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Jordbrugsplanlægning og 
lovændringer

Disposition:

 10:15 – 10:55 Resultater og erfaringer fra 4 udviklingsprojekter 
om kommuneplanlægning for landbrugsbyggeri

– Planlægning, zonering og retningslinjer samt jordbrugsanalyse

 10:55 – 11:00 Kort pause

 11:00 – 11:15 Udviklingsprojekternes resultater set i lyset af 
kommende krav til jordbrugs- og kommuneplanlægning samt 
lovændringer 

– Nuværende regler for jordbrugsplanlægning

– Ny landbrugslovs planlægningsmæssige implikationer

– Kommende Grøn Vækst ændringer af planloven

 11:15 – 11:30 Inspiration fra Holland ?
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4 udviklingsprojekter om kommuneplanlægning for 
fremtidens landbrugsbyggeri

3 udviklingsprojekter om kommuneplanlægning for 
landbrugsbyggeri:

– Ringsted-projektet:

 Ringsted Kommune, COWI A/S

– Ringkøbing-Skjern-projektet:

 Ringkøbing-Skjern Kommune, Vestjysk 
Landboforening, Dansk 
Landbrugsrådgivning, Landscentret

– Favrskov og Randers og -projektet:

 Favrskov Kommune, Randers Kommune, 
KU LIFE / Skov & Landskab

1 udviklingsprojekt om jordbrugsanalyse:

– Sønderborg-projektet

 Sønderborg Kommune, LandboSyd, KU 
LIFE / Skov & Landskab, COWI A/S
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Afrapporteringer fra 4 udviklingsprojekter om 
kommuneplanlægning for fremtidens landbrugsbyggeri

Jordbrugsplanlægning og lovændringer25-10-2010



# 4

Zonering - Ringsted

ZONE Lovgivning og planer der påvirker placering og udformning
Restriktive (røde) områder for 
landbrugsbyggeri 

Byzone, lokalplaner (300 m bufferzone)

Lavbundsarealer

Afgrænsede landsbyer (ikke samlet bebyggelse)

Beskyttede naturtyper (NBL, § 3)

Sten- og jorddiger

Fredning (punkt- og arealfredninger)

Natura 2000-områder

Ammoniakfølsomme områder (husdyrbrug) (bufferzone I 300 m, ikke II til 1 km) 

Skærpede (gule) områder for 
landbrugsbyggeri 

Arealreservationer / byggelinjer / stier

Kirkeomgivelser

Spredningskorridorer

Større uforstyrrede områder

Skovrejsning / SFL-områder

Lempelige (grønne) områder 
for landbrugsbyggeri 

Beskyttelseslinjer (NBL) (skov, sø, å osv.)

Besøgsområder (rekreative)

Kulturmiljøer 

Perspektiv- og 
investeringsområder (hvide) for 
landbrugsbyggeri 

Ingen eller få planlægningsmæssige eller lovgivningsmæssige bindinger og restriktioner 
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Forslag til zonering
- hvide, grønne, gule og røde områder for landbrugsbyggeri
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Zonering sammenlignet med særlig værdifulde 
landbrugsområder

Andel af SVL-område

46%

19%

12%

23%
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Zonering sammenlignet med 
jordbrugsområder RP2005

Andel af Jordbrugsområde

49%

32%

9%
10%
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Zonering sammenholdt med landskabskarakterområderne

 Mønstret går igen !
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Zonering og eksisterende landbrug

Zone % Planteavl Svineavl Kvægavl Andet

Hvid 45% 47% 47% 48% 28%

Grøn 23% 25% 22% 19% 28%

Gul 12% 10% 9% 10% 28%

Rød 20% 19% 22% 22% 16%

I alt 100% 100% 100% 100% 100%
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Retningslinjer - Ringsted

Område Retningslinjer

Perspektiverings- og 
investeringsområder for 
landbrugsbyggeri 
(hvide)

- Områderne skal primært forbeholdes jordbrugsmæssige aktiviteter og 
anlæg
- Placering og udformning af landbrugsbyggeri skal søges tilpasset det 
omgivende miljø og landskab i henhold til gældende lovgivning

Område Retningslinjer
Lempelige områder for 
landbrugsbyggeri 
(grønne)

- Placering og udformning af landbrugsbyggeri skal tilpasses de 
kulturhistoriske og rekreative interesser
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Retningslinjer – Ringsted

Område Retningslinjer
Restriktive områder 
for landbrugsbyggeri 
(røde)

- Områderne skal så vidt muligt friholdes for nyetablering og udvidelse af 
bygninger og anlæg for jordbrugserhvervet

- Ved tilladelse til opførelse af nyt landbrugsbyggeri skal der - ud fra en 
konkret helhedsvurdering - stilles krav om nedrivning

Område Retningslinjer
Skærpede områder for 
landbrugsbyggeri 
(gule)

- Placering og udformning af landbrugsbyggeri skal tilpasses de 
landskabelige, kulturhistoriske, rekreative, natur- og miljømæssige 
interesser

- Ved tilladelse til opførelse af nyt landbrugsbyggeri kan der - ud fra en 
konkret helhedsvurdering - evt. stilles krav om nedrivning



#

Ringsted 
Kommuneplan 2009
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Zonering - Favrskov og Randers

Zone 1: Udbygningsområder Zone 2: Vurderingsområder Zone 3: Sårbare områder         

K
arakteristik

”Robuste” områder m. potentiale for 
landbrugsstruktur- udvikling og industrielt 
landbrugsbyggeri

Områder m. potentiale for 
strukturudvikling - med ikke-sårbare 
beskyttelsesinteresser og spredte 
lovbesk./reservationer

Særligt sårbare områder

M
ål/strategi

Landbruget har fortrinsret/gode 
muligheder for placering af nye 
landbrugsbygninger, bl.a. industrielt 
byggeri

Lokalisering mulig, når byggeriet ikke er 
i væsentlig konflikt med 
omgivelserne/planlæg-ningen og kan 
placeres under hensyn hertil. Krav om  
sårbarhedsanalyser og tilpasning

Godkendelse / tilladelse til byggeri kan ikke 
forventes

K
riterier –

udpegninger i 
kom

m
uneplan m

v. 

SVL og landzone uden større 
beskyttelsesinteresser, arealreservationer 
eller særlige tilpasningsbehov

SVL og landzone med 
beskyttelsesinteresser iht. 
Love+Reg/Kom.plan:
-Natura 2000 + lavbund
-Naturområder (eks+pot) og økol.forb.
-Værdifulde landskaber + geologi + 
kulturmiljøer 
-Kirkeomgivelser
-Friluftsområder
-Bufferzoner sårbarnatur
-Pot. Byvækstområder

Områder m. lovstatus og arealreservationer 
+ sårbare beskyttelsesinteresser, som er 
uforenelige med større byggeri

Jordbrugsplanlægning og lovændringer25-10-2010



# 14

Hovedstruktur: Zoneinddeling i 3 områdetyper:
1 Udbygningsområder   2 Vurderingsområder   3 Særligt sårbare områder



#

Zonering - fra Favrskov Kommuneplan 2009
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A. Konkretisering af administrationsgrundlaget:

1. I forbindelse med tilladelse eller godkendelse af nyt 
landbrugsbyggeri vil kommunens sagsbehandling foregå i 
overensstemmelser med ovenstående mål og vilkår for 
kommuneplanens tre områdetyper for lokalisering af stort 
landbrugsbyggeri.

2. Ved behandling af ansøgninger om stort landbrugsbyggeri vil 
kommunen stille krav om landskabstilpasning af byggeriets 
placering og udformning, med udgangspunkt i kommuneplanens 
mål for lokalisering af stort landbrugsbyggeri samt retningslinjer for 
landskabelige, kulturhistoriske, natur- og miljømæssige og rekreative 
interesser. Grundlaget skal være en grundig landskabelig og miljømæssig 
vurdering.

3. I områder, hvor kommunen har gennemført en 
landskabskarakteranalyse og evt. natur- og miljøhandlingsplaner 
og lokale områdeplaner, vil sagsbehandlingen foregå i 
overensstemmelse med de fastlagte mål for placering og udformning af 
landbrugsbyggeri og beplantning. Herudover vil sagsbehandlingen foregå i 
overensstemmelse med kom.’ værktøjskasse. 

4.   Det vil blive vurderet, om tilladelser/godkendelser til nyt landbrugsbyggeri 
bør betinges af nedrivning af ikke-bevaringsværdige landbrugsbygninger.

Retningslinjer - Favrskov og Randers
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B. Tilkendegivelser:

5.        Kommunen vil i løbet af den kommende planperiode gennemføre en 
landskabskarakter-analyse for kommunens landområder, med 
konkretisering af målene for placering og udformning af nyt 
landbrugsbyggeri. For ”Udbygningsområderne” (zone 1) og væsentlige 
konfliktområder i zone 2 vil kommunen søge at iværksætte en lokal 
områdeplanlægning i dialog med jordbruget mv., der kan danne 
baggrund for langsigtet koordinering af udflytning af større 
landbrugsbygninger. 

6.       Kommunen vil gennem sin øvrige planlægning og administration 
af støtteordninger, evt. jordopkøb og investeringer i 
infrastruktur arbejde for at realisere målene for lokalisering af 
landbrugsbyggeri i zone 1 + zone 2.

C. Opfordringer/henstillinger:

7.       Kommunen vil opfordre landbrugserhvervet til at indgå i en 
tidlig gensidig dialog med kommunen om strukturudvikling og 
planlægning  for en optimal lokalisering af nyt landbrugsbyggeri. 

Retningslinjer - Favrskov og Randers
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Zonering - Ringkøbing-Skjern

Rød - ingen udviklingsmuligheder

– Byzone/landsbyer – 300 m zone – sommerhusområde –
strandbeskyttelselinje – fredede områder – lokalplanlagte områder.

Gul – begrænsede/kortsigtede udviklingsmuligheder

– Natur – bl.a. § 3 områder.

– Kultur – kulturarv – arkæologi m.v.

– Planlægning – landskaber – kystnærhedszonen  - dynamisk 
byvækstzone 1000 m 

Grøn – landsigtede udviklingsmuligheder

- Resten
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Retningslinjer i forhold til landskabstyper.

– Klitkysten – uønsket.

– Fjordkysterne – vurderes i forhold til ind- og udsyn.

– Slettelandskabet – robust landskabstype – lavbundsområder
ikke egnet.

– Moræne – småskala – problematisk – vurderes nøje – må ikke 
bryde horisonten.

– Moræne – storskala – generelt som slettelandskabet – bør ikke 
bryde horisonten.

– Ådalene – generelt uegnede.

– Overgangslandskaberne – vurderes i forhold til de parametre 
der gælder de tilstødende landskabstyper.

– Det tekniske landskab – robust som følge af visuel forurening.

Zonering - Ringkøbing-Skjern
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Zonering - Ringkøbing-Skjern
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1. Som grundlag for den sammenhængende og helhedsorienteret kommunale 
planlægning i kommuneplanen og administration af den lovgivning der regulerer 
landbrugets lokalisering (husdyrbekendtgørelsen) af store husdyrbrug skal 
kommunens samlede arealer opdeles i 3 zoner og 8 landskabstyper med hver deres 
karakteristika.

2. Ved store husdyrbrug forstås: landbrug der får en samlet størrelse på over 250 DE, 
et bruttoetageareal på mere end 5.000 m2 inkl. opmagasinering og bygnings-
/anlægshøjder på over 12 m

3. Kommunens samlede arealer opdeles i følgende grøn, rød og gul zone og i 8 
karakteristiske landskabstyper:

 Grøn zone:

– Områder som gennem planlægning ikke er udlagt til byudvikling, ferie- og 
fritidsformål, infrastrukturanlæg, råstofinteresseområder og regionale 
graveområder dvs. områder som i princippet svarer til regionplanens primære 
jordbrugsområder eller som ikke er omfattet af særlige frednings- og 
beskyttelseslinjer, herunder de særlige byudviklingszoner (”den dynamiske 
bynærhedszone”, se nedenfor).

– For grøn zone skal gælde, at zonen hovedsagligt forbeholdes 
jordbrugsmæssige formål, herunder lokalisering af store husdyrbrugs 
bygninger og anlæg uden andre vilkår for husdyrbrugets bygninger og anlæg, 
end de vilkår der gælder for den landskabstype husdyrbruget er placeret i (se 
nedenfor under landskabstype).

Retningslinjer - Ringkøbing-Skjern
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 Gul zone (”dialogzone”):

– Områder som er omfattet af sårbar og beskyttet natur, særlige frednings- og 
beskyttelseslinjer, kulturhistoriske anlæg og spor og særlige sårbare/følsomme 
landskabstyper.

– Omkring alle bysamfund udpeges en dynamisk bynærhedszone til byudvikling. For 
byzonebyer er den dynamiske bynærhedszone en afstand af 1000m fra eksisterende byzone 
ud i det åbne land. For øvrige bysamfund er den dynamiske bynærhedszone en afstand af 
500 m fra afgrænsningen af bysamfundet i kommuneplanen ud i det åbne land. At 
bynærhedszonen er dynamisk betyder, at den retter sig mod de/den overvejende 
byudviklingsretning(er) for byudvikling til boligformål og fritidsformål

– For gul zone gælder, at lokalisering af store husdyrbrugs bygninger og anlæg i denne zone 
skal tilgodese hensynet til zonens udpegningsgrundlag.

 Rød zone:

– Områder som er eksisterende afgrænsede by- og sommerhusområder i kommuneplanen og 
som gennem planlægning er udlagt til byudvikling (se herom nedenfor), ferie- og 
fritidsformål, herunder sommerhusområder, infrastrukturanlæg, råstofinteresseområder og 
regionale graveområder, samt særligt beskyttet natur og særlige sårbare/følsomme 
landskabstyper.

– I rød zone indgår udpegningen af en 300m zone omkring alle byer, hvor indenfor etablering 
af nye og udvidelse af eksisterende husdyrbrug i princippet ikke kan finde sted, jf. 
lugtafstand/Husdyrbekendtgørelsen.

– For rød zone gælder, at lokalisering af nye store husdyrbrugs bygninger og anlæg i denne 
zone skal undgås og at udbygning af eksisterende landbrug til store husdyrbrug skal undgås.

Retningslinjer - Ringkøbing-Skjern
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– Klitlandskabet

 Sårbar og følsom landskabstype med udpræget værdifulde landskaber, hvor lokalisering af store 
bygninger og anlæg skal undgås

– Fjordkystlandskabet

 Sårbar og følsom landskabstype med mange værdifulde landskaber, hvor lokalisering af store 
bygninger og anlæg skal undgås i de kystnære dele af landskabet/kystnærhedszonen (ca. 1000) og i 
ud- og indsigtskorridorer indenfor kystnærhedszonen (ud- og indsigtskorridorer er arealer/områder 
hvor der er ubrudt visuel kontakt fra baglandet indtil 3 km fra kystlinien til kysten og vice versa)

 For fjordkystlandskabet skal/bør der, som led i den landskabelige vurdering ved lokalisering af store 
bygninger og anlæg, som efter kommunens konkrete vurdering vil medføre væsentlige, herunder 
væsentlige visuelle påvirkninger af omgivelserne, stilles krav om byggeriets og anlæggets 
udformning, placering og beplantningsforhold.

 Der skal desuden tages hensyn til landskabets indhold af og nærhed til kulturhistoriske, natur- og 
miljømæssige og rekreative interesser.

– Slettelandskabet

 Robust landskabstype hvor lokalisering af store bygninger og anlæg kan lokaliseres under 
hensyntagen til landskabets indhold af og nærhed til kulturhistoriske, natur- og miljømæssige og 
rekreative interesser.

– Små bakket morænelandskab

 Sårbar og følsom landskabstype, hvor lokalisering af store bygninger og anlæg, som efter 
kommunens konkrete vurdering, som led i den landskabelige vurdering, vil medføre væsentlige, 
herunder væsentlige visuelle påvirkninger af omgivelserne skal/bør ledsages af krav om byggeriets 
og anlæggets udformning, placering og beplantningsforhold.

 Der skal desuden tages hensyn til landskabets indhold af og nærhed til kulturhistoriske, natur- og 
miljømæssige og rekreative interesser.

 Der bør udarbejdes en særlig sårbarhedsanalyse af den konkrete placering som grundlag for 
sagsbehandlingen.

Landskabstyper og retningslinjer
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– Storbakket morænelandskab.

 Overvejende robust landskabstype hvor lokalisering af store bygninger og anlæg kan lokaliseres 
under hensyntagen til landskabets indhold af og byggeriets/anlæggets nærhed til kulturhistoriske, 
natur- og miljømæssige og rekreative interesser.

 I særlige tilfælde kan der udarbejdes en særlig sårbarhedsanalyse af den konkrete placering som 
grundlag for sagsbehandlingen.

– Ådalene

 Sårbar og følsom landskabstype med udpræget værdifulde landskaber, hvor lokalisering af store 
bygninger og anlæg skal undgås

– Overgangslandskaber

 Overvejende sårbar og følsom landskabstype, hvor lokalisering af store bygninger og anlæg, som 
efter kommunens konkrete vurdering, ved den landskabelige vurdering, vil medføre væsentlige, 
herunder væsentlige visuelle påvirkninger af omgivelserne skal/bør ledsages af krav om byggeriets 
og anlæggets udformning, placering og beplantningsforhold.

 Der skal/bør desuden tages hensyn til landskabets indhold af og nærhed til kulturhistoriske, natur- og 
miljømæssige og rekreative interesser.

 Der bør udarbejdes en særlig sårbarhedsanalyse af den konkrete placering som grundlag for 
sagsbehandlingen.

– Tekniske landskaber

 Robust landskabstype hvor lokalisering af store bygninger og anlæg kan lokaliseres under 
hensyntagen til landskabets indhold af og nærhed til kulturhistoriske, natur- og miljømæssige og 
rekreative interesser.

4. Som grundlag for og i forbindelse med tilladelse eller godkendelse af nyt stort 
landbrugsbyggeri(husdyrbrug) herunder udvidelse af eksisterende brug skal kommunens 
sagsbehandling foregå i overensstemmelse med de opstillede mål og vilkår i de opstillede zoner og 
landskabstyper og indenfor hver af disse tilgodese hensynet til naturen, miljøet, landskabet og de 
kulturhistoriske spor.

Landskabstyper og retningslinjer
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5. Ved sagsbehandling og administration af lovgivning, der regulerer landbrugets 
lokalisering (husdyrbekendtgørelsen) vil kommunen opfordre til at der indledes en 
tidlig dialog mellem myndighed og ejer, samt dennes rådgiver ved etablerings- og 
eller udvidelsesønsker af og til store husdyrbrug.

6. I den tidlige dialog bør indgå:

Udarbejdelse af tids- og handlingsplan for den enkelte ejendom eller for en flerhed 
af ejendomme eller et relevant større geografisk område, herunder 
godkendelsesprocedurer

En skitsemæssig ”masterplan” for udbygningen

Kommuneplanens retningslinjer for landbrugets lokalisering (nævnte mål og vilkår i 
zoner og landskabstypeområder)

7. Til opfølgning på handlingsplanen bør der kunne tilbydes udarbejdelse af en 
lokalplan, der giver mulighed for inddragelse af offentligheden og er med til at sikre 
det pågældende brug udviklingsmuligheder i sammenhæng med den øvrige 
kommuneplan. (Denne retningslinje er ikke en mulighed i dag i forhold til 
lovgivningen, men er i realiteten den essentielle problemstilling set ud fra 
en planlægningsmæssig synsvinkel og den essentielle udfordring for en 
hensigtsmæssig planlægning der skal afveje alle arealinteresser og de 
hensyn til natur og miljø, landskab og kulturhistoriske anlæg og spor der 
skal tilgodeses).

8. Ved administration og sagsbehandling af lovgivning der regulerer landbrugets 
lokalisering af bygninger og anlæg (husdyrbekendtgørelsen) bør projekter for store 
husdyrbrug altid ledsages af en visualisering af projektet i forhold til omgivelserne, 
som grundlag for den landskabelige vurdering i de røde og gule zoner og i de 
sårbare landskabstypeområder.

Retningslinjer - Ringkøbing-Skjern
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9. Ved administration og sagsbehandling af lovgivning, der regulerer landbrugets 
lokalisering af bygninger og anlæg (husdyrbekendtgørelsen) skal det samlede 
husdyrbrug ved sin placering og udformning opfattes som en samlet rationel, 
funktionel og visuel helhed, hvori indgår sammenhæng med landskab, beplantning 
og hensigtsmæssig (naturligt) byggefelt.

10. Når etablering af diverse fællesanlæg (såsom biogasanlæg, separering, andre 
energianlæg m.m.) udløser krav om lokalplan vil kommunen i sin planlægning og 
administration af lovgivning der regulerer landbrugets lokalisering af bygninger og 
anlæg se det i en sammenhæng med de tilknyttede husdyrbrug og planlægge for 
relationen til husdyrbrugene.

11. Ved administration og sagsbehandling af lovgivning, der regulerer landbrugets 
lokalisering af bygninger og anlæg bør der ved udflytning eller etablering af store 
husdyrbrug stilles krav om plan for logistik i forhold til eksisterende infrastruktur. 

12. Kommunen vil gennem sin planlægning og administration af støtteordninger, 
jordfordeling og investeringer i infrastruktur og evt. ejendomsopkøb arbejde for at 
realisere målene for lokalisering af de store landbrug/husdyrbrugs bygninger og 
anlæg i grøn og gul zone.

13. Ved administration og sagsbehandling af lovgivning, der regulerer landbrugets 
lokalisering af bygninger og anlæg skal der ved tilladelse/godkendelse af udflytning 
af og/eller etablering af nye store husdyrbrug foretages en vurdering af om der bør 
betinges en nedrivning af ikke-bevaringsværdige landbrugsbygninger på både 
ejendoms- og bedriftsniveau. 

Retningslinjer - Ringkøbing-Skjern
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 Planproceduren – tidlig dialog – en værdibaseret planlægning - på baggrund af 
kommuneplanretningslinjer - et tilbud og en henstilling.

– Fase 1 - vision

– Fase 2 – vurdering af beliggenhed - sårbart område

– Fase 3 – vurdering af beliggenhed – robust område

– Fase 4 – belysning af forudsætninger

– Fase 5 - tidlig dialog – kommune – konsulenter – landmand. Resultat –
handleplan – tidsplan – identifikation af barrierer

– Fase 6 – input til handleplaner

– Fase 7 – andet dialogmøde – tilretning af masterplan - lokalplan

– Fase 8 – sidste justering af projekt

– Fase 9 – ansøgning om miljøgodkendelse

– Fase 10 – miljøgodkendelse – vedtagelse af lokalplan

– Fase 11 – byggetilladelse

Tidlig dialog - proces
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Tidlig dialog
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(Forslag til) Ringkøbing-Skjern kommuneplan 2009 
(forventes vedtaget i november 2010)

Principperne om tidlig dialog ved nyetablering eller udvidelse af 
eksisterende husdyrbrug til mere end 250 dyreenheder - hvis landmanden 
ønske det - samt kortanalyserne om områdernes egnethed og om 
landskabstolkning skal i den kommende planperiode kvalificeres yderligere 
med henblik på deres implementering som retningslinjer i den næste 
revision af kommuneplanen. Se rapporten Udviklingsprojekt om 
Kommuneplanlægning for Fremtidens Landbrugsbyggeri i Ringkøbing-
Skjern Kommune, <link>. Se også temakortene: Områdernes egnethed for 
stort landbrugsbyggeri, <link>, og Landskabstolkning, <link>.
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 Varetagelse af de jordbrugsmæssige interesser i kommuneplanlægningen, 
herunder udpegning og sikring (ved retningslinjer) for særlig værdifulde 
landbrugsområder (planlovens § 11a, stk. 1, nr. 10).

 Planlægning for beliggenheden af arealer til lokalisering af landbrugets 
driftsbygninger og -anlæg inden for de udpegede særlig værdifulde 
landbrugsområder (planlovens § 11b, stk. 2).

 På sigt grundlag for kommende jordbrugsplanlægning for store 
husdyrbrug, biogasanlæg m.v. (Grøn Vækst)

 Baggrundsanalyse for enkeltsagsbehandling af f.eks. landzonesager, 
miljøgodkendelser m.v. af husdyrbrug.

 Grundlag for dialog om udvikling af jordbrugserhvervene –
erhvervssamarbejde, Vækstforum etc.

Formålet med jordbrugsanalyser
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Jordbrugsanalyser
– grundlag for jordbrugsplanlægning og forvaltning af det åbne land !
– bl.a. kommende kommunale handleplaner for vand- og natur ?
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De gældende krav til (regionale) 
jordbrugsanalyser fra landbrugsloven:

1) arealgrundlaget,

2) jordbrugserhvervenes natur- og 
miljøgivne forudsætninger,

3) ejendoms- og bedriftsstrukturen,

4) investeringer i bygninger og 
kulturtekniske anlæg, herunder 
markvandingsanlæg, vækst- og 
drivhuse, gyllesepareringsanlæg, 
biogasanlæg mv.,

5) jordbrugsproduktionens art, omfang 
og lokalisering, herunder særligt 
lokalisering af husdyr- og 
planteproduktion, følgevirksomheder 
mv., og 

6) andre forhold af betydning for 
varetagelsen af de jordbrugsmæssige 
interesser



# 35

Jordbrugsanalyser - baggrund

- Vejledning i kommuneplanlægning, By- og 
Landskabsstyrelsen, side 32-33, 2008.

- Landsplanredegørelse 2006, side 85-86, 
Miljøministeriet, 2006.

- Overblik over statslige interesser i 
kommuneplanlægningen - 2009, side 70-73, 
Miljøministeriet, 2006.

- Inspirationskatalog til lokalpolitikere om den nye 

kommuneplan, side 28, KL, 2006.
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For at kunne udpege de særligt værdifulde 
landbrugsområder og fastsætte retningslinjer til 
varetagelse af jordbrugets interesser, skal der foreligge 
en opdateret analyse af jordbrugserhvervenes 
betydning lokalt, regionalt, erhvervs- og 
samfundsøkonomisk og miljømæssigt.

Amterne har hidtil gennemført jordbrugsanalyser. 
Analyserne skal efter 1. januar 2007 udarbejdes og 
offentliggøres mindst én gang i hver valgperiode af 
statsforvaltningen i samarbejde med 
kommunalbestyrelserne, og de skal sikre, at de 
jordbrugsmæssige interesser indgår i både de regionale 
udviklingsplaner, kommuneplaner og lokalplaner.

De vigtigste udgangspunkter for opdateringen af 
analyserne er: Jordbrugserhvervenes produktions- og 
arronderingsforhold, andre strukturforhold, belysning af 
de lokale og regionale forskelle i jordbundsforhold samt 
behov og muligheder for vanding og afvanding. 
Ligeledes kan det være vigtigt at analysere især 
husdyrproduktionens udvikling og mulighederne for at 
indføre ny miljøteknologi i produktionen. 

Endvidere vil generelle oversigter over jordbrugets 
betydning for beskæftigelse og indtjening regionalt, 
både i den primære produktion og i 
følgevirksomhederne, være vigtige, og det vil også være 
væsentligt at belyse eventuelle store lokale forskelle og 
undersøge jordbrugets betydning for bosætning på 
landet og dets betydning for den lokale beskæftigelse 
samt dets betydning for natur- og landskabsbevaring.

Det vil også være vigtigt at registrere placering af 
husdyrbrug og deres behov for arealer til udbringning af 
husdyrgødning mere konkret. Det gælder især for de 
større husdyrbrug og andre arealkrævende og/eller 
investeringstunge specialproduktioner. Registreringerne 
kan opdeles på brugstyperne: svine-, kvæg- og 
fjerkræproduktion samt planteavl og øvrige 
specialproduktioner som fx gartnerier, planteskoler og 
økologiske jordbrug. Endelig bør skovbrugserhvervets 
betydning indgå.

Registrering af større følge- og 
forarbejdningsvirksomheder kan belyse 
jordbrugserhvervenes leverings-, forsynings- og 
produktionsforhold. Analyserne kan fx indeholde 
registrering og placering af større fælles gylleanlæg, 
biogasanlæg og lignende til forarbejdning af 
husdyrgødning. Større halmfyrede værker kan også 
indgå.

Jordbrugsanalyserne vil ofte afdække lokale 
egnsforskelle eller områder med særlige karakteristika, 
fx udvikling i brugsstørrelser, alderssammensætning og 
fordeling af heltids- og deltidsbrug. Blandt andet på 
baggrund af analyserne vil det være muligt at udpege 
særligt værdifulde landbrugsområder og at fastlægge 
retningslinjer for varetagelse af de jordbrugsmæssige 
interesser.

(iflg. "Overblik over de statslige interesser i 
kommuneplanlægningen 2009", Miljøministeriet, Skov & 
Naturstyrelsen, 2006).

Jordbrugsanalyser – statslige 
interesser
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Statsforvaltningens regionale jordbrugsanalyser
pr. 1. juli 2009 – med kommunale rapporter og data
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Erfaringer fra Sønderborg-projektet –
"Kogebog" for kommunale jordbrugsanalyser

38

-Det kommunale udtræk / rapport af 
Statsforvaltningens regionale jordbrugsanalyser er 
ikke tilstrækkelige til at danne grundlag for en 
kvalificering af kommuneplanlægningen for det 
åbne land, herunder udpegning og sikring af de 
særlig værdifulde landbrugsområder …

- … med de kan anvendes som udgangspunkt og 
suppleres med data fra eksisterende, øvrige 
landsdækkende datasamlinger (gerne digitale og 
helst internetbaserede portalløsninger som f.eks. 
www.miljoportalen.dk inkl. 
arealinformationssystemet AIS) og egne 
kommunale forvaltningssystemer. 

- Viden og data om særligt investeringer kræver 
samarbejde med lokale landbrugsrådgivere el. lign.

- Hovedparten af oplysningerne / data bør foreligge 
på bedriftsniveau – visse data kan foreligge på 
sogne- eller ejerlavsniveau eller 
postnummerniveau.
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"Jordbrugsanalysen nu er politisk behandlet af både Strategi- og 
Planudvalget den 2. december og af Miljø- og Teknikudvalget den 
3. december. Jordbrugsanalysen er taget til efterretning, og det er 
politisk besluttet, at Jordbrugsanalysen skal danne grundlag for en 
plan for landbrugets fremtidige udvikling i Sønderborg Kommune, 
hvilket kommunen vil arbejde videre med i 2010."

(kilde: http://www.sonderborg.dk/DinKommune/Kommuneplan2009-
2021/Jordbrugsanalyser.aspx)

Jordbrugsanalysen for Sønderborg bliver 
brugt …
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Opsamling

 Forslag til administration, dialog, zonering, retningslinjer og 
sektoranalyse indenfor gældende lovgivning og praksis

 Forslag til yderligere planlægnings- og reguleringsmuligheder:

 Lokalplaner - bl.a. i forhold til samspil med energianlæg - biogas m.m. 
(§ 15, stk. 5)

 Stramning af landzoneregler og miljøgodkendelse af husdyrbrug

 Områdeplanlægning

 Jordfordeling / kommunalt jordkøbsnævn

 MEN det kan implementeres og gennemføres anderledes end 
foreslået i de 4 udviklingsprojekter - afhængig af kommunens 
ambitionsniveau, politik osv.

 F.eks. kan de "positive" retningslinjer for landbrugsbyggeri 
fremgå af et selvstændigt afsnit i kommuneplanen, mens de 
"negative" retningslinjer kan fremgå af andre afsnit i 
kommuneplanen om f.eks. byggeri og anlæg i det åbne land, 
landskab, natur, kulturmiljø osv.
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Kort pause 



#

Nuværende regler for 
jordbrugsplanlægning
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Kommunen kan:

– have en kommuneplan med 
retningslinjer for beliggenheden 
af arealer til lokalisering af 
landbrugets driftsbygninger 
og driftsanlæg inden for de 
udpegede særlig værdifulde 
landbrugsområder (§ 11b, stk. 
2)

Kommunen skal:

– have en kommuneplan med 
retningslinjer for varetagelse af de  
jordbrugsmæssige interesser, 
herunder for sikringen af særlig 
værdifulde landbrugsområder 
(§ 11a, stk. 1, nr. 10)

– have en kommuneplan der på 
kort udpeger særlig værdifulde 
landbrugsområder - der skal 
foreligge en jordbrugsanalyse før 
en revision kan foretages, jf. de 
statslige interesser i 
kommuneplanlægningen



#

Ny landbrugslov
- planlægningsmæssige implikationer ?

 Ophævelse af grænsen for, hvor mange hektar en landmand maksimalt 
må eje. 

 Ophævelse af grænsen for, hvor mange dyreenheder der maksimalt må 
være pr. bedrift. 

 Afskaffelse af kravet om, at 25-30 pct. af jorden skal ejes inden for 
bedriften. 

 Mulighed for at drive husdyrproduktion på ejendomme uden tilhørende 
jord. 

 Afskaffelse af kravet om, at landbrugsejendomme skal ejes som personlig 
ejendom.

 Upersonlig bopælspligt i 10 år (før personlig bopælspligt i 8 år)

 Øgede muligheder for selskabs- og fondseje af landbrugsejendomme

 INGEN GRÆNSER FOR ANTAL OG AFSTAND - JORDLØSE 
HUSDYRPRODUKTIONER- MERE FART PÅ STRUKTURUDVIKLINGEN –
DIFFERNETIERING AF EJERKREDSEN AF LANDBRUGSEJENDOMME
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Kommende Grøn Vækst ændringer af 
planloven
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Følgende fremgår af "Aftale om Grøn Vækst", 
16. juni 2009, og "Aftale om Grøn Vækst 2.0", 
9. april 2010 - begge mellem Regeringen og 
Dansk Folkeparti:

"Ændring af planloven med henblik på at 
forpligte kommunerne til at inddrage 
lokalisering af biogasanlæg i 
kommuneplanlægningen …", og

"Desuden ændres planloven, så 
kommunerne skal inddrage de nye store 
husdyrbrug i den almindelige planlægning 
…"



#

Kommende ændring af planloven: Kommuneplanlægning 
for placering af store husdyrbrug

Nyt i kommuneplankataloget:

"11) beliggenheden af arealer til lokalisering af driftsbygninger og driftsanlæg på store 
husdyrbrug,"

(store husdyrbrug = ejendomme med mere end 500 dyreenheder)

(§ 11b, stk. 2, opretholdes uændret - dvs. kommunerne SKAL planlægge for store 
husdyrbrug, og kommunerne KAN derudover stadig planlægge for beliggenheden af 
arealer til lokalisering af landbrugets driftsbygninger og driftsanlæg - dvs. også for  
plantebrug etc., der f.eks. kræver landzonetilladelse)

Planlægningen skal sikre:

- en hensigtsmæssig placering i forhold til infrastruktur,

- en hensigtsmæssig placering i forhold til fælles biogasanlæg (der også bliver et SKAL-emne i 
kommuneplankataloget), som vil skulle aftage gylle fra husdyrbrugere,

- hensynet til landskabet og natur- og miljøinteresserne,

- hensynet til byvækst, samt

- husdyrbrugserhvervets udviklingsmuligheder og investeringer.
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Kommende ændring af planloven: Kommuneplanlægning 
for fælles biogasanlæg

Biogasanlæg - Ny tilføjelse i kommuneplankataloget;

"5) beliggenheden af tekniske anlæg, herunder arealer til fælles biogasanlæg", 

Hovedhensyn ved kommuneplanlægning af arealreservationer til fælles biogasanlæg:

Det primære hovedhensyn er:

- beliggenhed i forhold til gylle/husdyrgrundlag.

Hertil kommer;

- natur- og landskabsfredninger samt beskyttet natur og beskyttet landskab,

- kulturmiljøer og fortidsmindefredninger,

- vej- og tilkørselsforhold, og

- nabohensyn.

Fælles biogasanlæg er et anlæg til produktion af biogas fra organisk materiale, primært bestående af husdyrgødning 
fra flere jordbrugsbedrifter, ejet og drevet af en selvstændig juridisk enhed, der er særskilt matrikuleret. Det 
forudsættes, at "større fælles biogasanlæg" for langt størstedelen vil være anlæg, der behandler 200 tons 
husdyrgødning eller derover pr. døgn.

Statens biogassekretariat kan assistere kommunerne i at udarbejde den nødvendige planlægning for biogasanlæg. 
Dertil kommer at "Aftale mellem KL og miljøministeren vedr. planlægning for fælles biogasanlæg" af 16. juni 2010 
giver mulighed for at kommunerne kompenseres via bloktilskud i størrelsesordenen kr. 90.000,- pr. 
kommuneplantillæg med tilhørende miljøvurdering. Målet med aftalen er at der tilvejebringes minimum 50 
kommuneplantillæg med tilhørende miljøvurdering for fælles biogasanlæg inden kommuneplanrevisionen 2013.
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Jordbrugsplanlægning – nu og snart !?
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Kommunen kan:

– have en kommuneplan med 
retningslinjer for beliggenheden 
af arealer til lokalisering af 
landbrugets driftsbygninger og 
driftsanlæg inden for de 
udpegede særlig værdifulde 
landbrugsområder (§ 11b, stk. 
2)

Kommunen skal:

– have en kommuneplan med 
retningslinjer for varetagelse af de  
jordbrugsmæssige interesser, 
herunder for sikringen af særlig 
værdifulde landbrugsområder 
(§ 11a, stk. 1, nr. 10)

– have en kommuneplan der på 
kort udpeger særlig værdifulde 
landbrugsområder - der skal 

foreligge en jordbrugsanalyse før en 
revision kan foretages, jf. de statslige 
interesser i kommuneplanlægningen

– (efter Grøn Vækst er 
implementeret i planloven) 
have en kommuneplan med 
retningslinjer for 
beliggenheden af arealer til 
lokalisering af store husdyrbrug 
og biogasanlæg 



#

Husdyrreguleringsudvalgets arb.grp. 
om planlægning

Af kommissoriet for en arbejdsgruppe om planlægning under Husdyrreguleringsudvalget 
fremgår bl.a. følgende:

 Arbejdsgruppen skal gennemgå de gældende bestemmelser for planlægning for store 
brug for at understøtte en mere effektiv sagsbehandling. Arbejdsgruppen skal udarbejde 
forslag til statslige kriterier/principper for udpegning af arealer til placering af store 
husdyrbrug, samt evt. konkretisere disse ved at opstille eksempler på anvendelse af 
sådanne retningslinjer.

 Arbejdsgruppen skal have fokus på, at bidrage til en hensigtsmæssig sammenhæng 
mellem regulering af husdyrbrugene og den kommende kommuneplanlægning, herunder 
særligt planlægningen for placeringen af store husdyrbrug og for placering af 
biogasanlæg.

 Arbejdsgruppen skal se på mulighederne for standardiserede planværktøjer som kan 
understøtte kommunernes vurderinger af påvirkning af omgivelserne, herunder bl.a. 
mulighederne for konkretisering af landskabsvurderinger.

 Arbejdsgruppen drøfter i hvilket omfang landbrugets strukturudvikling giver et behov for 
udflytning af husdyrbrugenes produktionsanlæg, samt under hvilke forudsætninger et 
sådan behov kan imødekommes.

 Arbejdsgruppen kan overveje, hvordan husdyrbrug fremover kan indgå i kommunernes 
lokalplanlægning og landzonebestemmelserne i den forbindelse.
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Store jordløse husdyrproduktioner – VVM- og 
lokalplanpligt ? Eksempel PIG CITY
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Store jordløse husdyrproduktioner – VVM- og 
lokalplanpligt ? Eksempel PIG CITY
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 VVM – kommuneplantillæg – ramme for efterfølgende lokalplanlægning og miljøgodkendelser
BLST: Det samlede anlæg er VVM-pligtigt pga. dets karakter, størrelse og kompleksitet

 Det åbne land eller erhvervs-/industriområde? Pga. afstandsreglerne i § 6 i lov om miljøgodkendelse 
m.v. af husdyrbrug placeres anlægget i det åbne land

 Lokalplanpligtigt
BLST: Pig City vil medføre væsentlige ændringer i det bestående miljø, og er derfor lokalplanpligtigt, jf. 
planlovens § 13, stk. 2

 Lokalplan – forhold til planlovens § 15, stk. 5
BLST: Pig City er ikke jordbrug i planlovens forstand, og er derfor ikke omfattet af forbuddet mod, at 
en lokalplan for landzonearealer, der fastlægges til jordbrugsmæssig anvendelse, ikke kan indeholde 
bestemmelser om 1) områdets anvendelse, 2) ejendommes størrelse og afgrænsning, 3) bebyggelsers 
beliggenhed på grundene, herunder om den terrænhøjde, hvori en bebyggelse skal opføres, 4) 
anvendelse af de enkelte bygninger, samt 5) udformning, anvendelse og vedligeholdelse af 
ubebyggede arealer. Der lægges bl.a. vægt på at der ikke er noget jordtilliggende, industriel karakter, 
ikke sammenhæng til andre jordbrug / skal ikke nødvendigvis  placeres i landzone, og omfang af ikke-
jordbrugsmæssige funktioner / processer 

 Ingen landbrugslovstilladelser eller –dispensationer er påkrævet efter lovændring pr. 1. april 2010

 Håndtering af forarbejdet husdyrgødning som handelsgødning – miljøgodkendelse af 

udbringningsarealer ?

I forhold til husdyrgødningsbekendtgørelse og reglerne om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

 Gårdbiogas-anlæg i OSD-område ?



#

PIG CITY – industri eller jordbrug? -
Placering og myndighedsbehandling

 Kommuneplantillæg, inkl. 

VVM-redegørelse

 Lokalplan, inkl. 

miljøscreening

 Miljøgodkendelse af 

energi- og miljøanlæg, 

herunder biogasanlæg

 Miljøgodkendelse af 

husdyrbrug

 Byggetilladelse

 Ingen 

landbrugslovstilladelser 

eller dispensationer
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Lokalisering af store husdyrbrug langs motorvejene ?
Agro-industri områder ?
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Eksempel: Agro-industriområde ved Nakskov – Stensø
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Ekstensiveringsområder (rød)
Status quo områder (hvid)
Intensiveringsområder (lys blå)

"Industrialiserede storlandbrug i Danmark",
Ph.d.-afhandling af arkitekt m.a.a. Nee Rentz-Petersen,
Kunstakademiets  Arkitektskole, København, januar 2010
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Tema-revision af 1. generation af kommuneplaner for det åbne land ?

 Vand- og naturplaner

 Grøn Vækst

 Jordbrugsplanlægning – store husdyrbrug

 Udpegning af 2. generations særligt værdifulde landbrugsområder

 Biogasplanlægning

NOGET DER KAN ADRESSERES I DE KOMMENDE PLANSTRATEGIER !

Metoder:

 Landskabskarakterkortlægning

 Jordbrugsanalyser på kommunalt niveau

 Kommuneplanlægning for landbrugsbyggeri
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Inspiration fra Holland ?
Eksempler fra Holland

- Reconstrutie pilotplan fra Gemert-Bakel og Vallei Zuidwest

- Planer og processer !?

- Moderne udskiftning – tilpasning af ejendomsforhold og 
produktionslokalisering gennem en demokratisk proces, styret af 
hensyn til bl.a. forebyggelse af husdyrsygdomme, miljø og 
rekreation
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Lokal ”rekonstruktion”

• Omstrukturering af koncentrationsområder

• Selvstændig lov – i kraft fra 1. april 2002

• Pilotprojekter fra 2000 - 2002

• Rekonstruktionskommission

• Formål: Integreret landdistriktspolitik – sociale, 
erhvervsmæssige, miljømæssige og naturmæssige forhold

• Fysiske planer, økonomiske handlingsplaner -
dialogplanlægning med kraftige incitaments- og tvangsmidler
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Indhold – lokal områdeplanlægning med fokus på 
jordbrugsstrukturtilpasning !

 Ifølge loven skal omstruktureringsplanerne bl.a. indeholde:

– Svinefri zoner – 1 km bredt ”brandbælte”

– Landbrugsudviklingsområder

– Ekstensiveringsområder (grønt netværk)

– Integrationsområde

 Andre elementer:

– ”sten-for-sten” politik

– Produktionsomstilling, 40 pct. ”kvoteafgift”

– VVM-vurdering
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Rekonstruktions-kommissioner

• Formand

• Sekretær - projekt-teams (DLG)

• Amt/amter

• Kommune/kommuner

• Ministerier

– Landbrug, Natur og Fiskeri

– Bolig, Fysisk planlægning og Miljø

– Regionale repræsentanter

• Landbrugsorganisationer

• Naturorganisationer

• Rekreationsorganisationer

• Lokale repræsentanter (bl.a. lodsejere og virksomheder)

Jordbrugsplanlægning og lovændringer25-10-2010

58



#

Eksempel – lokalplan Gemert-Bakel
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Eksempel – pilotprojekt Gemert-Bakel
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