
Natur og landsbrugskommissionens anbefalinger         
vedr. planlægning i det åbne land 

Jørgen Primdahl. Sektion for Landskabsarkitektur og planlægning, Københavns Universitet 
Åbenland konferencen, Viborg 7. juni 2013 

• Jørn Jespersen (formand) 
• Birgitte Sloth 
• Carsten Rahbek 
• Fie Hansen-Hoeck 
• Flemming Møhlenberg  
• Finn Østrup 

 



Natur og landsbrugskommissionens anbefalinger         
vedr. planlægning i det åbne land 

Jørgen Primdahl. Sektion for Landskabsarkitektur og planlægning, Københavns Universitet 
Åbenland konferencen, Viborg 7. juni 2013 

• Jørn Jespersen (formand) 
• Birgitte Sloth 
• Carsten Rahbek 
• Fie Hansen-Hoeck 
• Flemming Møhlenberg  
• Finn Østrup 

 • Helle Tegner Anker 
• Jørgen E. Olesen   
• Jørgen Primdahl 
• Mette Wier 
• Søren E. Frandsen 
• Thomas Harttung 

 











Fra Økonomi og Miljø 2012, p.241 
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Anbefalinger for planlægningen i det åbne land 

 

• Udpegning af ‘meget værdifulde’ natur- og 
landskabsområder 

• Fastsættes klarere og stærkere principper for sikring af 
landbrugsarealet 

• Klarere rammer for lokalplanlægning ved ‘særligt store 
koncentrerede husdyrproduktioner ‘ 

• Vurdere om der er behov for forbedring af rammerne for 
lokale natur- og landskabsplaner 



Øvrige anbefalinger med direkte                     
relevans for planlægningen i det åbne land 

 

• Bedre vilkår for jordfordeling 
• Udarbejdes en national kortlægning og analyse af 

lokaliseringen af nye biogasanlæg 
• Sikre flere midler til landdistriktsprogrammet 
• Der bør gennemføres analyser af behovet for en 

lovreform i det åbne land 
• Fredningsinstrumentet bør vurderes med henblik for 

effektivisering og forbedring 
 

► Samlet betyder anbefalingerne at der kan forventes en 
markant stigning i den lokale planindsats i det åbne land  



Sammenfattende om konsekvenserne for 
planlægning i det åbne land  

 

• Grundlaget for en mere sammenhængende og langsigtet 
naturforvaltning for landet som helhed er etableret – det 
bliver lettere for kommunerne at tænke langt fremad og 
dermed indbygge hensynet til en rigere natur i deres 
strategier 

• Landbrugets arealinteresser skal varetages bedre i den 
fysiske planlægning 

• Bliver kommissionens anbefalinger fulgt betyder det 
omfattende aktiviteter i lokalområderne  

• Rammerne for lokale natur- og landskabsplaner skal 
undersøges og om muligt forbedres 


