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Videnskabelse som grundlag for demokratisk 
naturplanlægning 

Resumé 
Den politiske fremhævelse af borgerinddragelsens nødvendighed i naturforvaltningen 
er senest kommet til udtryk i den aktuelle udvikling af et dansk nationalparkkoncept. 
Herved er nationalparkudviklingen samtidig den foreløbige kulmination på flere års 
kritik af den rationelle planlægningstradition indenfor dansk naturforvaltning. En 
planlægningstradition der har ekskluderet borgernes direkte deltagelse i udformningen 
af mål og strategier indenfor naturforvaltningen og som på mange måder kan hævdes 
har været i konflikt med samfundets demokratiske værdier. Det er i det perspektiv, at 
denne artikel rejser spørgsmålet om, hvordan samfundsvidenskaben kan bidrage til 
udviklingen af en mere reel borgerinvolverende og bæredygtig planlægning. Med afsæt 
i sociologen Mogens Hansens historiske planlægningsanalyse ”Fra 
planlægningsoptimisme til nedskæringspolitik”, beskriver artiklen den rationelle 
naturplanlægnings udvikling i Danmark, og hvordan denne planlægning er i konflikt 
med nogle af samfundets demokratiske værdier. Artiklen argumenterer for en mere 
radikal transformation af den offentlige forvaltning med henblik på en mere 
demokratisk og – bred forstand – bæredygtig form for planlægning. I artiklen peges der 
på utilstrækkeligheden ved den traditionelle politologiske terminologi om ”top-down” 
versus ”bottom-up”, og der peges på behovet for en mere gennemgribende gentænkning 
af henholdsvis planlæggernes og borgernes rolle. Artiklens forfattere gør i den 
forbindelse op med forestillingen om den neutrale planlægger og det traditionelle 
videnshierarki i planlægningen. Et muligt samfundsvidenskabeligt bidrag til 
transformationen af den offentlige planlægning kunne ifølge artiklen udvikles med afsæt 
i aktionsforskningen. Med vægt på borgernes myndiggørelse og med vægt på 
planlægningen som en dannelsesproces for borgere såvel som for professionelle 
planlæggere, kunne aktionsforskningen være en mulig metodeudvikler og brobygger 
mellem forskellige vidensformer.  Artiklen hævder ikke at have løsningen på 
spørgsmålet, om det er muligt at generere en klart defineret, konsistent og operationel 
definition på, hvad reel demokratisk borgerinddragelse i naturforvaltningen er, men 
lader spørgsmålet stå åbent som en forskningsmæssig udfordring. 

Indledning 
Med afsættet i et eksplicit udtrykt politisk ønske om at inddrage borgerne i udviklingen 
af et eller flere danske nationalparkkoncepter, er den igangværende diskussion om, 
hvordan planlægningen og demokratiet kan gøres mere sammenhængende, blevet 
forstærket. Denne artikel forsøger at sætte det demokratiske og planlægningsmæssige 
krydsfelt ind i en historisk teoretisk kontekst, og påpeger behovet for nye orienteringer 
omkring begrebet borgerinddragelse i naturforvaltningen og nye metoder til at håndtere 
selv samme med. Dette gøres ved at sætte beskrivelsen og analysen af den danske 
rationelle planlægningstradition ind i et historisk dansk demokratiteoretisk perspektiv 
og påpege de muligheder, som aktionsforskningen indeholder for genereringen af nye 
samarbejdsformer, der sætter fokus på borgernes myndiggørelse i naturplanlægningen. 
Konklusionen på analysen er, at der i forhold til en reel demokratisk involvering dels er 
behov for et nyt syn på hverdagslivet som et potentiale i naturplanlægningen og dels 
behov for udviklingen af nogle institutionelle rammer og en institutionel kapacitet som 
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er i stand til at facilitere metoder, der tager udgangspunkt i det liv folk lever, og de 
opfattelser og drømme, de har omkring brugen og beskyttelsen af naturen.  

Nationalparkudviklingen 
Med den netop påbegyndte udvikling af et eller flere nationalparkkoncepter i Danmark 
via en række pilotforsøg forskellige steder i landet, er involveringen og deltagelsen af 
borgerne, eksplicit gjort til et centralt tema.1 Miljøministerens fokusering på borgernes 
deltagelse i udviklingen af et nationalparkkoncept, ligger i forlængelse af de sidste 
årtiers forsøg på at udvikle en planlægnings og forvaltningsform, som forfølger et 
demokratisk ideal, hvor borgerne ikke blot formelt og repræsentativt udgør fundamentet 
for de politiske beslutninger, men hvor de også reelt og på lige fod er med til at 
formulere deres ønsker og behov, samtidig med at de indgår som aktører i den konkrete 
og daglige forvaltning.2 Der ligger i den eksplicitte fokusering på involveringen af 
borgerne i nationalparkudviklingen, en implicit kritik af den måde hvorpå 
naturforvaltningen hidtil har involveret borgere på og dermed også en kritik af den 
hidtidige planlægning på det naturpolitiske område. 
 
I det følgende vil vi argumentere for, at fokuseringen på involveringen af borgerne i 
planlægningen, ikke kun er en instrumentel kritik af den måde planlæggerne de senere 
år har forvaltet på, men også en kritik af de vilkår den herskende planlægning er 
underlagt. Vilkår der især knytter sig til myndighedernes anvendelse af et udefineret og 
ofte modsætningsfyldt rationalitetsbegreb. Et rationalitetsbegreb, som på en og samme 
tid forsøger at udøve både en rationel og en radikal planlægning, men ikke stiller 
spørgsmålstegn ved sit eget værdigrund. Planlægningens rationalitetsbegreb har derfor 
en indbygget modsætning til et mere deltagerorienteret og deliberativt demokratibegreb.  

Planlægning 
En ofte anvendt måde at kategorisere planlægning på, er at inddele de forskellige 
planlægningsopfattelser som henholdsvis tilhørende det moderne eller det post-moderne 
(subsidiært det sen-moderne). At se på planlægning i relation til den historiske 
samfundsudvikling, gør det lettere at sætte planlægningen ind i en samfundsmæssig 
kontekst fordi der hermed skabes en forståelse for det eller de værdigrundlag, der er 
primat for den enkelte planlægningsmodel eller tradition. For det moderne gælder, at det 
med sine rødder tilbage til oplysningstiden, bygger på et værdigrundlag, hvor 
objektivismen og troen på fornuft og rationalitet er det bærende element.3 Det post- 
eller sen-moderne, er derimod et opgør med det modernes rationaler, som op til i dag 
har været styrende for samfundsudviklingen. 

Begrebet 
Når man beskæftiger sig med begrebet planlægning, beskæftiger man sig samtidig med 
et felt, hvor antallet af de perspektiver man kan anlægge er utallige og hvor 
terminologierne er mangfoldige.  
 

                                                 
1 Udtrykt ved flere lejligheder af miljøminister Hans Christian Schmidt, senest den 14. september på et 
offentligt møde på Fuglsøcentret om pilotprojekt på Mols. 
2 Andersen, Johannes; Andersen, Jørgen Goul og Torpe, Lars: Hvad folket magter. Demokrati og afmagt” 
DJØF Forlag, København 2000.  
3 Kaare Pedersen: Postmoderne planlægning - mellem kritik og styring, GRUS nr. 49, Ålborg 1996. 
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“Stort set enhver forfatter, som beskæftiger sig med planlægning, har sin egen 
udlægning af begrebet….” 4 

 
For at operationalisere planlægningsbegrebet, kan man anlægge to overordnede 
betragtninger. Den ene betragtning er overvejende teknisk operationel, og har fokus på 
metoder og strategier, ofte med en vægt på kvantificerbare størrelser. Den anden 
betragtning indeholder de aspekter, som ikke umiddelbart lader sig kvantificere, f.eks. 
kulturelle normer og uformelle strukturer. Hvor den teknisk-operationelle betragtning 
som regel er orienteret mod planlægning på mikroniveau er den anden betragtning mere 
orienteret mod makroniveauet og fokuserer især på de elementer, der er determinerende 
for planlægningens udformning og praksis. For begge betragtninger gælder det - når de 
anvendes på samfundsmæssigt niveau - at det er planlægningens målsætning der er det 
styrende element og at der i denne målsætning implicit ligger en forventning om et 
samfundsmæssigt fælles bedste. 
 
Udfra en makroorienteret planlægningsbetragtning gælder det for de fleste definitioner 
af begrebet planlægning, at der i korthed er tale om nutidens forsøg på at tilrettelægge 
fremtiden.5 En så kort formulering åbner imidlertid op for, at stort set alle tænkte 
menneskelige handlinger kan karakteriseres som planlægning og i et samfundsmæssigt 
perspektiv er der derfor ønskeligt med en lidt strammere beskrivelse. En sådan kunne 
f.eks. være - med hjælp fra fra Barclay M. Hudsons6 - “En til samfundets fælles bedste, 
forudseende formulering af målsætninger, strategier og implementering.”  Denne 
formulering af begrebet planlægning kan dog ikke i sig selv hævdes at udgøre en 
definition, og den dækker da også over flere forskellige modeller for, og opfattelser af, 
begrebet planlægning. De forskellige planlægningstyper har hver for sig en egen 
forståelsesramme og terminologi, der dækker over forskellige præmisser, samt en større 
eller mindre grad af centralisering af specifikke målsætninger og strategier. 
 
Hudson selv identificerer fem forskellige arketyper af planlægning. Disse kalder han for 
henholdsvis Synoptic (“sammentrængt/overskuelig” 7) planning, Incremental (“gradvis” 
8) planning, Advocacy (“advokerende”) planning, Transaktive (“overskridende”) 
planning  og Radical (“radikal) planning. Hvor de tre første planlægningstyper er 
bærere af en høj grad af centralisering og nogle på forhånd fastlagte præmisser, 
udtrykker de to sidste typer en højere grad af decentralisering og tilpasning til den 
sociale kontekst. Uden at gå ind i en detaljeret udredning af Hudsons 
planlægningskategorisering, kan man i et moderne/postmoderne perspektiv sige, at de 
fem modeller repræsenterer et spekter fra en moderne planlægningsopfattelse henimod 
en postmoderne planlægningsopfattelse, med Synoptic planning som det ene yderpunkt 
og Radical planning det andet. Det ligger naturligvis implicit i en sådan kategorisering, 
at ingen planlægningstyper optræder alene indenfor en bestemt referenceramme, der er 
derimod næsten altid tale om blandingstyper. 9 

                                                 
4 Mogens Hansen: Fra planlægningsoptimisme til nedskæringspolitik, Sociologisk Institut, Københavns 
Universitet, 1985 side 17. 
5 Ibid. 
6 Barclay M. Hudson: Comparison of Current Planning Theories: Counterparts and Contradictions, i 
Journal of the American Planning Association, Volume 45, Number 4, 1979.. 
7 Også kaldet “rationel komprehensive planning”. 
8 Især udviklet af Charles Lindblom under begrebet “muddling through”. 
9 Jerome L. Kaufman: Comment til Comparison of Current Planning Theories: Counterparts and 
Contradictions, i Journal of American Planning Associations, volume 45, nr. 4, Oktober 1979.  
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Den dominerende planlægning 
De fleste er enige om,10 at den fremherskende planlægningsforståelse indenfor den 
moderne planlægningstradition er den model som Hudson kalder Synoptic planning, 
eller på dansk rationel planlægning. Der er ligeledes bred enighed om, at den rationelle 
planlægning har været den dominerende planlægningsforståelse siden 
industrialiseringen og at de faktorer og begivenheder der tilsammen skabte grundlaget 
for denne planlægningsskole, den dag i dag har betydning for samfundsreguleringen. 
 

“Trangen til det såkaldt rationelle har vel altid spillet en rolle i samfundslivet, 
men det var først med industrialderens fremvækst, at ideerne blev rendyrket, og at 
de for alvor kom til at præge udviklingen. Man kan også sige, at der med den 
fremvoksende industrialisering blev skabt et så voldsomt behov for en 
»konsekvent« og »logisk« adfærdsvidenskab, at den rationalistiske skole måtte 
blive den dominerende. Det blev den da også, og har været det siden. 
Tidsmæssigt begynder de rationalistiske ideer for alvor at brede sig omkring 
1800, svarende til, at det var her, den unge fremstormende industrialisme 
begyndte sit erobringstogt …” 11 

 
Hudson karakteriserer den rationelle planlægning som en, der på baggrund af objektive 
data teknificerer beslutningerne ved anvendelse af let forståelige standardmetoder. 
Netop p.g.a. den rationelle planlægnings teknificering og anvendelse af let forståelige 
metoder, bliver skalaen i planlægningen ofte så omfangsrig, at planen aldrig, eller kun i 
begrænset omfang bliver implementeret. Medens andre planer søger at minimere gabet 
mellem beslutninger og implementering, medfører rationel planlægning ofte 
produktionen af flere planer. 
 
Set i et udviklingshistorisk perspektiv, har klassisk samfundsorienteret 
planlægningsteori i Danmark rødder tilbage til oplysningstidens rationalitets- og 
fornuftsidealer. Planlægningens samfundsmæssige manifestation kom dog først for 
alvor til udtryk med dannelsen af den borgerlige nationalstat og i overgangen til 
kapitalistisk produktion og til det opståede behov for at regulere den hastige udvikling 
af byerne. De første eksempler på civil offentlig planlægning i Danmark, var da også 
udarbejdelsen og vedtagelsen af kloakplaner for København.12 At det hovedsageligt var 
indenfor byudviklingen, at den offentlige planlægning manifesterede sig, hænger i følge 
Mogens Hansen sammen med et paradoks. På den ene side var det styrende nøglebegreb 
for det i midten af 1800-tallet etablerede borgerlige demokrati, individets frihed. Det 
nye borgerlige demokrati afviste grundlæggende enhver form for statslig intervention 
og anså markedet som den eneste legitime samfundsregulator. På den anden side 
medførte denne laissez-faire statsopfattelse, at de sundhedsmæssige og demografiske 
følger af netop markedskræfternes frie spil, antog en sådan karakter, at produktionens 
tilgang af billig og effektiv arbejdskraft blev truet. For Danmarks vedkommende kom 
stort set al planlægning i mange år efter industrialiseringen, derfor til at dreje sig om, 
dels at optimere vilkårene for produktionen og dels at afbøde de sundhedsmæssige og 
demografiske følger af markedsmekanismerne, der hvor de var værst, d.v.s. i de hastigt 
voksende byer.13 

                                                 
10 Barclay M. Hudson op. cit., Mogens Hansen op. cit. Arne Gaardmand: Plan & Metode, Arkitektens 
Forlag og Planstyrelsen, København 1991 etc. 
11 Arne Gaardmand ibid. side 15. 
12 Mogens Hansen op. cit. 
13 Ibid. 
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Figur 1. Engels byplanlægningsmodel gengivet i Arne Gaardmands Plan & Metode.14 

Det var dog først i forbindelse med den økonomiske verdensdepression i 20’erne, at 
politikere og økonomer af frygt for at samfundets klassemodsætninger kunne medføre 
en omvæltning af det politiske og økonomiske system, begyndte at gøre op med den 
liberalistiske statsopfattelse. Den økonomiske og politiske verdenskrise medførte et 
behov for en ny politik og et opgør med liberalismens hellige køer. Et centralt bidrag til 
dette opgør var økonomen Keynes værk The General Theory, som netop gjorde op med 
nogle af den neo-klassiske økonomis grundlæggende principper om markedets 
adskillelse fra staten. Mogens Hansen understreger her det paradoks som den liberale 
stat står overfor ved at skulle forkaste dens laissez-faire statsopfattelse for at beskytte 
individets frihed. Dette paradoks er af den ungarske sociolog Karl Mannheim blevet 
kaldt “planning for freedom”.15 Samfundsmæssig regulering ved statslig intervention 
blev efterhånden et legitimt redskab til at sikre social, politisk og dermed også 
økonomisk orden, og debatten i begyndelsen af århundredet, om man overhovedet 
skulle benytte planlægningen som garant for det borgerlige demokratis overlevelse i 
industrisamfundet, blev omkring 1950 skubbet i baggrunden og erstattet af diskussionen 
om god planlægning. 
 

“Jo mere tydelig og fastslået et faktum dette blev, jo mindre rolle spillede det for 
mange politikere og især samfundsvidenskabsmænd, som var orienteret mod 
praktiske problemer, om planlægning fra et teoretisk synspunkt var foreneligt med 

                                                 
14 “Denne mærkelige maskine illustrerer en sammenfattende og kontinuerlig - løbende - planlægning. 
(…) modellen er angiveligt et af resultaterne af et 3-årigt udviklingsprojekt, som det engelske 
miljøministerium iværksatte omkring 1975.” Arne Gaardmand: Plan & Metode, op. cit. side 12 - 13. 
15 Mogens Hansen op. cit. side 12. 
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demokrati og frihed. Det afgørende var, at planlægning tilsyneladende var et 
effektivt middel….” 16 

 
Helt i tråd med den rationelle planlægnings grundlæggende mission - at beskytte den 
samfundsøkonomiske udvikling - blev den næste store opgave for planlægningen i 
Danmark efter 2. Verdenskrig, at finde en løsning på det af blandingsøkonomien skabte 
problem, at velfærdssamfundets ukontrollable vækst, nu frem for at beskytte 
produktionen, begyndte at true den. For at imødegå denne trussel blev der op igennem 
1950’erne, -60’erne, -70’erne og -80’erne sat forskellige initiativer i søen for at bremse 
væksten i den offentlige sektor. Et paradoks i udviklingen var, at der blev lagt op til en 
væsentlig strammere centralistisk makroøkonomisk regulering, herunder en strammere 
styring og kontrol af det kommunale udgiftsniveau, samtidig med at der var en stigende 
erkendelse af nødvendigheden af at få skabt en decentral og folkelig deltagelse.17 
 

“En øget planlægningsindsats afhænger i høj grad af, at folk kan se, at det nytter 
noget og derfor aktivt medvirker til den "lokale" udvikling af planlægningen. En 
for stram central styring kan kvæle den lokale kreativitet og ansvarlighed, men 
folk på decentrale niveauer skal dog vide, at de ikke kan føre en politik, som 
afviger grundlæggende fra regeringens politik” 18 

 
Nogle af de mest betydelige konsekvenser vi i dag oplever af den centraladministrative 
planlægningsudvikling er, at der via en markant indskrænkning af kommunernes 
økonomiske frihed, samtidig er sket en svækkelse af det decentrale beslutningsniveau, 
samtidig med at det centraladministrative niveau er markant styrket. Noget der bl.a. er 
sket ved organisationsstrukturelle ændringer og som - på bekostning af de enkelte 
ressortministerier - først og fremmest har styrket budgetdepartementet og 
finansministeriet. For yderligere at styrke kontrollen over udgiftsudviklingen i den 
offentlige forvaltning er der op gennem 1970’erne, desuden sket en gennemgribende 
sektorisering af den centraladministrative planlægning og forvaltning. 

Historiens relevans 
Pointen med at se på den rationelle planlægning i et historisk udviklingsforløb er, at det 
er i denne udvikling, at man skal finde de elementer som i dag udgrænser samfundet fra 
at finde og vælge alternative løsningsmodeller på relevante problemstillinger. Man kan 
således konstatere, at de løsningsmodeller man har fundet på samfundsmæssige 
problemstillinger, ligger direkte i forlængelse af byplanlægningens teknificerede 
traditioner. 
 
At den teknificerede måde at tænke planlægning på, har været den dominerende, 
skyldes mindst to årsager. Den ene er den, at al planlægning på samfundsmæssigt 
niveau i Danmark, helt op til begyndelsen af 1960’erne, blev varetaget af mennesker 
med en teknisk uddannelse, fortrinsvis arkitekter og ingeniører. Først i begyndelsen af 
1960’erne erkendtes behovet for også at inddrage andre fagligheder planlægningen, om 
end mange af disse blot videreførte den teknificerede måde at tænke planlægning på, 
ikke mindst indenfor økonomien, jævnfør de førnævnte forsøg op i sidste halvdel af 
1900-tallet på at styre væksten i den offentlige sektor. Den anden årsag til at den 
                                                 
16 Ibid. side 14. 
17 Analogien til myndighedernes bestræbelser på at skabe en folkeligdeltagelse i naturforvaltningen og til 
at ansvarliggøre borgerne i forhold til de politiske målsætninger er åbenbar.  
18 Mogens Hansen op. cit. side 101. 
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teknificerede planlægningstradition blev fastholdt, skyldes givetvis, at der heri ligger en 
indbygget forestilling om en videnskabelig og endegyldig rationalitet. Selvom de fleste 
planlæggere er sig bevidste om planlægningens problemer med at leve op til 
planlæggernes målsætninger om videnskabelig objektivitet og politisk neutralitet, 
formidles denne bevidsthed sjældent ud til de berørte parter. 
 

“Når planerne lægges frem for de berørte befolkningsgrupper fremstår de som et 
resultat af videnskabeligt analysearbejde, som har inddraget alle relevante 
forhold. De mål, som planerne sigter mod, ser på denne baggrund ud som de 
bedst tænkelige, der tager hensyn til en fornuftig udvikling af samfundet og 
tilgodeser alles interesser i rimeligt omfang.” 19 

 
Teknificeringen af planlægningen har betydet, at primært den positivistiske 
videnskabstradition er blevet det legitimerende og receptanvisende redskab i 
samfundsplanlægningen. Planlægningens naturvidenskabelige ideal er således blevet 
overført til de sociale systemer med det centrale problem til følge, at samfunds-
planlægningen ikke formår at behandle de reelle samfundsproblemer, hvorfor der ofte 
blot sker en reproduktion af problemstillingerne. 

Planlægningen i et demokratisk perspektiv 
Som det er fremgået, så har den rationelle planlægnings selverkendte “akilleshæl”, helt 
tilbage fra etableringen af det borgerlige demokrati, været konflikten mellem individets 
frihed og samfundets behov for at intervenere i denne frihed. 
 

“….hvor politiske beslutninger kan gå på tværs af den private planlægning. 
Offentlig planlægning kan karakteriseres som indgreb, der sætter rammer for de 
private borgeres handlinger.” 20 

 
Uagtet at der har været perioder, hvor konflikten har haft en mindre fremtrædende plads 
på den politiske dagsorden end andre perioder, så har den samfundsmæssige 
planlægning med forskellige midler, altid forsøgt at legitimere sit beslutningsgrundlag. 
Op til slutningen af 1960’erne og begyndelsen af 1970’erne formåede teknificeringen 
og videnskabeliggørelsen af planlægningen i vid udstrækning at legitimere 
planlægningen, i og med at løsningerne på aktuelle problemstillinger med videnskabelig 
tyngde, kunne fremstilles som de bedst tænkelige. Den samfundsmæssige debat om 
demokratiets vilkår i 1960’erne, medførte imidlertid et behov for at finde andre 
værktøjer til at supplere teknificeringens legitimering af planlægningen, især i relation 
til den fysiske planlægning, hvor den centralistiske planlægnings intervenerende 
karakter havde størst problemer med at fastholde legitimiteten. Op gennem 1970’erne 
blev planlovssystemet derfor udviklet med henblik på at decentralisere den fysiske 
planlægning mest muligt, indenfor rammerne af den økonomiske samfundsplanlægning. 
 
I forhold til sektoriseringen i 1970’erne kan det godtgøres, at der faktisk var en 
forventning om, at det sammen med gennemførslen af kommunalreformen, rent ville 
være muligt at decentralisere planlægningen og herved i højere grad at tage hensyn til 
lokale interesser. Forventningerne blev dog ikke opfyldt, da det ikke var muligt at 

                                                 
19 Ibid. side 26. 
20 Ibid. side 47. 
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forene den rationelle planlægnings neoklassiske værdigrundlag med en faktisk 
decentralisering af planlægningen. 
 

“En ting viser sektorplanlægningens udvikling imidlertid helt klart, nemlig at 
forventningerne til, at udbygningen af sektorplanlægningen skulle kunne fremme 
realiseringen af en planlægning, der gav større spillerum for lokale ønsker og 
behov, ikke blev indfriet.” 21 

 
I et demokratisk perspektiv, kan man sige at planlægningens grundlæggende værdier, 
samt teknificeringen og videnskabeliggørelsen af planlægningen, har skabt to 
overordnede problemer. For det første har det dominerende værdigrundlag medført at 
alle samfundsmæssige planlægningsforslag, der ikke tager udgangspunkt i en 
økonomisk neoklassisk planlægningsforståelse, på forhånd har langt vanskeligere ved at 
indgå i planlægningen. For det andet har teknificeringen og videnskabeliggørelsen af 
planlægningen givet planlæggeren en forholdsvis stor politisk magt. På trods af at det 
samfundsmæssige ideal nok er at planlæggeren skal være neutral og objektiv, så vil 
planlæggerens politiske og filosofiske ballast - og dermed planlæggernes personlige 
opfattelse af problemerne - nødvendigvis få betydning for de valg planlæggeren 
foretager. Så selvom teknificeringen og videnskabeliggørelsen er med til at lukke af for 
den samfundspolitiske debat, bliver planlægningen ikke afpolitiseret.  
 

“…er dette med til at bremse den politiske debat om målsætningerne som af den 
grund imidlertid ikke bliver mindre politiske. Planlæggerne bliver på denne måde 
politikere, selv om idealet for de fleste er at være uafhængige rådgivere. (…) 
Midlerne fremstår lige så indiskutable som målene i de planer, der fremlægges for 
de berørte befolkningsgrupper, hvilket bidrager til at gøre planlæggernes arbejde 
politisk.” 22  

 
Mogens Hansen peger på, at forsøgene i 1970’erne og op i 1980’erne på at udvikle en 
mere decentral planlægning, af nogle er blevet set som et udtryk for et brud med den 
klassiske planlægningstradition. Ud fra en empirisk analyse af plansystemernes 
udvikling og teoretiske overvejelser, påpeger han, at det nok er sandt, at der er tale om 
forsøg på brud, men at det erkendelsesmæssige indhold i det planlægningsteoretiske 
grundlag er det samme som i de klassiske planlægningsteorier, og at man derfor ikke 
kan betragte udviklingen som et reelt brud. De forskelle og uenigheder, man i dag ser i 
de planlægningsteoretiske modeller på samfundsmæssigt niveau, handler i højere grad 
om skala, kompleksitet og realisme, end om at ændre ved planlægningens neoklassiske 
værdigrundlag. Yderpunkterne repræsenteres på den ene side af troen på, at det er 
muligt at nå en given målsætning ved analytisk at vælge mellem mange alternativer 
(rationalistisk-komprehensive), og på den anden side af troen på at målopfyldelsen kun 
kan ske på baggrund af få alternativer og ved opnåelsen af en konsensus mellem flere 
samfundsmæssige magtcentre (“muddling-through” eller incremental planning.) 

Planlægningen i dag 
Følges udviklingen op gennem 1990’erne og ind i det nye årtusinde, er der grundlag for 
at hævde, at de økonomiske aspekters betydning for planlægningen, sådan som de blev 
formuleret i 1970’erne, på mange måder og i udpræget grad er videreført. Ikke mindst er 

                                                 
21 Ibid. side 133. 
22 Ibid. side 27-28. 
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det økonomiske jerngreb om det “lokale selvstyre” blevet strammet betragteligt23 ud fra 
den politiske målsætning, at Danmark skal tilpasses det globale marked. Der er således 
ikke grundlag for at antage, at den samfundsmæssige planlægnings værdigrundlag og 
karakteristika er væsentligt forandret. Planlægningens forsøg på videnskabeliggørelse 
og dens demokratiske underskud præger fortsat de problemstillinger, der behandles 
politisk såvel som videnskabeligt. 
 
Som beskrevet har der i den rationelle planlægning altid eksisteret et ambivalent forhold 
mellem planlægningen og de demokratiske rammer planlægningen befinder sig i. Det er 
derfor ikke underligt, at det ofte er ud fra demokratiske normer, at kritikken af den 
samfundsmæssige planlægning rejser sig, eksempelvis indenfor naturforvaltningen. 
Dette illustreres bl.a. af det paradoks, at myndighederne i en række konkreter sager – 
ikke mindst op igennem 1990’erne – på den ene side har søgt at inddrage og 
delagtiggøre borgerne i planlægningen, og på den anden side netop er blevet kritiseret 
for ikke at have inddraget borgerne. I et planlægningsorienteret perspektiv har 
planlægningen har altså også her reproduceret de samme problemstillinger, som den 
eksplicit har søgt at undgå.  
 
I et mere demokratiorienteret perspektiv, må man sige, at der er en diskrepans mellem 
myndighedernes opfattelse af - eller normer for - borgerinddragelse og befolkningens 
opfattelse af samme. Dette er ikke nødvendigvis et udtryk for to svar på det samme 
spørgsmål, men nok snarere et udtryk for, at de problemstillinger, som er knyttet til den 
dominerende planlægningstradition i Danmark, blokerer for udviklingen af en 
institutionel kompetence i forvaltningen, som formår at opstille nogle stærkere 
succeskriterier for planlægningen. På baggrund af de senere års stadigt stigende 
politiske pres for i højere grad at inddragende borgerne i planlægningen,24 kan man dog 
stille sig selv det spørgsmål, om der er en udvikling i gang, som kan danne grundlag for 
et ændret planlægningsparadigme og/eller udviklingen af en institutionel kapacitet som 
bedre vil være i stand til reelt at involvere borgerne i planlægningen eller dele af den. 
Udviklingen på det naturpolitiske kunne være et tegn på en sådan udvikling. 

Demokrati 
Grundlæggende kan man identificere to hovedfaktorer bag bestræbelserne på en større 
direkte inddragelse af borgerne i planlægningen. For det første har den rationelle 
planlægnings ekspertliggjorte selvlegitimering, sammen med en stadig mere 
veluddannet og individualiseret befolkning, skabt en sådan afstand mellem borgerne og 
planlægningen, at borgerne i stigende grad er blevet udgrænset fra at bidrage og deltage 
i debatten. For det andet har de samme forandringsprocesser, der har drevet 
globaliseringen, forandret demokratiets traditionelle grundlag, nemlig den geografiske 
ramme. Det lokale er pludselig blevet globalt, og det globale er blevet lokalt. Groft sagt 
kan man sige, at den første faktor ud fra et myndighedsperspektiv, drejer sig om 
implementering og legitimering, medens den anden faktor, ud fra et borgerperspektiv, 
handler om behovet for kontrol over egne sociale såvel som fysiske grænser. Man kan 
sige at samfundsudviklingen har skabt, ikke blot et ønske om borgerinddragelse i 
planlægningen, men lige så meget gjort en mere reel borgerinddragelse til en 
forudsætning for planlægningen.  

                                                 
23 Bl.a. jævnfør Rasmus Emborg: Lykketoft tager politkere i skole - Hårdt greb om lokalpolitik, Poltiken 
den 6. janaur 1998. 
24 Johannes Andersen, Lars Torpe og Jørgen Goul Andersen op. cit. 
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Implementering og legitimering  
Som tidligere omtalt er der indenfor de seneste ti år skabt en øget bevidsthed omkring 
den rationelle planlægnings ekspertliggjorte distancering fra borgernes eget 
erfaringsgrundlag. En bevidsthed som bygger på det forhold, at befolkningen er blevet 
reduceret til tilskuere i forhold til den samfundsmæssige regulering af deres egen 
tilværelse. At der overhovedet er skabt en bevidsthed om denne problemstilling, skyldes 
en stigende erkendelse af, at befolkningens deltagelse i planlægningen er nødvendig, 
hvis planlægningen skal realiseres i samsvar med de udtrykte intentioner. Udover at 
denne problemstilling i årtier har beskæftiget samfundsforskere ser det nu ud til, at også 
politikere og planlæggere25 er begyndt at forstå det nødvendige i en sådan inddragelse.  
Eksperter alene løser ikke miljøproblemerne.  
 

“Kun i det omfang hverdagsmennesker involveres i formulering af argumenter for 
miljøregulering og således bliver en del af en politisk kulturel dannelsesproces, 
vil der langsigtet kunne tales om miljøregulering, der har kulturelt funderet 
omsorg for naturen som en lige så selvfølgelig grundpille som 
ekspertkommissioners anbefalinger og risikoanalyser.” 26 (Min understregning) 

 
Problemstillingen i forhold til implementeringsaspektet knytter sig således ikke kun til 
den mekaniske gennemførsel af samfundsmæssige målsætninger - om f.eks. økologisk 
bæredygtighed - ved hjælp af stringente og formelt udformede metoder. De post-
moderne målsætninger har sammenlignet med den traditionelle fysiske planlægning, 
medført krav om en social og kulturel integration med naturgrundlaget, hvilket i forhold 
til implementeringsaspektet betyder, at det i langt højere grad handler om evnen til at 
skabe og udvikle et grundlag for den sociale og kulturelle integration med 
naturgrundlaget. Man kan derfor sige, at de samfundsmæssige målsætninger - mere end 
nogensinde og uagtet deres ofte abstrakte formuleringer - for overhovedet at blive 
realiseret, fordrer planlægningsstrategi, der nedbryder skellet mellem idé og virkelighed. 
Et skel som er skabt af en tolkningsmæssig barriere, der har medført, at borgeren ikke 
forstår og taler det ekspertbaserede sprog, som driver den politiske dagsorden, og som 
har medført at “eksperten” tilsyneladende ikke forstår den virkelige verdens 
kontekstuelle sammenhæng27 og mening. Det sidste fordi den ekspertbaserede viden 
adskilles fra den gennem livet oparbejdede erfaringsdannelse, og gøres til en abstrakt 
størrelse for borgerne.28  
 
Ønsket om en stærkere inddragelse af borgerne i planlægningen bunder som nævnt ikke 
kun i implementeringsproblematikken, men også i spørgsmålet om demokratisk 
legitimering.29 Bindeleddet i den danske kooperative forvaltningstradition, mellem 
befolkning og myndigheder, har i mange år været organisationerne, og den danske 
organisationskultur er på mange måder blevet en del af dansk demokratisk 
selvforståelse. Naturforvaltningen er i dag et af de områder, hvor den kooperative 
magtdeling er slået stærkt igennem og dermed blevet et centralt element for 
planlægningens legitimering og udvikling. Rødderne til denne kultur går tilbage til 

                                                 
25 Jeppe Læssøe op. cit. 
26 Peder Agger og Kurt Aagaard Nielsen: Viden er magt – en refleksion over demokratisering og 
ekspertise i miljøreguleringen, i Jesper Holm, Bente Kjærgård og Kaare Pedersens: Miljøregulering – 
tværfaglige studier, Roskilde Universitetsforlag 1997 side 87. 
27 Peder Agger og Kurt Aagaard Nielsen op. cit. 
28 Jeppe Læssøe op. cit. 
29 Peder Agger og Kurt Aagaard Nielsen op. cit. 
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1800-tallet og til udviklingen af højskoletraditionen, af andelsbevægelse, og af 
arbejderbevægelsen, herunder etableringen af aftalesystemet mellem arbejdsgiver- og 
lønmodtagerorganisationer.30 Specifikt på miljø- og naturområdet har de såkaldte 
græsrodsbevægelser siden 1960’erne haft stor betydning for, hvilke spørgsmål der er 
blevet sat på den politiske dagsorden.31 Udviklingen på miljø- og naturområdet har 
imidlertid også betydet, at græsrodsbevægelserne selv er blevet institutionaliseret og – 
med deres netværk af eksperter – selv er blevet til en slags myndigheder.32 Grænsen 
mellem myndigheder, organisationer og eksperter er dermed blevet udvisket. 
 

“Græsrødderne og deres organisationer ekspertificeres, og eksperterne og deres 
institutioner politiseres. Græsrodsfrontens stigende professionalisering er årsag 
til og/eller resultatet af faldende medlemsaktivitet. På ekspertsiden sker der 
forskydninger i retning af stigende afhængighed af det politiske system og dermed 
tab af forskningsmæssig og personlig frihed.” 33 
 
“Uanset at miljøorganisationerne møder stor sympati og har mange støtter, har 
deres stigende professionalisme snarere været med til at styrke barriererne 
mellem “spillerne på banen og tilskuerne” end til at nedbryde dem” 34 

 
Pointen ved at inddrage folk i planlægningen er altså ikke alene et spørgsmål om 
implementering og legitimering, men også et spørgsmål om at skabe større 
sammenhæng mellem tanke og handling, f.eks. i forhold til ønsket om en bæredygtig 
udvikling. Et ønske der ikke kun er et lokalt, et regionalt eller nationalt anliggende, men 
med internationale konferencer, konventioner og aftaler nu også er blevet et globalt 
anliggende. Udviklingen fra Rio-konferencen og den det deraf følgende Agenda 21-
arbejde, over en stadig større fokusering på internationale konventioner om 
biodiversitet, naturbeskyttelse og en bæredygtig udvikling, til det danske Wilhjelm-
udvalgs rapport En rig natur i et rigt samfund, udtrykker at naturforvaltningens fysiske 
og sociale rammer er forandret igennem de seneste år. Paradoksalt nok er det den 
samme globalisering af reguleringens målsætninger, som understreger nødvendigheden 
af at borgerne involveres lokalt hvis den globale målsætning om en mere bæredygtig 
udvikling skal nås.  
 

“Da lokal Agenda 21 tager et lokalt udgangspunkt, er det centralt, at der drages 
nytte af den lokale kompetence hos borgerne via en aktiv borgerinddragelse. 
Borgerne har nemlig indsigt i lokalsamfundenes kultur, som er nødvendig 
for at planlægge for områderne.”35 
 
”Det er udvalgets opfattelse at dialogen mellem lodsejere og andre lokale 
beboere og de lokale, regionale og centrale myndigheder skal udvikles og 
praktiseres i den daglige naturforvaltning og så tæt ved de lokale beboere 
som muligt. Det er ligeledes udvalgets opfattelse at et aktivt, lokalt 

                                                 
30 Jesper Pedersen: Miljøpolitik og samfundsøkologi, COS Forskningsrapport 1/1991, København 1991. 
31 Henning Schroll: Miljøreguleringens historie, i Jesper Holm, Bente Kjærgård & Kaare Pedersen (red) 
op. cit. 
32 Hans Peter Hansen: Foreningernes natur i Peder Agger, Anette Reenberg, Jeppe Læssøe og Hans Peter 
Hansens: Naturens Værdi, Gad 2002 side 99-108 
33 Peder Agger og Kurt Aagaard Nielsen op. cit. side 74. 
34 Jeppe Læssøe op. cit. side 12. 
35 Miljø- og Energiministeriet, Amtsrådsforeningen og Kommunernes Landsforening: Lokal agenda 21 - 
En introduktion til amter og kommuner, Miljø- og Energiministeriet, København 1995, side 5. 
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engagement og en bred forståelse for naturen er afgørende forudsætninger 
for at de natur- og miljøpolitiske målsætninger kan nås.” 36 

 
I relation til nogle af de store naturforvaltningssager op igennem 1990’erne, kan man 
dog sige, at der på det retoriske plan har været et stærkt udtrykt ønske om at inddrage 
borgerne i planlægningen. Men når det drejer sig om den mere konkrete og substantielle 
inddragelse har der nok været en tendens til forsat at legitimere allerede i forvejen 
vedtagne planer. En legitimering som er sket ved at følge de traditionelle kooperative 
mønstre for inddragelse af etablerede organisationer, samt ved en naturvidenskabelig 
argumentations teknik, at skabe én ekspertudviklet “sandhed”.37 Den sociale 
konsekvens af miljøreguleringens ekspertliggørelse er at befolkningen bliver 
marginaliseret fra de politiske processer. 
 

“Den almindelige politiske samtale har måtte vige pladsen for 
forhandlingsøkonomiens rationelle diskurser. Har man ingen ekspertviden eller 
forankring i organiserede interesser har man ikke store chancer for at gøre sig 
gældende i den demokratiske politiske styring. Hermed bliver der mindre og 
mindre plads til amatører i det politiske. Afstanden mellem idealet om folkestyre 
og den faktiske politiske ekspertliggjorte styringslogik bliver større og større.” 38 

Fysiske grænser 
Som allerede nævnt er det ikke tilstrækkeligt at henvise den demokratiske konflikt 
mellem individ og samfund, til udelukkende at skyldes en diskrepans mellem den 
forestillede demokratiske sociale samfundsorganisering og den faktiske 
samfundsorganisering. Også forandringen af de fysiske rammer for demokratiet, spiller 
en rolle. Udover at globaliseringen har betydning for den samfundsmæssige rolle 
naturen tillægges, har globaliseringen også været med til at forandre de fysiske grænser 
for både demokratiet og planlægningen. Billedet af det repræsentative demokrati 
indrammet af nogle klare geografiske rammer, med nationalstaten som den yderste, 
efterfulgt af regionale og lokale rammer, er af globaliseringen blevet opløst uden 
umiddelbar udsigt til at blive erstattet af nye rammer.  
 

“Hvad liberale demokratiteoretikere derimod ikke har forholdt sig nævneværdigt 
til er, at konstruktionen af et alle også kræver en afgrænsning at det geografiske 
råderum for demokratiet. Denne forglemmelse skyldes antageligt, at 
nationalstaten i en årrække har haft en hegemonisk position som samfundsmæssig 
organiseringsprincip” 39 
 

Forandringsprocessernes opløsning af demokratiets geografiske rammer, kan hævdes at 
skabe et behov for en ny demokratisk og konkret orientering. En orientering som sigter 
mod den grundlæggende funktion at beskytte det private mod den stigende intervention 
udefra, helt i tråd med det liberale grundprincip om privatsfærens ukrænkelighed, og 
som f.eks. kunne ligge til grund for markeringen af særinteresser. En styrkelse af denne 
påstand er det, at de interessekonflikter planlægningen eksponerer, mere end tidligere, 

                                                 
36 Wilhjelm-udvalget: En rig natur i et rigt samfund, Miljø- og Energiministeriet, København 2001. 
37 Ingeborg Svennevig og Laura Clausen: Naturen mellem lokal viden og videnskab i Peder Agger, Anette 
Reenberg, Jeppe Læssøe og Hans Peter Hansens op. cit. 
38 Henrik P Bang, Torben B. Dyrberg og Allan D Hansen Elite eller folkestyre - demokrati fra oven 
og/eller fra neden? GRUS nr. 51., Ålborg 1997 side 20. 
39 Eva Sørensen Brugeren og demokratiet, GRUS nr. 53, Ålborg 1997 side 82. 
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udgør en barriere i forhold til den samfundsmæssige målsætning: det fælles bedste. 
Hvem er det, der er fælles, og hvad er det, man er fælles om? 

Samfundets demokratiske grundværdier 
Som allerede indikeret er de problemer, den moderne planlægning står overfor, et 
produkt af en klassisk konflikt. På den ene side bygger samfundet på nogle 
grundlæggende liberale forestillinger om, at staten skal intervenere mindst muligt i den 
enkelte borgers liv. Disse forestillinger går helt tilbage til de borgerlige 
frihedserklæringer i 17- og 1800 tallet og tager deres afsæt i nogle grundlæggende 
principper om individets frihed og lighed. Principper som sigter på en beskyttelse af 
privatsfæren, og som er centrale i den stort set fra 1849 uforandrede danske Grundlov. 
På den anden side erkender samme liberale forestilling, at det er nødvendigt at 
samfundet organiseres institutionelt med henblik på at implementere det fælles bedste. 
Som tidligere beskrevet opstår konflikten, når grænsen mellem de to sæt af principper 
skal defineres, dvs. når de liberale principper udfordres af samfundsorganiseringens 
planlægning, eller omvendt - når planlægningens påståede objektive grundlag 
udfordrers, enten af massive interessekonflikter eller af en konkurrerende påstået 
objektivitet.  
 
En analyse af den klassiske konflikt kan operationaliseres ved at anlægge to 
perspektiver på det borgerlige demokrati. Det ene perspektiv er det sociale, altså det, 
som vedrører normerne for den samfundsmæssige demokratiske organisering, og det 
andet perspektiv er det fysiske 40 og det der vedrører normerne for den geografiske 
indramning af demokratiets udøvelse. Fælles for begge perspektiver gælder, at de 
grundlæggende handler om henholdsvis de sociale og de fysiske grænser for samfundets 
intervention i borgerens privatsfære41 og de til denne hørende rettighed, formelle såvel 
som ikke formelle. 
 
At hævde, at der eksisterer ét universelt demokratisk princip, hvorudfra normerne for 
demokratiets sociale grænser kan bestemmes, er ud fra en samfundsvidenskabelig 
forståelsesramme ikke mulig. Men at hævde at det vestlige liberale demokrati bygger på 
en række fællesnævnere i forhold til de føromtalte liberale demokratiske principper, vil 
der nok være bred enighed om. Spørgsmålet er så, om det er muligt - og evt. i hvilken 
udstrækning - at indkredse og identificere disse fællesnævnere eller normer.  
 
Et illustrativt forsøg på at beskrive det liberale samfunds demokratiske principper er den 
tyske sociolog Jürgen Habermas doktordisputats Borgerlig offentlighet fra 1962. 
Habermas forsøger heri at beskrive det borgerlige samfunds demokratiske selvforståelse 
og herudfra at analysere den klassiske konflikt mellem individ og samfund. 
Beskrivelsen af det borgerlige demokratis selvforståelse foretager han på grundlag af en 
historisk analyse af det liberale demokrati, begyndende tilbage i det antikke græske 
bystatssamfund. Analysen af den klassiske konflikt foretager Habermas på baggrund af 
en empirisk betragtning af samfundets faktiske demokratiske praksis. Kort sagt søger 
han at sammenstille det borgerlige demokratis ideal med det borgerlige demokratis 
virkelighed. 
 

                                                 
40 Eva Sørensen ibid. 
41 Jürgen Habermas: Borgerlig offentlighet, Gyldendal Norsk Forlag, Danmark 1976. 
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Figur 2. Habermas borgerlige demokratiske idealmodel. Egen model modificeret efter Torben Beck 
Jørgensen En introduktion til Habermas: Borgerlig offentlighed, Samfundslitteratur, København 
1978, side 12. 
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Figur 3. Habermas borgerlige demokratiske real model. Egen model efter Torben Beck Jørgensen 
En introduktion til Habermas: Borgerlig offentlighed, Samfundslitteratur, København 1978, side 33.  

 
I sin beskrivelse af den idealiserede borgerlige samfundsmodel, skitserer Jürgen 
Habermas42 en samfundsmodel inddelt i en række sociale rum, hvoraf det han kalder 
privatsfæren udgør det mest “hellige” og ukrænkelige. Privatsfærens status betyder, at 
det offentlige kun i ganske særlige tilfælde kan intervenere denne og i så tilfælde kun på 

                                                 
42 Vi er opmærksomme på, at anvendelsen af Jürgen Habermas indebærer et paradoks, idet netop Jürgen 
Habermas anses for at være en af samfundsforskningens helt store rationalister. Til dette skal det 
understreges, at demokratiet ikke hævdes som værende en modsætning til planlægningen, men som 
værende i en konkurrerende konflikt. Der er altså ikke tale om en sideordning af begrebet demokrati (og 
post-modernitet) på den ene side, og rationel planlægning (og modernitet) på den anden. Det der er 
afgørende ved anvendelsen af Habermas, er det demokratiske ideal - og dermed utopien - der ligger til 
grund for den samfundsmæssige praksis. At Jürgen Habermas så i sine senere arbejder ud fra en implicit 
rationalistisk tankegang udvikler og teoretisere idealet, anses i den forbindelse for mindre afgørende. 
Retfærdigvis bør det dog bemærkes, at Jürgen Habermas selv har givet udtryk for, at han er opmærksom 
på rationalismens begrænsninger, f.eks. i Karen Syberg: Habermas’ beklagelser, interview med Jürgen 
Habermas i Information den 26. september 1997. 
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baggrund af en demokratisk debat i rummet mellem stat og privatsfære, civilsamfundet. 
Først på baggrund af en beslutning, kaldet det offentlige ræsonnement kan samfundet 
intervenere i privatsfæren. Den samfundsmæssigt gældende “sandhed”, der danner 
grundlaget for statens handlinger er, i det idealiserede borgerlige demokrati den der 
fremkommer på baggrund af en fordomsfri diskussion mellem private borgere.  
 

“Den første forudsætning er etableringen af et samfundssystem, der rummer en i 
sin natur privat sfære, hvor en øvrighed eller offentlig myndighed ikke uden 
videre kan blande sig med påbud eller forbud. Noget er imidlertid fælles 
anliggender (typisk indre forhold - justits - og udenrigsforhold). Disse fælles 
anliggender afgøres ikke arbitrært af en statsmangt, men løsningen på det 
aktuelle problem findes i den diskussion, der fremkommer, når privatfolk samler 
sig til et publikum: det offentlige ræsonnement.” 43 
 
“Grundloven, konstitutionen, forfatningen og hvad man ellers kalder det, er 
derfor en rammebestemmelse en gang for alle, givet for at sikre den private sfære 
i forhold til den offentlige myndighed. Adskillelsen mellem samfund og stat er 
altså formelt set lovfæstet” 44 
 

I sin analyse af det borgerlige samfunds klassiske konflikt konstaterer Habermas, at 
årsagen skal findes i, at de sociale rum og deres funktion i samfundet er blevet 
forandret. Denne forandring har ført til en atomisering og marginalisering af borgerne 
og til skabelsen af en samfundsmæssig elite bestående af politikere, embedsmænd, 
medier, organisationer etc. Baggrunden for forandringen af de sociale rum, skal først og 
fremmest findes i den med industrialiseringen indførte neoklassiske økonomiforståelse 
og dennes dominans over samfundsstrukturen. En økonomiforståelse, som ikke er i 
stand til at varetage den regulering af samfundet som det oprindelig var ønsket for at 
sikre samfundet mod økonomiske konflikter, og som har nedbrudt skellet mellem staten 
og det offentlige: 
 

“ …det økonomiske system kan ikke garantere rationalitet - økonomiske konflikter 
bryder derfor ind i offentligheden. (…) De private stororganisationer antager 
halv-offentlig karakter og får delegeret offentlig myndighed, mens staten 
interventionerer samfundet, dvs. skellet mellem privat og offentlig nedbrydes”  45 

 
I forhold til Habermas analyse af det borgerlige samfunds klassiske konflikt, mellem 
borger og stat er der paralleller til Mogens Hansens analyse af den rationelle 
planlægning, ikke kun i forhold til samfundets ekspertliggørelse, men også i forhold til 
betydningen af det økonomiske neoklassiske værdigrundlag. I et nutidigt perspektiv kan 
man sige, at nedbrydningen af skellet mellem det private og offentlige forstærkes af den 
praktiserede planlægnings tvangslegitimerende karakter og af de fysiske rammers 
forandring.  

To demokratidimensioner 
Habermas’ beskrivelse af samfundets demokratiske selvforståelse, ligger på flere 
centrale punkter tæt op af en tidligere og ofte fremhævet dansk demokratibeskrivelse, 
                                                 
43 Torben Beck Jørgensen: En introduktion til Habermas: Borgerlig offentlighed, Samfundslitteratur, 
København 1978, side 12. 
44 Ibid. side 13. 
45 Ibid side 31. 
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nemlig Hal Kochs Hvad er demokrati? I denne advarer Hal Koch bl.a. mod en 
udvikling, hvor beslutningerne alene tages på baggrund af flertalsafgørelser eller tages 
alene af en samfundsmæssig elite. Med erfaringerne fra 1930’ernes og 40’ernes i klar 
erindring, var det for Hal Koch centralt at slå fast, at demokratiet kun formåede at 
overleve som styreform, hvis det blev vedligeholdt og udviklet, via borgernes aktive 
deltagelse i samtalen og dialogen, med henblik på hele tiden at definere samfundets 
fælles bedste. 
 

“Hvis afgørelsen er truffet på forhånd, og modpartens synspunkter aldrig bliver 
én et problem, så er forhandlingen virkelig blevet til tom ordskvalder og 
“parlamentarisk kævl”, som demokratiets strenge kritikere plejer at udtrykke sig. 
Men der, hvor sindet er åbent og respekten for de andres synspunkter og hensynet 
til helhedens interesse er levende, der vil man netop gennem det frugtbare møde 
og den oprigtige debat kunne nå resultater, som aldrig nås, hvor den ene part står 
alene og suverænt dikterer, hvad enten så denne ene part er en enevældig konge, 
en privilegeret overklasse eller et moderne politisk parti, der er stærkt nok til at få 
diktatoriske griller. At en afstemning ikke i sig selv er en sikker garanti for, at 
man har nået det rigtige resultat, og at altså flertallet ikke uden videre har ret, 
viser sig i det demokratiske samfund deri, at også det ved afstemning vundne 
resultat gøres til genstand for fri drøftelse og kritik. I en autoritær stat forstummer 
oppositionen, når afgørelsen er truffet.”46 (Egen understregning) 
 
“Almuen tog faktisk magten fra de intellektuelle. Men gik det så galt, som man 
havde profeteret? Kom dette til at betyde pøbelherredømme og anarki? 
På ingen måde. Det viste sig, at evnerne groede med kravene. Bønder og 
husmænd var ikke så umælende, som man havde troet.” 47 (Egen understegning) 

 
Hal Kochs fremhævelse af dialogens og myndiggørelsens betydning for den 
demokratiets overlevelse, understreger to forhold. For det første er demokratiet ikke 
givet med det repræsentative demokrati. Demokratiet er altså andet og mere end blot 
den repræsentative demokrati, hvilket komplicerer den traditionelle samfundsfaglige 
terminologi om enten ”top-down” eller ”bottom-up”. For det andet fordrer demokratiet 
en reel myndiggørelse af borgerne.  
 
Nutidens demokratiteoretiske udredninger kan på mange måder ses i direkte forlængelse 
af Hal Kochs understregning af demokratiets forudsætninger og Habermas’ analyse af 
den klassiske demokratiske konflikt mellem borger og stat. Således afspejles Hal Kochs 
og Habermas’ borgerlige demokratitolkning både i den såkaldte deltagerdemokratiske 
og – især – i den deliberative48 demokratimodel. Dvs. modeller som stiller sig kritiske 
overfor de demokratiforståelser, som blot fortolker demokratiet som en repræsentativ 
styreform, der skal sikre, at der tages hensyn til flest mulig præferencer – 
præferenceaggregeringsmodellen – og en samfundsform som blot skal sikre det enkelte 
individs basale rettigheder – konstitutionel rettighedsmodel.49 I modsætning hertil 
fordrer den såkaldte deltagerdemokratiske og den deliberative demokratimodel en aktiv 
borgerdeltagelse i de politiske processer på alle niveauer med henblik på udvikling af 

                                                 
46 Hal Koch: Hvad er demokrati?, Folkevirke-serien, Gyldendal, København 1960 side 21. 
47 Ibid. side 36. 
48 Som Habermas i øvrigt selv har været med til at videreudvikle på det teoretiske plan. 
49 Johannes Andersen, Lars Torpe og Jørgen Goul Andersen: Hvad folket magter - demokrati, magt og 
afmagt Jurist- Økonomforlaget 2000 side 6 – 7. 
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individet og udviklingen af en fælles politisk demokratisk kultur og identitet, dels en 
legitimering af demokratiske beslutninger igennem en fri debat.  
 
Lidt mere forenklet kan man sige, at de teoretiske analyser af demokratiet, afspejler to 
forskellige dimensioner af demokratiet, nemlig den vertikale – forstået som det 
repræsentative demokrati – og det horisontale demokrati – forstået som det 
myndiggørende og den dialogfokuserede del af demokratiet. Sidstnævnte er ved sin 
reelt borgerinvolverende karakter, samtidig forudsætningen for den enkelte borgers 
demokratiske dannelse og dermed også for skabelsen af en fælles demokratisk identitet.  

Institutionelle forandringer? 
I og med at udviklingen har undermineret rammerne for den hidtil gældende 
demokratiske praksis, kan den stigende politiske fokusering på den deltagerorienterede 
planlægning ses som et pres på at nedbryde skellet mellem det private og offentlige, og 
på den praktiserede planlægnings tvangslegitimerende karakter. Det er derfor ikke 
urimeligt at antage, at det, vi er vidne til nu, er et forsøg på at omfortolke den 
demokratiske og planlægningsmæssige praksis. Fra at hvile på et geografisk (stat, amt 
og kommune) og repræsentativt (konsensusel pluralisme) grundlag, flyttes tyngden nu 
over på et overvejende funktionelt grundlag. Et forsøg der verificeres af det sidste årtis 
fokusering på skabelsen af nye demokratiske og beslutningsorienterede udtryksformer 
og institutioner, med en stadig større vægt på det funktionelle element og med en stadig 
mere direkte inddragelse af den enkelte berørte borger. 
 

“Med opgivelsen af forestillingen om, at det politiske kan afgrænses til en bestemt 
sfære i samfundet, der er baseret på geografiske indflydelsesformer, er der åbnet 
op for, at en hel vifte af kollektive og individuelle indflydelsesformer kan 
kategoriseres som politiske og demokratiske.” 50 
 
“Is a third transformation of democratic limits and possibilities now on the 
horizon?” 51 
 

Hvis den demokratiske udvikling, vi har været vidne til i en årrække i Danmark, er et 
forsøg på en igangværende omfortolkning af det demokratiske værdigrundlag på 
mikroniveau, og hvis denne ikke følges op af tilsvarende forandringer på makroniveau 
vil det institutionelle system befinder sig i et større og større demokratisk vakuum. Et 
vakuum som embedsmanden/kvinden i den givne forvaltningsinstitution vil opleve, når 
han/hun skal implementere målsætninger og forene internationale aftaler og 
planlægning i stor skala, med borgerens grundlæggende demokratiske behov for at 
beskytte privatsfæren. Embedsværket vil måske nok have sit formelle og juridiske 
fundament i orden, men vil på den anden side miste sin demokratisk givne autoritet i 
forhold til den verden der skal planlægges og forvalte indenfor. Denne demokratisk 
givne autoritet er nødvendig, hvis planlægningen skal implementeres til et 
tilnærmelsesvis fælles bedste. Hvor embedsmanden tidligere havde et relativt stort 
råderum, skabt af borgerens demokratiske autoritet overfor den politiske proces’ 
repræsentative, konsensuelle og kooperative karakter, stilles han/hun nu overfor nye og 
anderledes krav.  
 

                                                 
50 Eva Sørensen op. cit. side 89. 
51 Robert A. Dahl: Democracy and its Critics, Yale University Press, London 1989, side 312. 
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Ud fra et deliberativt demokratiideal er politisk myndiggørelse et afgørende 
kriterium for demokratiets tilstand. Det er det i øvrigt også set med borgernes 
øjne(…) Det rejser naturligvis spørgsmålet om, hvordan man kan udforme 
institutioner, så de fremmer politisk myndiggørelse…52 

Myten om den neutrale planlægger 
Kendetegnende for den rolle, som planlæggeren har haft inden for den rationelle 
instrumentelle planlægning, har været rollen som den, der er i stand til at præge 
udviklingen i den ’rigtige’ retning ud fra fagligt ’rigtige’ prioriteringer. Planlæggeren er 
blevet sat i centrum som den, der på baggrund af udvalgte (oftest kvantitative) 
parametre gør status, opstiller målsætninger og fremlægger planer, der danner grundlag 
for beslutningerne og ideernes gennemførelse.53 Det er altså planlæggeren, som 
vurderer, hvilke mål der skal nås, og hvordan de skal nås, og når han/hun hidtil har haft 
den autoritet, er det ikke mindst med afsæt i forestillingen om den neutrale og 
uafhængige ekspert. Det er forestillingen om eksperten, der med afsæt i fagligt 
videnskabelige forudsætninger er i stand til at levere logiske og konsistente planforslag, 
udarbejdet på et objektivt og sagligt grundlag. 
 
Ud fra en demokratisk borgerinddragende vinkel bliver denne rolle imidlertid 
problematisk, idet den ud fra en metodisk betragtning indeholder en objektiverende54 
relation mellem planlægger og deltagende borger, som ikke orienterer sig i en 
demokratisk retning. Planerne skabes i enrum af forskeren selv, og som sådan er der 
måske nok tale om en dialog med deltagerne, men ikke med den hensigt at lægge op til 
forandring i fælles samarbejde  
 
Derudover opstår det paradoks, at det netop med afsæt i betragtningen af forskeren som  
uafhængig videnskaber, der indsamler objektive data med henblik på at implementere 
det fælles bedste, ofte viser sig, at planforslagene slet ikke er orienteret mod denne 
ideale fællesnævner. Snarere forekommer de ofte, i deres rationalitetsbestræbelser, at 
spænde ben for sig selv, fordi modsætningsforholdet mellem planlægningen og de, der 
planlægges for, bliver for stort og for virkelighedsfjernt. Når dette er tilfældet, er det 
ikke mindst, fordi der med afsæt i det tidlige målsætningskrav lukkes af for alternativer  
nedefra, såfremt de ikke passer ind i de foreliggende rammer. Denne indstilling skaber 
imidlertid problemer og hviler samtidigt på en myte – myten om den neutrale specialist. 
 
I virkelighedens verden eksisterer den neutrale specialist ikke, og idet der yderligere i 
praksis eksisterer et tæt parløb med det politiske niveau og dette niveaus værdibestemte 
holdninger, sker der ofte det i beslutningssammenhænge, at borgernes holdninger til 
naturens forvaltning bliver irrelevante. Den traditionelle holdning indenfor både 
planlægning og politik er det forhold, at samfundet normalt betragtes under et 
harmonisynspunkt,55 og ud fra et sådant synspunkt er det logisk, at man ønsker at hindre 
konflikter i at opstå, så samfundet kan fungere så gnidningsfrit som overhovedet muligt. 
Disse ønsker smitter af på f.eks. udvælgelsen af de data, der skal indgå i planprocessen, 
og allerede i statusdelen er der derfor ofte en dagsorden, som dikterer planernes 

                                                 
52 Jørgen Goul Andersen: Magt og afmagt: Nyt perspektiv på ”political efficacy” i Johannes Andersen, 
Lars Torpe og Jørgen Goul Andersen op. cit. side 148. 
53 Denne fremgangsmåde er beskrevet i Gaardmand op. cit. side 32 
54 Kurt Aagaard Nielsen i artiklen Eksperimentelle metoder og aktionsforskning I: Kvalitativ metode – fra 
metateori til markarbejde side 129 
55 Gaardmand op. cit. side 47 
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konkrete indhold. Dette skaber til gengæld utilfredshed hos og konflikter i forhold til en 
befolkning, som deltog i planlægningsprocessen ud fra den tro, at de reelt havde 
muligheder for at påvirke planerne, men det blokerer også for integrationen af ny og 
relevant indsigt fra neden. Sagt med andre ord: det eksisterende og dominerende 
vidensparadigme står i vejen for at erkende, hvad man ikke ved, selvom dette ukendte 
kan være ganske værdifuldt – eller måske snarere absolut nødvendigt for en langsigtet 
naturplanlægning! 

Den lokale viden 
Den nye og relevante, men oftest ukendte, indsigt fra neden – fra borgerne – er den 
indsigt, som ofte går under betegnelsen lokal viden, og når denne vidensform har så 
svært ved at blive integreret i planlægningen, skyldes det ikke mindst, at den ikke 
anerkendes som relevant anskuet ud fra en naturvidenskabelig betragtning. 
 
I modsætning til den videnskabelige og ’universelle’ viden om naturen adskiller den 
lokale viden sig ved at være ’lokal’ i den forstand, at den er tæt knyttet til folks 
erfaringer, og at den således ikke nødvendigvis gælder for andre geografiske områder 
end lige netop det lokale.56 Til gengæld rækker den over flere temaer: natur, kultur, 
samfund etc., og det er netop i den forbindelse, at den bliver en ressource i 
planlægningen. I og med at lokalbefolkningen bor i de områder, det drejer sig om, kan 
de bidrage med en detailleret viden om sammenhænge og forhold, som fagfolk udefra 
normalt ikke har forudsætninger for at kunne tilføre arbejdet. De kan også tilføre 
planlægningen en kritisk dimension om ikke-ønskværdige træk ved virkeligheden, som 
den harmonisøgende planlægningstradition normalt undgår, men som ikke desto mindre 
senere kan vælte en plan, fordi der ikke blev taget højde for den som udgangspunkt.  
Indsigt ’nedefra’ kan m.a.o. bidrage med et mere virkelighedsnært billede af 
lokalsamfundets liv, ressourcer og behov, som ikke alene indeholder de problemer, men 
også de løsninger som hverdagslivet indebærer for en langsigtet bæredygtig udvikling. 
 
Når den lokale viden skal formidles i forhold til eksperternes viden sker der imidlertid 
ofte to ting: Dels støder den imod målsætningen, i forhold til hvilken den betragtes som 
tidskrævende og forstyrrende, fordi eventuelle konfliktbilleder ikke harmonerer med 
den allerede retningsbestemte planlægningsproces. Dels kommer denne viden hurtigt til 
at virke utrolig banal og har svært ved at finde anerkendelse hos modparten. F.eks. kan 
lokale iagttagelser af fuglebestande og jordbundsforhold have svært ved at opnå 
anerkendelse og gennemslagskraft i en naturvidenskabelig kontekst, hvor det kun er 
standardicerede og kvantificerbare tællinger og målinger, som respekteres.57     
 
Hvis den lokale dimension skal tages alvorligt, er det altså først og fremmest 
nødvendigt at få skabt en gensidig anerkendelse mellem den lokale viden og 
eksperternes ditto. Natur er et globalt og videnskabeligt fænomen kendetegnet af love 
for definerede sammenhænge. Men det er også et komplekst socialt og kulturelt 
fænomen, og opnår man større indsigt i denne viden, vil man også kunne forholde sig 
konstruktivt kritisk til den lokale viden. Dette indebærer imidlertid også en erkendelse 
af, at videnskaben ikke kan stå alene som problemløser, og dermed en overskridelse af 
den principielle asymmetri, der ligger i, at planudkastene er udarbejde af ekspereter, 
mens borgerne højst kommer ind som dataleverandører. Det indebærer en erkendelse af, 

                                                 
56 Clausen og Svennevig op. cit. Side 114-116  
57 ibid. side 116 
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at det i stedet kunne være værd at begynde med begyndelsen: At spørge hvordan 
mennesker lever, hvad de ønsker, og hvilke problemer de har. 

Borgerdeltagelse som myndiggørende dannelsesproces 
Det, som en sådan dialogorienteret tilgang ville lægge op til, ville være en planlægning, 
som på en ny måde tog afsæt i lokale sammenhænge og nye samarbejdsformer mellem 
politikere, borgere og planlæggere, som tilsammen afklarede de mål, som samfundet 
skulle arbejde hen imod. En sådan tilgang kan også beskrives som en reel 
myndiggørelse af borgerne, idet myndiggørelse dels betragtes som et produkt af, at 
borgerne tages alvorlige og får det nødvendige rum at tale og handle indenfor, dels som 
et produkt af den dannelse, der følger med det fælles ansvar.  
 
I den forstand refererer myndiggørelse også til en demokratisk lære- eller 
dannelsesproces, idet udgangspunktet er, at demokratiske kompetencer og de bedste 
løsninger ikke nødvendigvis er noget, man nødvendigvis har, hverken borgerne eller 
eksperterne, men derimod noget, der kan tilegnes gennem aktiv dialog. Antagelsen er 
m.a.o., at borgerne gennem aktiv deltagelse øger deres demokratiske identitet og 
selvbevidsthed og kommer ud af rollen som tilskuere, hvis problemer og løsninger 
klares af eksperterne. I stedet peges på demokratiet som en aktiv livsform, hvor 
borgerne gennem debat og virke forholder sig til hinanden og tager ansvar for 
udviklingen.  
 
Endnu engang er der dog grund til at understrege, at det, at borgerne tages alvorlige og 
får det nødvendige rum at tale og handle indenfor, nødvendigvis også må indebære 
åbninger og ændringer på politisk-institutionelt niveau, som sandsynligvis også ville 
betyde afgivelse af magt og ansvar. For at kunne tale reel myndiggørelse skal borgerne 
ikke alene have følelsen af at blive taget alvorligt ved at blive tildelt nye muligheder for 
lydhørhed og dialog. Den demokratiske identitet får først rigtig substans og indhold, 
idet borgeren tildeles reel gennemslagskraft og mulighed for at påvirke beslutningerne. 
Myndiggørelsen bliver mao. først reel, idet borgerens motivation til at omsætte 
ressourcer og muligheder suppleres med reelle handle- og indflydelsesmuligheder. 
 

“Forståelsesmæssigt og strategisk indebærer det, at indsatsen for en bæredygtig 
udvikling må ses som en kulturel udviklings- og læreproces. Folkeinvolveringen 
handler om nødvendigheden af befolkningens deltagelse i denne proces. Ikke 
alene forstået som en politisk kraft til ændring af de strukturelle vilkår, der 
blokerer ønskelige og bæredygtige levemåder. Også en kulturel udviklings- og 
erfaringsproces der afsøger og oplyser, bearbejder og udvikler de ydre, såvel som 
de indre, betingelser for sådanne levemåder.” 58 

Planlæggerens nye rolle 
Ovennævnte forudsætninger for en reel borgerinddragelse indebærer et ændret 
planlægningsparadigme, som også omfatter ekspertens (planlæggerens og forskerens) 
rolle. Han/hun må ud af rollen som den, der alene sidder inde med svaret og løsningen 
på naturens problemer og behov, fordi en langsigtet naturforvaltning nødvendigvis må 
forankres i det levede liv. Ind må derfor til gengæld i større grad et nyt fokus på 
hverdagslivet og nogle nye samarbejdsformer, der kan bringe borgernes ressourcer frem 
og udvikle dem. 

                                                 
58 Jeppe Læssøe op. cit. side 13. 
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En omdefinering af forskerrollen indebærer derfor også en ny metodisk tilgang til 
borgerinddragelsen, som peger ud over den objektiverende relation mellem planlægger 
og borger, og i større grad lægger vægt på en forståelse af deltagernes egne behov og 
tolkninger. Et bud på en sådan hermaneutisk relation59 mellem planlægger og borger er 
den eksperimentelle aktionsforskning. Her indebærer det hermaneutiske aspekt en mere 
dialogisk forskerrolle, idet forskeren og borgere er i dialog om betydningen og 
tolkningen af, hvad det overhovedet er, der skal defineres som problemer og 
målsætninger indenfor naturforvaltningen. Idet planlæggeren opfatter vidensskabelsen 
som en forandringsorienteret proces imellem aktørerne i genstandsfeltet og 
forskeren/planlæggeren selv, løfter han/hun sig selv ud over den objektiviserende 
tolkningsramme. Tanken er, at forskeren, der forsøger at etablere en uafhængighed eller 
neutralitet aldrig kan nå sit mål, fordi ideen om den fordomsfri ekspert og de neutrale 
data er en myte: 
 

“En udelukkelse af subjektiviteten - d.v.s. objektivitet i naturvidenskabelig 
forstand - er i socialvidenskabelig forstand et umuligt projekt, idet forskeren selv 
er en part af den virkelighed der undersøges. Selv de mest anonyme forsøg på at 
“beskrive virkeligheden som den er” indebærer implicit en værdimæssig 
stillingtagen, idet det skjuler præmisserne og fastholder vores forståelse såvel 
som praksis indenfor de herskende rammer” 60 

 
Ud over at påpege det neutrale eksperiment umulighed er den antagelse desuden blevet 
formuleret af bl.a. den norske filosof Hans Skjervheim, at den virkelighed, som den 
neutrale forsker forsøger at stille sig op overfor, selv bliver til en konstruktion, med 
opnåelsen af en dårligere erkendelse af virkeligheden som en uheldig konsekvens. Med 
forskeren som subjekt, der observerer et objekt, opnår man mao. at skabe et kunstigt 
rum for samtale eller dialog, som kun har mening som konstrueret virkelighed til det 
formål at lave en undersøgelse. I modsætning hertil, påpeger Skjervheim, er der i alle 
dialoger et forandringsorienteret element, som betyder, at forskeren ikke blot må 
forholde sig til aktørernes sociale engagement, men også sin egen virkelighed. Derfor 
skal forskeren ikke tilstræbe uafhængigheden eller neutraliteten, men derimod engagere 
sig og sætte sin egen viden på spil61. 
 
Mange af de interessekonflikter, som præger naturforvaltningen, herunder ikke mindst 
de aktuelle pilotprojekter, beror som nævnt på, at den lokale viden og erfaringer ikke 
tages alvorligt, og dermed marginaliseres i debatten. Denne viden og erfaring 
indeholder også følelser som f.eks. angst og usikkerhed for fremtiden. Forud for 
etableringen af nationalparker, er angsten for forandringer inden for landbruget baseret 
på en frygt for, at en eventuel nationalpark vil blokere for en fremtidig indtjening og 
dermed også et fortsat eksistensgrundlag.  Blandt de lokale grønne interesser ser man i 
nationalparkidéen muligheder for en bedre naturbeskyttelse, men man er samtidigt også 
angste for den mulighed, at landbruget får for meget indflydelse og for, at en eventuel 
øget turisme vil føre til nedslidning af naturen.   
 

                                                 
59 Aagaard Nielsen op. cit. side 128-129  
60 Jeppe Læssøe: Folkeoplysningens opgave i indsatsen for en bæredygtig udvikling, Tværfagligt Centers 
arbejdspapir nr. 2, 1992, side 3. 
61 Aagaard Nielsen ibid. side 129-136  
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Indenfor sådanne interessekonflikter i naturforvaltningen ligger der en endnu meget lidt 
afprøvet udfordring i at italesætte denne angst, som ofte er blevet ignoreret af 
harmonisøgende og ekspertorienterede fremtidsbilleder. Idet forskerrollen og 
sandhedskriteriet ændrer sig, vil der eventuelt  med anvendelsen af en dialogorienteret 
metode opstå nye åbninger for at tage usikkerheden omkring naturens og kulturens 
fremtid alvorligt, og for i fællesskab, borgere og planlægger/forsker imellem at bruge 
den som drivkraft til forandring. Når konflikter, angst og usikkerhed ikke anses for 
noget negativt i sig selv, vil der eventuelt kunne opstå nye muligheder for ikke alene at 
bearbejde tidligere (negative)erfaringer, men også producere nye erfaringer omkring 
brugen af naturen.  

Konklusion 
Undersøgelser har vist, at borgere ikke er kortsynede eller ligeglade i forhold til 
beskyttelsen af naturen, når blot de får et ansvar og får mulighed for at integrere 
erfaringer fra deres hverdagsliv og de lokale udviklingsbehov i planlægningen.62 
Andre undersøgelser viser desuden, at mistilliden mellem myndigheder og borgere i 
mindre grad slår igennem på decentralt niveau.63 En styrkelse af den horisontale 
demokratidimension burde derfor have bedre chancer for at lykkedes indenfor den 
kommunale forvaltnings kompetenceområder end indenfor den centraladministrative 
forvaltnings kompetenceområder. Netop fordi nationalparkudviklingen, i regi af 
decentrale myndigheder, er lagt ud som en relativ åben opgave til borgerne i en række 
områder at definere, er det derfor oplagt at rejse spørgsmålet, om de politiske forsøg der 
gøres på at transformere demokratiet rolle, kan overvinde den ambivalens, der eksisterer 
i forhold til demokratibegrebet og den offentlige planlægnings anvendte 
rationalitetsbegreb, ved at overføre det politiske ansvar til lokale myndigheder?  
 
Som eksperiment betragtet er nationalparkudviklingen en unik mulighed for at udvikle  
nye planlægningsmetoder, der involverer hverdagsmennesker i formuleringen af en 
langsigtet miljøregulering. Mulighederne indenfor de igangsatte pilotprojekter, og det 
geografiske og institutionelle omfang, gør rent faktisk nationalparkudviklingen til et 
unikt demokratisk eksperiment. Måske kan aktionsforskningen komme til at indgå som 
et vigtigt led i denne udvikling, og dermed være med til at finde nye veje til at bryde det 
ambivalente forhold mellem naturplanlægningen og de demokratiske rammer, som 
denne planlægning befinder sig i. 
 
I hvilket omfang sådanne metoder vil vinde indpas i den fremtidige planlægning 
afhænger dog som nævnt af flere forhold. Dels skal vi som forskere og planlæggere 
blive væsentligt bedre til at kommunikere med borgerne. Dels er det nødvendigt at se 
borgernes myndiggørelse og genereringen af en kulturelt funderet omsorg for naturen 
som en dannelsesproces, hvor hverdagsmennesker i kraft af involveringen begynder at 
se sig selv som en del af en kollektiv helhed. Endelig må der nødvendigvis eksistere en 
erkendelse i det institutionelle system af, at en reel involvering af borgerne forudsætter, 
at de rette rammebetingelser er tilstede. Det drejer sig således ikke blot om at udvikle 
den såkaldte sociale kapital, men lige så meget om at udvikle en institutionel kapacitet, 
som kan facilitere deltagelsen og den nødvendige dialog omkring naturbeskyttelsen. 
                                                 
62 Et konkret eksempel på denne ansvarlighed er iværksættelsen af en større naturplan i Halkær Ådal. 
Naturplanen blev udarbejdet i forbindelse med et aktionsforskningsprojekt, der afsluttedes med rapporten 
Natur- og lokalsamfundsudvikling i Halkær Ådal i 2003. Projektet blev ledet af Kurt Aagaard Nielsen og 
Birger Steen Nielsen. 
63 Andersen, Johannes; Andersen, Jørgen Goul og Torpe, Lars op. cit. 



 

 24 

Spørgsmålet bliver da, om det er muligt at generere en defineret konsistent og frem for 
alt operationel definition på hvad reel demokratisk borgerinddragelse er i et socialt og 
institutionelt perspektiv? 
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