
Landbruget i kommuneplanen og 
sagsbehandlingen 

Trine Eide 
Videncentret for landbrug 
Åben land konferencen 2012 

Den Europæiske Union ved Den Europæisk 
Fond for Udvikling af Landdistrikter og 
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 
har deltaget i finansieringen af projektet. 
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Udfordringer 

Kultur og tradition 
Brug af lokalt forankret viden og muligheder  
Kobling mellem de enkelte niveauer 
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Muligheder 

Sammenfattende helhedsorienteret 
planlægning – på alle niveauer 
Nye udviklingsperspektiver 
Samarbejde til gavn for begge parter 
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Skitseret formål: 

Investeringssikkerhed for landbruget  
Sammenfattende planlægning 
Forenklet sagsbehandling 

Lokalisering af bygninger og anlæg på 
store husdyrbrug 

Er det sandsynligt? Hvad skal der til? 



Fokusområder for lokaliseringsopgaven 

STORE husdyrbrug  
Jordløse husdyrbrug (agroindustrielle områder) 
Natur, miljø, landskab, infrastruktur, naboer, 
rekreative områder (interesseafvejning) 
Biogas 

 
 
Er det det handler om? Eller hvad er opgaven? 
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Svineproduktion 
 
Ejede arealer 
 
Forpagtede arealer 
 
Arealer med gylleaftale 
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     Slagtesvin 
 
 

 
     Slagtesvin 
 
 

 
      Slagtesvin 
 
 

 
 
 Søer og smågrise 
 
 

Ca. 5 km 
transport, smitterisiko og 
management 

Sites  
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Lokalisering af store husdyrbrug 
  - konsekvenser af de store anlæg 

Imødekomme negative påvirkninger  
  - miljø, natur, transport, landskab 

Omhu med placering, formgivning og landskab 
Fokus på synergieffekter og  

 udviklingsperspektiver 
 
Hvad løser man hvor?  
Planlægning og/eller konkrete projekter? 
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Fokus på helhedsplanlægning? 

Miljøgodkendelse 
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Planstrategi 

Kommuneplan 

Klima/energi Byudvikling Landbrug Natur xxxx 

Udpegning af 
Særligt værdifulde 
landbrugsområder 

Lokalisering af 
bygninger/anlæg 
til store 
husdyrbrug 

Lokalisering af 
biogasanlæg 

Temaplaner: 

Områdeudpegninger  
Retningslinjer 

Fokus på helhedsplanlægning? 

Planlægning 
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? 

Kommunen 
Områder – landskaber – oplande - temaer 

Landmanden 
Marker – drift – matrikler - udvikling 



Indsatsområder - niveauer 
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Kommuneplanniveau 

Områdeniveau 

Bedriftsniveau 

Hvordan skaber vi synergi? 
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Områdeniveau 
• Natur- og landskabsplaner 
• Anden anvendelse af bygninger 
• Turisme 
• Erhverv  
• Spor i landskabet 
• Jordfordeling 
• Kulturhistorie 
• Fælles energiforsyning  
• Vandforvaltning 
 
 Ejendomsniveau 
• Natur- og landskabsplaner 
• Natur som driftsgren  
• Anden anvendelse af 

bygninger/sanering 
• Helhedsplaner vedr. bygningsanlæg 
• Turisme 
• Spor i landskabet 
• Jordfordeling 
• Kulturhistorie 
• Energiforsyning  
• Vandforvaltning (klima/miljø) 
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Forum for dialog 
Videndeling og samarbejde 
Helhedsorienteret planlægning  
 Fælles forvaltning 
   
    – på alle niveauer 
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