
ANBEFALINGER

Sammenhæng i mål og planer
I den overordnede kommuneplanlægning kan der sikres sammenhæng til mål for landbrugs-
erhvervet i f.eks. erhvervsudviklingsstrategier, klimahandlingsplaner samt øvrige kommunale 
strategier og handlingsplaner. 

Planlægning er et positiv signal til landbruget 
Planlægningen kan bruges som et positivt signal til landbrugserhvervet om, at kommunerne 
ønsker at understøtte erhvervets udviklingsmuligheder i særlige områder. Med en overord-
net planlægning, hvor der udpeges større, sammenhængende områder til store husdyrbrug, 
fælles biogasanlæg og særligt værdifulde landbrugsområder til forskel fra en detaljeret plan-
lægning for konkrete placeringsmuligheder, kan kommunerne signalere, at den sammenhæn-
gende jordbrugsplanlægning er strategisk og langsigtet, giver muligheder i forhold til den 
fremtidige struktur- og teknologiudvikling samt, at der ikke med planlægningen er taget højde 
for den efterfølgende enkeltsagsbehandling.

Når der i revisionen af kommuneplanerne i 2013 sættes nye mål og visioner for udviklingen 
af det åbne land, kommer samspillet mellem landskab samt lokalisering af bygninger på store 
husdyrbrug og biogasanlæg til at spille en betydelig rolle. Som opsamling på visionskonferen-
cen om politisk fokus på landbruget og landskabet i kommuneplanen præsenteres en række 
anbefalinger. Anbefalingerne kan inspirere til lokalpolitiske visioner for, hvordan planlægningen 
kan understøtte udviklingen af fremtidens landbrugserhverv i samspil med hensyn til natur og 
landskab i den sammenfattende kommuneplanlægning.  

Fremskrivningen af strukturudviklingen for landbruget i Danmark viser, at de enkelte land-
brugsbedrifter bliver større, både i areal og antal dyreenheder. Det betyder også, at man kan 
forvente et fald i antallet af landbrug men til gengæld med en større bygningsmasse. Det stiller 
nye krav til planlægningen, når så store bygninger skal placeres i det åbne land.

Udviklingen går mod multifunktionelle landbrug, og derfor vil vi i højere grad se landmanden 
som energileverandør, naturforvalter og/eller fødevareproducent. 
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Planlægning for de nye emner styrkes over tid
Planlægning for store husdyrbrug og biogasanlæg er nye planemner for kommunerne. Derfor 
kan planlægningen afspejle, at det er nyt for kommunerne at forholde sig til disse emner. Igen-
nem de fremtidige revisioner af kommuneplanerne kan planlægningen yderligere justeres og 
styrkes. 

 Dialog giver meningsfuld planlægning
Udgangspunktet for planlægningen er en konstruktiv dialog med landbrugserhvervet for at 
sikre forventningsafstemning og fælles forståelse af behovet for planlægningen. I dialogen kan 
der lægges vægt på, at planlægningen kan bruges til at henvise de store landbrugsanlæg de 
rigtige steder hen, og at positivområderne skal være attraktive for etablering eller udflytning, 
hvis der f.eks. ikke kan opnås tilladelse til yderligere udvidelse på den eksisterende placering. 

Synlighed over udviklingen i hele kommunen 
I kommuneplanen får borgere, virksomheder, investorer, interesseorganisationer mv. mulighed 
for at orientere sig om, hvor landbrugserhvervets udvikling prioriteres. Når store husdyrbrug 
og fælles biogasanlæg indgår i den samlede afvejning af interesserne i det åbne land, kan det 
bidrage til tydelig forventningsafstemning i forhold til øvrige interesser samt imødegå konflik-
ter mellem landbrugsbyggeri og naboer, landskab og natur. Planlægning for store husdyrbrug 
og fælles biogasanlæg adskiller sig ikke fra den almindelige kommuneplanlægning.  

Anbefalinger fra visionskonference om politisk fokus på landbruget og landskabet i kommuneplanen, s 2

Samspil og synergi med kommunernes øvrige udviklingspotentialer 
Planlægningen understøtter udviklingen af landbrugserhvervet baseret på en overordnet vur-
dering i modsætning til enkeltsagsbehandling på bedriftsniveau. Ud fra en samlet vurdering 
kan planlægning for morgendagens store landbrug understøtte kommunens andre udvik-
lingspotentialer, hvad enten det er samspil med energiproduktion eller at friholde kystlandska-
ber og den dertil knyttede kystturisme fra påvirkninger fra store husdyrbrug.  


