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Præsentation af foredraget

Kampen om pladsen
• Flere og flere gør krav på arealerne i det danske landskab. Ifølge en 

nyudgivet rapport fra Teknologirådet – går kabalen ikke op, og 
prioriteringer er derfor nødvendige. Men hvad er mere præcist 
udfordringerne, og hvem skal bestemme, hvordan det danske 
landskab skal se ud om 50 år? Teknologirådet og Aalborg Universitet 
har med støtte fra VELUX fonden i 2014 – 2017 samarbejdet om 
projektet ”Prioritering af fremtidens arealanvendelse i Danmark”. Hør 
om rapportens konklusioner ved Esben Munk Sørensen, professor og 
landinspektør, PhD, lektor ved Institut for Planlægning AAU



Øvrige programpunkter.

• Kampen om pladsen
• Lad os samtænke
• Landbruget redder dansk turisme
• Fødevareproduktion i Tøndermarsken
• Når byboerne skal i skoven
• Gorillapark – hvordan man kombinerer en klatrepark med moderne 

landbrugsdrift
• Natur, turisme og oplevelser som forretningsområde
• https://www.realdaniadebat.dk/landbrugsforum/Pages/Debatm%C3%B8de

-i-Landbrugsforum-04-10-2017.aspx

https://www.realdaniadebat.dk/landbrugsforum/Pages/Debatm%C3%B8de-i-Landbrugsforum-04-10-2017.aspx


Eventuelt starte utraditionelt med et ultrakort 
videoklip

• https://youtu.be/TVamzWnlz6Y

https://youtu.be/TVamzWnlz6Y
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Projektets hjemmeside

http://www.tekno.dk/projects/prioritering-af-danmarks-areal-i-fremtiden/

http://www.tekno.dk/projects/prioritering-af-danmarks-areal-i-fremtiden/


Baggrund og formål

På baggrund af, at de mange forskellige ønsker til brugen af det danske 
landareal ikke alle kan opfyldes, har projektet til formål:
• At skabe en bred offentlig debat om brugen og prioriteringen af de 

danske landarealer
• At invitere beslutningstagere til at gennemtænke prioriteringer ved 

anvendelsen det danske areal
• At komme med anbefalinger omkring prioritering, styring og

regulering af arealanvendelsen





Rapporten



Rapportens disposition

Indledning
1. Planlægningen af Danmarks areal 

– historie og værdier
2. De vigtigste former for 

arealanvendelse og drivkræfterne 
bag

3. Konflikter, kombinationer og 
synergier

4. Reguleringsmuligheder på 
forskellige niveauer

5. Scenarier for prioritering af 
arealanvendelsen



Globale trends
• Befolkningsudvikling fra 7,5 til 9,5 

mia i 2050 (til 11 mia i 2100)
• Øget velstand: middelklassen 

vokser fra 2 til 5 mia, specielt i 
Asien

• Øget pres på landareal, ressourcer 
og biodiversitet

• Klimaforandringer og udfasning af 
fossile brændsler

• Globalisering – udveksling af varer 
og mennesker

• Teknologisk udvikling (energi, 
landbrug, transport mm.)




		Langsigtede tendenser i Danmark

		Arealmæssige påvirkninger



		Befolkningsudvikling, øget velstand – og efterspørgsel på animalske produkter

		Øget behov for dyrkbart areal



		Omlægning af energiforbrug bort fra fossile brændsler inden 2050

		Biomasse, vindmøller, solceller



		Ønske om skovrejsning (grundvand, biodiversitet, rekreation, produktion, biomasse, landbrugsstøtte)

		Fordobling af skovarealet (i forhold til 1990)



		Beskyttelse af biodiversitet, vildhed, landskabskvalitet, kulturmiljøer

		Øget areal til beskyttelsesformål



		Klimaforandring, jordsænkning, ændret vandløbspraksis

		Mere vand i landskabet



		Øget velstand, fritid og turisme

		Flere sommerhus- og fritidsområder



		Øget velstand og mobilitet

		Udvidelse af transportanlæg  



		Tilflytning til byerne, øget areal pr. individ 

		Byerne udvides









Arealanvendelser

Anvendelseform I dag Muligt 2050

Landbrug/fødevareproduktion 61 % 70 %

Energiproduktion 1 % 10 %

Skov 15 % 20-25 %

Biodiversitet, landskab, kulturmiljø 10 % 25-30 %

Fritidslandskaber 1 % 1,5 %

Infrastruktur og mobilitet 2 % 3 %

Byer 8 % 10 %

Vandområder og klimatilpasning 2 % 3 %

I alt 100 % 140+ %




		Anvendelsesform

		I dag

		Muligt 2050



		Landbrug (fødevareproduktion)

		61 %

		Måske større



		Energiproduktion på landbrugsjord

		1 %

		10 %



		Skov

		15 %

		20-25 %



		Biodiversitet, landskab, beskyttede kulturmiljøer, vådområder

		12 %

		25-30 %



		Sommerhus- og fritidsområder

		1 %

		1,5 %



		Transport mm udenfor byer

		2 %

		3 %



		Bymæssig bebyggelse

		8 %

		10 %



		I alt



		100 %

		130+ %









Landbrug/fødevarer
Dækker ca. 61 %, hvoraf 80 % bruges til foderproduktion
• Kan øges p.gr.a. stigende efterspørgsel på animalske fødevarer, 

hjemtagning af foderproduktion i udlandet, omlægning til økologisk 
produktion

• Kan indskrænkes p.gr.a. effektivisering, øgede eksterne miljøkrav, 
konkurrence



Energiproduktion
Energiaftale 2012: Energiforsyningen i 2050 skal 100 pct. baseres på VE

• Vindmøller (og solceller) ca. 50 %
• Biomasse ca. 40 % – fordrer at op til 10 % af landets areal primært anvendes 

til energiproduktion



CEESA (Coherent Energy and 
Environmental System Analysis) 2011



+10 mio. tons [biomasse] plan, 
AU & KU (Gylling et al. 2012)

Ud af DKs 4.292.500 ha = ca. 5% eller 9% af landbrugsarealet



Skov
Fylder i dag ca. 15 % af landet
Skal i flg officiel politik vokse til 25 %
Naturskov eller energiproduktion?



Vildnis, biodiversitet, kulturmiljø, landskab
I dag 9-10 % beskyttede arealer (§ 3, Natura 2000)
+ beskyttede arealer a.h.t. historie, landskab mv.
Ønskes af bl.a. DN udvidet til 25-30 % 



Byer og anlæg
Dækker godt 10 % af landet. Kan tænkes at vokse til 13 %
p.gr.a. øget urbanisering, afhængig af
• Befolkningsudvikling
• Fortætning
• Infrastrukturanlæg 



Vand og klimaforandringer



Arealanvendelser

Anvendelseform I dag Muligt 2050

Landbrug/fødevareproduktion 61 % 70 %

Energiproduktion 1 % 10 %

Skov 15 % 20-25 %

Biodiversitet, landskab, kulturmiljø 10 % 25-30 %

Fritidslandskaber 1 % 1,5 %

Infrastruktur og mobilitet 2 % 3 %

Byer 8 % 10 %

Vandområder og klimatilpasning 2 % 3 %

I alt 100 % 140+ %
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		I dag

		Muligt 2050



		Landbrug (fødevareproduktion)

		61 %

		Måske større



		Energiproduktion på landbrugsjord

		1 %

		10 %



		Skov

		15 %

		20-25 %



		Biodiversitet, landskab, beskyttede kulturmiljøer, vådområder

		12 %

		25-30 %



		Sommerhus- og fritidsområder

		1 %

		1,5 %



		Transport mm udenfor byer

		2 %

		3 %



		Bymæssig bebyggelse

		8 %

		10 %



		I alt



		100 %

		130+ %
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Prioritering
på forskellige niveauer

• Nationale prioriteringer:
• Skal områderne til biodiversitet øges? Skal de være vilde?
• Hvilke miljøkrav skal stilles til landbruget? Skal jorder udtages?
• Skal produktion af biomasse ske indenfor landets grænser?
• Skal vi have flere motorveje? Hvor?
• Skal planloven skærpes eller gøres mere fleksibel?

• Lokale prioriteringer
• Skal der gives tilladelse til produktion af energipil og elefantgræs?
• Skal der udlægges biodiversitetsarealer langs åen?
• Skal den nye golfbane have lov at etablere sig ved kysten?
• Kan vi få lov til nybyggeri så tæt på søen?
• Hvordan skal kommunen håndtere klimaændringer?



4 ScenarierInt. fødevarer 54 %
Energi 3 (9) %
Skov 16 %
Natur mv. 10 %

Ekst. fødevarer 40 %
Energi 0 (12) %
Skov 24%
Natur mv. 18 %

Int. fødevarer 40 %
Energi 3 (10) %
Skov 23 %
Natur mv. 18 %

Ekst. fødevarer 55 %
Energi 0 (9) %
Skov 19 %
Natur mv. 10 %


PRODUKTIONS-

SCENARIE

MILJØBESKYTTELSES-

SCENARIE

Funktions-

separering

Multi-

funktionalitet

Naturbeskyttelse som primært

hensyn

Produktion som primært

hensyn

SEPARATIONS-

SCENARIE



INTEGRATIONS-

SCENARIE





Reguleringer på forskellige niveauer

Niveau Virkemidler 

EU og internationalt Direktiver, konventioner, tilskud, påbud etc.

Nationalt Retlige reguleringer, landsplaner, særlige 
handleplaner (vandmiljø, energi, pesticider, trafik, 
naturskov, biodiversitet, natur etc.), økonomisk 
regulering (skatter, afgifter, støtte, pant)

Regionalt og kommunalt Region-/kommuneplan, kommunale særplaner 
(råstoffer, affald, drikkevand, klima), 
borgerinddragelse

Lokalt og ejendomsniveau Lokalplaner, enkeltsagsbehandling, ejendomsretlig 
regulering, jordfordeling, frivillige aftaler



Globale forandringer

• Befolkningsudvikling fra 7,5 til 9,5 mia i 
2050 (til 11 mia i 2100)

• Øget velstand: middelklassen vokser fra 2 
til 5 mia i 2030, specielt i Asien

• Globalisering – f.eks. fra 0,5 mia turister i 
2000 til 1,8 mia i 2030 (60% fra nye 
økonomier)

• Tab af biodiversitet – målet om at stoppe 
tabet før 2020 er blevet svært at nå

• Klimaforandringer – på vej mod 2o

temperaturstigning
• Omlægning fra fossile brændsler til vind, 

sol og biomasse
• Teknologisk udvikling (energi, landbrug, 

transport mm.)



Nationale udfordringer

• Øget global efterspørgsel på animalske 
landbrugsprodukter, men også øget 
effektivisering og konkurrence 

• Omlægning af energiforbrug bort fra 
fossile brændsler inden 2050

• Øgede krav om beskyttelse af 
biodiversitet, vildhed, landskabskvalitet, 
kulturmiljøer

• Klimaforandring og jordsænkning giver 
mere vand i landskabet 

• Ønske om skovrejsning (grundvand, 
biodiversitet, rekreation, produktion, 
biomasse)

• Øget velstand giver øget mobilitet, fritid
og turisme

• Tilflytning til byerne, øgede arealkrav pr. 
individ 



55-65 % 

20-25 % 

25-30 %

13-15 %

10 % 

11 %
12 %

61 %

15 %



11 %
12 %

61 %

15 %

13 %
16 %

49%

18 %
4 %



64 %



Hvorfor planlægge – og ikke blot overlade alle afgørelser 
til den enkelte jordejer?

Undgå konflikt om nabogener Fælles goder og visioner

P.gr.a. ”ikke-prissatte eksternaliteter”

STØJ

TRAFIK

LUGT
GIFT

VISUELLE GENER

MILJØKVALITET

BIODIVERSITET

LANDSKAB

HISTORIE
FRILUFTSLIV

KYSTBESKYTTELSE



Individ
/famili

e

• Hensyn på højere 
niveauer kan 
overtrumfe
hensyn på lavere 
niveauer 

• …men bør ikke 
være mere 
detaljerede end 
højst nødvendigt

Kommune

Stat/nation

EU

Verdenssamfund

Nærhedsprincippet



Nødvendige politiske 
arealprioriteringer
på nationalt niveau

• Skal områder reserveret til biodiversitet
og/eller vild natur øges? Hvor meget? 
Hvor? Hvordan? 

• Hvilke miljøkrav skal stilles til landbruget
i hvilke områder? Skal marginale jorder 
udtages mod 
kompensation/erstatningsjord?

• Skal skovarealet fortsat vokse? Med 
støtte? Hvilke type skov: energiplantager
eller urørt skov?

• I hvilken udstrækning skal kysterne
beskyttes? Hvor og hvordan?

• Skal vi have flere motorveje eller andre 
transportanlæg? Hvor?

• Skal byerne og fritidslandskaberne have 
lov at brede sig?

• Skal zoneopdelingen mellem land og by 
fastholdes, eller skal den gøres mere 
differentieret og/eller fleksibel? 



Kombiner klare statslige udmeldinger med 
kommunal fleksibilitet!

Udnyt synergier
• Energiproduktion
• Klimatilpasning
• Multifunktionel skov
• Ekstensivt landbrug

Natur og biodiversitet
• Det grønne Danmarkskort
• Erstatningsnatur
• Urørt skov
• Omlægning af marginaljord

Kommunale helhedsplaner
• Aktiv målsætning af områder
• Samarbejde på tværs af kommunegrænser
• Jordfordeling og jordpuljer
• Målrettede støtteordninger

Eftersyn af love og støtteordninger
• Plan- og arealkommission
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