
Fremtidens kommuneplan for  

det åbne land. 



     Jammerbugt Kommune 



Kommuneplanlægning 

Kommuneplanlægningen skal til at spille 

en mere central rolle i administrationen af 

det åbne land – herunder retningslinjer 

for jordbrugsproduktionen. 

 

 



Opgaven er klar 

 

Kommuneplanen skal indeholde 

retningslinjer for varetagelse af de 

jordbrugsmæssige interesser, 

herunder udpegningen og sikringen af 

særligt værdifulde landbrugsområder,.  

 



Og…. 

 

Kommuneplanen skal indeholde 

retningslinjer for beliggenhed af 

arealer til lokalisering af  

driftsbygninger og driftsanlæg på 

store husdyrbrug,.  

 



Vi tolker det således. 

    Kommunen har sikret erhvervslivet 

ved at udlægge erhvervsområder i 

kommuneplanen – det skal vi nu også 

gøre for landbruget. 

      

    Områder skal placeres der, hvor der i 

forvejen er ”meget” eller i områder 

hvor der kan skabes en lang 

inverteringssikkerhed. 



Hvad giver mening for 

landbruget ???? 

Dialog er nøgle -  kommunen ved ikke 

nok. 

     

 DiaPlan (Skov og landskab) 

  LandbrugNord  

  AgriNord 

        Dansk naturfredningsforening (DN) 

         Videncenter for landbrug (Aarhus) 

         Finansverden 

 

 





Fremtiden 

Hvor langt 

fremme er 

det ? 

 

2021 



Dialog – med forbehold 

  

  

      

 Myndigheder kommer kun med negative krav  

 

Regionplanen fra gamle dage gav kun 

problemer 

  

Planlægger ser på landbrugsjord som områder 

de bare ikke har brugt endnu  

 

 

 

. 

 



”Jordbrugserhverv” er et bredt begreb 

  Store - små  - øko – planteavl -  svin -  køer -  turistsalg  - avle  

 

”Hele kommunen kan bruges til landbrug” 

  Der er bare forskel på driften   

 

 ”Bygninger og jordanvendelse hænger 

   ikke altid sammen  

       Noget er særlig værdifuldt til bygninger, og andet er til jordanvendelse 



Den rigtige side 

  

 

 

Planlægningen skal ikke direkte ind og 

regulere/vurdere driften.  

 

 Simpel klassificering er ikke løsningen 

 



Frihedsgrader  

Planlægningen skal på baggrund af en 

række faktorer komme med en samlet 

vurdering af de frihedsgrader, der er for 

jordbrugserhvervet inden for et givet 

område. 

 

     



Et område kan findes ved hjælp af 

Landskabskaraktermetoden 

 

 
Neutral afgrænsning  

 

Giver bedre sammenhæng, 

da det ofte er samme vilkår  

inden for et område. 

 

 

  

 



Landskab  



Højdemodel giver overblik 



Landskabskort 

 

 



Kortlægning af 

landskabskarakterområder 

Lidt tidskrævende,   

men kan  

bruges til så  

meget. 

 

 

 



Faktorer 

    Vurderingen skal give svar på  

frihedsgrader for : 

 

Området generelt   (På baggrund af 5 punkter) 

 

Jordbrug   ( På baggrund af 4 punkter) 

 

Bygninger  (På baggrund af 4 punkter) 

 

 

 



Faktorer – Området generelt  

Følsomhed for klimaændringer 
Oversvømmelser  

Infrastruktur  

    Veje, vindmøller, biogas 

Rekreativ, natur, kultur 

     Andre væsentlige interesser      

Planlægning  
Byudvikling, sommerhusområder, vindmøller mv. 

Bedriftsstruktur og inverteringsaktivitet  
Bedrift antal, størrelse, type  

 

 



Faktorer - Jordanvendelse 

Særlige naturværdier ( Ammoniak) 

Fredninger , Natur2000,  EF-habitatdirektiv  

Nitratklasse / fosforklasse (afstrømning)    
Udbringning og harmonikrav 

Grundvand, vandløb, søer 
OSD, indvindingsopland, vandmiljø 

Jordbundstype  
Efter jordtypekort 

 

 

 



Faktorer - Bygninger 

Rummelig / visuel analyse af 

landskabet 
Hvor store bygninger kan landskabet bære ? 

Natur – og Kulturgeografiske værdier 
Kirker, fortidsminder mv 

Punktforurening og fordampning 
Grundvand, ammoniak - afstand til natur 

Områdets egnethed til bolig 
Et godt sted at bygge en bolig  

 

 



Konkret case 
Landskabsafgrænsning 

 

 

 

 

 



Højdemodel giver overblik 



 

Frihedsgrader – Vurdering  

område generelt 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Følsomhed overfor klimaændringer - Oversvømmelser 

 

Området er beliggende lavt – typisk under kote 5 

Området stiger ind mod morænelandskabet mod vest 

Området er præget af store vandløb, som giver risiko for jævnlige 

oversvømmelser 

 

Samlet vurdering : Høj risiko for oversvømmelse. 

 
Infrastruktur   

Rekreativ, natur, kultur      

Planlægning  

Bedriftsstruktur og inverteringsaktivitet  

 



Frihedsgrader – Vurdering  

Jordanvendelsen 

 
Særlige naturværdier ( Ammoniak) Fredninger , Natur2000,  EF-habitatdirektiv 

  

 

 

 

Området er præget af fravær af særlige naturværdier 

Enkelte områder med beskyttet natur og blå/grønne korridorer  

Mod syd er der regional naturområder. 

 

Samlet vurdering : Høj frihedsgrad pga. få restriktioner 

 

 

 

Nitratklasse/ fosforklasse (afstrømning)  

Grundvand, vandløb, søer   

Jordbundstype  



Frihedsgrader – Vurdering  

Bygninger 

  

Rummelig/ visuel analyse af landskabet  

Hvor store bygninger kan landskabet bære? 

 

Området har stor skala og store rum 

Samlet vurdering : Høj frihedsgrad store bygninger og anlæg kan indpasses 

i området. 

 

Natur- og kulturgeografiske værdier Kirker, fortidsminder, skovbyggelinje, 

Området indeholder ikke fredninger 

Området indeholder 2 kirker og indeholder fjernbeskyttelseszoner for kirker 

Samlet vurdering : Høj frihedsgrad. 

 

 

 Punktforurening og fordampning  

Områdets egnethed til bolig 



Helhedsvurdering af området 
 

Området er værdifulde landbrugsområder 

hvor jordbrugserhvervet skal prioriteres højt.  

 

Der er gode udviklingsområder for 

jordbrugserhvervet under forudsætning af, at 

der tages højde for oversvømmelsesrisiko, og 

at området har en lav frihedsgrad i forhold til 

afstrømning til Limfjord - Nitratklasse III. 

   



Fra analyse til retningslinjer ? 

 

 

 
Direkte 

x.x Retningslinje 

Bygningshøjden fastsættes til 12.5 meter  

 

Indirekte 

x.x. Retningslinje  

Der må ikke etableres nye almene 

vandværker i området. 

 
 

 

 

 



 

 

DIAPLAN 
Integrerede og dialogbaserede planprojekter i 

kulturlandskabet 

 
En model på plads i løbet af 2012 

Der skal være mere dialog   

 

 



Spørgsmål   første omgang 

Er landskabskarakterkortlægning og definition af 

frihedsgrader for landbruget et brugbart udgangspunkt for 

fremtidens kommuneplanlægning for det åbne land?  

 

Hvad er fordele/potentialer ved at tage udgangspunkt i 

landskabelige helheder frem for udpegninger af områder 

for de forskellige interesser (landbrug, natur, landskab, 

friluftliv mv)?  

Hvad er ulemperne/begrænsningerne ved at tage 

udgangspunkt i landskabelige helheder frem for 

udpegninger af områder for de forskellige interesser 

(landbrug, natur, landskab, friluftliv mv)? 

 

 

 



Hvilke planemner vil kunne varetages med 

udgangspunkt i landskabelige helheder? Hvilke 

planemner vil fortsat kræve en sektoriseret tilgang 

som den vi kender fra den aktuelle  

kommuneplanlægning?  

 

Spørgsmål  første omgang 



Hvad er hovedtemaet i planlægning for det åbne land 

i år 2030, baseret på jeres gruppes vurdering? 

 

Hvordan ville I gribe planlægningen an  

(dvs. hvilken metode/tilgang ville I bruge)? 

Strategisk/helhed/sektor/opdeling af landzonen i flere 

zoner/lokalplanrammer ? ” 

 

Er der værktøjer der mangler i 

kommuneplanlægningen? Set i forhold til 

planmulighederne i dag 

 

Spørgsmål  anden omgang 


