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Hovedbudskaber

•
 

Det lokale landskab er blevet mere varieret –
 

de regional 
forskelle vokser

•
 

Et attraktivt og velfungerende landskab vinder i 
konkurrencen om nye beboere og virksomheder

•
 

Forskellige slags landskaber kræver forskellige 
planstrategier –

 
formuleret ovenfra og i samarbejde med 

lokale.

•
 

Specifikke landskaber bør (kunne) have specifikke planer 
–

 
formuleret nedefra og i samarbejde med kommunen



Tre slags landskaber  (+ diverse blandinger)

Intensive 
landbrugslandskaber

Skov-
 

og naturlandskaber

Bynære områder



Tre slags landskaber  -
 

to drivkræfter

TilflytningFraflytning Urbanisering

Landbrugets 
strukturudvikling

Industrialisering

Marginalisering



Tre slags landskaber  -
 

to drivkræfter

TilflytningFraflytning Urbanisering

Landbrugets 
strukturudvikling

Industrialisering

Marginalisering



Det multifunktionelle landskab –
 

planlægning nedefra

Odderbækområdet
 

ved Thyregod



Lokalt samarbejde om landslandsforvaltningen



’Odderbækmodellen’
 

kan anvendes i alle område med 
interesse for lokalt samarbejde

Den nye kommuneplan                                     



Udfordringer for kommuneplanlægningen

•
 

Hvordan sikres velfungerende, multifunktionelle 
landskaber i områder med intensiv husdyrproduktion? 
(Trussel: forslumning af landskab og landsbyer)

•
 

Hvordan sikres ekstensiv græsning og landbrug i øvrigt i 
områder med store naturværdier?                           
(Trussel: Tilgroning af habitater og landskaber) 

•
 

Hvordan sikres værdifulde natur-
 

og landskabsområder 
imod byudvikling i bred forstand?                             
(Trussel: Spredt bebyggelse –

 
bolig, fritid, erhverv)

•
 

Hvordan sikres relativt stabile og klare bygrænser med 
god kontakt de omgivende landskaber?                    
(Trussel: urbanisering af den bynære landzone/opløsning 
af bygrænsen)



Udfordring: Hvordan får vi kombineret overordnede hensyn 
med lokaltsamarbejde?

-
 

Eksempel fra ´Forslag kommuneplanstrategi for Holbæk 
2007
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