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Hvem er jeg?

Magnus Klamer Jørgensen

40 år, gift, 4 børn

Skovbruger = Skov- og landskabsfagtekniker = Skovarbejder/Å-mand

Skov- og Landskabsingeniør

Ansat som planlægger i Lolland Kommune med ansvar for:

• Det åbne land

• Fredninger

• Adgangsforhold

• Kommuneplan 2017-2029

• Alt hvad der er besværligt - som kommer ud i det åbne land
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Hvem er jeg?

Lolland Kommune

Teknik- og Miljømyndigheden – ca. 55 medarbejdere

Planer og Kort, Natur og Miljø, Byggeri og Ejendomme, Sekretariat

Fakta om Lolland Kommune

886,11 km² - Fem fast beboede øer

344,4 km kyst

Ca. 42.000 Indbyggere

På de klassiske parametre Danmarks mest udfordrede kommune

Jordbrugsmæssigt Danmarks bedste landbrugsjord
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Baggrunden for jordbrugsanalysen

Jordbrugsanalyse???

Analyse = analysis = Opløsning

Nøje undersøgelse og bestemmelse af en sammensat helheds bestanddele og 
deres indbyrdes forhold med henblik på at forklare et givet problem, en given 
udvikling el.lign.(Den Danske Ordbog)

Jordbrug

Det at udnytte et jordareal erhvervsmæssigt til dyrkning af afgrøder omfatter 
agerbrug, skovbrug og gartneri(Den Danske Ordbog)
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Baggrunden for jordbrugsanalysen

• Planloven
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§ 11 a. Kommuneplanen skal 
indeholde retningslinjer for:

10) varetagelsen af de 
jordbrugsmæssige interesser, 
herunder udpegningen og sikringen 
af særlig værdifulde 
landbrugsområder,

11) beliggenheden af arealer til 
lokalisering af driftsbygninger og 
driftsanlæg på store husdyrbrug,



Baggrunden for jordbrugsanalysen

• Planloven

• Cirkulære om varetagelsen af de 
jordbrugsmæssige interesser under 
kommune- og lokalplanlægningen 
mv. 
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§ 2. De kommunale myndigheder 
varetager i forbindelse hermed de 
jordbrugsmæssige interesser i 
kommune- og lokalplanlægningen og 
ved vurderingen af offentlige og 
private projekter mv.

Stk. 2. Varetagelsen af de 
jordbrugsmæssige interesser tager 
udgangspunkt i jordbrugsanalysen, 
jf. § 3 i lov om landbrugsejendomme
og bekendtgørelse nr. 823 af 2. 
oktober 2002 om jordbrugsanalyser 
og landbrugsplanlægning m.v.

http://danskelove.lovportaler.dk/showdoc.aspx?schultzlink=lov20040435#p3
http://danskelove.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?docId=bek20020823-full


Baggrunden for jordbrugsanalysen

• Planloven

• Cirkulære om varetagelsen af de 
jordbrugsmæssige interesser under 
kommune- og lokalplanlægningen 
mv. 
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4) investeringer i bygninger og 
kulturtekniske anlæg, herunder 
markvandingsanlæg, vækst- og drivhuse, 
gyllesepareringsanlæg, biogasanlæg m.v.,

5) jordbrugsproduktionens art, omfang og 
lokalisering, herunder særligt lokalisering 
af husdyr- og planteproduktion, 
følgevirksomheder m.v. og

6) andre forhold, som Statsforvaltningen 
finder af betydning for varetagelsen af de 
jordbrugsmæssige interesser.

Stk. 3. Gennem analysen sker en 
kortlægning af kommunens områder med 
særlig jordbrugsmæssig betydning.

§ 3. I jordbrugsanalysen beskrives 
jordbrugserhvervenes betydning såvel 
erhvervs- og samfundsøkonomisk som 
natur- og miljømæssigt.

Stk. 2. Analysen indeholder oplysninger 
om

1) arealgrundlaget, jf. § 2 i lov om drift af 
landbrugsjorder,

2) jordbrugserhvervenes natur- og 
miljøgivne forudsætninger,

3) ejendoms- og bedriftsstrukturen,



Baggrunden for jordbrugsanalysen

• Planloven

• Cirkulære om varetagelsen af de 
jordbrugsmæssige interesser under 
kommune- og lokalplanlægningen 
mv. 

• Lov om landbrugsejendomme
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• § 3. Kommunalbestyrelserne skal 
mindst en gang i hver valgperiode i 
samarbejde med Fødevareministeriet 
udarbejde og offentliggøre en analyse 
af jordbrugserhvervene, der skal 
sikre, at de jordbrugsmæssige 
interesser indgår i de regionale 
vækst- og udviklingsstrategier, 
kommuneplanerne og lokalplanerne.

• Stk. 2. Ministeren for fødevarer, 
landbrug og fiskeri kan fastsætte 
regler for udarbejdelsen og indholdet 
af jordbrugsanalysen efter stk. 1 og 
for varetagelsen af de 
jordbrugsmæssige interesser under 
den regionale udviklingsplanlægning 
samt kommune- og 
lokalplanlægningen.



Baggrunden for jordbrugsanalysen

• Planloven

• Cirkulære om varetagelsen af de 
jordbrugsmæssige interesser under 
kommune- og lokalplanlægningen 
mv. 

• Lov om landbrugsejendomme

• Bekendtgørelse om 
jordbrugsanalyser og 
landbrugsplanlægning mv.
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§ 1. Amtsrådet udarbejder en analyse af jordbrugserhvervet. 
På Bornholm udarbejdes analysen dog af Bornholms 
Regionsråd.

Stk. 2. Jordbrugsanalysen indgår i redegørelsen for 
regionplanens forudsætninger og danner udgangspunkt for 
varetagelsen af de jordbrugsmæssige interesser ved 
fastlæggelsen af regionplanens retningslinjer, herunder 
udpegning og sikring af de særligt værdifulde 
landbrugsområder, jf. § 6, stk. 3, i lov om planlægning.

Stk. 3. Jordbrugsanalysen og retningslinjerne i regionplanen, 
der tilsammen udgør landbrugsplanlægningen, danner 
udgangspunkt for varetagelsen af de jordbrugsmæssige 
interesser ved kommune- og lokalplanlægningen og ved 
konkrete projekters iværksættelse.

§ 2. Jordbrugsanalysen omfatter alle arealer, der udnyttes 
jordbrugsmæssigt til landbrug, skovbrug, gartneri, 
frugtplantage, planteskole eller lignende jordbrugsvirksomhed. 
Områder, der anvendes til byformål, tekniske anlæg til ikke-
jordbrugsmæssige formål eller lignende, indgår ikke i analysen.

§ 3. Jordbrugsanalysen indeholder en række konkrete 
oplysninger om jordbrugserhvervet og en beskrivelse af 
erhvervets regionale og lokale betydning. På baggrund heraf 
foretages en kortlægning og afgrænsning af områder med 
særlig jordbrugsmæssig værdi.

§ 4. I forbindelse med revisionen af regionplanen hvert fjerde 
år foreligger der en opdateret jordbrugsanalyse. Forud for 
offentliggørelsen af forslaget til revision af regionplanen tager 
regionplanmyndigheden, jf. lov om planlægning, § 5 g, stilling 
til, om der er behov for en revision af den foreliggende 
jordbrugsanalyse.



Baggrunden for jordbrugsanalysen

• Planloven

• Cirkulære om varetagelsen af de 
jordbrugsmæssige interesser under 
kommune- og lokalplanlægningen 
mv. 

• Lov om landbrugsejendomme

• Bekendtgørelse om 
jordbrugsanalyser og 
landbrugsplanlægning mv.

• Lov om drift af landbrugsjorder
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En masse definitioner!!!

Så NU står det helt klart hvad vi 
skal!!!



Processen

• Få styr på love, bekendtgørelser og 
cirkulærer

• Hvad findes der af data?

• Hvem skal involveres?

• Planlæggere og 
landbrugssagsbehandlere,…?

• Politikere?

• Organisationer?

• Landmænd, borgere,…?

• Hvad mangler der af data mv?
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Processen

Data:

• Jordbrugsanalyser.dk

• Danmarks Statistik

• CVR

• Erhvervsanalyser
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Processen

• Hvem skal involveres?

• Planlæggere og 
landbrugssagsbehandlere,…?

• Politikere?

• Organisationer?

• Landmænd, borgere,…?
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Landbrugssagsbehandlere

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

Dansk Landbrug Sydhavsøerne (VKST)

Nix



Jordbrugsanalyse 2016
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http://lolland.viewer.dkplan.niras.dk/plan/9#/2204
http://lolland.viewer.dkplan.niras.dk/plan/9#/2204


Nyt – Jordbrugserhverv
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Statsligt krav

- Udpege særligt værdifulde 
landbrugsområder

- Udpege områder til store 
husdyrbrug (> 500 DE)

Jordbrugsanalyse

- Data fra jordbrugsanalyser.dk

- Kommunal Jordbrugsanalyse 2016



Kommuneplan 2017-2029
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http://lolland.viewer.dkplan.niras.dk/plan/3#/1456
http://lolland.viewer.dkplan.niras.dk/plan/3#/1456

