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Regeringens Plan

Regeringen investerer 3.5 milliarder frem til 2015

En stigning på 50% i forhold til tidligere

Indholdet i regeringens Grøn vækst plan: 

-Miljø og naturplan 2020

-Strategi for et grønt landbrugs-og fødevareerhverv 
i vækst 

-Finansiering af grøn vækst

-Udmøntning af Landdistriktsprogrammet



Et mere selvbærende
landbrugserhverv: 

• Der gennemføres en modernisering af landbrugsloven for at 
skabe bedre rammer for et selvbærende landbrugserhv erv, 
herunder ophævelse af maksimalgrænsen for antal dyr eenheder 
per bedrift og grænsen for, hvor mange hektar jord en landmand 
maksimalt må eje og afskaffelse af arealkravet. 

• Harmonikravet fastholdes.

-ophæver overgrænsen for størrelse, tidligere 400 hektar

-ophæver overgrænsen tidligere 950 deh for antallet af
dyreenheder der må være på en landbrugsejendom

-



Ejerkravet lempes, men det fastholdes, 
at landmanden i selskabet skal eje 
mindst 10 pct. af kapitalen og have 
bestemmende indflydelse.

•Den upersonlige bopælspligt udvides 
til at gælde alle bedrifter i en længere 
periode for at styrke bosætningen på
landet.

•Ophæver kravet om, at 
landbrugsejendomme skal ejes af én
ansvarlig person, og at denne person 
skal bebo ejendommen

“Landbruget står overfor en voldsom
udvikling de kommende år - de største
bedrifter vil blive meget større på grund
af tunge investeringer i blandt andet
miljøteknologi “

Effektivtlandbrug.dk 10.01.2009

“De største bedrifter vil blive meget større ”



” Her hjemmefra véd vi allerede, at 
større bedrifter betyder udslettelse af 
levende hegn, skel, grøfter og 
enkeltstående træer på marken: 
Maskinerne skal jo kunne komme til, 
for satan!”

(Ibid)

”Udenlandske erfaringer 
- også fra USA - siger, 
at aktieselskabers 
indtog i landbrugslandet 
betyder afkobling af den 
sidste menneskelige 
ansvarlighed i omgang 
med jord og dyr.”

(David Rehling 
information 3 maj 2009)



• “Desuden vil vi se endnu større svinebrug, 
endnu flere gylletanke og intet loft over, hvor
store besætningerne og gårdene må være. 
Det bliver slut med mangfoldigheden på
landet, ikke flere gårdbutikker. Selv
økologien vil man industrialisere”.

Egon Kjær Sørensen
Grøn Vækst” fra Frie Bønder – Levende Land, landsorganisationen for 

de mindre og mellemstore landbrug:

• “Samtidig lægges der op til at 
sætte turbo på udviklingen mod 
færre, men større brug, siger
Egon Kjær Sørensen.

Dermed skal det kun være en 
meget lille del af befolkningen, der
kan eje og drive landbrug. Det er
med til at ødelægge livet i 
landdistrikterne, og endnu flere vil
flytte til byerne.”



Summa summarum: Gadagung derudad i det åbne land! I en støvsky af gylle. 
Mega-bedrifter, mega-dyrehold, fri adgang for aktieselskaber og investeringsfonde 
til at opkøbe landbrugsejendomme. (David Rehling information 3 maj 2009)

Fotos fra Lolland

Hvor vi har landets
Største marker



“En væsentlig side af den miljødebat om det
moderne, danske landbrug,
som foregår i disse år, handler ikke
nødvendigvis så meget om landbrugets
produktion. 

Den er nok snarere en symbolsk kamp om
vores omgivende landskaber. I dag har vi et 
meget forskelligt syn på, hvordan livet på landet
skal leves –

Derfor bliver debatten ofte en kamp om, hvem
der har retten til at fortælle om livet på landet, 
den ”store udendørs fortælling,” der rummer
nøglen til vores fælles identitet som danskere”

Johs. Nørregård Frandsen 
i Landliv Nu – Mennesker i landbruget
http://www.documentary.dk/Landliv%20Nu%20-%20Kaploeb%20med%20gaelden.pdf



Ny natur - nye muligheder

Der skal fortsat gøres en indsats for 
at øge det danske skovareal. 
Samlet vil der herved kunne skabes
ca. 7.700 ha ny skov frem mod 
2015. 

Fokus på bynære skove



Ny natur - nye muligheder

• Som led i sikringen af et 
bedre vandmiljø etableres
ca. 10.000 ha nye
vådområder og der skabes
3.000 ha ny natur i ådalene. 

•Den særlige naturindsats i Natura
2000  områderne vil herudover give 
over 4.000 ha ny natur.

Alsønderup engsø etableret i 1992 



Ny natur - nye muligheder
Regeringen vil desuden stille krav om, at landmanden etablere 10 meters 
sprøjte-, gødnings- og dyrkningsfrie randzoner langs alle vandløb og søer, 
svarende til ca. 50.000 ha.

Kravet om dyrkningsfrihed gælder dog ikke, hvis der dyrkes
vedvarende græs eller flerårige energiafgrøder uden brug af
gødning eller sprøjtemidler



Udnyttelse af randzonerne 1

Foto fra Grøn vækst s 18. Regeringen April 2009



Udnyttelse af randzonerne 2

Fra 2010-12 afsættes årligt 32 mill. kr. i tilskud til tilplantning med energiafgrøder
Foto fra grøn vækst (manipuleret med pil)



Ringkøbing-Skjern kommer sammen med Naturklagenævnet til at lægge linien for, hvor i landskabet herhjemme, der må
plantes energipil.

Kommunen er nemlig hjemsted for en stor del af de næsten 70 landmænd, som er med i landets hidtil største pileprojekt. 
Hvis landmandens marker ligger uden for Natura 2000 områder, så vil der være gode muligheder for at få dispensation 
til at plante pil langs vandløbene, siger Ivan Thesbjerg.

Mange landmænd i landsdelen vil 
gerne plante energipil i stor stil, men i 
de vigtigste vestjyske naturområder 
er vi nødt til at sige nej, lyder det nu 
fra Ringkøbing-Skjern Kommune.
Store dele af landskaberne omkring 
de vestjyske fjorde er såkaldte 
Natura 2000-områder og dermed 

beskyttet af EUs direktiver. 



Natura 2000 områder

Ramsar omr. EF habitat omr.
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Zoom til kortudsnit 2



Flyfoto



“Muligheden for at plante pil I lavbunds
områder er der overhovedet ingen problemer
med. En effektiv nedsprøjtning af græstæppet
med glyphosat og der kan, takket være det
store skiveskær, plantes direkte i det
nedsprøjtede materiale. “

“Kan tåle gylle, planter man pil på markjord,
der kan bære gyllevognene, kan pilen trække en 
masse gylle. Ellers er det kunstgødning,
der bruges til at gødske pilen med. 

Henrik Bach fortæller, at det er op til ens egen
temperament og engagement i miljøet, der kan
afgøre om man vælger at gøde sin energipil.

- Som alle andre planter, kvitterer pilen også for 
at få en madpakke i næ og ny, forklarer Henrik
Bach. Kvælstofnormen i pilen er på 120 kilo N.”

Effektivt landbrug 5 februar 2008



Dansk Vinterlandskab      Albert Gottschalk  1887

Dansk energilandskab     Caspersen 2009


