. stier?

6. Hvad ser I som den største udfordring for Naturpark Åmosen?

I praksis blev enkelte uddybende spørgsmål i løbet af interviewet tilføjet for at præcisere

deres svar, men det var ikke interviewets hensigt at gå på videre opdagelse som sådan. Et

relevant supplerende spørgsmål til sidst i interviewet, som jeg føler mig nødsaget til at lægge

frem her, er: “Jeg lavede sådan en google søgning for at få et overblik over nogle af de

projekter af forskellig art der har været i NPÅ de sidste par år. Der har været ret mange. Små

og store projekter jeg aldrig har hørt om før og som jeg heller ikke kan se spor af ude i

virkeligheden. Og så kom jeg til at tænke på - i forbindelse med borgerinddragelse

lodsejerinddragelse osv - om de oplever projekt-træthed?”.

En smule overraskende for mig var interviewet karakteriseret af en højere professionalisme

end forventet; professionalisme i den forstand, at deres svar var bar præg af, at de sad som

ansatte i naturparken og talte, og derfor forekom en smule tilbageholdende. Ved et af svarene

hvisker Ditte endda opfølgende: “Et politiker svar” og de afholder sig meget tydeligt fra at gå
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i detaljer om eventuelle konflikter med kommunerne, eksempelvis: “AS: Nej, man kan sige,

vi har nogle aktiviteter nogle steder i naturparken som måske tilgodeser nogle af

kommunerne. Uden at nævne nogen navne.”

Hvor jeg selvfølgelig ikke kan bebrejde dem deres professionalisme, gav det dog interviewet

en ærgerlig ekspertinterview karakter, som en smule naivt ikke var tiltænkt. Dette var særligt

tydeligt for de spørgsmål, hvor jeg i forvejen selv havde en smule indsigt i svarenes

tematikker, hvor jeg kunne se uoverenstemmelser mellem deres interview-svar og vores mere

kollegiale frokostsamtaler om samme emner.
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Teoretiske perspektiver på skala og produktionen af rum

Til diskussionen om rum og dets produktion hører en væsentlig diskussion om geografisk

skala, som kan anskues som et uendeligt kontinuum af rumlige organiseringer, skabt gennem

repræsentation, erfaring og institutionalisering, og rækkende fra kroppen og hjemmet udtil

detlokale, regionale og globale” (Simonsen & Hansen., 2004: 176). Ved at præcisere et

koordinatsæt kan man altså zoome ind og ud på steder, og i de mangecifrede koordinatsæt vil

man kunne zoome helt ind på kaffekoppen på bordet, og i de mere fænomenologiske tilgange

anses kroppen ofte som det mindste rum. Herefter kunne der eksempelvis zoome ud i resten

af hjemmet, villakvarteret, lokalsamfundet, det kommunale, regionale, nationale, globale og

så fremdeles. Med en sådan opremsning bliver det også tydeligt, at skalaniveauerne ikke er

naturgivne men snarere er historiske og geografisk specifikke i det de konstituteres,

rekonstitueres og ændres over tid (Simonsen & Hansen, 2004) - eksempelvis kunne vi inden

2007 også have klemt amter ind mellem det kommunale og regionale. I grove træk kan

skalabegrebet inddeles i makro, meso og mikro, der har være deres teoretiske perspektiver

tilknyttet. Dermed er projektets placering af det undersøgte rums skala afgørende for

udvælgelsen af teorier, således at skala kan anvendes som et metodologisk begreb i det det

overvejes hvilken skala, data er indsamlet på og inden for hvilken skala, dataet fortæller

noget om (Simonsen & Hansen, 2004:176).

I modsætning til de mere stedbundne teorier inden for geografien er det ikke selve stedet, der

er det mest grundlæggende for denne undersøgelse, men snarere forholdet mellem det

fikserede og bundne (territoriet) og tidsrumlig bevægelse (flow) og disses rumproducerende

processer. Problemfeltet og den dertilhørende problemformluering kridter banen op for den

del af geografisk tænkning, som vedrører geografiens politiske økonomi og hvordan rummet

produceres, reproduceres og destrueres gennem rumlige fikseringer og ekstrem mobil kapital.

Dette perspektiv på rumproduktionen er integral for en geograf som David Harvey, der netop

interesserer sig for spændingsfeltet mellem fikseringerne af steder og kapitalens mobilitet,

som forårsager at steder konstant er til forhandling (Cresswell, 2015), hvorfor rummet må

forstås som evigt foranderligt og dynamisk. Rent skalamæssigt befinder dette projekt sig i et

et mere makroperspektiv, hvor rummets partikulariteter sættes i relation til og forstås ud fra

langt større strukturer. Jeg har derfor udvalgt David Harveys teorier om rummets produktion

som det teoretiske bagtæppe for dette projekt.
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Harvey og sted

Det er netop forholdet mellem det stedbundne og de rumlige flow, som interesserer Harvey,

her særligt stedsproduktionens politiske økonomi under kapitalismen (Cresswell, 2015).

Ifølge Harvey er steder, ligesom tid og rum, en social konstruktion, og at undersøgelsen af

steder dermed er en undersøgelse af hvilke sociale processer, der konstruerer stederne

(Harvey, 1996). Harvey opdeler efterfølgende sted i “a) the mere position or location within a

map of space-time constituted within some social process or b) an entity or “permanence”

occurring within and transformative of the construction of space-time” (Harvey, 1996:294).

Rum er altså ikke som udgangspunkt fikseret, men kan for en stund opnå relativ stabilitet,

hvori sted kan defineres. Med denne tid-rum kompression opstår steder kun i form af denne

betingede permanence, hvilket betyder, at stabiliteten både opretholdes og udfordres af det,

der sker i stederne. Rummet består altså af steder, der gennem konstante forhandlinger

konstituterer det væsen, den fremtrædelsesform, rummet er, hvortil en væsentlig pointe er, at

forhandlingerne stedernes produktion, reproduktion og destruktion er simultane processer,

hvilket bidrager til rummets kompleksiteter. Med denne forståelse foregår der

rumproduktionen netop i spændingsfeltet mellem det stedbundne permanence og de mobile

processer, her de kapitalistiske processer.

Før jeg går videre med Harvey er det værd at dvæle ved, hvordan noget så abstrakt som

friluftsliv (eller natur-turisme, hvis vi skal være helt ærlige med dansk friluftsliv i en

skandinavisk kontekst) vareliggøres i kapitalismen. Et vigtigt ben i dette er oplevelsen som

noget salgbart, det vil sige med bytteværdi, i kraft af dets sociale brugsværdi til trods for, at

der er tale om en immateriel vare, som ikke umiddelbart er håndgribelig (Young & Markham,

2020). Oplevelsesbaserede brugsværdier spiller ligeledes en stadig stigende rolle i

reproduktionen af kapital (Young & Markham, 2020), et fænomen som ofte tilskrives den

forklaring, at vi i vores del af verden har opnået en vis materiel mæthed (Lyck, 2008).

Oplevelsesaspektet er tilmed en måde at differentiere varen fra sine konkurrenter (Lyck,

2008), hvilket er interessant eftersom at differentiering spiller en vigtig rolle i Harveys

analyse af rummets (re)konstruktion af steder. Et andet væsentligt ben er distinktionen

mellem pris og værdi i marxistisk tænkning, særligt når det kommer til selve værdien af de

steder, friluftslivet eller naturturismen foregår i:
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“Things which in and for themselves are not commodities, things such as conscience, honour,

etc. can be offered for sale by their holders, and thus acquire the form of commodities through

their price. Hence a thing can, formally speaking, have a price without having a value . . . the

imaginary price-form may also conceal a real value-relation or one derived from it, as for

instance the price of uncultivated land, which is without value because no human labour is

objectified in it.” (Marx, 1976 [1867]:187, via Young & Markham, 2020:277)

En hyppigt brugt eksempel er varerliggørelsen af et vandfald, som kan undersøges gennem de

omstændigheder, som muliggør varerliggørelsen, eksempelvis ved at grundejeren sætter hegn

op og på den måde separerer brugsværdien (her oplevelsen af at betragte et vandfald) fra dets

større kontekst og tager sig en entrepris for at komme ind og måske endda en endnu højere

pris for at komme helt tæt på (Young & Markham, 2020).

Stederne som varer kan altså have en pris uden nødvendigvis at have en reel værdi, hvilket er

relevant i diskussionen af, hvorvidt disse steder for friluftslivet eller naturturismen, rent

faktisk producerer værdi eller om disse blot faciliterer en redistribuering af “juggernauts of

ficitious capital, allotting revenues from those consumers affluent enough to travel toward

financiers, merchants, landowners and the state apparatus” (Young & Markham, 2020:277).

Varerliggørelsen af friluftslivet i disse steder kan dermed også læses i koblingen mellem

materielle og immaterielle varer, hvor koblinger mellem produkter og oplevelser er

værdiskabende. I en oplevelsesøkonomisk tænkning kan en kop kaffe derfor også have

immateriel karakter, eksempelvis gennem dens kvalitet eller servicen i bytteværdiens

transaktion. Den væsentlige dimension er dog den immaterialitet, som er selve oplevelsen,

eksempelvis at kaffen drikkes i naturskønne og måske endda eksklusive omgivelser, hvilket

øger betalingsvilligheden; oplevelsesdimensionen kan derfor bruges til at sprænge rammen

for traditionel prisfastsættelse baseret på omkostningsberegninger (Lyck, 2008).

Det interessante ved oplevelsesperspektivet i diskussionen af rummets (re)konstruktion er, at

oplevelsens evne til at (for en stund) øge betalingsvilligheden af varer uden nogen reel værdi

er betinget af oplevelsens evne til at differentiere sig fra andre varer. Heri består min kobling

til Harveys pointer om, at mennesker i specifikke steder er nødt til at differentiere deres

steder fra andre steder for at tiltrække og fastholde kapital (Harvey, 1996:297), hvorfor

oplevelsen i stedet kan ses som et virkemiddel i denne differentiering. Det vil altså sige, et

steds evne til at producere høj betalingsvillighed gennem unikke oplevelser medvirker til
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stedets overordnede værdisætning, da dette kan tiltrække kapital og investeringer og dermed

får karakter af at være rum for akkumulation af kapital.

Harvey og forvaltning af steder

For at kunne sætte Harvey i spil i min analyse af de større strukturer, der har spillet ind i

tilblivelsen af naturparkerne i Danmark, finder jeg det nødvendigt at gennemgå

hovedpointerne Harveys artikel “From Managerialism to Entrepreneurialism: The

Transformation in Urban Governance in Late Capitalism” fra 1989 med henblik på at

begrebsafklare og sætte en analytisk ramme for min analyse af naturpark-modellens rolle.

Omdrejningspunktet for Harveys artikel er en transformation i det, han kalder urban

governance. Som historisk-geografisk materialist tager Harvey ofte udgangspunkt i den

kapitalistiske urbanisering og de ulige levevilkår i byen, men dette er ikke hindrende for en

læsning af Harvey uden for byens kontekst. Derfor vælger jeg i dette afsnit at oversætte

urban governance som forvaltning i alt almindelighed, da det såkaldte urbane element her

skal forstås som den offentlige forvaltning, eksempelvis kommunen eller staten.

Transformationen består i overgangen fra en type forvaltning til en anden. De to typer kalder

han managerialism og entrepreneurialism, og artiklens udgangspunkt er en undersøgelse af

selve overgangen fra netop den ene type til den anden, og hvad overgangen fortæller os om

makroøkonomien i det senkapitalistiske samfund (Harvey, 1989).

Den første type, “managerialism”, er ifølge Harvey særligt karakteriseret ved, at

forvaltningen her indtager rollen som en slags stabilisator, hvis primære opgave er at fordele

samfundets goder og levere velfærdsydelser ligeligt. Da Harvey skriver ud fra en særlig

amerikansk (og konservativ) kontekst, vil jeg i en dansk kontekst pege opblomstringen af den

stærke velfærdsstat efter 2. verdenskrig som tegn på denne styreform, og at den i Danmark

uden tvivl har stået væsentligt stærkere (og stadig gør det) end i den amerikanske kontekst af

årsager, der går ud over dette afsnits formål. Svend Auken og companys tidlige forsøg på at

etablere et nationalt naturområde ved Vadehavet, anvendes dog ofte som et godt eksempel på,

den socialdemokratiske centralisme (Hansen, 2012), dette eksempel vil jeg vende tilbage til

senere.
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Den anden type, “entrepreneurialism”, er derimod kendetegnet ved at beskæftige sig med

udviklingsmuligheder og placerer sig som en mere proaktiv facilitator for netop udviklingen

(Harvey, 1989). I USA peger Harvey særligt på lavkonjunkturerne i forbindelse med

oliekrisen som hovedkatalysator for at denne udviklingsorienterede byledelse kunne finde

fodfæste, da krisen gjorde, at der centralt i forvaltningerne måtte anvendes nye værktøjer for

at fremme udvikling, beskæftigelse og smøre økonomiens hjul igen (Harvey, 1989). Frem for

at stimulere økonomien med offentlige investeringer hænger udviklingen i stedet på den

offentlige sektors evne til at tiltrække udviklingspotentiale via private investorer og

herigennem øges det, Harvey kalder for inter-urban competition (Harvey, 1989), hvilket jeg i

denne sammenhæng vælger at oversætte som interkommunal konkurrence.

Den interkommunale konkurrences værktøjskasse består blandt andet i at kunne tilbyde

billige - eller endda gratis - lån til den private sektor, lavere skatter, afgifter, byggegrunde, og

dermed træder den offentlige sektor ind i den private sektors markeds arena. Overgangen fra

managerialism til entrepreneurialism betyder altså i praksis, at den offentlige sektor med sit

langt tættere samarbejde med den private sektor får karakter af at være, som betegnelsen

antyder, entrepreneurial, altså at den offentlige sektor i højere grad er tvunget til at lade sig

drive som en virksomhed. Dette er en central pointe, jeg vil tage med i min analyse af

naturparkernes tilblivelse.

Harvey griber dernæst fat i tre grundlæggende problematikker ved denne overgang, som jeg

vil vende tilbage til i min nærmere undersøgelse af overgangens indflydelse på

naturpark-modellen. Den første grundpille i problematikken vedrører netop samarbejdet i sig

selv: “... the new entrepreneurialism has, as its centerpiece, the notion of a public-private

partnership…” og at forvalterens rolle i højere grad kredser om at facilitere frem for at

stabilisere udvikling (Harvey, 1989:8). I dette samarbejde findes problematikkens anden

grundpille, som er den ulige fordeling af risiko mellem parterne, da det er den offentlige del

af samarbejdet, der absorberer hele risikoen (Harvey, 1989); eksempelvis ved at betale for

megainfrastruktur såsom metroen og sælge fra af byens jord løbende (Pagh, 2014a). Den

tredje grundpille er, at der i den entreprenørielle styring er større fokus på konstruktionen af

det specifikke sted og dets politiske økonomi frem for generel udvikling af områder som

helheder (Harvey, 1989). Derfor ser vi også, at mange af de innovationer og investeringer,

som gennemføres for at gøre steder mere attraktive i konkurrencens natur hurtigt imiteres af

andre steder, hvilket leder Harvey frem til det helt gode spørgsmål: “How many successful
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convention centres, sports stadia, disney-worlds, harbour places and spectacular shopping

malls can there be?” (Harvey 1989:12). Dette understreger den generelle observation, at

kapitalismen er nødvendigt vækstorienteret og “crisis prone” (Harvey, 1996:295) og at

“success is often short lived” (Harvey;1989:12).

Artiklen eksemplificerer yderligere dynamikken i den politiske økonomi og Harveys pointe

om, at sted blot er en institutionalisering, en betinget permanence, i et konstant bevægeligt

flow. Betingelserne er her styret af blandt andet interkommunal konkurrence og observering

af overgangen fra managerialism til entrepreneurialism afslører, hvordan stedsproduktionen,

stedets permanence, i langt højere grad nu end tidligere er afhængig af det private markeds

stræben efter akkumulation af kapital i steders permanence.
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Analyse

Denne analyse er inddelt i fire dele, som bevæger sig fra et overordnet forvaltningsperspektiv

på problemstillingen og ned i det helt partikulære med specifikke forhold i Naturpark

Åmosens seneste forsknings- og udviklings projekt Nye Veje i Naturpark Åmosen (Nordea

Fonden, n.d.). Dvælen ved det partikulære er dog stadig med henblik på at kunne tage

pointerne op i makroplan, hvor projektet som helhed befinder sig, i det naturpark-modellens

rolle i produktionen af Naturpark Åmosen undersøges.

Analysedel 1 søger at belyse den overgang i dansk forvaltningspraksis, der er har fundet sted

de sidste 50 år som resultat af en fremskreden kapitalistisk urbanisering, her med

udgangspunkt i Harvey (1989;1996). Analysen veksler mellem en gennemgang af

overgangen i forvaltningspraksisserne i byzonerne, som støtter undersøgelsen af tilsvarende

overgang i forvaltningen af landzonerne, hvor der særligt trækkes på Hans Peter Hansens

arbejde med nationalparkprocessens legitimitetskrise (2012).

Analysedel 2 dykker efterfølgende ned i logikkerne for Friluftsrådets koncept, Danske

Naturparker, hvor fire kernedokumenter om naturparkernes grundlag undersøges i relation til

naturparkernes formålsbestemmelse om, at naturparkerne skal sikre “en langsigtet

planlægning og udvikling af natur, kultur og friluftsliv i samspil med en

landdistriktsudvikling til gavn for bosætning, turisme og øvrige erhverv i naturparken”

(Friluftsrådet, n.d. B).

Analysedel 3 undersøger, hvordan de tidligere identificerede problematikker, heriblandt

myndighedsvakuumet, fra analysedel 1 og 2 slår igennem i Naturpark Åmosen, specifikt i

forhold til naturparkens forankring i samarbejdskommunerne og den dertilhørende

finansieringsmodel. Her udforskes også, hvordan værdi reelt produceres i naturparken under

rammerne af grunddriften fra kommunerne og hvilke begrænsninger, disse dynamikker

bringer med sig. Analysedel 4 griber fat i Naturpark Åmosens projektbaserede

udviklingsstrategier, i det naturparken søger at konstruere sig selv, her med særligt fokus på

målsætningerne i det aktuelle forsknings- og udviklingsprojekt Nye Veje i Naturpark Åmosen

(Nordea Fonden, n.d.).
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Analysedel 1: Fra stabilisator til facilitator

For at besvare “Hvad er Danske Naturparker projektet for et fænomen?” er det i min optik

relevant at kigge på den danske naturforvaltnings udvikling de seneste årtier. Med begrebet

naturforvaltning forstås den institutionaliserede håndtering og afvejningen af forskellige og til

tider modstridende interesser og konflikter om naturen i Danmark (Hansen, 2012).

Udviklingen skal i forvaltningen ses i lyset af en større politisk økonomi, der omfatter

udvikling af både land- og byzoner, i kraft af transformationen fra en bestyrende

forvaltningspraksis til en entrepreneurial forvaltningspraksis.

Denne analyse er åbenlyst inspireret af min læsning af Harvey, og selvom jeg teoretisk

redegjorde for at pille det urbane ud af forvaltningen, er det alligevel essentielt at starte ud

med, og løbende indvæve, et kig på transformationens væsen i byerne. Dette skyldes, at den

kapitalistiske urbanisering er langt tydeligere at spotte i byudviklingen og et blik for disse

træk gør det nemmere at opsnappe lignende konturer i transformationen i forvaltningen af

landzonerne. Undersøgelsens opdeling af byzoner og landzoner skyldes det danske

plansystems historiske skarpe opdeling mellem netop og by og land, hvilket forårsager en

række forskydninger i transformationens udvikling, som jeg vil gennemgå analytisk i det

følgende.

I byzonerne stod det tydeligt frem, hvordan etableringen af velfærdsstaten gennem

Kanslergade-forliget fra 1933 placerede den offentlige sektor som den primære igangsætter i

samfundets økonomiske udvikling (Danmarkshistorien, .n.d). Den offentlige sektor gik

hårdhændet til værks med saneringsprojekter, hvor hele kvarterer blev revet ned til fordel for

rationalistisk modulbyggeri (Pagh, 2014a) under slagord som “Sådan bygger socialismen”,

som blandt andet karakteriserede valgkampen til den københavnske borgerrepræsentation i

1951 (Real Dania, 2017). Den offentlige sektors indgreb i boligmassen afslører en politisk

økonomi, der baserede sig på arealanvendelsens nytteværdi i det forvaltningspraksissen skete

på baggrund af et ønske om at fordele samfundets goder for det fælles bedste.

I landzonerne figurerede idéen om at etablere en form for nationalparker i Danmark allerede

siden 1930’erne, men tanken blev holdt nede af blandt andre Danmarks

Naturfredningsforening, som frygtede en såkaldt A og B natur og dermed en forringet

beskyttelse af naturen uden for nationalparkerne (Naturrådet, 2001; Hansen, 2012). Det er
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interessant at observere, hvordan forvaltningspraksisserne i henholdsvis by og landzonerne

tog sig så forskelligt ud på dette tidspunkt, særligt i lys af vores naboers mangeårige

erfaringer med etablering af adskillige park-typer. En del af forklaringen på, at den danske

naturforvaltning udviklede sig væsentligt anderledes og langsomt fra vores naboer

(eksempelvis Tyskland, som i flere årtier har været rig på adskillige park-typer, eller vores

skandinaviske venner, der nyder godt af allemandsretten), kan findes i det danske

plansystem, der grundlæggende har baseret sig på en klar opdeling mellem byzoner,

landzoner og sommerhusområder.

I perioden 1970 til 2007 var det kommunernes primære opgave at forvalte byzonerne, mens

forvaltningen af det åbne land lå hos de daværende amter (Caspersen & Olafsson, 2008). Den

skarpe opdeling skyldes blandt andet landbrugets enorme magt afledt af dets store

økonomiske betydning, hvorfor amternes administrering af landzonerne primært kredsede om

at holde jordpriserne nede og tilvejebringe gode landbrugsmæssige vilkår for at understøtte

landbrugsproduktionen (Caspersen & Olafsson, 2008). Som effekt har vi i Danmark en

historie med et monofunktionelt landskab uden megen bebyggelse, som primært har været -

og stadig er - forbeholdt landbrugets aktiviteter (Caspersen & Olafsson, 2008).

Statens første forsøg på at etablere de i første omgang kaldet nationale naturområder var

derfor noget af en kamp, da forsøgene blev anset som formynderiske indgreb (eller endda

angreb). Det socialdemokratiske centralstyres ønske om at gennemføre store nationale

naturforvaltningsprojekter blev således også mødt af stor modstand, da den fik borgerne til at

føle sig overkørt eller direkte patroniseret af myndighederne, her personificeret gennem den

daværende miljø- og energiminister Svend Auken, som længe havde forsøgt at etablere et

nationalt naturomåde ved Vadehavet (Hansen, 2012). I sin artikel om nationalparkprocessen

peger Hansen yderligere på, hvordan modstanden til den førte naturpolitik blev intensiveret af

en generel voksende miljøbevidsthed og græsrodsengagement op gennem 70’erne og 80’erne

(Hansen, 2012), hvilket Hansen kalder for processens legitimitetskrise, idet forvaltningen

blev anset som både for indgribende (oppositionen), for passiv og for dårlig

(miljøaktivisterne) på én og samme tid.

Ifølge Hansen skulle naturforvaltningens legitimitetskrise have bidraget betydeligt til

oppositionens sejr ved folketingsvalget i 2001. Hvor det er forståeligt, at en sådan konklusion

kan drages netop ud fra det felt, Hansen selv beskæftiger sig med, er det dog med min
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læsning af historien om forvaltningen af naturområderne med Harvey i baggrunden oplagt at

påpege, at magtskiftet nok i højere grad bør ses i ud fra en langt større skala, således at

perspektiver om øget kapitalistisk urbanisering i samfundet inddrages i mellemregningerne.

I byerne foregår en tilsvarende afvisning af den hidtidige top-down forvaltning af

arealanvendelsen. Et af de sidste indgreb af denne formynderiske karakter var nedrivningen

af Byggeren (Pagh, 2014a), hvilket medførte store lokale protester og fronterne blev trukket

godt op mellem den velmenende omend hårdhændede bestyrer (kommunen) på den ene side

og de bestyrede (de frustrerede byboere) på den anden. Protesterne tvang blandt andet

kommunen til at fralægge sig sin formynderiske tilgang til byudviklingen og i højere grad

initiere små projekter og dele processen med byens borgere for at sikre en større bevaring af

den eksisterende bebyggelse og lokal opbakning (Pagh, 2014a).

Hertil kan man også slå ned på særligt Københavns Kommunes behov for at løfte sig ud af

firsernes økonomiske krise, som opstod i kølvandet af de mange offentlige projekter og

udgifter til nærige studerende og folkepensionister, som - udover ludere og lommetyve -

udgjorde den københavnske demografi, hvilket ikke ligefrem trak de helt store

skatteindtægter hjem. Blandt andet blev lov om Ørestad gennemført, hvor det helt

skelsættende blev besluttet, at “byudvikling og infrastruktur skulle finansieres med salg af

byens jord” (Schultz Jørgensen, 2019). På den måde ser vi her i byernes udvikling et meget

tydeligt eksempel på, hvordan man med den nye forvaltningspraksis i langt højere grad

betragter arealerne som en vare med bytteværdi, der skal sælges til højestbydende for at

finansiere offentlige projekter. Den offentlige sektor kan derfor ikke være bestyrer, da den

nye forvaltningspraksis kræver nye roller og ny rollefordeling; den offentlige sektor står nu

som sælger og til rollen som køber inviteres den private sektor i form af investorer.

I landzonenerne kulminerede frustrationerne over den socialdemokratiske regerings

indblanding i udpegningen af de nationale naturområder i - men stoppede ikke ved -

magtskiftet, da Anders Fogh Rasmussen og co. vandt folketingsvalget i 2001. Med Hans

Christian Schmidt som ny, borgerlig miljøminister efter folketingsvalget i 2001 fulgte en

forventning om, at etableringen af de kommende nationalparker skulle bunde i en mere

borgerinddragende naturpolitik for at tæmme oplevelsen af at blive kørt over af ministerierne

og særligt Skov- og Naturstyrelsen (Hansen, 2012).
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De oprindelige anbefalinger til udpegningerne af de nationale naturområder, der blev

gennemført af det såkaldte Wilhjelm-udvalg, blev af denne nye regering erstattet med ønsket

om at afprøve forskellige modeller for et “lokalt forankret samarbejde om en eventuel

etablering af nationale naturområder” gennem igangsættelsen af en konkurrence om at blive

taget i betragtning som pilotprojekt for et sådant område (Hansen, 2012). Dette åbnede op for

et politisk magtspil rundt omkring i landet, hvor fronterne blev trukket op mellem især

landbruget på den ene side og naturbeskyttelsesorganisationerne på den anden (Hansen,

2012). Regeringens mantra om “behovet for at prioritere økonomiske ressourcer til

samfundets svageste - om at skære ressourcerne til miljøområdet ned” (Hansen, 2012:4) og

deres miljøpolitiske logik med overskriften “mest miljø for pengene” fik ligeledes skubbet

tidligere biodiversitetsperspektiver ud af de oprindelige udpegninger fra Wilhjelm-udvalget

(Hansen, 2012).

Generelt betød magtskiftet, at målsætningen for de nationale naturområder i form af

nationalparkerne ikke længere var at sikre natur- og biodiversitetsforbedringer, men snarere at

fremvise allerede eksisterende og allerede beskyttede naturområder, og det kan diskuteres,

hvor meget natur, danskerne egentlig endte med at få for pengene (Hansen, 2012). Hos de

lokale og regionale politikere blev fokus da også i højere grad lagt på udsigten til, hvordan en

udpegning af deres område som nationalt naturområde ville medføre positiv socioøkononisk

udvikling som følge af øget turisme og tilflytning (Hansen, 2012).

Den nye strategi for etableringen af nationalparkerne byggede altså på 1) en markant

indskrænkning af offentlige investeringer på området og 2) en udlicitering af

forvaltningsansvaret til kommunerne, der skulle drive processen som en konkurrence. Den

offentlige sektors rolle således bliver at facilitere interkommunal konkurrence under dække af

lokalt forankrede samarbejder; denne tendens kan observeres både i byzonerne og i

landzonerne.

Den politiske økonomi omkring årtusindskiftet trak i højere grad i retning mod at forvalte

arealanvendelsen ud fra dens bytteværdi, eksempelvis arealernes mulighed for at producere

turisme og tillokke kapital gennem øget tilflytning for landzonernes vedkommende. Til

transformationen i den danske forvaltning fra den bestyrende til den entreprenørielle

forvaltningspraksis hører også den omfattende strukturreform i 2007, hvor det for denne
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analyse er særligt relevant at dvæle ved strukturreformens indvirkning på forvaltningen af

landzonerne.

Op til strukturreformen i 2007 betød opdelingen mellem kommuner og amter, at

forvaltningen blev drevet på flere forskellige planmæssige niveauer, hvor amterne kunne

agere på et mere regionalt niveau og dermed inddrage tværkommunale betragtninger i

forvaltningen (Toft Jensen, 2019; Post, 2018). Strukturreformen førte dog til en forskydning i

dette hierarki, i det enorme ansvarsområderne løftes fra de nedlagte amter over til de 98 nye

kommunalbestyrelser, således at kommunernes planstrategi også suppleres af arealregulering

for byerne og det åbne land (Post, 2018; Caspersen & Olafsson, 2008). I praksis betyder det,

at kommuneplanerne ifølge planloven skal rumme temaer såsom (og nu udvælger jeg enkelte

relevante fra en liste på i alt 19 indholdsområder): byvækst og sommerhusområder, særligt

værdifulde landbrugsarealer, værdifulde kulturmiljøer, værdifulde landskaber, særlige

geologiske bevaringsværdier samt kystnærhedszonen (Miljøministeriet, 2007). Med andre ord

har landzonen forvaltningsmæssigt udviklet sig til at være mindre monofunktionelt end

tidligere, idet kommunerne skal samtænke forskellige funktioner i landskabet og

imødekomme langt flere forskellige behov end tidligere.

I min læsning af udviklingen af den danske forvaltning af både by- og landzonerne er det med

pointen fra strukturreformens konsekvenser i baghovedet interessant, hvordan der her åbnes

op for at udlicitere forvaltningsbyrden til nye og mere liberale forvaltningsmodeller, hvor

også konkurrence bruges som katalysator for udvikling. I det følgende vil jeg derfor dykke

ned i naturpark-modellen, og hvordan denne fandt fodfæste som en af de danske park-typer i

kraft af denne øgede liberalisering.
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Analysedel 2: Friluftsrådet og de Danske Naturparker

Etableringen af Danske Naturparker har blandt andet sin arne i den turbulente etablering af

nationalparkerne, hvor Friluftsrådet spillede en væsentlig rolle. Miljøministeriets endelige

udpegninger af nationalparkerne udelod nemlig Skjern Å som endeligt pilotprojekt, hvilket

blev dråben for Friluftsrådet, der ellers, som supplement til ministeriets forslag om

pilotprojekter, havde flottet sig med at kaste penge efter en fordobling af udbuddet af

pilotprojekter (Hansen, 2012). Derfor blev det i Friluftsrådet besluttet at tage sagen i egen

hånd og finansiere tre separate pilotprojekter, således at der blev igangsat i alt 10

pilotprojekter til nationalparkerne (kort 1).

(kort 1. Miljøministeriet og Friluftsrådet udpegede og finansierede nationalpark-pilotprojekter)

Ingen af Friluftsrådets tre forslag til pilotprojekter har - af forskellige årsager -

nationalparkstatus den dag i dag, og konflikten mellem Friluftsrådet og de kaotiske processer

for de statslige udpegninger har uden tvivl haft indflydelse på den senere etablering af

naturparkerne. Der findes anno 2022 12 naturparker og 3 pilotnaturparker i Danmark (kort 2).
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(Kort 2. Kort over naturparker (grøn) og pilotnaturparker (blå), kilde: Danske Naturparker)

Naturparkerne er grundlæggende set en mærkningsordning fra 2013 hvor kommuner,

Naturstyrelsen og lodsejere kunne (og stadig løbende kan) søge om optagelse af områder ved

overholdelse af 10 kriterier. Det er dog også muligt at kunne ansøge om at blive en såkaldt

Pilotnaturpark, hvis det begrundes at kriterierne 1-7 kan opfyldes og påvise, at de resterende

kriterier kan opnås inden for en 5-årig periode. Naturpark-mærkningen tildeles for en 5-årig

periode, hvor det er muligt for de implicitte lodsejere at indtræde og udtræde af naturparken

under hele mærkningsperioden. De Danske Naturparkers mærkningsordning drives af

Friluftsrådet, som ifølge deres egen hjemmeside er en “paraplyorganisation for friluftslivet i

Danmark og varetager det samlede friluftslivs interesser” (Friluftsrådet, n.d.).

Det er her oplagt at se nærmere på naturparkens formålsbestemmelse. Hvor eksempelvis

naturnationalparkernes hovedmål er natur og biodiversitet (vi kan så diskutere deres effekt i

et andet projekt) giver Friluftsrådet naturparkerne formålet at sikre “en langsigtet

planlægning og udvikling af natur, kultur og friluftsliv i samspil med en

landdistriktsudvikling til gavn for bosætning, turisme og øvrige erhverv i naturparken”

(Friluftsrådet, n.d. B). Det er netop dette virvar af interesser i formålsbestemmelsen, som gør

logikkerne for Danske Naturparker interessante at undersøge nærmere. For at udforske

logikkerne for Danske Naturparker vil jeg præsentere og analysere fire centrale dokumenter

30



udarbejdet af Friluftsrådet om Danske Naturparker. A) “De 10 kriterier for Danske

Naturparker”, B) “Hvorfor skal vi have en naturpark?”, der primært er henvendt kommunen,

C) “Inddragelse og frivillighed”, der primært er henvendt arbejdsgruppen, og D) “Danske

Naturparker og lodsejere”, der primært er henvendt lodsejerne.

De 10 kriterier for Danske Naturparker

I tabel 2 fremgår kriterierne, der skal opfyldes for at blive taget i betragtning til at blive en

naturpark. Det fulde dokument uddyber de enkelte kriterier (Friluftsrådet, n.d. A).

Kriterier

1 Minimum 50% af naturparkens areal skal være beskyttet natur

2 Naturparken skal have en præcis geografisk afgrænsning

3 Naturparken skal have en administrativ ansvarlig medarbejder

4 Naturparken skal have et naturparkråd

5 Afsætning af den nødvendige økonomi til drift og udvikling af naturparken samt realisering
af naturparkplanen

6 Naturparken og dens afgrænsning skal være en del af kommuneplanen eller et tillæg hertil

7 Naturparken skal forankres lokalt gennem borger- og lodsejerinddragelsesprocesser

8 Der skal være formidling af naturparken for både danske og udenlandske besøgende

9 Naturparken skal have mindst én naturvejleder tilknyttet

10 Der skal udvikles en naturparkplan, som skal være godkendt politisk og af Nationalkomiteen

Tabel 2. De 10 Kriterier for Danske Naturparker (Friluftsrådet, n.d. A)

Kriterierne hjælper os med at forstå, at naturparkerne opstår i samspillet mellem en

institutionalisering af et geografisk afgrænset område. Institutionaliseringen består dels af et

såkaldt naturparkråd, dels en kommunal forankring gennem lokalplanen og økonomi,

eksempelvis ved kommunal hyre af tilknyttet naturvejleder og administrativ ansvarlig

medarbejder. Da det afgrænsede område i de fleste tilfælde leveres af private lodsejere, er det

kommunen som institution og private aktører som lodsejere, der er hovedaktørerne i

naturparkens etablering. Kriteriet om det geografisk afgrænsede område uddybes med, at

afgrænsningen bør “følge naturlige landskabelige grænser frem for administrative grænser”,

hvilket understreger interessen i at det er de private lodsejere, der skal lægge jord til, ligesom

at kriteriet åbner op for tværkommunale samarbejder. Den velmenende tanke om samarbejde
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er dog i risiko for at blive kompliceret af de ubalancer, der kan opstå i naturparken som

institution og den geografiske afgrænsning i sig selv. Denne ubalance og dets mekanismer er

værd at undersøge nærmere senere. Naturpark-modellen er her et tydeligt eksempel på,

hvordan en liberalisering af det danske plansystem, med eroderingen af det regionale niveau,

producerer et behov for tværkommunale samarbejder, kommunerne ikke selv lader til at

kunne magte. Kriterierne skitserer imidlertid heller ikke et grundlag for, hvordan tidligere

nævnte formålsbestemmelse imødekommes og vi må forstå, at det er op til de enkelte

naturparker at vurdere, hvordan formålet opfyldes inden for rammerne af de opstillede

kriterier.

Tværgående for de fire dokumenter fra Friluftsrådet er et princip om frivillighed, som

primært skinner igennem i kraft af Danske Naturparkers status som en mærkningsordning,

hvilket betyder, at naturparken - ligesom Friluftsrådet - ikke har nogen reel myndighed. Dette

står i stærk kontrast til både nationalparkerne og naturnationalparkerne, der jf. tabel 1 er

bundet op på lovgivning (hhv. Lov om nationalparker og kapitel 8a i Naturbeskyttelsesloven)

og som følge heraf står på finansloven.

Hvorfor skal vi have en naturpark?

Den så godt som ikke-eksisterende myndighed kommer til udtryk i dokumenternes løbende

formuleringer, der får karakter af at være dokumenter med formål at overtale (kommunen,

lodsejere og øvrige frivillige). I dokumentet “Hvorfor skal vi have en naturpark” rettes særlig

henvendelse til kommunen som aktør, hvor Friluftsrådet redegør for fordelene ved at etablere

en naturpark (Friluftsrådet, n.d. B). Argumentet er tredelt. Den første del af argumentet

baserer sig på forventninger til naturparken om at skabe synlighed udadtil ved at fremvise

“lokalområdets mange muligheder og oplevelser”, og indadtil ved at danne en fælles

reference og identitet, hvoraf den afledte effekt forventes at være “stolthed, glæde og aktivitet

for kommunens borgere” (Friluftsrådet, n.d. B). I denne forståelse er naturparken altså noget,

der, udover at figurere som en institution og geografisk afgrænsning, også producerer en

forestilling om et område. Den anden del i argumentet baserer sig på, hvordan naturparken

kan være med til at løfte kommunens allerede eksisterende opgaver med hensyn til

undervisning, læringsmål i skolerne og anden understøttende indsatser i opnåelsen af

pædagogiske mål i dagsinstitutionerne, samt “forebyggende eller rehabiliterende

sundhedsindsatser” (Friluftsrådet, n.d. B). Den tredje del af argumentet trækker konkret på
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formålsbestemmelsen og fremhæver, hvordan naturparken forventes at kunne understøtte det

lokale erhvervsliv og turisme, og derigennem stimulere den lokale økonomi.

Med denne formålsbestemmelse i Friluftsrådets kommunikation til kommunerne begynder vi

at se konturerne af naturparkernes produktion som værende ekko for et ønske om

landdistriktsudvikling, der rækker udover det monofunktionelle landbrug her med dyrkelse af

friluftsliv, turisme og erhvervslivets interesser, ved en form for udlicitering af en række af de

forvaltningsområder, som blandt andet blev pålagt kommunerne i forbindelse med

strukturreformen. Grundlæggende set er alle tre dele i argumentet økonomisk baseret, da

naturparken producerer markedsføring af områdets identitet, facilitering af kommunens

velfærdsopgaver, og en platform til det lokale erhvervsliv. Prisen for denne produktion er

imidlertid uklar, og det økonomiske argument fremstår generelt vagt, da det ligeledes er svært

at gennemskue, hvordan produktionen af disse forventede indsatser rent faktisk foregår i

praksis, hvorfor der er risiko for misforståelser mellem parterne. Produktionen i praksis og

den potentielle uligevægt i samarbejdet mellem naturparken, det offentlige (kommunerne) og

det private (erhvervslivet, lodsejere mv.) er noget, jeg vil undersøge nærmere i analysedel 3.

Inddragelse og frivillighed - før, under og efter.

Dokumentet om inddragelse og frivillighed i både etableringen, driften og den videre

udvikling af naturparkerne er interessant, fordi det beskriver “princippet om frivillighed

[som] et bærende element for Danske Naturparker” med begrundelse i, at inddragelse og

frivillighed via dialog og samarbejdsprocesser “skaber forståelse, ejerskab, medansvar og

konstruktive aktører, og det genererer sociale, politiske og økonomiske ressourcer”. Her

ønskes samarbejder med et bredt spektrum af aktører, såsom lokale ildsjæle, lodsejere,

friluftsforeninger, turismeforeninger med flere, men at graden af engagement naturligvis skal

respekteres. Det paradoksale ved frivilligheden er på den ene side dens forventede styrke i

forhold til at skabe forståelse, ejerskab og så videre, og på den anden side anerkendes

frivillighedens varierende engagement og flygtige karakter. Frivilligheden kan dermed både

betragtes som naturparkernes Styx og akilleshæl. Hertil kommer, at den egentlige modtager

af dokumentet er uklart; tidligere beskrev jeg arbejdsgruppen, det vil sige den forsamling, der

ønsker at oprette en naturpark i et område, må forstås som den primære modtager.

Uklarheden gør det dog svært at placere ansvaret for samarbejds- og inddragelsesprocesserne

i naturparkerne, blandt andet fordi den enkelte naturparks kommunale ophæng kan være
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varierende. I den efterfølgende analyse vil jeg dykke nærmere ned i ansvarsfordelingen

mellem naturparken, kommunerne og de private aktører.

Danske Naturparker og lodsejere

I lodsejer-dokumentet “Danske Naturparker og lodsejere” udgør frivillighedsaspektet langt

størstedelen af teksten og står igen som grundargument for etableringen af naturparkerne.

Den præsenterede gulerod i dokumentet for lodsejerne er at være “med til at styrke og

udvikle [deres] lokalområde” med eksempler såsom erhvervsudvikling eller udvikling og

branding af såkaldte “naturparkprodukter, som kan være lokale fødevarer, egnsunikke

oplevelser eller overnatning og arrangementer” (Friluftsrådet, n.d. D). Dog er det tydeligt, at

både den temporale model i form af mærkningsordningen med udløbsdato og

frivillighedsaspektet er det mest betydningsfulde kort, Friluftsrådet kan give lodsejerne på

hånden. Argumentet for at overgive dette store ansvar til de implicerede lodsejere er ønsket

om, at etableringen af naturparkerne “skal komme nedefra”, da dette ses som vejen til at

skabe forståelse, ejerskab og medansvar; en strategi medtaget fra tidligere processer omkring

etableringen af nationalparkerne. Som tidligere beskrevet er denne frivillighed dog også

enormt risikofyldt, da lodsejeres tilbagetrækninger kan forkaste enten hele eller dele af

naturpark-projektet (som vi eksempelvis kender det fra det kuldsejlede Skjern Å pilotprojekt,

(Buciek, 2019)). Dette er særligt problematisk, da hele naturparkens geografi er afhængig af

lodsejernes accept af naturpark-modellen, da områderne primært udgøres af private arealer - i

modsætning til eksempelvis naturnationalparkerne, som primært etableres i statsejede arealer.

I senere analyse vil jeg komme ind på, hvilke værktøjer, naturparkerne bruger til at håndtere

denne åleglatte frivillighed i praksis.

(Figur 1. Samarbejdstrekant mellem de tre store aktører i naturparken)
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Ovenstående dynamikker præsenteres i figur 1, der viser den potentielt ulige vægt mellem de

tre parter samt den uafklarede relation mellem kommunerne og lodsejerne, der forstærker

myndighedsvakuumet for Danske Naturparker. Sættes denne analysedel i relation til

analysedel 1, kan naturparkerne altså forstås som et symptom på det signifikante ryk i dansk

naturforvaltning mod en mere liberal naturforvaltning i Danmark, der i høj grad drives af

frivillighed og dermed afhængighed af private lodsejeres gunst. Gunsten skal overvindes

primært gennem produktionen af en særlig midlertidighed, der tager form i den

tidsbegrænsede mærkningsordningsmodel og muligheden for at trække sine jorde ud selv i

løbet af mærkningsperioden. Naturpark-modellen skaber også en interessant dynamik i det

også kommunen sættes i rollen som en slags køber (eller investor), som naturparken skal

overtale, hvilket - i kombination med lodsejere som private aktører - sætter naturparken alene

i rollen som sælger. De fire dokumenter præsenterer på hver sin måde forskellige

problemstillinger ved denne forvaltningsmodel, hvilket er værd at undersøge nærmere i

analysedel 3, der betragter disse mekanismer i relation til Naturpark Åmosen.
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Analysedel 3: Produktionen af Naturpark Åmosen

Med ovenstående analyse i baghovedet er det relevant at kaste sig over spørgsmålet om,

hvordan naturparkerne rent faktisk produceres, her med udgangspunkt i Naturpark Åmosen.

Naturpark Åmosen som rum bestående af et virvar af steder - et moments permanence i

rummet - kan først og fremmest identificeres i den tidligere gennemgang af Danske

Naturparker og selve mærkningsordningen. Naturpark Åmosens enkelte bestanddele kan her

betragtes som opfyldelsen af de 10 kriterier, eksempelvis selve organiseringen med drift,

ansatte og en naturparkplan, men også aftalen om en konkret geografisk afgrænsning. Én ting

er dog en række aftalte kriterier og politisk forhandlede distribuering af forvaltningsopgaver,

en anden ting er den konstante (re)konstruktion af Naturpark Åmosen som et virvar af steder,

der (for en stund) opnår rodfæste i det evigt foranderlige rum. I min læsning af Harveys

analyse af steders produktion udgør Friluftsrådets kriterier og selve Naturpark Åmosen som

organisation blot en brøkdel af, hvad Naturpark Åmosen er for en entity, da selve stedets

opretholdelse som permanens i rummet er en konstant forhandling og ikke automatisk

naturgivent i kraft af indgåede aftaler; naturparken vil derfor til trods for sin naturpark-status

være i konstant risiko for at erodere eller blive udkonkurreret. Analysedel 2 tog hul på nogle

centrale problematikker ved graden af kommunal forankring, graden af frivillighed og graden

af engagement fra private lodsejere i forhold til den geografiske afgrænsning, som er værd at

undersøge nærmere. I det følgende vil jeg dykke ned i naturpark-modellens logikker i praksis,

som de fremtræder i Naturpark Åmosen.

Graden af kommunal forankring er interessant i diskussionen af Naturpark Åmosen, som i

kraft af deres status som en selvejende institution dermed ikke er direkte forankret i

samarbejdskommunerne til dagligt med eksempelvis en ansat lokalt i kommunen. Om de

kommunale samarbejder og grad af forankring på myndighedsniveau i naturparkerne generelt

fortæller Ditte Staun:

“Nogen - har jeg en fornemmelse af - sidder lidt alene med tingene og er også bare lige

ansatte til at arbejde med dét [naturparker] samtidig med, at de skal arbejde med noget andet,

eller måske er de ansat på fuld tid men til gengæld er resten af organisationen ikke gearet til

det eller sporet ind på ‘naturpark-sporet’. Og så bliver det svært. Så bliver det næsten

umuligt.” (DS, bilag 1)
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Ifølge Ditte er den generelle forankring af naturparkerne i kommunerne let reduceret til en

enkelt medarbejder, men uden synderlig synergi horisontalt ud i resten af organisationen.

Som selvejende institution får Naturpark Åmosen en unik position i forhold til forankringen i

de tre samarbejdskommuner, en position som ikke ses i de øvrige danske naturparker.

Positionen betyder til gengæld også, at Naturpark Åmosen skal kæmpe “om kommunernes

gunst på lige fod med alle andre selvejende institutioner.” (DS, bilag 1).

En væsentlig del af forankringen foregår gennem finansieringen af Naturpark Åmosen. Hver

samarbejdskommune betaler det samme beløb, 450.000 DKK, til Naturpark Åmosens

grunddrift; dette er til trods for store variationer i de enkelte kommuners arealmæssige andel i

naturparken (Kalundborg mest, Sorø mindst). Ifølge Ditte er den klare fordel ved denne

finansieringsmodel, at naturparken således ved, hvad “man har at gøre med så længe

kommunerne budgetterer med det”, hvor alternativet ville være, at Naturpark Åmosen som

selvejende institution “hele tiden [skulle] ud fra hus til hus eller have medlemskaber eller på

anden måde være struktureret på en anden måde.” (DS, bilag 1). Dette skaber en interessant

dynamik mellem de to partnere (kommunerne og naturparken), hvor kommunerne i højere

grad står i rollen som køber af en række forvaltningsydelser, udliciteret til naturparken, og de

ujævne forhold mellem finansiel grunddrift og geografisk afgrænsning risikerer at skabe

gnidninger:

“DS: Så man kan sige, det er jo altid… det er ikke så stort et problem for os, men der er altid

en eller anden form for forklaring over for kommunerne om, hvad de får for de penge. Og der

kan man jo ikke - vi dækker jo også tre kommuner - dele sol og vind lige.” (DS, bilag 1)

Selvom Ditte ikke oplever problemer ved at forklare over for kommunerne “hvad de får for

de penge”, er der noget potentielt problematisk i opbyggelsen af en relation, hvor

kommunerne - i øvrigt ganske billigt - køber sig til forvaltning gennem investeringer i

grunddriften. Denne relation trækker også tråde tilbage til tidligere bekymringer om hvorvidt

naturpark-konceptet oversælger sig selv til kommunerne. Hertil kommer også bekymringen

om, at produktionen ikke kan dække de tre kommuner ligeligt. Ifølge Anders og Ditte er de

tre kommuner forstående over for denne fordeling af indsatser, og at indsatserne er nødt til at

rotere over tid, eftersom at kommunernes interesse for naturparken ligeledes varierer over tid:
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A: Så sådan som jeg hører det, så er det økonomisk ligeligt fordelt mellem de tre kommuner -

men, vurderer I også, at samarbejdet er ligeligt fordelt mellem de tre kommuner?

AS: Hvad kommunerne får ud af det?

A: Nej, i forhold til hvor tæt I samarbejder med de enkelte kommuner.

AS: Nej, man kan sige, vi har nogle aktiviteter nogle steder i naturparken som måske

tilgodeser nogle af kommunerne. Uden at nævne nogen navne.

DS: Det er jo sådan lidt afhængigt af, hvad der foregår i de enkelte kommuners

naturpark-areal.

AS: Ja og det kan svinge jo. Så om fem år kan det være at vi har mere fokus et andet sted.

A: Men I vurderer ellers, at interessen fra kommunens side også er lige - at der er lige meget

eller lige lidt interesse fra kommunerne?

AS: Det kan også svinge lidt.

A: Svinge over kommuner eller svinge over tid?

DS: Begge dele.

Hvis vi følger tidligere analyses pointer om den øgede interkommunale konkurrence mellem

kommunerne som resultat af en fremskreden kapitalistisk urbanisering i det danske

plansystem samt Harveys analyse af steders forskelligheder (her forskellige kommuner) som

værende grundlæggende antagonistiske (Harvey, 1996:296), så er det væsentligt at stille

spørgsmålstegn ved det tværkommunales evne til reelt at samarbejde indbyrdes. Uanset hvor

meget det ønskes at præsentere samarbejdsrelationen mellem naturparken og de tre

kommuner på en pæn måde, er selve driften i praksis præget af tre forskellige

interesseområder fra de tre kommuner, der i sidste ende har betydning for, hvordan Naturpark

Åmosen kan (og må, jf. ophæng i kommunalplanerne) forvalte egne ressourcer og begribe

den geografiske afgrænsning, de, i kraft af mærkningsordningen, råder over (for en stund).

Anders uddyber med, hvordan ulempen ved de faste driftsmidler låser dem fast i forhold til

mængden af opgaver, naturparken kan løse som organisation.

“AS: Man kan sige ulempen er lidt det her med at vi kan blive lidt låst af de penge vi har fra

kommunen. Vi kan ikke… det er meget svært at komme til kommunen og sige ‘vi vil gerne

have flere penge’, så det vil sige, at alle aktiviteter, vi skal lave ud over det, det faste

personale kan bære, dvs. det som kan lønnes af de penge, vi får i fast driftstilskud, dét skal

findes i eksterne projektmidler. Så det vil sige, der skal opfindes nogle projekter, hvis vi skal

kalde flere projektmedarbejdere til.

A: Og hvordan opstår situationen hvor I vurderer, at grunddriften ikke er nok?
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DS: Det er jo når der ikke er overensstemmelse mellem forventningerne til, hvad vi skal

kunne og ambitionerne fra bestyrelsens side - eller kommunen, for den sags skyld, eller begge

- og så hvad vi kan gabe over.” (AS, DS, bilag 1)

De to uddrag illustrerer, hvordan Naturpark Åmosen får karakter af at være en bastard hybrid

mellem på den ene side at skulle producere x, y og z for de enkelte kommuner jf.

Friluftsrådets beskrivelser, og på den anden side et ønske om at udvikle sig som samlet

enhed. Afhængigheden af eksterne projektmidler kan lede os tilbage til problematikken ved,

at kommunerne køber sig til forvaltning via Naturpark Åmosen som selvejende institution.

Jeg vil først forsøge at gennemgå processen med figur 2 og dernæst undersøge Ditte og

Anders’ erfaringer med denne type værdiproduktion.

(Figur 2. Kapitalens kredsløb, modificeret fra “The circuit of capital”, Cloke, Crang & Goodwin, 2014:350)

Kommunen er ikke den direkte køber i forbruger-enden af transaktionen, men er placeret som

investor i kapitalens kredsløb i det, de tilfører et årligt drifttilskud til naturparken (M) (figur

2). Naturparken bruger så dette drifttilskud til at købe varer (C) - dels ansættelser (LP), dels

materielle og immaterielle produktionsmidler (MP) - som bearbejdes gennem en

produktionsproces (P) - vi kan forestille os, at naturpark-modellen er produktionsrummet - ,

som skaber nye varer (C’), der kan sælges (M’) med en merværdi (S) (figur 2).

Kompleksiteten opstår således i, at der ved udliciteringen af disse forvaltningsopgaver fra de

tre kommuner kan opstå uoverensstemmelser mellem kommunernes forventninger og

naturparkens formåen. Som tidligere fremført, er det min analyse, at kommunerne har iført

sig en mere entreprenøriel styreform, og at denne transformerer kommunens rolle
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fundamentalt, da den i højere grad er afhængig af at lade sig drifte som en virksomhed. Dette

entreprenørielle format er til gengæld med til at øge afstanden mellem de kommunale aktører

og naturparken, i det kommunerne indtager en mere passiv rolle i produktionen af værdi. Den

forventede merværdi er derudover uhyre svær at identificere, da den tager form af abstrakte

værdier som er svære at knytte direkte til naturparken.

Anders taler yderligere om, at der skal opfindes projekter for at kunne dække yderligere

udviklingsmuligheder, hvilket ikke er nogen banebrydende opdagelse for dette projekt,

eftersom at Friluftsrådet i deres eget materiale til kommunerne skriver, at “en naturpark også

[er] et godt værktøj til at søge ekstern støtte hos private fonde og offentlige støttemidler til

eksempelvis pleje, beskyttelse og udvikling af naturparken” (Friluftsrådet, n.d. B).

Finansieringsmodellen er derfor som udgangspunkt splittet i 1) grunddrift fra

samarbejdskommunerne, og 2) eksterne projektmidler, hvilket yderligere komplicerer hvad

og for hvem, produktionen af Naturpark Åmosen består i.

Uddragene viser en potentiel diskrepans mellem det, naturpark-modellen forventer Naturpark

Åmosen skal kunne producere for kommunerne og de enkelte lodsejeres rolle i denne

forventning. Dette taler ind i tidligere problematik om relationen mellem produktionen af

Naturpark Åmosen gennem kommunerne som institutioner og de enkelte lodsejere som

udgangspunkt for den geografiske afgrænsning i det afhængigheden af de to bestanddele af

naturparken er lige stor, men ikke altid i balance, når det kommer til produktionen af

naturparken i praksis. Ditte supplerer Anders med et perspektiv på kommunerne i følgende

uddrag:

DS: Ja… og så egentlig også hvad kommunerne vil med det, ik’. For kommunerne kan jo,

hvis de virkelig vil, være driver for rigtig meget. Og de kan være mediator i forhold til

lodsejere… vi har jo ikke nogen myndighed, vi kan ikke gå ud og sige at nogen SKAL

noget… vi kan heller ikke trekvart gå ud og sige sådan, fordi vi synes det, fordi det er ikke

vores rolle, og det har vi ikke noget at have i. Så skubber vi lodsejere og andre fra os. Men

kommuner har en enorm mulighed for at engagere sig ved at være til stede, ved at prioritere

og ville ting. Det er også et springende punkt. Så det ene er den lokale-lokale delelement, som

Anders er inde på, det andet er sådan hvordan vores tilskudsgivere og altså, de kommuner,

hvori naturparken ligger, geografisk, hvordan dé prioriterer den (naturparken) ind i déres

bosætningsstrategi, turisme, naturprioriteringer, hvilket potentiale dé ser i det. Og om de har
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engageret sig i det eller om de siger ‘nu har vi købt JER til det’. Fordi hvis man gør det, så…

fordi vi ikke har nogen myndighed, så er det - og vi ikke er en kommune - så bliver det

maksimalt til at vi tager udgangspunkt og arbejder med der hvor der sker noget i forvejen og

hvor der ér energi. Men hvis man VIRKELIG vil rykke noget, så skal kommunerne blive ved

med at engagere sig og gøre det mere og mere.

Uddraget fremhæver tidligere pointe om naturpark-modellens myndighedsvakuum, der i kraft

af det store fokus på frivillighed står helt centralt i naturparkernes væsen, og som kan spænde

ben for selve opfyldelsen af naturparkens målsætninger om at understøtte natur, kultur og

friluftsliv i samspil med bosætning, turisme og øvrigt erhvervsliv. Grundlæggende betyder

finansieringsmodellen, at Naturpark Åmosen bliver låst i en grunddrift, som tilsvarende

begrænser kommunens engagement i udviklingen af naturparken, da naturparken reduceres til

en vare i kraft af produktionen af de ydelser, naturpark-modellen stiller kommunerne til

udsigt ved indgåelse i aftalen om dannelsen af naturparken.

Naturpark Åmosen er dog ikke en statisk, naturgiven enhed, men opstår i kraft af konstante

forhandlinger mellem institutionerne i kommunerne og lodsejerne i geografien, hvilket stiller

krav til en konstant udvikling for at kunne opretholde sin stabilitet, hvilket kan være svært at

opnå inden for rammerne af den almindelige grunddrift. Med andre ord betyder det tidligere

identificerede princip om frivillighed, hvor lodsejere under hele mærkningsperioden har

mulighed for at trække sig ud, at naturparken konstant er produceres og reproduceres og i

frivillighedens natur potentielt nedbrydes, hvorfor Naturpark Åmosen også er afhængig af

projektmidler for konstant at kunne stabilisere sig selv på ny. I det følgende vil jeg derfor

dykke ned i nogle af de projektbaserede strategier, Naturpark Åmosen anvender i denne

forbindelse, og hvad frivilligheden bringer med sig af problematikker, særligt i relation til

lodsejere og den arealmæssige del af naturparken.
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Analysedel 4: Projektbaseret udvikling i Naturpark Åmosen

En hurtig google-søgning vil afsløre en række store og små projekter, der allerede har fundet

sted i Naturpark Åmosen de seneste år (Naturpark Åmosen, 2015; LIFE, 2021; Istidsruten,

2018; Spor i landskabet, 2012; Oxford Research & Rambøll, 2018); nogle består, andre

forgår. I 2019 blev naturparken en del af et større forsknings- og udviklingsprojekt med

Roskilde Universitet støttet af Nordea-fonden med 11 millioner kroner til blandt andet at

etablere nye vandrestier og adgangsforhold i naturparken (Nordea Fonden, n.d.). De nye veje

i naturparken skal, ifølge projektbeskrivelsen, styrke naturparkens infrastruktur og

forbindelser mellem borgere, lodsejere, erhvervsdrivende og turister (Nordea Fonden, n.d.).

Nye Veje-projektet indeholder en række værktøjer til produktionen (og reproduktionen) af

Naturpark Åmosens fysiske stablisering i rummet. En del af værktøjerne drejer sig om

synliggørelse af forskellig art, eksempelvis gennem kortlægning af kultur- og naturværdier og

lokale borgerfortællinger, men også kortlægning af lokale service providers, der relaterer sig

til områdets potentiale for naturturisme. Her afsættes også en hel arbejdspakke til at køre et

innovationsforløb med relevante service providers med henblik på at skabe synergi mellem

Naturpark Åmosen og de små virksomheder, eksempelvis overnatningssteder, caféer og

naturguider. Projektbeskrivelsens milepæle lover yderligere et kvantificerbart antal af skiltede

adgangsforhold og stiforløb, heriblandt x-antal isætningspladser for sejlads til åløbene, 10

såkaldte oplevelsesruter, 50 km konkret stiforløb med tilhørende formidling og x-antal broer

over åløbene.

Nye Veje-projektets engagement i etablering af infrastruktur kan undersøges i relation til (i)

den tidligere beskrevne stigende efterspørgsel på adgang til såkaldte naturoplevelser og

friluftsliv. For at naturparken skal producere en række af de værdier, de er sat i verden for,

eksempelvis øget turisme og tilhørende erhverv, skal infrastrukturen understøtte muligheden

for at få adgang til disse oplevelser. Dette leder frem til (ii) infrastrukturens politiske

økonomi og (iii) infrastrukturen som et spørgsmål om forhandlinger om adgang til arealerne i

naturparken med dertilhørende modstridende brugsinteresser. Af disse vil denne analyse

beskæftige sig særligt med de to sidstnævnte forhold, med det in mente, at alle tre punkter er

indbyrdes afhængige.
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At infrastrukturen som et værktøj til udvikling ud fra dens politiske økonomi, kan forstås i det

adgang og færdsel i landskabet og naturen svøbes ind i politiske forhandlinger og

mangefacetterede interesser - der ofte er modstridende - idet infrastrukturen anvendes som et

strategisk værktøj for udvikling af naturparkerne, i et forsøg på at differentiere naturparkens

geografiske areal fra både oplandet (grænseskabende) og konkurrere mod lignende aktører

(eksempelvis andre naturparker eller steder, hvor friluftslivet dyrkes). Harvey formulerer

dette tema om differentiering og konkurrence i sin gennemgang af de væsentligste

ræsonnementer for kapitalakkumulationens politiske økonomi:

“Those who reside in a place (or who hold the fixed assets in place) become acutely aware

that they are in competition with other places for highly mobile capital [...] they worry about

what package they can offer which will bring development while satisfying their own wants

and needs. People in places therefore try to differentiate their place from other places and

become more competitive [...] in order to capture or retain capital investment”.

(Harvey, 1996:297)

Etablering af stiforløb i Naturpark Åmosen kan dermed forstås som en vigtig brik i

naturparkens forsøg på at konstruere sig selv. Stierne indgår således også som middel i

konkurrencen om selve det at få naturparken til at differentiere sig fra konkurrerende områder

for at kunne tiltrække kapital (eksempelvis bosætning, turisme, erhvervsliv). Etablering af

infrastruktur kan altså betragtes som et greb for at tiltrække investeringer udefra; i byerne ses

dette greb selvfølgelig i stor skala, når der etableres letbaner eller metroer og investorbyggeri

skyder op, men lignende tendenser kan også findes i udviklingen i landzonerne. Jo mere

permanent, infrastrukturen er, dets bedre; eksempelvis ved anlæg af veje, opsætning af

officielle skilte og indtegninger på kortmateriale, der kan printes ud og tilgås digitalt.

Anlæggelsen af stiforløb er altså mere end bare den fysiske indtegning i selve landskabet

gennem forskellige former for stier og adgangsgivende konstruktioner (horisontale ruter,

broer og vertikale tårne). Stiernes fysiske form ude i landskabet og symbolske form via

indtegninger på kort, bidrager til produktionen af en nødvendig permanens, der griber fat i

det konstant foranderlige rum og producerer selve stederne i naturparken.

For at nævne et par succesfulde eksempler i Danmark kan der her nævnes Camønoen, som

retorisk kobler sig op på den velkendte Camino de Santiago, hvor simple stiforløb (og nogle

umådeligt upraktiske bænke) har skabt en infrastruktur, hvor erhvervsdrivende kan koble sig

på naturturismen ved eksempelvis at tilbyde overnatning, salg af lokale produkter og
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bespisning. Konceptet I Kongernes Fodspor har også lavet en udviklingsstrategi for

Tisvilderuten (Mechlenborg & Boserup, 2018), en lokalt drevet pilgrimsrute (kristendommen

og godt købmandskab har altid komplimenteret hinanden) som skal gennemgå en såkaldt

professionaliseringsproces for at styrke turismen i Kongernes Nordsjælland. Denne

professionaliseringsproces kan selvfølgelig også betragtes som den vareliggørelse af

friluftslivet, som projektet tidligere har været i berøring med, hvor succesen af naturparken i

højere grad måles på erhvervslivets succeser med etablering og aktiv drift af naturturisme.

For Naturpark Åmosen handler Nye Veje-projektet i høj grad om at få tydeliggjort

naturparkens fysiske såvel som forestillede geografi. Den projektbaserede forvaltning er et

interessant værktøj for udvikling af naturparken, da det giver naturparken mulighed for at

ansætte personale, der kan løfte opgaver, som går ud over de forventede opgaver, som ligger i

grunddriften, og der ingen tvivl om, at Nye Veje-projektet har fat i en værktøjskasse, som har

potentialet til at lykkes (for en stund) med at etablere en permanens. Ønsket om at skabe

synergi mellem lokale service providers og naturparken ved at de kobler sig op på hinanden

og dermed bliver selvforstærkende er dog ikke nogen dans på røde roser, netop på grund af

det myndighedsvakuum, naturparken befinder sig i. I følgende uddrag uddyber Ditte

ulemperne ved den projektbaserede forvaltning, hvor finansieringen er bundet op på

kvantificerbare projektbeskrivelser:

DS: Der er det jo nogen gange en udfordring, at man faktisk har en plan. Det er jo fint at have

en naturparkplan, for eksempel, eller et projekt som Nye Veje, hvor man i udgangspunktet har

sagt: ‘vi skal have 7 af dem og 5 af dem og 3 af dem’… men hvor man så går ud og møder

virkeligheden, så bliver det lidt… ja… selvom man siger, at man skal borgerinddrage og så

videre, så bliver det lidt ovenfra og ned, fordi vi siger at ‘nu skal vi have så og så mange

laug’, eller ‘så og så mange kilometer sti’, og så er det jo bundet… og så skal man ind i en

fond og argumentere for, hvor langt man er kommet med dét, og så bliver det nogle gange et

spørgsmål om at presse virkeligheden ind i en firkant, når virkeligheden i virkeligheden er

mangeformet. (DS, bilag 1)

Ikke overraskende er der dog forskel mellem Nye Veje-projektets ønskede målsætninger og

den praksis, naturparken står i, idet målsætninger skal realiseres i virkeligheden (her forstås

projektbeskrivelsen som u-virkeligheden). Den projektbaserede forvaltning har altså den

ulempe, at der er risiko for, at naturparken kun formår at opnå en form for abstrakt permanens
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i kraft af projektbeskrivelsen (og dertilhørende rapporter), hvilket kan yderligere komplicere

projektets evne til at lade sig implementere ud over projektets levetid. Dermed er naturparken

også i risiko for at blive konstrueret inden for projektets tidsramme og efterfølgende

dekonstrueret ved uhensigtsmæssig eller decideret manglende implementering. På grund af

naturparkens afhængighed af frivillige samarbejder i lokalsamfundets gunst (såvel som

kommunerne) er naturparken afhængig af projektrammer, der tillader en vis agilitet. Dette

beskriver både Anders og Ditte som en proces, hvor der skal “smedes hvor jernet er varmt”,

frem for at møde op med en detaljeret plan for udrulning fra start:

AS: Ja. Det handler om at smede hvor jernet er varmt… Det handler om at gribe de bolde,

man kan… nu kan jeg ikke komme på flere måder at sige det på. Men det er simpelthen fordi,

vi kan bruge uendeligt meget tid på at gå rundt og snakke med lodsejere, hvor det så ikke

ender med at blive til noget alligevel, så derfor handler det om, at når der er en lodsejer, der

gerne vil udvikle noget, så skal vi hjælpe og slå til dér. (AS, bilag 1)

Den projektbaserede udvikling er med andre ord ikke ubetinget entreprenøriel, da en for

stramt tilrettelagt projektramme, til trods for de gode hensigter, kan forekomme bestyrende

og formynderisk på en sådan måde, at projektet ikke kan få ben at løbe på i virkeligheden

blandt de frivillige aktører og selve naturparken, som skal bære projektet videre efter

projektets afslutning. Følgende uddrag udfolder denne problematik i forhold til etablering af

stier og adgangsforhold, som er et af naturparkens helt store udfordringer, da størstedelen af

naturparken er privatejet og har begrænset adgang i regi af naturturisme og friluftsliv.

DS: Ja. Altså der er det jo, altså i forhold til stier og adgangsforhold for så vidt angår

lodsejere, så er det jo et spørgsmål om at tage gummistøvlerne på og spørge den enkelte

lodsejer. Det har Anders jo haft succes med i forhold til sporet ved Sønderød for eksempel og

andre steder, men det som er vigtigt, det er at når der er mange, der har små lodder, så skal der

bare én, der siger nej, så kommer man ikke forbi dér. Så handler det jo om at have en plan a,

plan b og plan c for sine stiforløb. Det handler også nogle gange om, hvem det er, der spørger,

om hvad og hvornår. (DS, bilag 1)

Dittes beretning om at skulle tage gummistøvlerne på og gå dør fra dør til de enkelte

lodsejere for at få dem overtalt til at komme ombord forklarer hvorfor uendelige mængder af

arbejdstimer kan forsvinde i denne forhandling, hvis der ikke fra start smedes hvor jernet er

varmt og der allerede er engagement fra lodsejernes side. Succeshistorien fra sporet ved
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Sønderød (som blev oprettet i regi af Spor i Landskabet (Spor i Landskabet, 2012)) vidner

yderligere om, at arbejdet med at etablere stier er præget af enorm relation finesse, da

lodsejernes accept af naturparkens ønsker om at udvikle adgangsforhold er afhængig af,

hvem der spørger, hvad der bedes om og hvornår. Dette skyldes øjensynligt modstridende

interesser om brugen af arealerne inden for naturparken, som - for at vende tilbage til

tidligere pointer - kan forekomme uafklaret i den initiale aftale, der indgås mellem

naturparken og lodsejerne, idet de bliver overtalt til at lægge jordarealer til

naturpark-modellen i landskabet.

Én ting er at hjælpe naturparken med at få en geografisk afgrænsning, hvor mindst 50% er

beskyttet natur, en anden ting er at åbne op for den brede vifte af aktiviteter, naturparken skal

levere til kommunerne. Hvis én lodsejer driver en god forretning ved at åbne sine områder op

i forbindelse med jagtsæson, kan det være en svær overtalelsesproces at få denne lodsejer

ombord på at lægge jord til officielle ruter, der potentielt kan mindske værdien af arealet som

jagtområde. Hertil kommer de sædvanlige fordomme fra lodsejeres side om, at besøgende

sviner og forstyrrer (Buciek, 2019), hvilket kan få kommunernes ønske om, at naturparken

skal varetage natur- og kulturformidling, løfte undervisningsopgaver og styrke friluftslivet

hos kommunens borgere, til at falde væsentligt ned på listen over, hvad der reelt er muligt for

naturparken.

Nedenstående billede (billede 3) er taget i foråret 2022 ved Sporet i Tissø (som ligeledes blev

oprettet i regi af Spor i Landskabet (Spor i Landskabet, 2012)), hvor en af de bærende

lodsejere besluttede sig for at trække sig ud af samarbejdet, der ellers gjorde det muligt at

bevæge sig rundt på arealerne omkring Tissø Vikingecenter ved sydvest-siden af Tissø (som

også er privatejet og nærmest utilgængelig for færdsel med undtagelse af 1 kajakklub, 1

udsigtspost ved Tissø Vikingecenter og 1 fuglekiggerspot ved nordvest-siden). Sporet var,

ifølge Anders, et af naturparkens mest velbesøgte spor (bilag 1) og var ligeledes velintegreret

i naturparkens geografi såvel som institution gennem både skiltning, indtegninger på kort,

foldermateriale og på hjemmesiden for både naturparken og spor i landskabet (www.spor.dk).
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(Billede 3. Skilt opsat ved Sporet v Tissø efter lodsejer trak sig og de facto fik sporet lukket. Foto: Nanna Byrnak-Storm)

At lodsejere trækker sig fra projekter om etablering af adgangsforhold er ikke noget nyt

fænomen, og eksemplet bringes ikke her som et væsentligt fund i sig selv. Eksemplet er dog

et væsentligt vidnesbyrd om den enorme tango, naturparken er nødt til at danse med de

involverede lodsejere, og hvad vigtigere er, at denne dans ikke kan stoppes, når den først er

sat i gang. Etableringen af stier må forstås som en relation til de enkelte lodsejere, som

konstant skal opretholdes, så selvom et projekt kan levere et kvantificerbart antal af stier, kan

dette - i realiteten - ikke betragtes som en leverance af adgangsforhold, men snarere leverance

af flere arbejdsopgaver til naturparken i kraft af den fortsatte og konstant plejning af

lodsejerrelationen, som skal vedligeholdes ud over projektets afslutning. Dette forstærker

behovet for at søge flere eksterne projektmidler for at kunne løfte opgaven, hvilket skaber en

spiral af mere eller mindre uforløste projekter, der konstant konstruerer og dekonstruerer

Naturpark Åmosen.

47



A: Okay. Så tænkte jeg… jeg lavede sådan en google søgning for at få et overblik

over nogle af de projekter af forskellig art der har været i NPÅ de sidste par år. Der

har været ret mange. Små og store projekter jeg aldrig har hørt om før og som jeg

heller ikke kan se spor af ude i virkeligheden. Og så kom jeg til at tænke på - i

forbindelse med borgerinddragelse og lodsejerinddragelse og så videre - om hvorvidt

dé oplever projekt-træthed?

DS: Ja. Og det kan jeg virkelig godt forstå. Det handler om… nu er man jo helt inde i

det, der handler om menneskers meningsskabelse… og det der her fool me once fool

me twice. Altså, vi bliver nødt til at lave noget, som er meningsfuldt, og som folk kan

se rykker noget om de selv har været med i og har ejerskab til, for ellers kommer man

ikke igen, så bliver det sådan noget fool me twice - så næste gang vi kommer ‘nej gå

væk med jeres projekter’. Og der er også den udfordring i det fordi mange af de

projekter som man typisk laver i hvert fald - og det vil jeg gerne rose nye veje for -

det er jo anlægsprojekter. Altså hvor man skal have noget fysisk. Hvis man så ikke har

tænkt driften ind, så står det jo bare dér og glor. Eller anvendeligheden. Det er jo en

generel udfordring i projektmidler, at der ikke er driftsmidler i det.

Spiralen af projekter har den negative afledte effekt, at de, til trods for deres velmenende

ønsker om borgerinddragelse og workshop-sessioner, er i risiko for at blive mødt af en kold

skulder af lokalsamfundet i kraft af tidligere konflikter eller mislykkedes projekter. Ditte

beretter om, at den konstante henvendelse kan hobe sig op til en vis projekttræthed under

parolen fool me once, shame on you; fool me twice, shame on me. Ditte peger yderligere på,

at et vigtigt udgangspunkt for succes er, at etableringen er forankret i lokalt ejerskab - at det

eksempelvis er foregået på initiativ af lokale ildsjæle - men selv dette engagement kan ikke

være en garant for, at det etablerede får lov at stå; folk mister interesse, flytter måske endda

væk, kommer i konflikt med hinanden eller på anden vis flyver fra reden.

Hvor eksemplet fra Sporet v. Tissø er forståeligt i den forstand, at det jo ér irriterende med

hundejere, der ikke overholder reglerne, er det et vidnesbyrd om den konstante dynamik, der

ulmer ude i mosen og står klar til at destabilisere de konstante forsøg på at samle naturparken.

Relationplejen er helt central, og her bliver det yderst kompliceret, når flere brugsinteresser af

de samme arealer (eller dele af et samlet areal) er i strid mod hinanden og sætter en bremse

for udviklingen. Naturparken kan derfor ikke bare beslutte sig for (eksempelvis i en større
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projektramme og med tilhørende million-bevilling) at gå all in på den del af naturparkernes

formålsbestemmelse, der vedrører en styrkelse af naturturisme (med den forventning, at

formidling af natur- og kultur samt styrkelse af friluftslivet gemmer sig heri), da disse

initiativer skal allignes med eksempelvis jagtinteresser eller de lokales interesser i at få lov at

bo i fred og ro ‘og have naturen for sig selv’, når de nu er flyttet på landet for at komme væk

fra mennesker (bilag 1). Omvendt vil en satsning på jagtinteresserne begrænse mulighederne

for at udvikle på natur- og kulturformidlingen eller friluftslivet, og så fremdeles.

Konfliktakserne og de modstridende blik på parkens udvikling er på en måde

selv-destruerende for stabilisering af naturparken, og Naturpark Åmosen kan i selve

imødekommelsen af Friluftsrådet mangefacetterede formålsbestemmelse ikke imødekomme

dem. Naturparkens opgave er derfor en konstant opvejning af en række interesser og de

enkelte aktørers (lodsejere, foreninger, ildsjæle, kommunerne) plads i naturparken. Det, der

konstituerer parken som rum er måske i virkeligheden de kampe, der her kæmpes om at høre

til eller ikke høre til.
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Konklusion

Udviklingen i forvaltningen af by- og landzonerne i Danmark skal ses i lyset af en større

politisk økonomi, der gennem en systematisk gennemgang vil afsløre, hvordan forvaltningen

både inden og uden for byerne har bevæget sig fra en mere bestyrende forvaltningspraksis til

en mere entreprenøriel. Konsekvensen af den entreprenørielle forvaltning er en langt større

sammenvævning mellem offentlige og private aktører og et stort fokus på at udvikle det

specifikke sted frem for territorier som helheder. Analysedel 1s vekslen mellem byzonerne og

landzonernes udvikling tydeliggjorde denne udvikling med udgangspunkt i etableringen i de

tre park-typer i Danmark, nationalparker, naturparker og naturnationalparker. Sættes

naturparkerne i relation til denne udviklingslinje er det tydeligt, at naturpark-modellen er et

symptom på en mere neo-liberal forvaltningspraksis, hvor det offentlige indtager en mere

passiv rolle idet, kommunerne i højere grad drives som virksomheder.

Analysedel 2 går denne rolle i sømmene og viser, at Naturpark Åmosen konstrueres i

samspillet mellem en institutionalisering af et geografisk afgrænset område, men at denne

velmenende tanke om samarbejde dog er i risiko for at blive kompliceret af de ubalancer, der

kan opstå i naturparken som institution og den geografiske afgrænsning i sig selv. For

naturparken er relationerne og rollefordelingen væsentlig sværere at gennemskue. Dette

skyldes et såkaldt myndighedsvakuum, som opstår af de ubalancerede forhold mellem den

værdi, naturparken skal producere for kommunerne, og den værdi, som naturparken realistisk

kan producere. Analysedel 3 undersøger produktionen af værdi i Naturpark Åmosen og

finder, at prisen for naturpark-modellens produktion imidlertid er uklar, og det økonomiske

argument fra tidligere analayse fremstår generelt vagt, da det ligeledes er svært at

gennemskue, hvordan produktionen af disse forventede indsatser rent faktisk foregår i

praksis, hvorfor der er risiko for misforståelser mellem parterne, her naturparken og

kommunen. Myndighedsvakuumet forstærkes også i kraft af princippet om frivilligt

engagement blandt de lodsejere, der lægger areal til naturparken og naturparkmodellens

grundlæggende afhængighed af projektbaseret udvikling i kraft af finansieringsmodellen for

naturparkerne. Finansieringsmodellen bidrager til Naturpark Åmosens fremtræden som en

bastard hybrid mellem på den ene side at skulle producere en uigennemskuelig værdi for

kommunerne jf. Friluftsrådets beskrivelser, og på den anden side udvikle sig selv som samlet

enhed, hvilket analysedel 4 undersøger nærmere. Analysedel 4 finder, at den projektbaserede

udvikling ikke nødvendigvis løser den mere bestyrende og formynderiske tilgangs problemer,
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da projektet i sig selv forudsætter en til tider stram projektbeskrivelse og kvantificerbare

målsætninger med hensyn til at kunne skaffe finansiering hos fondene, hvilket bryder med

den nødvendige agilitet. Naturpark Åmosen er derfor i risiko for at blive konstrueret inden for

disse snævre projektrammer, hvilket også indebærer en nærmest uundgåelig dekonstruktion

ved projektets tidslige afslutning, hvis der ikke er finansiering til at drifte projektets

etableringer og formåen videre. Den projektbaserede udvikling kan ses som en

selvforstærkende spiral, der søger at forsone og stabilisere, men i samme omgang forårsager

konflikter og nedbryder eventuelt stabilitet; dette skaber på den ene side en

projektafhængighed for naturparken og en projekt-træthed hos lokalsamfundet.

Konfliktakserne og de modstridende blik på parkens udvikling er på en måde

selv-destruerende for stabilisering af naturparken, og Naturpark Åmosen kan i selve

imødekommelsen af Friluftsrådet mangefacetterede formålsbestemmelse ikke imødekomme

dem. Naturparkens opgave er derfor en konstant opvejning af en række interesser og de

enkelte aktørers (lodsejere, foreninger, ildsjæle, kommunerne) plads i naturparken. Det, der

konstituerer parken som rum er måske i virkeligheden de kampe, der her kæmpes om at høre

til eller ikke høre til.
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