Spørgsmål:
• NaturErhvervstyrelsens tanker omkring naturindholdet i
landskabet?
• Hvad er landbrugets behov og interesser?
Bør nok omformuleres til:
• Er der sket praksis og regelændringer mht hvorledes
naturindholdet i landskabet reguleres (ny regering, tilpasning
til tidens udfordringer)
• Hvad er statens interesser i landbruget

SIDE 1

Først lidt om det som påvirker NaturErhvervstyrelsens
regelsæt og dagsorden i relation arealanvendelsen
• Politisk ønske om en grøn omstilling (tidligere grøn vækst)
• De miljøbetingede rammer presser sig på – stadig mere pres på
ressourceanvendelsen herunder jordressourcen
• Flere og flere EU-krav
• Nye økonomiske rammer for hvad vi kan og vil
• Et økonomisk rentabelt landbrug
• Strukturudviklingen fortsætter
• Sker en teknologisk udvikling
• Flere og flere munde at mætte
• Nye muligheder for planlægning!
SIDE 2

Konkrete regel- og praksisændringer, samt
forhandlingsmål mht. mere natur i landbruget
Nye og gamle statslige krav og målsætninger (Vandplanerne, klimamål diverse
naturmål)
•

Randzoner (natur/dyrkbart)

•

Flere vådområder

•

Stadigvæk mere skov

•

Grønne og blå byer

•

Flere lysåbne og/eller rekreative områder

•

Flere energiafgrøder

•

Større arealer skal omlægges til økologi

•

Landskabelige værdier

•

Byvækst og tekniske anlæg i det åbne land

•

Placere store husdyrbrug og biogasanlæg mv

•

Stadigvæk intensivt landbrug (særligt værdifulde jordbrugsområder)

•

Diverse udvalg, rapporter og pjecer: Landbrugets interesser, klima på
bordet (henvisning til en rapport om at jorden er en knap ressource,
bioenergi mv.)
SIDE 3

NaturErhvervstyrelsens administration i relation til
kommunernes planlægning
• Krav om at kommunerne skal udarbejde jordbrugsanalyserne (mere og
bedre viden), og kommunerne vil stadigvæk få datamaterialet til
jordbrugsanalyserne fra staten
• NaturErhvervstyrelsen gennemgår ikke lokal- og kommuneplaner i relation
til varetagelsen af de jordbrugsmæssige interesser. De gennemgås dog af
hensyn til de fiskerimæssige interesser.
• NaturErhvervstyrelsen er ikke længere så restriktive iht. til byvækst, store
grunde, rekreative områder m.v. (reglerne gælder stadigvæk, herunder at
der ikke bør inddrages mere landbrugsjord til ikke-jordbrugsmæssige
formål)
• Statslig accept af at flere landbrugsarealer tages ud af drift af hensyn til
miljøet
• Nyt navn ”NaturErhvervstyrelsen”
• Administrationen af landbrugsloven/planlægning er lagt under
økologikontoret.

SIDE 4

