
Temadag for jordbrugsanalyser 
Velkomst v. Henrik Berg 



Program for temadag om jordbrugsanalyser 

  

Sted: Odense Kommunes Uddannelsescenter, 

Schacksgade 39 

Tid: Fredag den 20. juni kl. 9.30 – 16.00 

09.30 – 10.00 Ankomst, morgenbrød og kaffe 

 

10.00 – 10.20 Velkomst 

Af Souschef Henrik Berg, 

NaturErhvervstyrelsen 

10.20 – 10.50 Geodata på mark- og markblokniveau 

Af Enhedschef Peter Ritzau Eigaard, 

NaturErhvervstyrelsen 

10.50 – 11.20 Præsentation af jordbrugsanalyserne 

Af Fuldmægtig Casper Ingerslev, 

NaturErhvervstyrelsen 

11.20 – 11.30 Spørgerunde 

  

11.30 – 12.15 Workshop  

  

12.15 – 13.15 Frokost 

13.15 – 14.15 Præsentation af resultater fra 

workshop 

  

14.15 – 14.45 Fremtidens Landskaber: Case området 

Nordfjends 

Af Trine Fomsgaard, Skive Kommune 

14.45 – 15.15 Pause – kaffe og kage 

 

15.15 – 15.45 Anvendelse af Jordbrugsanalyser: 

Åben dialog 

NaturErhvervstyrelsen 

  

15.45 – 16.00 Afrunding  

NaturErhvervstyrelsen 



• Søren Gade brandærgerlig: Svineforslag var gratis, 

LandbrugsAvisen – den 18.06.2014 

• Løkke vil sikre flere slagtesvin  

• POLITIKEN den 16.06.2014 
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PA-rapportens konklusioner 

På bagrund af kortlægningen og analysen er det PA ´s 

overordnede vurdering, at fortsat placering af 

Jordbrugsanalyser.dk i NaturErhvervstyrelsen må anbefales.  

 

NaturErhvervstyrelsen vil på linje med andre organisationer kunne 

løse opgaven såvel fagligt som teknisk, men især 

NaturErhvervstyrelsens direkte og omkostningseffektive 

adgang til og indsigt i data, er afgørende for PA’s anbefaling.  

 

Det er endvidere PA´s vurdering, at NaturErhvervstyrelsen vil 

have god mulighed for at udvikle Jordbrugsanalyser.dk i en 

retning, der fremadrettet vil kunne øge værdien af 

Jordbrugsanalyser.dk´s produkter til gavn for interessenter og 

brugere gennem øget brug af CHR-data og Gødningsregistret. 
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retning, der fremadrettet vil kunne øge værdien af 

Jordbrugsanalyser.dk´s produkter til gavn for interessenter og 
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Ifølge § 11a i planloven skal kommuneplanen 

bl.a. indeholde retningslinjer for følgende:  

 
• Beliggenheden af tekniske anlæg, herunder arealer til fælles 

biogasanlæg  

 

• Varetagelsen af de jordbrugsmæssige interesser, herunder 

udpegningen og sikringen af særlig værdifulde landbrugsområder,  

 

• Beliggenheden af arealer til lokalisering af driftsbygninger og 

driftsanlæg på store husdyrbrug  
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Hvad vil vi gerne have ud af dagen? 

 

• Give en introduktion til NaturErhvervstyrelsen 

• Vise jer hvad vi arbejder med på jordbrugsanalyser.dk og hvilke 

muligheder vi i NaturErhvervstyrelsen rummer i forhold til udviklingen 

af Jordbrugsanalyserne 

• Give jer mulighed for at få indflydelse på den fremtidige udvikling 

• Sætte planlægningsarbejdet i perspektiv ved at invitere Trine 

Fomsgård, Skive kommune: Case området Nordfjends 

• Afsætte tid til en workshop, hvor vi gerne vil have jer til at bidrage  

• Netværksmulighed  
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