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En stor tak skal lyde til alle medlemmer i multi-aktør platform (MAP) Danmark som bidrager engageret til 

arbejdet og diskussionerne med værdifulde input, perspektiver og deres tid.  

Sammensætningen af MAP Danmark er dynamisk. Ved opstarten bidrog Landdistrikternes Fællesråd og 

Landbrug & Fødevarer med udvælgelse af medlemmer til MAP Danmark. Senere har flere medlemmer i MAP 

Danmark bidraget med nye forslag til medlemmer for at dække flere interesseområder og perspektiver. 

Organisationerne som er repræsenteret i MAP Danmark i 2022 fordelt på repræsentantgruppe, er som følger: 

 

Forskning 

- Center for regional- og 

turismeforskning 

- Center for 

landdistriktsforskning, 

SDU 

- Institut for Mennesker og 

Teknologi, RUC 

 

 

Samfund 

- Landdistrikternes Fællesråd 

- Landbrug & Fødevarer 

- Sammenslutningen af Danske 

Småøer  

- Balance Danmark 

- Bæredygtig Herning 

- Collective Impact 

- Tænketanken Frej 

- Danmarks 

Naturfredningsforening 

 

Politik 

- Bolig- og Planstyrelsen 

- Landbrugsstyrelsen 

- Region Midtjylland 

- Lejre Kommune
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1. Sammenfatning og hovedbudskaber  

Den danske multi-aktør platform (MAP) har under foråret og sommeren 2022 diskuteret emnet 

arealanvendelse i lyset af klimaforandringer med et særskilt fokus på betydningen for de danske landdistrikter 

og deres udvikling. Medlemmerne har forskellige baggrunde og repræsenterer forskellige positioner, som 

alle berører landdistriktsudvikling. I dette positionspapir ønsker de i fællesskab at fremhæve en række vigtige 

tematikker og hovedbudskaber i forhold til arealanvendelse i Danmark som bl.a. politikere, embedsmænd, 

planlæggere, og lokaludviklere i allerhøjeste grad bør tage med sig og agere på for at understøtte og skubbe 

på den grønne og bæredygtige omstilling, hvor arealanvendelse er helt centralt.   

Fire temaer er løftet frem af medlemmerne i MAP Danmark som højaktuelle i forhold til fremtidig 

arealanvendelse i lyset af de allerede pågående og kommende klimaforandringer. Disse er: 

 Vedvarende energi 

 Fødevareproduktion og udtagelse af lavbundsjorde 

 Offentlig styring og interessentinddragelse  

 Ejerskab til jorden  

Hovedbudskaberne fra medlemmerne i MAP Danmark:  

 For at nå i mål med en grøn, bæredygtig omstilling skal landarealet anvendes multifunktionelt. 

Der er mange dagsordner som berører arealanvendelse, og da arealet er en begrænset ressource, 

bliver de nødt til at tænkes sammen. 

 Det er bidende nødvendigt med et tæt tværsektorielt samarbejde for at nå i mål. I øjeblikket oplever 

medlemmerne i MAP Danmark, at de forskellige dagsordner og sektormål ofte ender i indbyrdes 

konkurrence med hinanden, og at den offentlige styring er præget af silotænkning. Dermed opstår 

en kamp om arealet, hvor vi i stedet har brug for at se synergier, og hvordan vi kan opnå 

de bedste resultater på tværs af dagsordnerne. Derfor et behov for bedre samarbejdsmodeller. 

 MAP Danmark foreslår et overordnet tværsektorielt samarbejde på tværs af de relevante 

styrelser som Landbrugsstyrelsen, Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen, Energistyrelsen og Bolig- og 

Planstyrelsen for at understøtte synergier, undgå arealanvendelseskonflikter, og skabe inkluderende 

og solide processer for derved at opnå en politisk tilgang som sikrer en bæredygtig udvikling. 

 At sikre lokalt ejerskab for lokale borgere og lokal værdiskabelse i proces og udvikling for de 

berørte områder, som primært er i landdistrikterne, er alfa omega for en lykket grøn omstilling, og 

de ændringer i arealet det medfører. Landdistriktsudvikling skal ikke være et ’plaster på såret’ for 

lokalområderne, men være en integreret, strategisk del af omstillingstiltag.  

 Der er behov for at gå forskellige love og reguleringer efter i sømmene, da MAP-medlemmerne 

ser, at de spænder ben for udviklingen og bidrager til en ikke ønskværdig situation. Her fremhæves 

særligt paragraf 3-ordningen for beskyttet natur og landbrugslovens indflydelse på hvem som kan 

eje landbrugsjord samt dagens indretning af erhvervsfremmesystemet.  

 Nuværende finansieringsmodeller supplerer ikke hinanden i tilstrækkelig grad både på dansk og 

europæisk niveau.  

 I de sidste årtier har man i Danmark fokuseret stærkt på byfornyelse. Med den grønne omstilling og 

opnåelse af danske og internationale klimamål som i høj grad vil foregå i og påvirke landdistrikterne, 

er der behov for at fokusere på landsbyfornyelse. Omstillingen indebærer en lang række 

muligheder for landdistriktsudvikling og udviklingen af attraktive og levende landsbyer, om det 

gribes an på en inkluderende og multifunktionel måde. 
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2. Indledning 

Landareal er en begrænset ressource, og der er mange målsætninger og behov som skal prioriteres og 

opfyldes på arealet, for at vi som samfund når i mål med den grønne omstilling og klimatilpasning. I de 

kommende år er der derfor markante ændringer i arealanvendelsen i Danmark undervejs, hvilket i høj grad 

kommer til at påvirke landdistriktsområderne. Den danske MAP ser det som særligt vigtigt, at 

arealplanlægningen i Danmark optimeres, og at man i højere grad formår at varetage flere forskellige 

interesser samtidigt som fødevareproduktion, energiproduktion, forbedret biodiversitet, reduktion af CO2-

udslip og tilgang til rekreative områder. MAP-medlemmerne ser store muligheder for en bedre proces for 

arealanvendelsen i Danmark, og hvordan dette kobles til landdistriktsudvikling, men også store udfordringer 

for at nå derhen.  

Dette positionspapir præsenterer resultaterne fra diskussionerne i MAP Danmark som fandt sted i foråret og 

sommeren 2022 angående emnet fremtidig arealanvendelse i lyset af klimaforandringer. Møderne var 

struktureret over følgende fire spørgsmål: 

1. Hvilke behov har det område, der er omfattet af MAPen, i forhold til arealanvendelse set i lyset 

af klimaforandringer?  

2. Hvilke politiske tiltag er allerede på plads, og hvilke eksempler på handlinger, som lokale aktører 

har gjort for at adressere de behov, kan nævnes? 

3. Hvilke politiske tiltag anbefaler MAP-medlemmerne at implementere på lokalt, regionalt og/eller 

nationalt niveau? Hvordan kan EU støtte disse tiltag?  

4. På hvilke områder mangler der viden, og hvilken forskning/forskningsprojekter er nødvendige?  

I alt har 13 af de 40 MAPs, som er etableret på tværs af den europæiske union i SHERPA-projektet (rural-

interfaces.eu), diskuteret emnet fremtidig arealanvendelse i lyset af klimaforandringer (se illustration 

herunder). Hovedresultaterne fra MAPernes diskussioner samles i en fælles SHERPA-positionspapir, som 

bliver udgivet i forlængelse af nærværende MAP positionspapir.  

Figur 1: Oversigt over emnevalg i de 40 SHERPA MAPs for arbejdet i 2022. 
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3. Nuværende situation baseret på baggrundsviden 

Arealanvendelse i Danmark  

Landbrug udgør omkring 60 % af Danmarks samlede areal, og landet er derved en stor 

fødevareproducerende nation. Landbrugsarealet er mindsket siden 1960erne, med størst reduktion for 

etårige afgrøder, mens de mere ekstensive arealer med flerårige afgrøde er øget (Danmarks Statistik 2020). 

Skov udgør ca. 13 % af arealet og har ikke ændret sig de seneste år, men er fordoblet siden 1923 (Danmarks 

Statistik 2017). Bebyggede arealer, veje m.m. dækker tilsammen ca. 13 % og har øget over tid, samtidig 

med at naturen også får mere plads (se figur 2). Arealfordelingen varierer betydeligt mellem regioner, hvor 

f.eks. landbrugsarealet i Region Hovedstaden kun udgør 38 % mens bebyggede arealer udgør 30 %. 

Herunder er væsentlige anvendelser som fremhævet af Map Danmark til fødevarer, energi og infrastruktur 

uddybet for at give indblik i kompleksiteten herunder indblik i ejerskab og geografisk fordeling af arealbrug 

i Danmark. 

Figur 2: Oversigt over arealets anvendelse 

 

Kilde: Danmarks Statistik, https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/miljoe-og-energi/areal/arealopgoerelser, hentet 9. august 

2022 

I figur 3 er vist et tankeeksperiment (udviklet af Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet), hvor man 

ser, hvordan Danmarks areal anvendes, hvis de enkelte kategorier samledes i et område, dog uden at vise 

den egentlige geografiske placering (Nielsen 2021). Danmark har en stor animalsk produktion, og som det 

fremgår af kortet benyttes en tredjedel af Danmarks samlede areal til at dyrke dyrefoder og producere svin, 

kvæg og andre dyr. Et areal der svarer til 14% af Danmarks samlede areal, cirka samme størrelse som 

Sjælland, anvendes udenfor landets grænser til sojaproduktion som indgår i den danske produktion.  

https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/miljoe-og-energi/areal/arealopgoerelser
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Figur 3: Sådan bruges Danmarks areal 

 

Kilde: https://videnskab.dk/kultur-samfund/nyt-danmarkskort-saa-meget-fylder-dansk-landbrug (hentet 3. august 2022). 

Omstilling af landbrugs- og fødevaresektoren 

I rapporten AgriFoodTure: Roadmap for sustainable transformation of the Danish Agri-Food system fra 

Aarhus Universitet, DTU, SEGES og Københavns Universitet (Olesen et al. 2021) er arealanvendelse og 

planlægning identificeret som et af fire centrale områder som tilsammen bidrager med de nødvendige 

løsninger for at nå nationale og globale klima- og omstillingsmål indenfor landbrugs- og fødevaresektoren 

(de tre andre områder er: husdyrbaseret produktion, plantebaseret produktion, og bioteknologibaseret 

fødevareproduktion og alternative proteinkilder). Forfatterne understreger, at bæredygtigheds- og 

reduktionsmål kun kan blive opfyldt gennem ændringer i landskabsstruktur, funktioner, forvaltning og 

tilhørende styring (ibid.:18). Tiltag som fremhæves i rapporten er blandt andet: jordfordelingsreformer, 

ophør med afvanding af vådområder, ændrede dræningspraksisser, skovrejsning, udvikling af nye afgrøde- 

og gødningssystemer som fokuserer på biodiversitet. Metoder som test og demonstrationscentre i form af 

https://videnskab.dk/kultur-samfund/nyt-danmarkskort-saa-meget-fylder-dansk-landbrug
https://pure.au.dk/portal/da/publications/agrifoodture-roadmap-for-sustainable-transformation-of-the-danish-agrifood-system(cbb0dc09-460f-4e37-a43e-322847057641).html
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Living Labs bliver betragtet som et centralt element for at verificere de faktiske effekter af de forskellige 

tiltag og handlinger. For at opnå klimamålene på landbrugs- og fødevareområdet samtidig som 

miljøpåvirkning mindskes og biodiversiteten beskyttes, understreger forfatterne, at det: kræver væsentlige 

ændringer i arealanvendelse og landbrugets afgrødesystemer såvel som udvikling og implementering af nye 

teknologier (ibid.:24 – forfatters oversættelse fra engelsk). Vejkortet præsenteret i rapporten er baseret på 

en fælles samarbejdsindsats med bidrag fra næsten 300 forskere fra danske universiteter og input fra 

industrien og interesseorganisationer. 

Vedvarende energi 

Danmark havde i 2020 en selvforsyningsgrad med energi på 57 %, heraf var 42 % vedvarende energi. Ser 

vi isoleret på forsyningen med elektricitet så udgør vedvarende energi 68 % heraf. I kortene herunder (figur 

4-6) er der vist landbaserede vindkraftanlæg, solcelleanlæg og biogasanlæg (2021 og 2020). Det er tydeligt, 

at produktionen er størst i det vestlige Danmark, især for biogas, hvilket bl.a. skyldes en tæt kobling til 

husdyrproduktionen. Vindkraftproduktionen er også størst i de vestlige kommuner, men sker i de fleste 

danske kommuner og er kun meget lille i de nordøstsjællandske kommuner inkl. København. 

Solcellekapaciteten varierer også mellem kommuner, men er geografisk fordelt i alle landets kommuner. I 

Hovedstadsregionen er produktionen derimod ganske beskeden.  

Figur 4: Elproduktion pr. kommune fra landbaserede vindkraftanlæg i 2021. 

Figur 5: Elkapacitet pr. kommune af solcelleanlæg i 2021. 

Figur 6: Biogasproduktion pr. kommune i 2020. 

    

Kilde: https://ens.dk/service/statistik-data-noegletal-og-kort/download-faerdige-kort 

Råstofudvinding  

Af tabel 1 fremgår det, at 1 % af arealet i Danmark anvendes til råstofudvinding. Imidlertid varierer det 

relative areal til råstofudvinding, og jo højere befolkningstætheden er, desto lavere er det relative areal som 

anvendes. Langt hovedparten af disse råstoffer bruges i Danmark til offentlige infrastrukturprojekter som 

bygninger, veje, broer, metro og til private bygge- og anlægsopgaver. Figur 7 viser, hvor råstofferne 

indvindes, hvilket overvejende er i de tættere befolkede områder samt i Nordsøen. 

 

 

 

https://ens.dk/service/statistik-data-noegletal-og-kort/download-faerdige-kort
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Tabel 1: Arealer udlagt til graveområder i forhold til de forskellige regioners areal og befolkningstæthed 

 

Kilde: Regionale råstofplaner (2020) 

Figur 7: Indvinding af sand, grus, ral og sten i Danmark i 2014: Indvinding på land pr. kommune; marin 

indvinding pr. projektområde. 

 

Kilde: http://mima.geus.dk/udgivelser/indvinding-af-danske-mineralske-raastoer-en-geografisk-sammenstilling-2016/ 

En anden udfordring er jordforurening fra f.eks. tidligere industri, kemikaliebrug, affaldsdepoter m.m. som 

bevirker at arealer i både bynære områder og det åbne land ikke kan anvendes til eksempelvis beboelse, 

landbrugsproduktion, drikkevandsindvinding og rekreative formål.  I denne forbindelse er det også et 

problem, at kortlægningen ikke er fuldstændig, dvs. alt forurening er ikke kendt. 

Disse forhold understreger kompleksiteten knyttet til arealanvendelse og arealplanlægning. At der er mange 

forskellige forhold at tage hensyn til, som yderligere nuancerer billedet i figur 2 over hvordan Danmarks areal 

bliver brugt. 

Landbrugsbedrifter og ejerskab til jord 

I Danmark er der omkring 31.000 landbrugsbedrifter i Danmark, hvoraf 2/3-dele ligger i Jylland. Antallet af 

bedrifter er faldet meget markant i 2021 sammenlignet med året før, nemlig med godt 5 pct. Det er et langt 

større fald, end hvad man har kunnet observere de foregående år. Ud over den almindelige og velkendte 

strukturudvikling med færre og større bedrifter - antallet af bedrifter er blevet mere end halveret på 30 år - 

skyldes faldet i 2021 også, at minkerhvervet er forsvundet fra det danske jordbrug efter aflivningen af 

Region Areal Råstograveområder Indbyggertal Befolkningstæthed

 ha ha % antal Indb./km²

Nordjylland 793.300          13.718      1,7% 590.439          75                                   

Midtjylland 1.305.300      11.648      0,9% 1.332.048      102                                

Syddanmark 1.219.100      11.868      1,0% 1.223.634      100                                

Sjælland 727.400          3.930         0,5% 838.840          116                                

Hovedstaden u/Bornholm 256.100          1.473         0,6% 1.855.084      720                                

Bornholm 58.840           

TOTALT u/Bornholm 4.301.200      42.637      1,0% 5.840.045      136                                

http://mima.geus.dk/udgivelser/indvinding-af-danske-mineralske-raastoer-en-geografisk-sammenstilling-2016/
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minkene i efteråret 2020 (Danmarks Statistik 2022). Antallet af bedrifter er mere end halveret fra godt 77 

000 i 1991 til godt 31 000 bedrifter i 2021, og af disse er over 10 % på mere end 200 ha (tabel 2).   

Tabel 2: Antal bedrifter med landbrug og gartneri 

Bedrifter med landbrug og gartneri udvalgte år 

  1991 2001 2020 2021 1991 2001 2020 2021 

  bedrifter bedrifter i pct. 

Bedrifter i alt 77197 53489 33148 31395 100,0 100,0 100,0 100,0 

0,0-19,9 ha 31976 20642 15379 14205 41,4 38,6 46,4 45,2 

20,0-49,9 ha 29065 15185 6309 5957 37,7 28,4 19,0 19,0 

50,0-99,9 ha 12269 10662 4154 4047 15,9 19,9 12,5 12,9 

100,0-199,9 ha 3210 5455 3676 3580 4,2 10,2 11,1 11,4 

200-399,9 ha 542 1356 2414 2360 0,7 2,5 7,3 7,5 

400 ha og derover 134 191 1216 1246 0,2 0,4 3,7 4,0 

Kilde: www.statistikbanken.dk/bdf11 

Der er i mange tilfælde tale om opkøb af jord fra eksisterende ejendomme til større enheder. Samtidig er 

lovgivningen blevet liberaliseret sådan, at det i dag er muligt at eje landbrugsejendomme uden at bo på 

ejendommen. Det har både bidraget til øgede finansieringsmuligheder for kapitaltunge landbrug, men 

samtidig reduceret tilknytningen til lokalsamfundet. Flere i MAP Danmark fremhæver udfordringen med 

generationsskifte indenfor landbruget, i og med at kapitalkravet til køb af landbrugsbedrifter øger. Dette 

vanskeliggør generationsskiftet, da bedrifterne generelt er blevet store og dyre at købe.  

Som det udtrykkes i rapporten Fremtidens ejerformer i dansk landbrug: ”Jo stærkere strukturudvikling i 

retning af større og mere specialiserede landbrug, desto mere kommer selvejerformen under pres. ” (Hansen 

et al. 2021:5). Strukturen i landbruget bliver mere koncentreret, og selveje/personligt ejerskab reduceres, 

mens selskabseje bliver mere udbredt. Figur 8 viser betydningen af forpagtet landbrugsjord. Det ses, at i 

2019 har halvdelen af alle bedrifter forpagtet jord, og 40% af alt landbrugsjord er forpagtet, hvilket har øget 

enormt siden 1965. Dette betyder at en stadig stigende andel af landbrugsjorden ikke drives og ejes af de 

samme personer. Selvejet er især faldende for de store landbrug over 200 ha, hvor godt 12 % af bedrifterne 

er i selskabseje, totalt for alle bedriftsstørrelser er det knap 7 %, se figur 9. Hertil kommer udenlandsk 

ejerskab til landbrugsjord. Danmarks Statistik opgjorde i 2020, at udlændinge er ejere eller medejere til cirka 

2,5 procent af Danmarks landbrugsareal, svarende til 66.000 hektar – også en del af det såkaldte ’eksterne’ 

ejerskab.  

Figur 8: Forpagtning: Bedrifter med forpagtning og forpagtet areal 1965-2019, i pct. af i alt 

Figur 9: Selskabseje i dansk landbrug 2006-2019: Selskaber i alt og pct. af alle virksomhedsformer 

 
Kilde: Hansen et al. 2021 

https://www.statistikbanken.dk/bdf11
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4. Den danske multi-aktør platforms position 

4.1. Behov og udfordringer i Danmark  

I dagens Danmark er der en lang række forvaltningsområder med tilknyttede målsætninger, hvor 

arealanvendelse er helt afgørende, og hvor prioriteringer mellem typer af anvendelse diskuteres. Dette 

gælder bl.a. for udbygning af landvindmøller og solceller, dyrkning af biomasse til energi, øget prioritering 

af biodiversitet og vild natur, omstilling af fødevareproduktionen, forbedret vandmiljø og 

grundvandsbeskyttelse, muligheder for rekreation og karbonlagring. Dette er udtrykt af den danske MAP, 

hvor mange af de nævnte interesser er repræsenteret og fremført.  

Udgangspunktet for en fremtidig bæredygtig arealanvendelse er arealet som en begrænset og knap 

ressource. Med den allerede intensive brug af landarealet, og de mange mål som skal opfyldes i det åbne 

land (bl.a. mere natur, øget energiproduktion, biomasseproduktion), er der behov for bedre 

samarbejdsmodeller og fælles målopfyldelse mellem sektorer og ministerier såvel som mellem stat, regioner 

og kommuner. Til dette pointerer flere MAP-medlemmer behovet for en multifunktionel tilgang til anvendelse 

af arealet, som forvaltes med flere formål for øje.  

Der er behov for en langsigtet planlægning, og en kortlægning over, hvor forskellige anvendelser af arealet 

giver mest mening at udføre dvs. behov for prioritering med en lokalt tilpasset tilgang. En sådan kortlægning 

må også tage højde for emner som f.eks. potentielle råstofområder, nedlagte råstofgrave, 

grundvandsbeskyttelse og jordforurening. Den danske MAP har desuden fremført, at der er behov for et øget 

fokus på havplanlægning, i og med at specielt etablering af havvindmølleparker er under stor udvikling i 

Danmark. 

For at muliggøre omstillingen af arealanvendelsen og samtidig sikre, at der handles på de ændrede 

anvendelsesbehov, er der behov for at fokusere på borger- og interessentinddragelse i processen. Det 

bidrager til at skabe ejerskab hos lokale aktører og medføre lokal værdiskabelse til de berørte områder. Det 

bidrager også til, at faktorer bibeholdes eller øges, som skaber attraktive levevilkår i landdistrikterne. Det 

kan være landskabelig herlighedsværdi, adgang til det åbne land, lokal stolthed ved at bidrage aktivt til 

klima- eller biodiversitetsdagsordenen, osv. 

MAP Danmark peger særligt på fire tematiske områder, hvor der i høj grad er behov for bedre planlægning 

og styring af den fysiske planlægning i det åbne land og en række problemstillinger, som særligt må 

adresseres. Disse områder vedrører: 

 Udbygning af vedvarende energi 

 Fremtidens landbrugsproduktion og udtagelse af lavbundsjorde 

 Offentlig styring og interessentinddragelse  

 Betydningen af ejerskab til jorden 
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Foto: Louise Ormstrup Vestergård 

MAP Danmark peger på et antal tidligere projekter og analyser om arealanvendelse og prioritering af 

Danmarks areal i fremtiden som vigtige bidrag i debatten, herunder den omfattende rapport refereret ovenfor 

AgriFoodTure: Roadmap for sustainable transformation of the Danish Agri-Food system (Olesen et al. 2021) 

samt Teknologirådets rapport fra 2017 Prioritering af Danmarks areal i fremtiden (Arler et al. 2017). I 

rapporterne præsenteres anbefalinger og forslag til, hvilke virkemidler og indsatsområder der skal prioriteres 

og udvikles for at nå i mål med Danmarks fremsatte mål for miljø, klima og samfundsudviklingen. 

Om alle nuværende arealplaner og målsætninger for anvendelsen af det danske areal lægges sammen, 

udgør det i alt 130-140% af Danmarks samlede areal ifølge rapporten Prioritering af Danmarks areal i 

fremtiden (Arler et al. 2017). Forfatterne peger derfor på behovet for en samlet, overordnet planlægning og 

national strategi for arealanvendelsen. Derudover understreges behovet for klare prioriteringer og 

retningslinjer fra staten, særligt prioritering indenfor områderne landbrug, natur og landskab, energiforsyning 

og klimatilpasning. Rapporten bygger på et 2½-årigt projekt udført i perioden 2015-2017. Som en del af 

projektet blev 250 repræsentativt udvalgte borgere inviteret til borgertopmøde i januar 2016 for at diskutere 

retningen for Danmarks udvikling. Størstedelen af borgerne ønskede en multifunktionel tilgang med vægt på 

beskyttelse af natur og miljø (ibid.:5). 

Prioritering af fremtidens arealanvendelse i Danmark skaber store udfordringer for politikudformningen 

indenfor mange sektorer på både nationalt, regionalt og lokalt niveau i forhold til planlægning og forvaltning 

af arealerne, og hvordan de forskellige aktiviteter og hensyn skal afvejes (Arler et al. 2017). MAP Danmark 

er i høj grad enig med anbefalingerne og pointerne løftet frem i Teknologirådets rapport. Herunder en 

multifunktionel, lokalt tilpasset tilgang til arealplanlægning og behovet for inkluderende, dialogbaserede, 

lokalt forankrede processer, samt en politisk forståelse for at disse processer tager tid og kræver ressourcer, 

men er essentielle for at drive den nødvendige omstilling af arealanvendelsen. 

Udbygning af vedvarende energi  

I april 2022 udmeldte den danske regering en ambition om at firedoble den samlede produktion fra solenergi 

og landvindmøller frem mod 2030. Spørgsmålet om hvor energianlæggene skal placeres for at opnå 

målsætningerne er helt centralt i diskussionerne om fremtidig arealanvendelse. Desuden får 

havvindmøllerparker også indflydelse på anvendelsen af landarealet, da infrastruktur i forbindelse med 

parkerne skal etableres på land.  

https://pure.au.dk/portal/da/publications/agrifoodture-roadmap-for-sustainable-transformation-of-the-danish-agrifood-system(cbb0dc09-460f-4e37-a43e-322847057641).html
https://tekno.dk/app/uploads/2017/04/Areal-afslutningsrapport.pdf
https://tekno.dk/app/uploads/2017/04/Areal-afslutningsrapport.pdf
https://tekno.dk/app/uploads/2017/04/Areal-afslutningsrapport.pdf
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MAP-medlemmerne fremhæver vigtigheden af at tage hensyn til de lokale borgere, da protester mod 

opsættelse af energifaciliteter ofte bliver rapporteret. At inddrage de lokale, berørte borgere fra start og sikre 

at de får et ejerskab i processen, og at der opnås lokal værdiskabelse, er vigtige komponenter for at 

komme i mål med den ønskede vedvarende energiproduktion samt at lykkedes med at skabe en retfærdig 

grøn omstilling (se beskrivelsen af Hvide Sande vindmøllepark i afsnit 4.2 for et konkret eksempel). Herved 

sikrer man, at de mennesker som skal leve side-om-side med energifaciliteterne får noget tilbage til deres 

eget lokalsamfund. Hertil er der behov for forbedrede processer til inddragelse af borgere og interessenter 

i området samt modeller for at opnå lokal værdiskabelse i de berørte landdistrikter. MAP-medlemmerne 

håber, at opsættelsen af vedvarende energianlæg for lokale borgere i højere grad kobles til positiv 

lokaludvikling og dermed kan være med til at fremme udbygningen af vedvarende energi. 

På de danske småøer oplever de, at selvom den lokale interesse er til stede, og der er et ønske om at blive 

selvforsynende med energi, bliver de forhindret i at opsætte vindmøller på grund af kystzonebeskyttelsen. 

Under den nye ordning med frilandsbyer har der været stor interesse for grøn energi, og Landdistrikternes 

Fællesråd udtaler, at ”Kystbeskyttelsesloven bremser småøer i at sætte vindmøller, solcelleanlæg eller anden 

grøn energiproduktion op.” (Boel 2022).  

En problematisk udvikling, som MAP Danmark løfter frem, er status for klagenævnene, som i den grad 

mangler ressourcer. Derudover er der en oplevelse af ubalance i, hvordan problematikken fremstilles i 

medierne, hvor der kan være et stærkt fokus på modstanderne af projektet. Medlemmerne efterspørger en 

mere kritisk og reflekterende 

journalistisk dækning, som ikke 

blot opstiller diskussion i sort-hvide 

termer. 

I de seneste år er særligt 

etableringen af solcelleparker 

accelereret. MAP-medlemmerne 

rapporterer, at størstedelen af de 

etablerede solcelleparker er 

opstillet på landbrugsjorder og 

påpeger, at det er problematisk når 

god landbrugsjord bliver anvendt til 

dette formål. Årsagen hertil er, at 

det er en god indtægtskilde for 

landmænd, men det er 

problematisk, at der ikke er nogen 

regulering med dette. MAP 

Danmark fremhæver, at solceller 

bør etableres på arealer, hvor det 

skaber synergier med andre arealmålsætninger og ikke konkurrerer med eksempelvis fødevareproduktion. 

Tilgængeligt areal på bygningers tage løftes frem som en åbenlys mulighed for etableringen af solceller, som 

i langt højere grad bør udnyttes. 

Udover udbygning af vedvarende energi bliver der også peget på det store potentiale i energieffektivisering 

af boligmassen i landdistrikterne, samt hvordan landsbyer kan udvikle decentrale varmeanlæg. Udbygning 

af vedvarende energi (særligt på biomasse) hænger tæt også sammen med fremtidens landbrugsproduktion, 

hvilket leder direkte over i det næste afsnit og tematiske område, som er løftet fra af MAP Danmark. 

Fremtidig fødevareproduktion og udtagelse af lavbundsjorder  

I rapporten AgriFoodTure: Roadmap for sustainable transformation of the Danish Agri-Food system 

identificeres fire følgende temaer og et tværgående tema for omstilling til et mere bæredygtigt dansk 

fødevaresystem for at opfylde nationale og globale mål: arealforvaltning, husdyrbaseret fødevareproduktion, 

Photo: Andreas Gücklhorn, Unsplash. 

https://pure.au.dk/portal/da/publications/agrifoodture-roadmap-for-sustainable-transformation-of-the-danish-agrifood-system(cbb0dc09-460f-4e37-a43e-322847057641).html
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plantebaseret fødevareproduktion og bioteknologibaseret fødevareproduktion og alternative proteinkilder. I 

tillæg så er tværgående aspekter knyttet til agri-food omstilling, livscyklusanalyser, digitalisering, økonomiske 

virkemidler, og ressourceeffektive fødevareprocesser beskrevet. Det opsummeres at der er behov for 

anderledes tænkning, og samarbejde mellem fagfolk som traditionelt ikke har arbejdet sammen, herunder 

involvering af humaniora og samfundsfag (Olesen et al. 2021). 

De danske MAP-medlemmer fremhæver landbrugets vigtige rolle i den grønne omstilling herunder, at det er 

vigtigt at involvere landbrugets organisationer for at skabe tillid mellem aktørerne. Hertil er det vigtigt at 

påpege, at omstilling og udtagning af landbrugsareal er knyttet til familiehistorie og traditioner som kan 

trække tråde langt tilbage i historien, så udover at det er en faglig, økonomisk og juridisk proces er det også 

en følelsesmæssig proces.  

Udtagning og vådlægning af landbrugets kulstofrige lavbundsjorder er et centralt redskab i det nationale 

klimaråds anbefalinger for at opnå nationale klimamål. Et vigtigt værktøj for at opnå dette er multifunktionel 

jordfordeling, som har til formål at gennem en ændret jordfordeling tage samtidigt hensyn til vandløb, 

biodiversitet, sammenhængende natur, skovrejsning, landdistriktsudvikling, mm. (se eksempler på brugen 

af multifunktionel jordfordeling under afsnit 4.2). Den politiske ambition er at udtage 100.000 hektar 

lavbundsjorder inden 2030. Dog er der de sidste 5 år blot blevet udtaget 1000-2000 hektar om året, tempoet 

må derfor accelereres betydeligt for at nå målsætningen.  

Det statslige redskab multifunktionel jordfordeling har dog mødt lokal kritik for at være for rigid i forhold til 

flere kriterier, som f.eks. finansieringsplan og naturlige forudsætninger (Christensen 2021). Collective 

Impact, som er et 8-årigt projekt støttet af Realdania, arbejder med hvordan man metodisk kan støtte den 

multifunktionelle jordfordeling ved brug af arbejdsformen af samme navn: collective impact eller kollektiv 

effekt. Den grundlæggende ide er at komplekse samfundsforandringer kræver dialog og samspil mellem 

mange aktører i forhold til en fælles målsætning (se mere på: https://collectiveimpact.dk/). MAP-

medlemmerne diskuterer dog balancen mellem frivillighed og ekspropriation (dvs. tvungen afsigelse af jord) 

i jordfordelingen. Jordfordeling er grundlæggende baseret på frivillighed dvs. at de lodsejere, som vælger at 

indgå i en handel, gør dette frivilligt. Spørgsmålet er dog med den korte tidshorisont og nødvendigheden af 

den grønne omstilling i mente, om en enkelt person kan tillades at forhindre hele jordfordelingen på trods 

af, at alle andre involverede aktører har accepteret jordfordelingen.  

Lokal udvikling og tidlig borgerinddragelse er centralt: Slutevaluering af den multifunktionelle 

jordfordeling  

I juni 2022 kom slutevalueringen af den multifunktionelle jordfordelingsordning som skal bidrage til et videre 

arbejde med en jordreform i Danmark. Af lærdommene fra adskillige jordfordelingsprojekter som er udført 

siden 2018 er at fokus på udvikling i lokalområdet, hvor jordfordelingen finder sted, skaber større opbakning 

til projektet både fra lokalpolitikere, lodsejere og lokale borgere, samt at en tidlig involvering er centralt. 

Specielt af lodsejerne som er helt afgørende aktører, da det er dem som skal indvilge til at gøre en 

jordfordeling. Derfor er en af svaghederne ved den nuværende ordning, at der er indtænkt for få midler til 

at facilitere processen. 

Den multifunktionelle jordfordeling fremhæves som et godt eksempel på, hvor nationale målsætninger og 

lokal udvikling kan gå op i en højere enhed. Central lærdom er, at mål for den grønne omstilling i højere 

grad skal kobles med lokal landdistriktsudvikling. Projekter som arbejder med forandringer i landbrug, natur 

og miljø, opnår større lokal opbakning, og dermed større mulighed for succesfuld gennemførelse, om lokal 

udvikling medtænkes som gør det mere attraktivt at bo i landdistrikterne.  

En anbefaling er derfor, at diverse finansieringskilder fra nationalt og EU-niveau i højere grad skal 

sammentænkes og være mere fleksible, så flere nødvendige mål for arealanvendelsen opnås på samme tid 

på en smart måde (Collective Impact 2022). 
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Medlemmer fra MAP Danmark ved Glenstrup Sø, hvor der er gennemført en multifunktionel jordfordeling. Foto: Louise 
Ormstrup Vestergård 

 
Mange af MAP-medlemmerne påpeger, at der generelt er dårlig sammenhæng mellem midler og 

værktøjer for at opnå udtagelse af lavbundsjorde, inkl. for redskabet multifunktionel jordfordeling. 

Processer tager længere tid end planlagt, og der er behov for at afsætte flere ressourcer til at lede dette 

arbejde. Selvom inddragende processer, hvor borgere, lodsejere, interessentgrupper osv. tages med på 

høring er langvarige og komplekse processer at styre og gennemføre, er de essentielle for at opnå en god 

løsning, og i sidste ende, at projekterne bliver gennemført.  

Lovgivningen og regler spænder ben for handlinger som kan bidrage positivt til at modarbejde både 

klima- og biodiversitetskrisen. Her peger MAP medlemmerne bl.a. på pleje af arealer i nationalparker, hvor 

afgræsning også kunne være et middel for at sikre biodiversiteten. Lovgivningen tillader imidlertid ikke 

private at pleje arealerne. I sammenhæng med udtag af lavbundsjorde skulle afgræsning være en mulighed, 

men dagens lovgivning tillader ikke græsning, men grønthøstninger. En udfordring ved at få plejet 

nuværende naturarealer er finansiering af hegn, og at det er mange mindre arealer, som gør plejen 

arbejdstung. Et eksempel som bliver diskuteret i MAPen er den såkaldte Naturbeskyttelseslovens Paragraf 3 

(Miljøstyrelsen n.d.). Omkring 10 % af Danmarks areal er beskyttet gennem denne paragraf, som indebærer 

et forbud mod at lodsejeren gødsker, sprøjter og omlægger disse arealer samtidigt som eventuel erstatning 

er usikker. Flere af MAP-medlemmerne fremhæver, at dette er udfordrende for en del lodsejere både med 

hensyn til de fremtidige økonomiske betingelser, og den tillid de vises. 

MAP Danmark fremhæver de mange synergier, der findes mellem fødevareproduktion og energiproduktion 

og -forbrug. Dette omfatter f.eks. dobbeltcropping hvor man sikrer grønne marker året rundt, hvor en høst 

anvendes til fødevarer, mens en anden høst udnyttes til energi i for eksempel biogasanlæg. Et konkret 

eksempel er græsproteiner. Et andet eksempel er brug af overskudsbiomasse som for eksempel 

overskudshalm eller restfibre fra biogas til at lave biokul og grønne Power to X-løsninger (et eksempel er 

virksomheden Stiesdal SkyClean: https://www.stiesdal.com/skyclean/ ). 

https://www.stiesdal.com/skyclean/
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Udbygning af vedvarende energi (særligt på biomasse) er også tæt knyttet sammen med fremtidens 

landbrugsproduktion. Dette omfatter bl.a. biogasanlæg, hvor husdyrgødning, affald og restprodukter fra 

industri og husholdning på sigt vil kunne bidrage med store CO2-reduktioner, hvis CO2en fra 

biogasanlæggene lagres. I tillæg bidrager biogasproduktion også med store CO2-reduktioner ved at opsamle 

metan fra husdyrgødning og anvende den grønne gas til at erstatte fossil naturgas i gasnettet. Endelig kan 

CO2 fra biogasanlæggene kombineres med brint fra grøn strøm til produktion af elektrometan, som kan 

erstatte diesel til brug for tung transport som lastbiler, skib og fly. Elektrometan kan også benyttes til andre 

grønne power-to-x brændstoffer og dermed levere andre klimaeffekter (se f.eks. eksempler fra virksomheder 

som Greenlab Skive, og Ausumgaard (https://ausumgaard.dk/)).  

Alternative proteinkilder til erstatning af importeret soja til brug i den animalske produktion er under 

stærk udvikling i Danmark, hvilket fremhæves af MAP-medlemmerne. Forskellige råvarer især kløvergræs, 

men også søstjerner og andre invasive havskaldyr kan processeres for at kunne anvendes som protein til 

enmavede dyr som svin og kyllinger, mens restproduktet kan indgå i biogasproduktionen. Produktion af 

plantebaserede fødevarer påpeges også som et alternativ til at dyrke foder til animalsk produktion. Et 

eksempel på dette er virksomheden Organic Plant Protein (https://organicplantprotein.dk/). Omstilling af 

fødevaresystemet rækker naturligvis længere end blot arealanvendelse, hvor nogle af MAP- medlemmerne 

bl.a. peger på større fokus på madspild og udvikling af fødevareindkøbsaftaler som støtter indkøb af lokalt 

producerede fødevarer. 

Offentlig styring og interessentinddragelse 

På nationalt niveau peger MAP medlemmerne på et behov for et ændret finansierings- og forvaltningssystem. 

I øjeblikket mangler der planlægningssystemer, der går på tværs af sektorer og forvaltningsområder. Derfor 

er der behov for øget tværsektorielt samarbejde i forhold til arealanvendelse. MAP-medlemmerne peger 

på, at arealplanlægningen i øjeblikket er udfordret af, at ministerierne måler på forskellige parametre såvel 

som enkeltparametre og dermed er præget af silotænkning. Eftersom målopfyldelse i de enkelte ministerier 

og sektorer er baseret på enkeltmål, er det udfordrende at realisere synergierne og kombinere forskellige 

mål for biodiversitet, klima, miljø, rekreation, fødevare- og energiproduktion på samme tid.  

I øjeblikket findes der mange forskellige ordninger, som administreres af forskellige styrelser, som 

Landbrugsstyrelsen, Bolig- og Planstyrelsen, Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen. Oplevelsen blandt MAP-

medlemmerne er, at der er et overlap imellem de forskellige ordninger, hvilket igen understreger behovet 

for bedre tværsektorielt samarbejde herunder også samspil mellem finansieringsmuligheder. På EU-niveau 

er en udfordring rapporteringen af EU-midler. MAP-medlemmerne foreslår, at midlerne skal være mere lokalt 

forankrede og udvikles på baggrund af de lokale 

behov. LEADER metoden som anvendes i LAG-

ordningen bliver blandt andet løftet frem som et 

godt redskab for bottom-up, lokalbetinget 

udvikling.  

Et relateret område er tilgangen til 

erhvervsudvikling og erhvervsfremme, som 

MAP-medlemmerne påpeger ikke i tilstrækkelig 

grad sammentænkes. For eksempel udmøntes 

EU’s strukturfondsmidler gennem Danmarks 

Erhvervsfremme Bestyrelse til en række 

projektindsatser, men disse bliver ikke koblet til, 

hvordan kommuner og regioner arbejder med 
Photo: Dylan Gillis, Unsplash 

https://www.greenlab.dk/
https://ausumgaard.dk/)
https://organicplantprotein.dk/
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lokal og regional udvikling og planlægning1. Det resulterer i, at det er svært at få maksimal effekt ud af 

indsatserne. Med de seneste års udvikling indenfor området, oplever flere af MAP Danmarks medlemmer 

desuden, at det lokale blik og lokalområdernes resiliens er trådt i baggrunden. Dette i forbindelse med at 

erhvervsudviklingen er blevet både centraliseret og projektorienteret, hvilket opleves at bidrage til at 

modvirke en langsigtet, helhedsorienteret og lokalt tilpasset erhvervsudvikling. I tillæg til den manglende 

kobling mellem udvikling og fremme/støtteordninger indebærer udmøntningen af erhvervsfremme gennem 

projekter at de bliver mindre behovsdrevne og mindre effektive. I denne sammenhæng påpeges det også, 

at LAGernes midler langt fra er nok til at løfte den lokale erhvervsudvikling, som har stor betydning lokalt, 

men som ikke har den store bevågenhed fra erhvervsfremmesystemet.   

Den generelle oplevelse i MAP Danmark er, at regler og den langsommelige proces med at ændre disse, 

spænder ben for meget af den udvikling, der kunne være, og sænker tempoet i den helt nødvendige 

omstilling. Eftersom der er mange love i spil, eksempelvis i forhold til opstillingen af energi, bliver det svært 

at opnå resultater med den ønskede hastighed. Oplevelsen blandt nogle af MAP Danmarks medlemmer er, 

at lokale aktører er tilbageholdende, da de er bange for at blive sanktioneret senere hen i det tilfælde at de 

har overset eller misforstået nogle af reglerne.  

På lokalt niveau er landdistriktskommunerne i deres planlægning udfordrede af begrænsede ressourcer for 

at igangsætte mere strategisk arbejde på tværs af sektorer og er presset af den demografiske udvikling. I 

kommunerne er der meget fokus på at løse problemer og uønskede effekter som bl.a. klager i forbindelse 

med lokalplaner i stedet for at udvikle muligheder.  

Som fremhævet under punktet om vedvarende energi er interessentinddragelse, lokalt ejerskab i 

processen og lokal værdiskabelse vigtige aspekter i planlægningen af fremtidig arealanvendelse. Ved at 

støtte lokal involvering og en værdiskabelse for lokalsamfundet fra ændringerne i arealanvendelsen er der 

både mulighed for positiv landdistriktsudvikling og særligt at højne tempoet i en nødvendig og uomtvistelig 

omstillingsproces.   

Ændringer i ejerskabet til jorden   

MAP-medlemmerne understreger, at der er behov for at fokusere på ejerskab til landbrugsjorden, og hvem 

som kan købe og må eje denne jord. Ifølge Landbrugsloven har ejeren af jorden bopælspligt, men det er 

ikke specificeret, at det er ejeren selv, som skal bo der. MAP-medlemmerne oplever, at landbrugsloven i sin 

nuværende udformning blot gavner de store landmænd, og efterspørger at landbrugsloven granskes, og at 

der stilles spørgsmål ved, hvorfor der er begrænsning på, hvem som må eje jord samt bopælspligten, 

herunder om der skal være en pligt til at bidrage til det lokalsamfund, hvor man ejer jorden.  

På småøerne, hvor landbruget generelt fylder meget, drives en stigende del af landbrugsjorden som fjerneje. 

Småøerne som lokalsamfund er sårbare overfor fjerneje af landbrugsjorden, da deres evne til at overleve 

som helårssamfund er betinget af, at folk som driver erhverv på øen, også er bosiddende på øen (Meldgaard 

& Hare 2022). 

Et overblik over hvem der ejer jorden, trænger ifølge MAP Danmark til øget fokus. Som et af MAP-

medlemmerne udtrykker sig: ”Landbrugsjord er blevet et investeringsobjekt. Fjerneje og koncentration af 

ejerskab kan tiltrække investeringer, men der mangler overblik over, hvem der ejer jorden” (Broegaard & 

Larsen 2021). I Danmark findes der ikke et register over ejere af landbrugsjord, ligesom der heller ikke er 

en myndighed, der har til opgave at holde øje med udviklingen. Det samme gælder i EU. En række grønne 

                                                 

1 Erhvervsfremmeindsatsen gennemføres via seks erhvervshuse i Danmark samt seks tilhørende filialer. Hertil kommer 13 
(oprindeligt 14) vidensklynger se https://ufm.dk/forskning-og-innovation/samspil-mellem-viden-og-innovation/viden-klynger-og-
kommercialisering/klynger. Danmarks Erhvervsfremme Bestyrelse har senere besluttet, som en del af sin strategi, at støtte otte 
(lokale/regionale) erhvervsfyrtårne https://www.danskindustri.dk/di-business/arkiv/nyheder/2022/2/nu-ruller-millionerne-til-
fremtidens-lokale-erhvervsfyrtarne/ . Fokus her er på vækst, innovation og bæredygtighed i en større national/international 
kontekst mere end på resiliens på et lokalt niveau.   

https://ufm.dk/forskning-og-innovation/samspil-mellem-viden-og-innovation/viden-klynger-og-kommercialisering/klynger
https://ufm.dk/forskning-og-innovation/samspil-mellem-viden-og-innovation/viden-klynger-og-kommercialisering/klynger
https://www.danskindustri.dk/di-business/arkiv/nyheder/2022/2/nu-ruller-millionerne-til-fremtidens-lokale-erhvervsfyrtarne/
https://www.danskindustri.dk/di-business/arkiv/nyheder/2022/2/nu-ruller-millionerne-til-fremtidens-lokale-erhvervsfyrtarne/
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landbrugs-, miljø- og fødevarerelaterede organisationer har samlet underskrevet en hensigtserklæring, hvor 

de udtrykker følgende: ” Vi ønsker, at der bliver oprettet et offentligt register, hvori landbrugsjordens reelle 

ejere registreres. Registret vil sikre gennemsigtighed i ejerskabet af landbrugsjorden og styrke grundlaget 

for den demokratiske samtale.” (https://hvemejerjorden.dk/).  

 

Foto: Uta Scholl, Unsplash 

4.2. Politiske tiltag og handlinger  

EU's fælles landbrugspolitik 

EU's fælles landbrugspolitik for perioden 2023-2027 for Danmark er udmøntet i den strategiske CAP-plan 

(Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2021a), hvor formålet er at sikre en effektiv implementering 

og forvaltning af EU's fælles landbrugspolitik. Implementeringen af CAP-planen sker i tæt samspil med 

nationale strategier og initiativer, herunder den politiske aftale om grøn omstilling af dansk landbrug af 4. 

oktober 2021 (Aftale 2021). CAP-planen skal understøtte EU-fælles målsætninger om en økonomisk 

bæredygtig landbrugssektor, fremme den grønne dagsorden indenfor miljø, klima og natur samt styrke 

udviklingen i landdistrikterne. CAP-planen udmøntes også med det formål at kunne prioritere specifikke 

indsatsområder udenfor den fælles landbrugspolitik.  

Det danske landdistriktsprogram er en udmøntning af midlerne fra den Europæiske Landbrugsfond for 

Udvikling af Landdistrikterne, der er en del af EU’s fælles landbrugspolitik. Landdistriktsprogrammet 

realiseres ved finansiering fra EU og den danske stat. Med EU-finansiering er det samlede budget for perioden 

2014-2020 på cirka 9,3 mia. kr., hvoraf 6,8 mia. kr. er fra EU. I Danmark administreres 

Landdistriktsprogrammet af Landbrugsstyrelsen, der hører under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og 

Fiskeri. Landdistriktsprogrammet føres ud i livet gennem en række tilskudsordninger. Tilskudsordningerne 

kan søges af landmænd, virksomheder, befolkningen samt andre med initiativer, der bidrager til 

programmets formål. Landdistriktsprogrammet i 2022 ses som en forløber til CAP 2023-2027.  

Politiske tiltag og målsætninger i Danmark 

Herunder listes en oversigt over relevante vedtagne love og aftaler om reduktion af klimagasudslip, mere 

biodiversitet, om mere fornybar energi, om en grønnere industri, et grønnere landbrug, og mere 

lokalforankrede processer. 

https://hvemejerjorden.dk/
https://lbst.dk/tvaergaaende/eu-reformer/landbrugsreformen-2014-2022/landdistriktsprogrammet-2014-2022/#c32780
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 Folketinget vedtog i juni 2020 Lov om klima med bindende klimamål. Formålet med loven er, 

at Danmark skal reducere udledningen af drivhusgasser før 2030 med 70 pct. i forhold til niveauet i 

1990, og at Danmark opnår at være et klimaneutralt samfund senest i 2050. Klimaloven indebærer, at 

Danmarks klimamålsætninger - på såvel kortere som længere sigt - lovfastsættes. Tilsvarende gælder 

for princippet om no backsliding, som sikrer, at et nyt delmål ikke kan være mindre ambitiøst end den 

senest fastsatte målsætning. 

 I december 2020 blev en ny Natur- og biodiversitetspakke vedtaget i Folketinget for at forbedre 

biodiversiteten, etablere flere naturnationalparker og mange tusinde hektar urørt skov.  

 I maj 2021 blev en Aftale om et indikativt drivhusgasreduktionsmål vedtaget i Folketinget for at 

underbygge 70 %-målsætningen i 2030 med et delmål på 50-54 pct. i 2025.  

 Endvidere blev der i maj 2021 nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe, der skal se på udenlandsk 

ejerskab af landbrugsjord. Gruppen skal ”afdække mulighederne for at begrænse opkøb foretaget 

uden for EU” for at sikre, at de udenlandske opkøb ”ikke tager overhånd” (Ministeriet for Fødevarer, 

Landbrug og Fiskeri 2021b) 

 I oktober 2021 blev Folketinget enig om en Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug. Aftalen 

indebærer, at landbruget skal nedbringe udledningen af drivhusgas med 55-65 % from mod 2030. 

Aftalen indebærer bl.a. at gennemføre en jordreform, hvor udledningen fra jorder og skove skal 

nedbringes. Her er ambitionen, at der skal ske skovrejsning samt en ekstensivering af arealer, og at 

der udtages 100.000 hektar lavbundsjorder inkl. randarealer. Kulstofrige lavbundsjorder udgør knap 7 

% af den dyrkede landbrugsjord i Danmark (omkring 170.000 hektar), men bidrager med over 

halvdelen af den samlede udledning fra dyrkning af jorden (Klimarådet 2020).  

 I december 2021 blev der i Folketinget vedtaget en Grøn delaftale som skal sikre nye CO2-reduktioner 

og mere vedvarende energi. 

 Regeringen fremlagde i april 2022 et reformudspil for et grønnere og sikrere Danmark: ”Danmark kan 

mere II” (Regeringen 2022). Dette udspil er skridt to af den i Folketinget i 2021 vedtagne ”Danmark 

kan mere I” (Regeringen 2021), hvor bl.a. støtte til investeringer for grøn omstilling, til etablering af 

klimaerhvervsskoler og reduceret elafgift blev vedtaget. I ”Danmark kan mere II” indgik følgende: 

o Mere grøn varme. Naturgas skal udfases 

o Mere grøn gas. Mere gas til Europa. 

o Mere grøn strøm 

o Grøn skattereform – omstilling af industrien 

o Grønne danske løsninger skal omstille Europa. 

I udspillet præsenteres en ambition om at firedoble den samlede produktion fra solenergi og 

landvindmøller frem mod 2030, dette både som et led i at opnå nationale og internationale 

målsætninger for den grønne omstilling, men også for at blive uafhængig af russisk gas. Derfor skal 

der findes plads til dette, og det påpeges at udbygning af vedvarende energi skal spille en større rolle 

i den fysiske planlægning (Regeringen 2022:18).  

 Den 25. juni 2022 blev ”Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022” vedtaget af et stort flertal i 

Folketinget. Aftalen indebærer bl.a. mere solenergi, landvind og havvind, men også et mål om lokal 

forankring og hurtigere planlægningsprocesser i kommunerne. Aftalen indeholder satsninger om: 

o Mere grøn strøm 2022 

o Mere grøn varme og udfasning af naturgas 2022 

https://www.ft.dk/ripdf/samling/20191/lovforslag/l117/20191_l117_som_vedtaget.pdf
https://mim.dk/media/217328/aftaletekst_-_natur-_og_biodiversitetspakken.pdf
https://fm.dk/media/25182/aftale-om-et-indikativt-drivhusgasreduktionsmaal-for-2025_a.pdf
https://fm.dk/media/25215/aftale-om-groen-omstilling-af-dansk-landbrug.pdf
https://fm.dk/media/25389/delaftale-om-investeringer-i-et-fortsat-groennere-danmark_a.pdf
https://kefm.dk/Media/637917348773018203/Klimaaftale%20om%20gr%C3%B8n%20str%C3%B8m%20og%20varme%202022-1.pdf
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Internationale forpligtelser 

Den danske klimapolitik er i tillæg drevet af Danmarks internationale klimaforpligtelser samt af nationale 

målsætninger på energiområdet, der har en stor effekt på udledningen af drivhusgasser fra Danmark. Hertil 

spiller EU-lovgivningen en stor rolle. Disse omfatter:  

 EU 2030 mål: At EU's samlede udledninger skal reduceres med 40 procent fra 1990 til 2030. Dette 

indebærer følgende overordnede EU-mål: 

o 43 pct. reduktion i 2030 ift- 2005-udledningen fra de store udledere af CO2 omfattet af EU’s 

system for handel med CO2-kvoter såsom kraftværker og olie-gassektoren 

o 30 pct. reduktion i 2030 ift- 2005-udledningen fra bygning landbrug og transport 

o Mindst 27 procent vedvarende energi i 2030  

o Mindst 27 procent energieffektivitet 

EU’s 2030-mål for drivhusgasreduktion i de ikke-kvotebelagte sektorer er udmøntet i en dansk national 

reduktionsforpligtigelse for så vidt angår udledningerne i de ikke-kvoteomfattede sektorer, herunder 

bygninger, landbrug og transport på 39 pct. reduktion ift. udledningen i 2005. 

Styring og ansvarsfordeling indenfor arealplanlægning i Danmark 

I Danmark er planlægningsansvaret delt mellem kommunerne og staten. Kommunerne har et stort ansvar i 

forhold til lokal planlægning og anvendelse af areal, mens der på statsligt niveau er præciseret fire nationale 

interesseområder, som kommunerne skal tage hensyn til i deres planlægning (Trzepacz et al. 2021). De fire 

nuværende nationale interesseområder er (Erhvervsstyrelsen 2018): 

 vækst og erhvervsudvikling,  

 natur- og miljøbeskyttelse,  

 kulturarv- og landskabsbevarelse, og  

 hensyn til nationale og regionale anlæg.  

Planloven sætter rammerne for arealanvendelsen i Danmark og forvaltes af Bolig- og Planstyrelsen. I 

forbindelse med aftalen om ”Opfølgning på evaluering af planlov” fra juni 2022 er det planlagt at nedsætte 

et tværministerielt udvalg om helhedsorienteret planlægning i det åbne land: Helhedsorienteret planlægning 

i det åbne land: Der nedsættes et tværministerielt udvalg, der skal samle erfaringer og afdække muligheder 

for helhedsorienteret kommunal planlægning for arealanvendelsen i det åbne land, herunder nye vilkår for 

landbrug og erhvervsmuligheder i landzone som fx ormefarme og fiskeopdræt, arealanvendelsen til VE-

anlæg fx solceller og vindmøller. KL, kommuner, samt interesseorganisationer som DN, Friluftsrådet, DI, 

Dansk Erhverv, Green Power Danmark, landinspektørforeningen og Landbrug & Fødevarer inddrages i 

arbejdet, som der afsættes et år til. Aftaleparterne forelægges udkast til kommissorium (Aftale 2022:3). 

15 juni 2022 blev en ny planlovsaftale vedtaget som skal skabe gode rammer for den grønne omstilling, 

udvikling af levende byer med varieret boligudbud og udvikling af landdistrikter og kystområder. Temaerne 

i aftalen omfatter: 

 Klima, grøn omstilling og natur  

 Byudvikling mv.  

 Nye udviklingsmuligheder ved kysterne og for turisme  

 Mobildækning i hele landet  

 Forenkling, administrative lettelser og digitalisering  

 Klagesystemet  

https://im.dk/Media/637909042647371292/Ny%20aftale%20om%20planloven%202022.pdf
file:///C:/Users/Usuario/AppData/Local/Temp/Rar$DIa17816.15675/Ny%20aftale%20om%20planloven%202022.pdf%20(im.dk)
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 Ændring af regler i øvrigt  

 Køge Bugt Strandpark – modernisering og klimasikring.  

I aftalen er ’Klima, grøn omstilling og natur’ med punkterne om ”Planlægning for solcelleanlæg i det åbne 

land” og ”Helhedsorienteret planlægning i det åbne land” interessante, da de tilsigter mere hensyn til og 

inddragelse af lokale interesser i planprocessen. Ændringer af planloven skal styrke kommunernes 

muligheder for at understøtte udviklingsmulighederne.  

Klima højt på kommunernes og regionernes dagsorden 

Klima er højt på den lokalpolitiske dagsorden, og kommunerne har i årevis taget lokalt klimalederskab ved 

at arbejde målrettet på at fremme den grønne omstilling og reducere CO2-aftrykket. Med klimapartnerskabet 

DK2020 mellem KL, regionerne og Realdania, kan alle landets kommuner hente rådgivning og sparring til at 

udvikle lokale klimahandleplaner med fælles metodik og et ambitionsniveau, der lever op til Paris-aftalen. 

Dermed skriver kommunerne verdenshistorie i kampen for klimaet. Målsætningerne gælder både reduktion 

af drivhusgasudledninger og tilpasning til klimaforandringerne. Kommunen forpligtiger sig herunder til at 

tage de nødvendige skridt for at blive klimaneutral og modstandsdygtig senest i 2050. 95 af 98 danske 

kommuner er en del af DK2020-projektet, hvor de følger i fodsporene på de mest klimaambitiøse byer i 

verden. I 2023 skal klimahandlingsplanerne være færdige. 

Regionerne har ligesom kommunerne klima højt på den politiske dagsorden, og de arbejder målrettet for at 

nedbringe udledningen af drivhusgasser både inden for sundhedsvæsenet, men også via de mange 

myndigheds- og udviklingsopgaver under de regionale udviklingsstrategier, eksempelvis inden for mobilitet 

og råstofindvinding. Samtidig har regionerne ofte en koordinerende rolle i forhold til klimaindsatsen. 

Eksempelvis udarbejder Region Midtjylland hvert andet år energi- og klimaregnskaber sammen med 

kommunerne. Et andet eksempel er Life-projektet Coast to Coast Climate Challenge (C2C CC), hvor Region 

Midtjylland de sidste seks år har ledet et samarbejde med 31 partnere, herunder 18 kommuner, om at skabe 

en klimarobust region (se mere på https://c2ccc.eu).  

4.3. MAPens gode eksempler på lokale initiativer for arealanvendelse i 

lyset af klimaforandringer  

Herunder er en række gode eksempler beskrevet, der er fremhævet af medlemmerne i MAP Danmark. Dette 

er eksempler på, hvordan man lokalt i de danske landdistriktsområder har arbejdet med at forbedre 

arealanvendelsen og går til opgaven på en multifunktionel måde med gevinster for lokalsamfund, klima og 

natur.  

De fremhævede eksempler er:  

 Multifunktionel jordfordeling ved Glenstrup Sø 

 Indsats for økosystemer i forværring: ”BioScape” 

 Lokalt ejerskab i energiomstillingen: Vindmøllepark i Hvide Sande 

 Nees klimapark i Lemvig kommune 

 Forbedret biodiversitet, habitatbeskyttelse og adgang til natur: Naturprojekt på Knudshoved Odde, 

Vordingborg kommune: Life Clima Bombina    

 Gjellerup Enge: Med til at gøre Herning kommune til en af de ”vildeste”   

 Lokale stedseffekter af et eksternt ejerskab gennem en national jordbrugsfond: Danmarks 

Økologiske jordbrugsfond 

https://c2ccc.eu/
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Multifunktionel jordfordeling ved Glenstrup Sø  

Området ved Glenstrup Sø i Mariagerfjord kommune har været udtaget som et af flere pilotområder for 

at teste metoden multifunktionel jordfordeling. I området er der arbejdet med flere forskellige 

projekter som bl.a. har fokuseret på genåbning af vandløb og restaurering af Gettrup Bæk, 

fællesgræsning og ekstensivering af arealer mellem landsbyen Glenstrup og søen samt restaurering 

af kildepladser. 

De fire vigtigste erfaringer fra arbejdet med multifunktionel jordfordeling ved Glenstrup Sø ifølge 

projektmedarbejderne er:  

1. Lokal udvikling, attraktiv bosætning og et rentabelt landbrugserhverv er en forudsætning for at 

udvikle langtidsholdbare og omkostningseffektive løsninger for natur, klima og miljø.   

2. Facilitatorfunktionen er afgørende for at skabe troværdige processer og helhedsorienterede 

løsninger. Holdet skal sættes fra start og rumme faglig og organisatorisk bredde.   

3. Lokal involvering og ejerskab er afgørende for at starte og fastholde forandringsprocesser.  

4. Fælles viden om lokalområdets og landskabets multifunktionelle potentialer åbner for nye 

muligheder i forhold til traditionel sektortilgang.   

 

For mere information se:  

 https://life-natureman.dk/nyheder/2019/november/jordfordeling-ved-glenstrup/  

 https://lbst.dk/landbrug/arealer-og-ejendomme/jordfordeling/multifunktionel-jordfordeling-

mufjo/  

 

Indsats for økosystemer i forværring: “BioScape”  

Tre pilotprojekter i Region Midtjylland skal vise, hvordan omlægning af bl.a. landbrugsjord kan gavne 

både lodsejere, biodiversitet, miljø og klimaindsats i biodiversitetsprojektet ’BioScape’. Projektet er 

bevilliget under EU-Life Nature and Biodiversity programmet og løber fra oktober 2021 til oktober 2026 

med et budget på ca. DKK 37 millioner. 

Konkret skal projektet i de tre pilotområder – i tæt samarbejde med lodsejerne og baseret på frivillighed 

– vise, hvordan klima- og biodiversitetsmæssige udfordringer kan løses ved f.eks. at omlægge jord til nye 

formål. Gerne så flere formål opfyldes på samme tid. Det kan f.eks. være tilbageholdelse af vand, CO2-

https://life-natureman.dk/nyheder/2019/november/jordfordeling-ved-glenstrup/
https://lbst.dk/landbrug/arealer-og-ejendomme/jordfordeling/multifunktionel-jordfordeling-mufjo/
https://lbst.dk/landbrug/arealer-og-ejendomme/jordfordeling/multifunktionel-jordfordeling-mufjo/
https://cinea.ec.europa.eu/programmes/life/nature-and-biodiversity_en
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lagring, øget biodiversitet og rekreativ værdi. I projektet anvendes jordfordelingsværktøjet multifunktionel 

jordfordeling. 

De tre pilotområder i BioScape er: 

o Byn Sø i Lemvig Kommune,  

o Endelave i Horsens Kommune 

o Åstrup Kær i Hedensted Kommune.  

Fælles for de tre pilotområder er, at de repræsenterer vigtige økosystemer som er i forværring. På øen 

Endelave fokuserer de særligt på at sikre øens sårbare grundvand. Til det formål fremhæves bl.a. 

skovrejsning, græsningsoverdrev, økologi og etablering af små søer og insektvenlige arealer. Ved Byn Sø 

i Lemvig fokuserer de særligt på at mindske eutrofiering i søen fra det omkringliggende landbrug, og ved 

Åstrup Kær i Hedensted at reducere skadeomkostningerne ved oversvømmelser. 

BioScape projektets aktiviteter går på tværs af de tre projektområder. Det skal give kommunerne mulighed 

for at udveksle erfaringer og hjælpe hinanden med konkrete tiltag i projekterne.  

I projektet samarbejder 9 partnere: Region Midtjylland, Lemvig, Horsens og Hedensted kommuner, 

SEGES, Danmarks Naturfredningsforening, Aarhus Universitet, SAMN Forsyning og European Landowners 

Organisation (ELO). 

For mere information se: 

o https://www.rm.dk/om-os/aktuelt/nyheder/nyheder-2021/september-21/nyt-partnerskab-viser-vej-til-nytankning-

af-land-arealer/  

o https://www.hedensted.dk/hedensted_data/dagsorden/Udvalget_for_Teknik/04-05-

2021/ID3132/Bilag/Punkt_110_Bilag_1_BioScape_praesentation.pdf  

 

Lokalt ejerskab i energiomstillingen: Vindmøllepark i Hvide Sande  

Vindmølleparken ved Hvide Sande på den vestjyske kyst er et godt eksempel på involvering af 

lokalsamfundet og lokalt ejerskab i omstillingen til vedvarende energi. Der er tale om en mindre 

vindmøllepark, som består af 3 møller der leverer strøm til cirka 3000 husholdninger. I forbindelse med 

planlægningen af vindmølleparken blev der arrangeret et offentligt borgermøde, hvor godt 300 personer 

deltog. Størstedelen af deltagerne var fortalere for projektet, og fokusset på lokal involvering og ejerskab 

har været centralt for den lokale opbakning til landvindmøllerne.    

For mere information se:  

https://planenergi.dk/wp-content/uploads/2018/05/Til_web_Hvide_Sande_VVM.pdf  

 

Nees klimapark i Lemvig kommune  

Nees Hede Klimapark er et initiativ fra Lemvig Kommune i forbindelse med fremtidig etablering af store 

solcelleanlæg i kommunen. Klimaparker er større områder, som med udgangspunkt i etableringen af store 

solcelleanlæg, skal bidrage med meget mere end produktion af vedvarende energi. Kommunen forventer, 

at projektudviklere udviser kreativitet i udviklingen af solcelleprojekter, så de understøtter 

landdistriktsudvikling, landbrugserhverv, turisme, klima, biodiversitet, vandmiljø og rekreation i størst 

muligt omfang. Det forventes, at projektudviklere i dialog med lokalbefolkning og lokale lodsejere 

undersøger, om der i området:  

https://www.rm.dk/om-os/aktuelt/nyheder/nyheder-2021/september-21/nyt-partnerskab-viser-vej-til-nytankning-af-land-arealer/
https://www.rm.dk/om-os/aktuelt/nyheder/nyheder-2021/september-21/nyt-partnerskab-viser-vej-til-nytankning-af-land-arealer/
https://www.hedensted.dk/hedensted_data/dagsorden/Udvalget_for_Teknik/04-05-2021/ID3132/Bilag/Punkt_110_Bilag_1_BioScape_praesentation.pdf
https://www.hedensted.dk/hedensted_data/dagsorden/Udvalget_for_Teknik/04-05-2021/ID3132/Bilag/Punkt_110_Bilag_1_BioScape_praesentation.pdf
https://planenergi.dk/wp-content/uploads/2018/05/Til_web_Hvide_Sande_VVM.pdf
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 Kan placeres attraktive beboelsesejendomme – enten gennem nyudlæg eller gentænkning af 

eksisterende ejendomme.  

 Kan nedlægges pumpelag og etableres vådområder, som understøtter biodiversitet, klima og et godt 

vandmiljø.  

 Kan rejses skov, som effektivt camouflerer solcelleanlægget og samtidig giver rekreative muligheder 

og understøtter biodiversitet og klima.  

 Kan frigives arealer med et højt naturpotentiale til gavn for flora og fauna.  

 Kan etableres rekreative stiforløb og oplevelsesruter til glæde for lokalbefolkningen og besøgende.  

I tillæg hertil forventes projektudviklere, som ovenfor nævnt, at udvise stor kreativitet i udviklingen af 

klimaparker, så parkerne bliver multifunktionelle og både honorerer flest muligt lokale ønsker og 

adresserer flest muligt lokale og globale udfordringer.  

Lemvig Kommune samarbejder med en lang række aktører om multifunktionelle projekter. Vi har 

eksempelvis et tæt samarbejde med Lemvigegnens Landboforening og Region Midtjylland om 

multifunktionel jordfordeling. Vi bringer meget gerne fagpersoner og netværk i spil på projektudvikleres 

opfordring. Lemvig Kommunes ønske om at introducere klimaparker skal ses i lyset af kommunens 

satsning på Klimatorium og DK2020. Ambitionen er, at klimaparkerne skal blive de første 

multifunktionelle megaprojekter, hvor samme areal tjener mange formål og samler en stor del af 

klimaregningen op for det omkringliggende samfund gennem netto CO2 optag.  

Lemvig Kommune er i dialog med projektudviklere om to klimaparker. Klimaparkernes primære funktion 

er produktion af vedvarende energi via solceller. Sekundært skal klimaparkerne desuden løse 

klimaudfordringer i det åbne land ved at udtage vandlidende lavbundsjorde af omdrift og lægge dem ud 

som vådområder, skov, natur eller tilsvarende. Klimaparkerne forventes således at yde et betydeligt 

bidrag til klimatilpasning i det åbne land. Klimaparkerne har store budgetter på trecifrede millionbeløb, 

hvoraf det dog kun er en mindre del, som investeres i klimatilpasning. Et groft skøn vil være, at 20 mio. 

kr. investeres i opkøb af lavbundsjorde og udlægning til vådområde, skov eller natur i hvert af de to 

projekter. Klimaparkerne prioriteres meget højt i Lemvig Kommune, primært fordi de skal bidrage 

væsentligt til vores langsigtede plan om klimaneutralitet i kommunen. Projektudviklerne er 

hovedaktørerne i etableringen af klimaparkerne. De lokale lodsejere, Lemvig Kommune og staten er 

vigtige medspillere. Klimaparkerne er afhængige af muligheden for nettilslutning, hvilket vil være 

medbestemmende for, hvornår parkerne kan realiseres. Derudover kan ny national lovgivning og elpriser 

få stor betydning på projekternes realiserbarhed og tidshorisont. 

For mere information se: Store solcelleanlæg (lemvig.dk) 

 

Forbedret biodiversitet, habitatbeskyttelse og adgang til natur: Naturprojekt på Knudshoved 

Odde, Vordingborg kommune: Life Clima Bombina    

På Knudshoved Odde i Vordingborg kommune blev der i 2019 igangsat et naturprojekt med navnet Life 

Clima Bombina der fokuserer på forbedret biodiversitet, habitatbeskyttelse for truede dyrearter og 

befolkningens adgang til naturoplevelser og rekreation. Målet er at etablere et nyt naturområde på 184 

hektar med blandt andet vandhuller, større vådområder og områder til græsning. I alt bliver der tale om 

et sammenhængende naturområde på over 280 hektar. En stor del af projektsummen går til Rosenfeldt 

Gods for at opgive dyrkningsretten på landbrugsarealerne.   

Projektet har modtaget finansiering fra blandt andet EU’s LIFE program og Miljøstyrelsen og har et budget 

på cirka DKK 38 millioner. Det udføres i perioden 2019 til 2023. 

https://lemvig.dk/politik/vision-politikker-og-strategier/planer/store-solcelleanlaeg
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For mere information se:  

o https://webgate.ec.europa.eu/life/publicWebsite/project/details/5134 

o https://www.vordingborg.dk/media/11vpicw2/life-clima-bombina.pdf  

 

Gjellerup Enge: Med til at gøre Herning kommune til en af de ”vildeste”     

Virksomheden Ege Carpets er sammen med Herning Kommune og Den Danske Naturfond gået sammen 

om at skabe et nyt naturområde for Hernings borgere og områdets dyr og planter. Naturområdet hedder 

Gjellerup Enge. 

Der er tale om et cirka 90 hektar stort område med sammenhængende natur, hvor der vil være græssende 

dyr og mere plads til fugle, som i øjeblikket er trængte på ynglesteder. De 90 hektar er stillet til rådighed 

af flere forskellige aktører: Herning kommune, Den Danske Naturfond, Ege Carpets, Herning Vand og en 

grundejerforening. 

På baggrund af blandt andet dette projekt, er Herning kommune sammen med ni andre kommuner med 

i finalen om at blive ”Danmarks vildeste kommune”. En national konkurrence mellem kommunerne udstedt 

af Miljøministeriet om at skabe bedre vilkår for biodiversiteten og naturen. 

Eksemplet med Gjellerup Enge, er et godt eksempel på et multiaktør samarbejde mellem en privat 

virksomhed, kommune, organisationer og lokale ildsjæle, og hvordan virksomheder kan udnytte deres 

arealer bedre til fordel for naturen og rekreation. 

 

Kilde: https://naturfonden.dk/wp-content/uploads/2021/05/GjellerupEnge_Kort_18Maj_21-1.pdf  

For mere information se:  

o https://www.herning.dk/nyheder/2021/hernings-borgere-faar-adgang-til-flere-naturoplevelser/ 

o https://naturfonden.dk/natur/gjellerup-enge/ 

o https://dkvild.dk/  

https://webgate.ec.europa.eu/life/publicWebsite/project/details/5134
https://www.vordingborg.dk/media/11vpicw2/life-clima-bombina.pdf
https://naturfonden.dk/wp-content/uploads/2021/05/GjellerupEnge_Kort_18Maj_21-1.pdf
https://www.herning.dk/nyheder/2021/hernings-borgere-faar-adgang-til-flere-naturoplevelser/
https://naturfonden.dk/natur/gjellerup-enge/
https://dkvild.dk/
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Lokale stedseffekter af et eksternt ejerskab gennem en national jordbrugsfond: Danmarks 

Økologiske jordbrugsfond  

I et projekt udført af Center for Regional- og Turismeforskning er de lokale stedseffekter af et eksternt 

ejerskab gennem Danmarks Økologiske Jordbrugsfond (DØJ) blevet undersøgt. Nærmere bestemt gården 

Lundtofthøj i Sønderjylland, som er blevet opkøbt af DØJ og forpagtet ud.  

DØJs investeringsrationale fokuserer på sikring af /øget areal under økologisk dyrkning; sikring af miljø, 

natur, biodiversitets og vandkvalitets-interesser; samt sikring af adgang til landbrugsjord for yngre, 

omstillingsparate landbrugere der er engagerede i et samfundsnyttigt landbrug. Desuden understreger 

DØJ nødvendigheden af, at fonde eller aktieselskaber, der ejer landbrugsjord, skal binde sig til at sikre 

samfundsnyttige udkommer af den måde, den ejede landbrugsjord drives på. Dette indebærer også et 

engagement i en udvikling på landet, der sikrer jobs og værditilvækst og trivsel – både i 

landbrugsvirksomhederne og i de sociale fællesskaber. 

For mere information se:  

o https://crt.dk/wp-content/uploads/Stedseffekter_casenotat-3_DOeJ_Kliplev.pdf    

4.4. Anbefalinger fra MAP Danmark  

4.4.1. Anbefalinger for fremtidig landdistriktspolitik  

 For at nå i mål med en grøn, bæredygtig omstilling skal landarealet anvendes multifunktionelt. 

Derfor foreslår MAP Danmark et overordnet tværsektorielt samarbejde på tværs af bl.a. 

Landbrugsstyrelsen, Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen, Energistyrelsen og Bolig- og Planstyrelsen for at 

understøtte synergier, undgå arealanvendelseskonflikter, og skabe inkluderende og solide processer 

for derved at opnå en politisk tilgang som sikrer en bæredygtig udvikling. 

 Multifunktionel jordfordeling er et godt værktøj til at sikre at forskellige interesser inkluderes i 

jordfordelingen. Problemet for øjeblikket er, at der er for få midler afsat til at facilitere 

processerne mellem de forskellige interessentgrupper. Derfor anbefaler MAPen, at der skal være 

flere midler til at lede denne proces. 

 Som en del af at have øje for synergier, anbefaler MAPen, at der i langt højere grad fokuseres på at 

støtte opsættelsen solceller på tagarealer og fjerne nuværende barrierer for dette. Generelt 

bør solceller etableres på arealer, hvor det skaber synergier med andre arealmålsætninger og ikke 

på god landbrugsjord. 

 I omstillingen bør man arbejde mere strategisk og målrettet med lokalt ejerskab og lokal 

værdiskabelse, eksempelvis i forbindelse med opstilling af vedvarende energianlæg. Midler som i 

øjeblikket går til de berørte områder, og som kan opleves som et symbolsk ”plaster på såret”, bør i 

højere grad gives til strategisk lokaludviklingsarbejde og til at lede gode, inkluderende processer.  

 MAP-medlemmerne anbefaler, at der kommer en større politisk årvågenhed angående 

konsekvenserne ved fjernejerskab af jorden. Herunder at granske landbrugsloven og reglerne 

angående ejerskab som præsenteres heri. Desuden at der skabes et overblik over, hvem der ejer 

jorden. 

 En granskning af kystzonelovgivningen og hvordan den påvirker udviklingen på de danske 

småøer. 

4.4.2. Anbefalinger for den fremtidige forskningsagenda 

https://crt.dk/wp-content/uploads/Stedseffekter_casenotat-3_DOeJ_Kliplev.pdf
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 MAP Danmark peger på et behov for mere forståelse for, hvordan vi anvender arealerne til at 

tilgodese flere hensyn. Et større forskningsprojekt kan derfor med fordel udforme en tværfaglig 

forskningsrapport på området multifunktionel arealanvendelse og synergier, som et stærkt bidrag til 

de nationale diskussioner. 

 For at støtte den grønne omstilling og sikre, at de berørte lokalsamfund bliver inkluderet og er 

modtager af positive udviklingseffekter fra omstillingen, kan fremtidig forskning med fordel 

undersøge, hvordan man bedst muligt sikrer værdiskabelse lokalt og lokalt ejerskab i den grønne 

omstilling. 

 For at øge viden omkring udviklingen af ejerskab til jorden, kan et forskningsprojekt med fordel 

undersøge spørgsmålet: hvem ejer Danmarks jord? Det kan bidrage til at skabe et overblik over de 

forskellige ejere.  

 



 

Page | 28 

 

Referencer 

Arler, F., Jørgensen, M. S. & Sørensen, E. M. 2017. Prioritering af Danmarks areal i fremtiden, Fonden 

Teknologirådet, ISBN: 978-87-91614-67-5. 

Aftale mellem repræsentanter for Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, 

Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og 

Kristendemokraterne. 2021. Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug, 4. oktober 2021,  

https://fm.dk/media/25215/aftale-om-groen-omstilling-af-dansk-landbrug.pdf  

Aftale mellem repræsentanter for Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative 

Folkeparti. 2022. Opfølgnings på evaluering af planloven m.v. 15. juni 2022, 

https://im.dk/Media/637909042647371292/Ny%20aftale%20om%20planloven%202022.pdf  

Boel, M. 2022. ”Forsøgsordning med frilandsbyer og -øer”, landdistrikterne.dk, 

https://www.landdistrikterne.dk/projekter/frilandsbyer/ , besøgt 16.09.2022.  

Broegaard, R.B. & Larsen, R.B. 2021. ”Kronik: Bekymrende, at der mangler overblik over ejerskab af 

landbrugsjord”, Altinget, 24. februar 2021, https://www.altinget.dk/foedevarer/artikel/kronik-

udvikling-i-landdistrikter-og-nye-ejerformer-i-landbruget  

Christensen, H.A. 2021. Jordfordeling møder muren på grund af stive regler, Landbrugsavisen, 2. oktober 

2021, https://www.altinget.dk/foedevarer/artikel/kronik-udvikling-i-landdistrikter-og-nye-ejerformer-i-

landbruget 

Collective Impact. 2022. Slutevaluering af den multifunktionelle jordfordeling, 26 juni 2022, Collective 

Impact. 

Danmarks Statistik. 2022. ”Markant fald i antal bedrifter”, Landbrugs- og gartneritællingen 28. maj 2021, 

NYT fra Danmarks Statistik, 11. maj 2022, nr. 163. 

https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/nyt/GetPdf.aspx?cid=38302  

Danmarks Statistik. 2020. ”Landbrug fylder lidt mindre, byer og natur vokser”, Arealdække 2018, NYT fra 

Danmarks Statistik, 28. januar 2020, nr. 26. 

https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/nyt/GetPdf.aspx?cid=32409  

Danmarks Statisk. 2017. ”Skovarealet er næsten fordoblet på hundrede år”, Hugsten i skove og plantager 

2016, NYT fra Danmarks Statistik, 24. november 2017, nr. 455. 

https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/nyt/GetPdf.aspx?cid=25809 

Erhvervsstyrelsen. 2018. Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægning. Planlægning og 

byudvikling. Erhvervsstyrelsen, København Ø.  

Hansen, H.O., Møller, M., Olsen, J.V. & Pedersen, M.F. 2021. Fremtidens ejerformer i dansk landbrug – 

udfordringer og løsninger, https://forenetkredit.dk/wp-content/uploads/2021/06/Final_Ejerformer-

ny.pdf  

Meldgaard, M.S. & Hare, M.K. 2022. Landbrug på Småøerne – nu og i fremtiden. Sammenslutningen af 

Danske Småøer. 

Miljøstyrelsen. n.d. Naturbeskyttelseslovens §3, Miljøstyrelsen, https://mst.dk/natur-vand/natur/national-

naturbeskyttelse/naturpleje/naturplejeguiden/naturbeskyttelseslovens-paragraf-3/ , besøgt 

14.09.2022.  

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. 2021a. Forslag til den danske strategiske CAP-plan 2023-

2027, 1. september 2021, https://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/56b83694-00b7-

41e8-a2aa-28f4f9415af4/Forslag%20til%20den%20danske%20CAP-plan%202023-27.pdf  

https://fm.dk/media/25215/aftale-om-groen-omstilling-af-dansk-landbrug.pdf
https://im.dk/Media/637909042647371292/Ny%20aftale%20om%20planloven%202022.pdf
https://www.landdistrikterne.dk/projekter/frilandsbyer/
https://www.altinget.dk/foedevarer/artikel/kronik-udvikling-i-landdistrikter-og-nye-ejerformer-i-landbruget
https://www.altinget.dk/foedevarer/artikel/kronik-udvikling-i-landdistrikter-og-nye-ejerformer-i-landbruget
https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/nyt/GetPdf.aspx?cid=38302
https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/nyt/GetPdf.aspx?cid=32409
https://forenetkredit.dk/wp-content/uploads/2021/06/Final_Ejerformer-ny.pdf
https://forenetkredit.dk/wp-content/uploads/2021/06/Final_Ejerformer-ny.pdf
https://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/naturpleje/naturplejeguiden/naturbeskyttelseslovens-paragraf-3/
https://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/naturpleje/naturplejeguiden/naturbeskyttelseslovens-paragraf-3/
https://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/56b83694-00b7-41e8-a2aa-28f4f9415af4/Forslag%20til%20den%20danske%20CAP-plan%202023-27.pdf
https://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/56b83694-00b7-41e8-a2aa-28f4f9415af4/Forslag%20til%20den%20danske%20CAP-plan%202023-27.pdf


 

Page | 29 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, 2021b. Arbejdsgruppe skal se på udenlandsk ejerskab af 

landbrugsjord, 12. maj 2021, https://fvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/arbejdsgruppe-skal-se-paa-

udenlandsk-ejerskab-af-landbrugsjord/ , besøgt 15.september 2022.  

Nielsen, A.N. 2021, ”Nyt Danmarkskort: Så meget fylder dansk landbrug”, videnskab.dk, 

https://videnskab.dk/kultur-samfund/nyt-danmarkskort-saa-meget-fylder-dansk-landbrug, besøgt 

16.09.2022.  

Olesen, J.E., Christensen, S., Jensen, P.R. & Schultz, E. 2021. AgriFoodTure: Roadmap for sustainable 

transformation of the Danish Agri-Food system. Edited by Rasmussen, C., Kjer, K.H., Kristensen, 

T.N., Gade, J.J., Haslund, S., Henriksen, C.B., Persson, M., Kryger, K. & Henricksen L. SEGES; 

Aarhus, Denmark. 96 pp. 

Regeringen. 2022. Danmark kan mere 2: Uafhængig af russisk gas. Danmark skal være grønnere og 

sikrere. Statsministeriet, København K. https://fm.dk/media/25783/danmark-kan-mere-ii.pdf  

Regeringen 2021. Danmark kan mere 1: Flere i arbejde. Danmark skal være rigere, grønnere og dygtigere. 

Finansministeriet, København K. https://fm.dk/media/25141/danmark-kan-mere-1_web-a.pdf  

Trzepacz, S., Lander, N., Borgmann, E., Egebæk, A.L. & Fischer-Bogason, R. 2021. National targets and 

local incentives for the management of natural areas in the Nordic countries. TemaNord 2021:506. 

Nordic Council of Ministers 2021. ISBN 978-92-893-6925-1. 

 

  

https://fvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/arbejdsgruppe-skal-se-paa-udenlandsk-ejerskab-af-landbrugsjord/
https://fvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/arbejdsgruppe-skal-se-paa-udenlandsk-ejerskab-af-landbrugsjord/
https://videnskab.dk/kultur-samfund/nyt-danmarkskort-saa-meget-fylder-dansk-landbrug
https://fm.dk/media/25783/danmark-kan-mere-ii.pdf
https://fm.dk/media/25141/danmark-kan-mere-1_web-a.pdf


SHERPA has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme
under Grant Agreement No. 862448. The content of the document does not reflect the official opinion of the
European Union. Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with the author(s).

www.rural-interfaces.eu

https://www.facebook.com/RuralInterfaces/
https://twitter.com/ruralinterfaces
https://www.linkedin.com/company/rural-interfaces
https://www.instagram.com/ruralinterfaces/
https://www.youtube.com/channel/UC3r8V-tCwFVHiOVDlXGHuxg?view_as=subscriber

