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http://www.jordbrugsanalyserne.dk/


Formålet med jordbrugsanalyserne 

Kortlægning af områder i kommunen 
med særlig jordbrugsmæssig 
betydning. Skal sikre en bedre 
arealudnyttelse til gavn for 
landbruget. 



Defineret i Cirkulære nr. 9174 om 
varetagelse af de jordbrugsmæssige 
interesser under kommune- og 
lokalplanlægningen 

Hensyn til jordbrugserhvervet i 
kommuneplanlægningen 



Statslige interesser i kommuneplanen 
• ”At nødvendige arealinddragelser fortrinsvis finder sted, så 

de bedst egnede landbrugsjorder bevares…”,  
 
• ”At der i forbindelse med arealinddragelser i videst muligt 

omfang tages hensyn til de berørte landbrugsejendomme…”, 
 

• ”At der sikres en passende afstand mellem eksisterende 
landbrug og ny boligbebyggelse mv., så miljøkonflikter så 
vidt muligt undgås”, 
 

• ”At der bevares større samlede jordbrugsområder med 
henblik på sikring af jordbrugets fremtidige 
erhvervsmuligheder” 



Særligt værdifuldt landbrugsområde 

”Det forudsættes derfor, at forbruget af 
landbrugsjord til andre formål ikke bliver større end 
højst nødvendigt, især inden for de særligt 
værdifulde landbrugsområder…” Fra Oversigt over statstlige 

interesser…2013. 

Ringkøbing-Skjern Kommune Aalborg Kommune 



Kan jordbrugsanalyserne bruges 
bedre? 

Behov for at efterspørgslen bliver tydeliggjort 
for de analyser og kort som lægges på 
portalen. 
 
Det handler om at prioritere de analyser og 
kort, som giver størst værdi når der skal 
tages hensyn til landbrugets udvikling. 



Om www.jordbrugsanalyser.dk  

Tilbageblik til Statsforvaltningen 

Både som pdf og WebGIS 

http://www.jordbrugsanalyserne.dk/


Om www.jordbrugsanalyser.dk 

En Web-GIS løsning, som udstiller kort 
og analyser af jordbrugsdata som en 
vis-kort løsning. 

 
 
 

Nu hos NaturErhvervstyrelsen 

http://www.jordbrugsanalyserne.dk/


Om www.jordbrugsanalyser.dk 

Vis-kort løsning 
 
 
 

http://www.jordbrugsanalyserne.dk/


Nye analyser og kort 

Samme WebGIS. Ingen pdf-filer 
 

 
 



Udviklingen i dyreenheder 
på vandoplande 

Opgørelse for 
Miljøstyrelsen 



Markkort (2013) 



Markkort (2013) 

Data i 
attributtabel 
 
Muligheder 
for at tilføje 
data som 
efterspørges 



DE på besætningsniveau 
(2013) 



DE på 
besætningsniveau 
(2013) 

Data i 
attributtabel 
 
Muligheder 
for at tilføje 
data som 
efterspørges 



Økologiske marker 
(2012) 



Metadata 

Vi er ved at opdatere 
metadata for analyser 
og kort på 
jordbrugsanalyserne 



Registerdata 

To indgange for landbrugsdata 

Landbrugsindberetning.dk og Tastselv.fvm.dk 

 
 
 



Registerdata 

De vigtigste kilder til data om landbruget 

• CHR (Centrale Husdyrbrugsregister) 

• GLR (Generelle Landbrugsregister) 

• Gødningsregnskabet 

• Leverandørregisteret 

 

 



Centrale Husdyrbrugsregister 
(CHR) 

Georefereret registerdata: 
 

• Placering af stalden (besætningen, CHR-nr.)  
• Antal dyr 
• Antal DE (via egen udviklet beregningsmodel) 
• Dyretype  
• CVR-nr. 

Øjebliksbillede af dyreholdet. Kobles 
til Husdyrgødningsbekendtgørelsen 
via en beregningsmodel for antal 
dyreenheder (DE). I 2013 tal for 
36.500 unikke stalde. 



Generelle Landbrugsregister (GLR) 

Georefereret registerdata: 
 

• Placering af marken 
• Areal 
• Afgrødetype 
• Randzonekompensation 
• Forpagtet areal 
• CVR-nr. 

Indeholder oplysninger om ~605.000 
marker  



Gødningsregnskab I 

Obligatorisk for virksomheder med CVR-nr. og et årligt 
momspligtigt salg >50.000 kr. Skal opfylde mindst ét af 
følgende: 
 

• Husdyrbesætning >10 dyreenheder 
• >1 dyreenheder pr. hektar 
• Modtager > 25 tons husdyrgødning eller 

anden organisk gødning i planperioden 
 

Et årligt kontrolleret regnskab for 
brug af husdyr- og kunstgødning. I 
2012 var 41.300 virksomheder 
tilmeldt Gødningsregnskabet. 



Gødningsregnskab II 

Ikke georefereret til mark/besætning men via 
CHR kan koordinator kobles til CHR-numre 

 
• Dyreenheder på besætningsniveau 
• Udbragt husdyr- og handelsgødning 
• Harmoniareal 
• Undtagelsesbrug 

 
 
 

 

Et årligt kontrolleret regnskab for 
brug af husdyr- og kunstgødning. I 
2012 var 41.300 virksomheder 
tilmeldt Gødningsregnskabet. 



Leverandørregisteret 

• Gødningsforhandlere, import og salg af gødning 

• Maskinstationer, der videresælger gødning 

• Jordbrugere, der køber gødning og videresælger til 
andre jordbrugere 

• Forsyningsvirksomheder, anden organisk gødning 

• Biogasanlæg, forarbejdnings- og 
forbrændingsanlæg skal indberette afsat og 
modtaget gødning. 
 

Bestemt af 

En årlig indberetning af 
leverancer af kvælstofgødning.  



Registerdata 

Stol aldrig på data du ikke 
selv har forfalsket 

Datakvaliteten er ikke 
bedre end indberetningen 



Registerdata 

Kan vi stole på data?  
2702 dyreenheder for fjerkræ 

CHR-data 



Registerdata 

Kan vi stole på data?  
0 DE for kvæg 

 
 

CHR-data 



Registerdata 

Adresser i centrum af København for 
planteavlere med >15 DE 
 
 

CVR-nr. 



Dyreenheder i både Gødningsregnskab 

og CHR-registeret 

Lige meget hvilket vi bruger? 
 

 
 



Gødningsregnskab 

+ Sanktionering 

+ Incitament til korrekte data 

+ Automatisk beregning af DE 

 

CHR 

+ Opdaterede data 

+ Alle besætninger, 

også < 10 DE 

 

÷ Historiske data 1½-2 år 

gamle 

÷ Ikke alle besætninger 

÷  Ingen sanktionering 

÷  Udvikling af 

omregningsmodel 

 



CHR og GR følger samme udviklingstendens 

i dyreenheder på vandoplande set over en 

årrække.  

På besætningsniveau kan der være 

forskelle. 

 

Registrene supplerer hinanden 



Registerdata 

Hvordan håndteres det at 
kvaliteten af data ikke er bedre 

end indberetningen? 



Administration af 
jordbrugsanalyserne 

• Færre analyser end Statsforvaltningen. 

 
• Via dialog med kommuner og VFL sikre 

at data som udstilles kan bruges til at 
inddrage jordbrugets interesser. 

 
• Tydeliggøre jordbrugsanalyserne og 

sikre opdaterede kort og analyser. 



Udstilling af data 



Udstilling af data 

Geografiske enheder: 

•Mindste geografiske enhed (Besætning, 
markpolygon, adresse, markblokpolygon) 

•Ejerlav 

•Sogn 

•Afstemningsområde 

•Kommune 

• Interpolation af punktdata 



Udstilling af data 

• Placering af biogasanlæg med 
attributter 

Priktema 



Udstilling af data 

• Størrelse af bedrifter 

Afstem.-
område 



Udstilling af data 

• Ændring i DE 

2x2 km grid 



Nye analyser 

Udvikling i DE på 
kommuneniveau 



Nye analyser 

Planteavlere fra CVR-
registeret med 

angivelse af markareal 
(ha) fra GLR 

 



Dialog om jordbrugsanalyserne 

• Hvordan sikrer vi at 
jordbrugsanalyserne får en reel 
betydning for planlægningen?  

• Input til at prioritere 
administrationen af 
jordbrugsanalyserne 

  
 
 



Workshop 

Hvordan ser I fremtidsmulighederne for 
landbrug i jeres kommune ? 

 
Hver deltager skriver på et af de farvede 

kort 
 

Bagefter gruppediskussion om de resterende 
spørgsmål 

 



Tak for opmærksomheden 


