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1. Lidt om aktuelle ændringstendenser og den gode 
kommuneplanlægning

2. Et eksempel

3. En model for lokale udviklingsplaner i det åbne land

Fremtidens åben land planlægning



Aktuelle tendenser
• Jordbrugslandskaberne er under forandring  -

vigtigste drivkræfter: markedet, teknologi, 
urbanisering, offentlige politikker og landmandens 
egne værdier – vi mangler viden og overblik

• Vi ser et øget pres på udstykninger i attraktive 
landskaber – vi har brug for en opdateret 
prioritering af værdifulde landskaber før den næste 
kommuneplan 

• Udviklingen i jordbrugsproduktionen er en vigtig 
faktor i landskabsudviklingen men er ikke den eneste. 
Bosætning, ikke-jordbrugserhverv, friluftsliv, 
turisme, natur- og landskabsforvaltning spiller en 
stigende rolle– vi savner modeller for fremtidens 
landskaber

• Den nye kommuneplanlægning giver muligheder for en 
mere sammenhængende planlægning for det åbne 
land end tidligere  - og der stor interesse lokalt for 
selv at lave lokale udviklingsplaner – vi har brug for 
en bedre planlovgivning for det åbne land



Veje frem mod den gode kommuneplanlægning med fokus på
jordbrugslandskabet:
1. Sikre rammerne for udvikling af et moderne erhvervsjordbrug 

samtidig med en righoldig natur og attraktive landskaber
2. Finde den rette balance mellem retningslinier for prioriteringer og 

afvejninger (udpegninger) og for integration af mål og midler 
(helheder, dvs. lokale områdeplaner)

3. Sikre muligheder for, at lokalsamfundene får mulighed for bidrage til 
kommuneplanprocessen med egne udviklingsstrategier 



Eksempel på en lokalt drevet planproces i Lihme, Salling



Eksempel på udvikling af landskabsvisioner i Lihme, Salling



Lihme som grøn by



Fra kommuneplanforslaget



Processens forløb:

SWOT analyse, 
Identifikation af 
lokalområdets styrker -
svagheder, muligheder -
begrænsninger

1. Indledning: 2. Områdeplan/strategi

3. Kommuneplan

Udarbejdelse af skitser til 
strategi for lokalområder:  
Baseret på primært fælles 
Viden og værdier

A

B

C
Indspil til planen
Tillæg til kommuneplanen
Enkelte emner indarbejdet
i selve planen

Møde med ekspertpanel
Gensidig udveksling af 
ideer og forlag til indhold 
af strategier – møde mellem
forskellig viden og erfaring

Revision/forbedring af 
Strategierne med (lidt) 
konsulentbistand

Input



Overordnede mål

Landmandens  driftsplanlægning og ejendomsforvaltning

Status: Hvad har vi?  
- hvad bør bevares?   
- hvad skal ændres?

Strategiske mål for 
udvikling af 
lokalsamfund og 
landskab

Konkrete planer og 
projekter

Landdistrikts-
programmet

NATURA 2000

Andre 
støtteordninger

Kommune-
planlægningen

Model for lokal åben-land-planlægning?



Udviklingsprojekter under forberedelse



www.multiland.dk

www.byplanlab.dk/plan09

www.landmaster.dk


