
Regeringens plan for
Grøn vækst 





Grøn vækst plan skal sikre:

Grøn vækst planen fremhæver følgende:

• Et vandmiljø af god kvalitet

• En markant reduktion af pesticiders skadevirkninger.

• Reduceret ammoniakbelastning

• Biodiversitet og mere og bedre tilgængelig natur

• Færre drivhusgasser

• Et mere selvbærende landbrugserhverv som leverer grøn energi

• Enkel og smidig regulering – herunder hurtigere miljøgodkendelser

• Fremme af markedsbaseret økologi

• En styrket og mere målrettet forsknings- og innovationsindsats

• Investeringer i nye grønne teknologier

• En mere værdiskabende fødevareindustri.



Miljø og Natur

Mere Natur

• Lovkrav om permanente 10 meters sprøjte-, gødnings- og dyrkningsfrie
randzoner langs alle vandløb og søer, svarende til 50.000 ha. 

• Tilskud til udlægning af 10.000 ha vådområder 

• Tilskud til udlægning af 3.000 ha ådale (ekstensivering) 

Bedre naturbeskyttelse og biodiversitet

• En målrettet indsats i Natura 2000-områderne i form af tilskud til naturpleje- og 
forvaltning af private og statslige Natura 2000-arealer 

• Understøttelse af etablering af op til 75.000 ha ny natur. 

Mere natur og bedre tilgængelighed

• Etablering og drift af fem nationalparker med bl.a. vandrestier, cykel- og 
ridestier, fugletårne og overnatningspladser 



Landbruget

Landbrugets rolle som energileverandør skal styrkes.

• Fremme placeringen af biogasanlæg ( inddrage lokalisering af biogasanlæg i 
kommuneplanlægningen). 

• Bedre rammer for at dyrke energiafgrøder.

I forhold til landbrugsloven forventes Grøn Vækst at bevirke følgende ændringer:

• Ophævelse af grænsen for antal dyreenheder pr. bedrift, som i dag er på 750 
DE. 

• Afskaffelse af arealkravet (harmonikravet i miljølovgivningen opretholdes). 

• Ophævelse af grænsen for, hvor meget jord den enkelte landmand maksimalt 
må eje, som i dag udgør 400 ha. 

• Lempelse af reglerne om selskabserhvervelse, idet kravet, om at øvrige 
selskabsdeltagere skal være i familie med ”landmanden i selskabet”, ophæves. 



Landbruget fortsat

• Ændring af bopælspligten, som fremover for alle bedrifter vil kunne opfyldes af
en anden end den, der ejer og/eller driver ejendommen (den upersonlige 
bopælspligt). 

• Ophævelse af afstandsgrænsen på 10 km for alle ejede/medejede ejendomme. 

• Ophævelse af afstandsgrænsen på 15 km ved forpagtning af vedvarende 
græsarealer og naturarealer. 

• Mulighed for at drive husdyrproduktion på ejendomme uden landbrugspligt og 
ejendomme uden jord. 

• Regler om fortrinsstilling evalueres allerede i efteråret 2009. 

• Mulighed for at private, fonde, foreninger o.l. kan erhverve landbrugsarealer til 
naturformål. 



Konsekvenser

• Større husdyrbrug 

• Færre men større landbrug

• Færre personer knyttet til landbrugserhvervet ?

• Landsbyer i stagnation – tilbagegang særligt i yderområderne. (byregioner og 
udkantsområder). Samfundsudvikling i øvrigt fremmer dette.

• Grøn vækst initiativerne kan få konsekvenser for vores landskaber.



Planloven

Ændring af planloven 

• Ændring af planloven med henblik på at forpligte kommunerne til at inddrage 
lokalisering af biogasanlæg i kommuneplanlægningen. 

• Desuden ændres planloven, så kommunerne skal inddrage de nye store 

husdyrbrug i den almindelige planlægning.



Grøn vækst betydning for 
kommuneplanlægningen

• Planlægningen for de store landbrug/husdyrbrug samt biogasanlæg bør hænge 
sammen med jordbrugsplanlægningen.

• Jordbrugsplanlægningen bør hænge sammen med udarbejdelsen af 
handleplaner til vand og naturplanerne.

• Bevarelse af de i kommuneplanen landskabeligt beskyttede ådale – dialog med 
jordbruget henover jordbrugsplanlægning og handleplanerne.

• Mulighed for at planlægge for husdyrbrug i industriområder.

• Landdistrikterne bliver udfordret – skal de inddrages?

• Dialog og helhedsorienteret planlægning for det åbne land nødvendigt for at 
fremme en hensigtsmæssig/bæredygtig udvikling i det åbne land.



Landsplanredegørelsen


