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Plads i landskabet bliver en knap ressource i de

kommende år

Det er kompliceret at arbejde på tværs af ressortområder. Men det er den eneste vej frem, når vi skal fine langtidssikrede
løsninger, der ikke øger kampen om arealerne. Hvis ukoordinerede beslutninger får den konsekvens, at arealpuslespillet må
lægges om, kan mange års arbejde og investeringer være spildt.

»Uden en politisk beslutning på falderebet om at skalere ordningen op og gøre den permanent, vil de gode erfaringer i lighed med revisionen af planloven være en
historisk forpasset mulighed for at fremme den nødvendige omstilling af arealanvendelsen,« skriver Helga Grønnegaard og Søren Møller.
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Kampen om plads i landskabet spidser til. Teknologirådet fandt i 2017, at hvis man opgør alle ønskerne
til plads i landskabet, mangler vi et areal på størrelse med Fyn. Og problemet er kun blevet større siden.
Alligevel har partierne bag den nylige revision af planloven gjort betydningen af fysisk planlægning i
Danmark mindre. Det står i skærende kontrast til, at vi ikke løser de enorme samfundskriser for klima,
biodiversitet og fødevareproduktion uden bedre brug af det åbne land.
Omvendt kan vi med fremsynede politiske beslutninger og bedre planlægningsrammer udvikle vores
arealer som attraktive businesscases for integrerede grønne løsninger for fødevareproduktion, klima og
natur. OECD vurderer, at værdien af arealer med bygninger er omtrent syv gange større end værdien af
alle øvrige aktiver i verden tilsammen og peger på, at politik for arealanvendelse spiller en afgørende
rolle i fastsættelsen af land- og ejendomspriser.
15. juni 2022 offentliggjorde indenrigs- og boligministeren aftalen om en ny planlov under
overskriften, »Ny aftale om planloven skal fremme den grønne omstilling«. Set i forhold til de
beskrevne udfordringerne, vi står overfor, virker aftalen som en forpasset mulighed for at sætte retning
og ramme for fremtidens arealer på en måde, der skaber stabilitet, fremtidssikrer fødevareproduktion
og giver grønne løsninger for kommende generationer.
Bevares! Der er fine forbedringer for grøn omstilling i revisionen. For eksempel får kommunerne bedre
muligheder for at stille krav om afværgeforanstaltninger, der skal beskytte nybyggeri mod
oversvømmelser. Der bliver også udarbejdet en bekendtgørelse og vejledning for opstilling af store
solcelleanlæg i det åbne land, ligesom kommunerne får mulighed for at sikre, at krav om beplantning i
bynatur bliver en realitet.
Men disse forbedringer matcher hverken kompleksiteten eller skalaen i de nødvendige handlinger, der
skal til for at løse tidens store samfundsopgaver. Regeringen har truffet beslutning om eksempelvis
etablering af en klimaskovfond, 15 naturnationalparker, 10-15 store energiparker, samt aftalen om en
grøn omstilling af dansk landbrug med indsatser for udtagning af 100.000 hektar lavbundsarealer,
mere privat skovrejsning og etablering af vådområder.

Ikke landarealer nok

Problemet er bare, at de uden en overordnet ramme, risikerer at kollidere i implementeringen, fordi vi
ikke har landarealer nok til at løse udfordringerne hver for sig.
Det bedste svar, som planlovsrevisionen har på kampen om arealerne, er, at der skal nedsættes et
tværministerielt udvalg, der skal samle erfaringer og afdække muligheder for helhedsorienteret
kommunal planlægning for arealanvendelsen i det åbne land.
Det er en vigtig opgave, og forudsætningerne for at skabe helhedsorienterede planløsninger starter hos
ministerierne selv. I staten er det nemlig et ministerium, der er ressortmyndighed for fysisk
planlægning (Bolig- og Indenrigsministeriet) og et andet ministerium, der er ressortmyndighed for
tilskudsordninger til vådområder (Fødevareministeriet), et tredje ministerium, der er ressortmyndighed
for drikkevandsbeskyttelse (Miljøministeriet), mens klimaindsatser foregår via indsatser og

tilskudsordninger i både Energistyrelsen, Kystdirektoratet, Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen og
Landbrugsstyrelsen. Opdelingen forplanter sig ned gennem kommunernes opgaver og videre ud i
konkrete arealprojekter, hvor den støder sammen med lokale forhold og landmandens virkelighed.
Det tværministerielle udvalg bør se på, hvordan den fysiske planlægning (i Bolig- og
Indenrigsministeriet) kan arbejde bedre sammen med projektordningerne (fordelt ud i en lang række
statslige styrelser). I dag er det nemlig tilfældigt, om tilskudsordninger til arealprojekter reelt bidrager
til at udmønte planlægningen. Det bliver ofte muligheden for at hjemtage statslige- eller EUfinansierede projektordninger i kommunerne, der er bestemmende for, hvordan arealerne anvendes og
i mindre grad kommuneplanens rammer for fremtidig brug af arealerne.

Nødvendigt samarbejde

Udvalget bør også se på erfaringerne fra den statslige pilotordning for multifunktionelle
jordfordelingsprojekter. Multifunktionel jordfordeling er en måde at få gennemført en
helhedsorientering planlægning, der dels giver landmænd og lokalsamfund ejerskab til forandringerne,
dels skaber et styrket grundlag for medfinansiering.
I de multifunktionelle jordfordelingsprojekter er der gode eksempler på samarbejdsaftaler mellem
Naturstyrelsen, kommunerne og eksempelvis vandselskaber, Hedeselskabet og Den Danske Naturfond.
Der er tale om samarbejdsaftaler med store finansielle muskler og lange tidsperspektiver, der dermed
gavner projekter for offentlige projektmidler med kortere tidsperspektiv.
Ordningen udløber med udgangen af 2022. Uden en politisk beslutning på falderebet om at skalere
ordningen op og gøre den permanent, vil de gode erfaringer i lighed med revisionen af planloven være
en historisk forpasset mulighed for at fremme den nødvendige omstilling af arealanvendelsen.
Der ligger store uforløste potentialer i, at offentlige midler geares med halvoffentlige og private
investeringer, som under alle omstændigheder finder vej i det åbne land. Det er også en oplagt opgave
for det tværministerielle udvalg.

Ambitiøse politiske mål

En række virksomheder, fonde og pensionsselskaber med flere udviser i disse år stor interesse for
eksempelvis at opkøbe arealer til skov, landbrug eller natur med henblik på at kunne anvende CO2optaget eller gevinster for naturen i klimaregnskabet eller i samfundskontrakten. De driver udviklingen
af nye forretningsmodeller, hvor beskyttelse af klima og natur bliver afgørende for at skabe
markedsværdi.
På nationalt plan mangler vi forståelse for, at offentlige midler kan anvendes som afsætningsrampe for
private investeringer med henblik på at forbedre brug af arealer og samfundsøkonomi.
Det er kompliceret at arbejde på tværs af ressortområder. Men det er den eneste vej frem, når vi skal
lave langtidssikrede løsninger, der ikke øger kampen om arealerne. Hvis ukoordinerede beslutninger får
den konsekvens, at arealpuslespillet må lægges om, kan mange års arbejde og investeringer være spildt.
Vi skal ikke have statslig detailstyring. Men ambitiøse politiske mål for mere skov, vedvarende
energianlæg og udtagning af lavbundsarealer for blot at nævne nogle få, må nødvendigvis følges op af
en national planlægningsramme, der ikke undergraves af øvrig national sektorlovgivning og
projektordninger, og som kommunerne kan udmønte pragmatisk i god dialog med berørte aktører.

Plads i landskabet bliver en knap ressource i de kommende år med en klimakrise, en biodiversitetskrise
samt en fødevare- og energiforsyningskrise. Derfor er planlægning og dermed investeringssikkerhed
nødvendig. Hvis ikke planloven skal levere rammerne for denne planlægning, hvad skal så?
Helga Grønnegaard er sekretariatsleder i Fremtidens bæredygtige landskaber, og Søren Møller er formand i
Fremtidens bæredygtige landskaber
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