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BAGGRUND
FOR
PROJEKTET

Landbrugsarealet udgør 61 pct. af hele
Danmarks areal, i alt lidt over 2,6
mio. ha. Det svarer til, at knap 90 % af
hele Jylland var udlagt til landbrug.
Samtidig med, at vi er ét af de lande i
verden med mest intensiv udnyttelse
af vores jord til landbrugsproduktion,
har vi over de seneste 50 år set antallet
af bedrifter falde fra knap 120.000 i
1980 til lige over 31.000 i 2021.
Fra 2008 og frem til 2021 er antallet af
heltidsbedrifter faldet fra knap 14.000
til under 8.500. Fra 2017 til 2020 er
antallet af deltidsbedrifter faldet fra
lige over 17.000 til lidt mere end 9.000.
Med afsæt i de mål, der er opstillet i
‘Aftale om grøn omstilling af dansk
landbrug’1 samt uddybet i ‘Roadmap
for Sustainable Transformation of the
Danish AgriFood System’2, skal vi frem
mod 2030 have turbo på udtagning af
lavbundsarealer, skovrejsning,
etablering af vådområder og
etablering af store,
sammenhængende naturarealer.
I 2050 forventer man, at 15-20% af
landbrugets arealer er taget ud for at
opnå målsætningerne for et
klimaneutralt landbrug. Samtidig skal
vi have gennemført en multifunktionel
jordfordeling, der sikrer, at vi kan
producere ﬂere fødevarer på mindre
areal, mens andre arealer skal afbøde
og forebygge klimaforandringer,
genoprette biodiversitet og beskytte
vandmiljøet. Vi skal også have fokus på
arealernes rekreative potentialer,
erhvervsudvikling og bosætning, så vi

får skabt en bedre balance mellem
land og by.
Udviklingen - fra 1980 frem til i dag og
fra i dag frem mod 2050 - betyder, at
mange bygninger bliver til overs.
Samtidig står en tredjedel af
landbrugene overfor ejer- eller
generationsskifte, hvilket kan skubbe
yderligere på funktionstømning af
ejendommene. Når vi udtager,
omlægger eller jordfordeler, kan
bygningerne erfaringsmæssigt udgøre
en barriere, hvis de:
- blokerer for en jordfordeling, der
gavner den samfundsmæssige
dagsorden
- er højt belånte, men udtjente
og/eller forfaldne
- ligger i et område, hvor de ikke
kan få en anden funktion
- er opført af materialer med
miljøfarlige stoffer uden
genbrugs- eller
genanvendelsespotentiale

Formål med projektet
Formålet med dette (for)projekt har
været at fokusere på, hvilke barrierer
og muligheder der er forbundet med
nedslidte og overﬂødiggjorte
landejendomme ift. at realisere
ambitionen om en grøn omstilling af
landbruget og en multifunktionel
udnyttelse af jorden.
I mange jordfordelingsprojekter ender
funktionstømte ejendomme med at
være et uønsket vedhæng eller endda
en barriere for jordfordelingen.
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Desuden mangler vi et systematisk
overblik over omfanget af
funktionstømte landbrugsbygninger både nu og i fremtiden - mhp. at
vurdere størrelsen på den udfordring
bygninger kan udgøre for landbrugets
omstilling. Ved at skabe dette overblik
og samtidig se på, hvilken værdi
bygningsmassen kan udgøre på
forskellige planer, kan vi kvaliﬁcere
grundlaget for de nødvendige
beslutninger, der skal træffes ifm. en
større jordreform.

Metode & fokus
Forprojektet har derfor som
målsætning at give et kvaliﬁceret skøn
på, hvor mange ejendomme, der kan
være tale om samt i hvilke områder, de
beﬁnder sig. I forprojektet tager vi
afsæt i eksisterende analyser og
tilgængelige datasæt, der i et
efterfølgende projekt kan kvaliﬁceres
gennem en egentlig dataindsamling.
I forprojektet kombinerer vi
eksisterende analyser med udtræk fra
Statistikbanken (DST)3 samt
grundlæggende typologistudier. Vi
fokuserer på at kvaliﬁcere de
parametre og datasæt, der er relevante
at undersøge i et efterfølgende projekt.
Gennem interviews med eksperter vil
vi desuden komme med konkrete
forslag til metoder, der kan anvendes
til at kvaliﬁcere viden på et
samfundsmæssigt niveau.
Forprojektet fokuserer på tre områder
ift. at afdække potentialer og barrierer,
hhv. bosætning, ﬁnansiering og
genbrug/genanvendelse af materialer.
Grundlæggende handler det om at se
på, hvilken værdi ejendommene har
ud fra en række parametre - og
hvordan denne værdi kan udgøre hhv.
en barriere eller et potentiale ift. at
realisere ambitionen om grøn
omstilling af landbruget og fremtidig
multifunktionel udnyttelse af jorden.

- Bosætningsværdi: Hvilke typer af
bygninger ﬁndes i landområder?
Hvilken stand er bygningen i?
Kan nye bosætningsmønstre
gøre bestemte typer af
funktionstømte landejendomme
relevante i forhold til at udgøre et
potentiale for landsbyudvikling
eller andre former for bosætning?
Hvilke barrierer kan der være i
f.eks. planloven ift. at udnytte
funktionstømte
landbrugsbygninger og den
omkringliggende jord?
- Genbrug- &
genanvendelsesværdi: Hvilke
materialer er landbrugets
bygninger opført af? Hvilke
barrierer kan der være for
genanvendelse/genbrug i form af
f.eks. miljøfarlige stoffer? Hvad er
den økonomiske og
CO2e-mæssige værdi af
bygningens materialer?
- Funktions- & produktionsværdi:
Har bygningen en høj
produktionsværdi for den berørte
bedrift, er der foretaget større
investeringer, er bygningen højt
belånt, er bygningsfunktionen
nødvendig for bedriften? Udgør
gælden en barriere ift. grøn
omstilling? Hvordan forholder
ﬁnansielle institutioner sig til
landbrugets grønne omstilling?
Afslutningsvist samler vi en række
konkrete anbefalinger til videre
analyser samt temaområder relateret
til funktionstømte landejendomme,
der er værd at arbejde videre med ift.
at understøtte den grønne omstilling
af landbruget og en fremtidig
multifunktionel anvendelse af
Danmarks areal.
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OMFANG AF
FUNKTIONSTØMTE
LANDEJENDOMME

Afsættet for denne del af vores desk
study har været studier af eksisterende
statistik samt analyser af omfanget af
tomme, forfaldne eller funktionstømte
bygninger i landdistrikter kombineret
med interviews med eksperter.

Omfangssporet i vores desk study
er undersøgt gennem
litteraturstudier samt interviews
med to eksperter, hhv.:
- Esben Munk Sørensen, Lektor,
Institut for Planlægning,
Aalborg Universitet
- Kenneth Kjeldgaard,
chefkonsulent, SEGES Finans
& Formue A/S

De grundlæggende spørgsmål er:
- Hvor mange bygninger er reelt
funktionstømte?
- Hvor i landet er udfordringen
størst?
- Hvordan kan vi med større
præcision udpege relevante
ejendomme?

Alle udsagn er anonymiseret i
rapporten.
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FIG 1: Stuehuse til landbrugsejendomme, landsdele (Statistikbanken, 2022)
Bygninger og deres etageareal: Anvendelse: Stuehuse til landbrugsejendomme | Enhed: Bygninger (antal) | Tid: 2021
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Funktionstømning i landbruget
Funktionstømte landejendomme er
ikke noget nyt fænomen. Igennem de
seneste ﬁre årtier har antallet af
bedrifter været faldende i store dele af
landet, mens de tilbageværende
bedrifter bliver stadigt større. (Antallet
af landbrugsbedrifter nåede sit

Ingen data

0

maksimum på 200.000 i 1940’erne og
har siden været faldende).
“I dag har en gennemsnitlig bedrift
tilknyttet 75,9 ha, hvilket er en stigning
på godt 200 pct. siden 1980. Alene fra
år 2000 er arealet tilknyttet den
gennemsnitlige bedrift steget med
godt 56 pct. I 1980 var der knap 120.000
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FIG. 2: Bygninger og deres etageareal (Statistikbanken, 2022)
Bygninger (antal) | Stuehuse til landbrugsejendomme | 2021
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Ift. antallet af landejendomme er der
også sket et markant fald. Alene over
de seneste ti år er antallet af stuehuse
faldet med godt 10.000. De ﬂeste
tilbageværende ejendomme er
placeret i Vest- & Sydsjælland, Fyn,
Sønderjylland, Østjylland, Vestjylland
samt Nordjylland.

landbrugsbedrifter, i 2017 er der 26.860
bedrifter. Af disse var 9.760
heltidslandbrug og 17.100
deltidsbedrifter.”4
Nyere tal fra 2019 viser et fald fra
“22.500 bedrifter i år 2000 til 8.800
bedrifter i 2019. Samtidig er
gennemsnitsarealet pr. heltidsbedrift
steget fra 85 ha. til 200 ha.”5

Hvis vi ser på antallet af øvrige
landbrugsbygninger, er der også
tydeligt, at det er i Vest- & Sydsjælland,
Fyn, Sønderjylland, Østjylland,
Vestjylland og Nordjylland, at vi har
den største koncentration.

De seneste tal fra Danmarks Statistik
bekræfter, at nedgangen fortsætter og
at antallet af heltidsbedrifter i 2020 er
nede på 8.458, mens antallet af
deltidsbedrifter har taget et endnu
mere markant dyk til 9.351 i 2020 - dog
med det forbehold, at tallene er
foreløbige.
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FIG3: Bygninger og deres etageareal (Statistikbanken, 2022)
Enhed: Bygninger (antal) | Tid: 2021 | Anvendelse:
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Hvis vi ser på antallet af tiloversblevne
landbrugsbygninger, følger de
nogenlunde samme mønster. I alt
ﬁndes på landsplan aktuelt knap
57.000 tiloversblevne
landbrugsbygninger.

994

Vi antager dog, at især i de kommuner
og landsdele, hvor koncentrationen er
størst, vil mange af dem være reelt
funktionstømte og stå tomme.
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Vi kan ikke på baggrund af statistikken
sige noget om, hvilken type af bygning
der er tale om - og heller ikke om
nogle af dem i dag har fundet anden
anvendelse, eller om de står tomme.
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FIG. 4: Bygninger og deres etageareal (Statistikbanken, 2022)
Bygninger (antal) | Tiloversbleven landbrugsbygning | 2021
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I rapporten angives det endvidere, at
“andelen af nedrivningsparate huse er
højest på Lolland-Falster, øerne (bl.a.
Bornholm og Langeland) og i det
nordvestlige Jylland. I de hårdest
ramte sogne står i dag mere end 25%
af husene tomme.”7

I publikationen, ‘Fremtidens
bofællesskaber Funktionstømte
bygninger – i storbyen, provinsbyen og
på landet’ fremgår det bl.a., at ”På
landsplan er der over 60 mio. m2
funktionstømte landbrugsbygninger,
hvoraf 30 mio. m2 vurderes at have et
genanvendelsespotentiale på grund af
deres økonomiske og historiske
værdi.”6

Historiske data på faktiske
nedrivninger viser, at stuehuse til
landbrugsejendomme i perioden fra
2010-2015 udgør under 1.500, mens
parcelhuse samt række-, kæde- og
dobbelthuse udgør langt størstedelen.

I en rapport fra 2017 udarbejdet af VIVE
er man nået frem til, at der nedrives ca.
1.500 huse om året, men samtidig
skønnes det, at der er mellem 10.000
og 22.000 nedrivningsparate huse på
landsplan. I dette skøn skelnes ikke
mellem typer af huse, så der er både
tale om f.eks. stuehuse til
landejendomme og parcelhuse.

Stuehus til landbrugsejendom

Parcelhus

Række-, kæde- & dobbelthus

Anden helårsbeboelse
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2.000

3.000
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FIG 5: Faktiske nedrivninger, 2010-2015 (VIVE 2017)
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Boligøkonomisk Videnscenter foretog i
2017 en lignende analyse, hvor
vurderingen var noget lavere i forhold
til antallet af parcel og stuehuse uden
beboere: “Mens 4,6% af landets parcelog stuehuse stod uden registreret
helårsbeboer den 1. januar 2016,
sandsynliggør en gennemgang af
boligernes elforbrug, at andelen af
parcel- og stuehuse, som ikke ﬁnder
nævneværdig anvendelse, ligger
mellem 0,4% og 1,5% på landsplan.”8
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FIG 6: Skønnenes afhængighed af den valgte grænse for elforbrug (Boligøkonomisk Videnscenter, 2017)
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GRØN OMSTILLING
MULTIFUNKTIONEL JORDFORDELING
& FUNKTIONSTØMNING

I forbindelse med en grøn omstilling af
landbruget og behovet for en
multifunktionel jordreform, var vores
eksperter enige om, at der er behov for
at se nuanceret på udfordringen for at
sikre, at vi skaber udvikling og ikke
afvikling i landdistrikterne.
Nedgangen i antallet af bedrifter over
de seneste 40 år har været ganske
markant og en del af
landbrugsbygninger har derfor været
funktionstømte i mange år. Hvor
mange af disse, der udgør en egentlig
barriere for den grønne omstilling af
landbruget, er svært at sige. Det er
klart, at visse ejendomme kan være
placeret i f.eks. lavbundsområder
tilhørende en aktiv bedrift, mens andre
kan være højtbeliggende ejendomme,
der har fået ny ejer og er blevet
omdannet til almindelig beboelse.
Desuden er det væsentligt at huske på,
at BBR-registret ikke altid er opdateret,
derfor kan der være f.eks.
avlsbygninger, maskinhuse m.m., der
er revet ned, mens stuehuse, stalde
m.m. kan have gennemgået
omfattende renoveringer.
Derudover er det væsentligt at skelne
mellem det samlede antal
tiloversblevne bygninger i landbruget
og det fremtidige mulige antal i
forbindelse med landbrugets grønne
omstilling.

FOTO: Twentyﬁfty.

I forbindelse med landbrugsaftalen fra
2021 - aftale om grøn omstilling af
landbruget9 - blev der vedtaget en
målsætning om, at der skal udtages
100.000 ha. lavbundsjorder inkl.
randarealer. Derudover kommer
målsætninger om bl.a. privat
skovrejsning, vandmiljø og Natura
2000. Roadmap for Sustainable
Transformation of the Danish AgriFood
System10 anslår, at 15-20 % af
landbrugsarealerne skal udtages frem
mod 2050. Samlet set drejer det sig
om godt 500.000 ha, der skal udtages.
Hvor mange bygninger, der konkret
ﬁndes i de relevante områder til
udtagning, kræver en nærmere
analyse.
Samtidigt må det tages i betragtning,
at hvis en landmand i en jordfordeling
afstår arealer til natur-, vandmiljø eller
klimaformål (projektjorder) i
forventning om at modtage arealer til
fortsat landbrugsdrift i bytte
(erstatningsarealer), så vil
tiloversblevne landbrugsbygninger på
de dyrkningsegnede
erstatningsarealer udgøre en
økonomisk barriere for overtagelsen,
der dermed samtidigt risikerer at
bremse omlægningen af
projektjorderne. Det skyldes, at
landmanden må købe bygningerne
med, selvom det kun er arealerne, der
har interesse. Landbrugsstyrelsens
jordfordelingsplanlæggere peger på
dette forhold som den væsentligste
stopklods for jordfordelinger, der
gennemføres for offentlige
tilskudsordninger uden mulighed for
at dække tabet ved handel af disse
tiloversblevne landbrugsbygninger.
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I visse offentlige tilskudsordninger er
der mulighed for, at
Landbrugsstyrelsen betaler
indkøbsprisen for tiloversblevne
landbrugsejendomme og sælger dem
videre for 0 kr. Dermed bliver de ikke
en barriere for jordfordelingen – men
de har ikke opnået ny funktion og vil
formodentlig skæmme landskabet
samtidigt med, at et evt.
genanvendelsespotentiale af
byggematerialer vil være uindfriet.

Ift. at afdække omfanget af
eksisterende bygninger, der potentielt
kan blive berørt af den grønne
omstilling, er udfordringen mere
kompleks. I det følgende opridser vi
nogle af de parametre, det vil give
mening at kigge på samt forslag til,
hvor disse data evt. kan hentes baseret
på bl.a. vores ekspertinterviews.

En fremtidig undersøgelse skal derfor
fokusere på at koble relevante lag af
viden, så vi får afdækket det konkrete
omfang af antallet af bygninger, der
kan blive en barriere ift. grøn omstilling
af landbruget.

Ift. udtagningen af f.eks. lavbundsjorde
er det oplagt at koble GIS-lag, så vi ser
hvilke ejendomme, der er placeret i
områder, der får ﬂest point ift.
udtagning. Danmarks Miljøportal og
Miljøstyrelsen har udviklet projektet
‘Klimalavbund’11, hvor disse data kan
hentes kombineret med en lang
række andre data vedr. hydrologi,
natur, fredninger m.m. I databasen
ﬁndes også matrikelnumre, hvilket gør
det muligt at koble med BBR og
dermed lave en konkret vurdering af
om en given ejendom ligger i et
område med stort potentiale ift. et
klimalavbundsprojekt.

For det første skal vi skelne mellem
bygninger, der er funktionstømte, men
måske har fundet anden anvendelse,
bygninger, der er forfaldne og
nedrivningsparate og bygninger, der
er i brug i dag, men som måske er
placeret i områder, der skal udtages.
Vives tilgang, hvor historiske data for
allerede nedrevne huse bruges til at
vurdere potentielt antal
nedrivningsparate huse ved at
inddrage geograﬁske,
bygningsfaktuelle og socioøkonomiske
faktorer, kan med fordel suppleres
med Boligøkonomisk Videnscenters
analyse, hvor der også kigges på
forsyningsdata. Dermed vil man
relativt præcist kunne sige, hvor
mange af de eksisterende bygninger,
der reelt står tomme og hvor mange af
disse, der over tid vil være
nedrivningstruede.

Klimadata & ejendomsdata

Aktuelt er kortet dog et
screeningsværktøj, så et hvert opslag
er manuelt. Det vil derfor kræve
udvikling af API eller adgang til
særkørsler, at udarbejde en analyse,
der automatisk kobler pointsystemet
med BBR-data og ‘trawler’ hele landet
igennem for at ﬁnde ejendomme, der
potentielt ligger i højværdiområder ift.
lavbundsprojekter.
Når først koblingen er lavet, vil denne
metode ret præcist kunne angive,
hvilke ejendomme, der må forventes
at ende i en zone, der er oplagt at
udtage ifm. ambitionen om at udtage
lavbundsjord.
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Landbrugsbygningers værdi ift.
investeringer
Ovenstående metode vil dog ikke
alene kunne bruges til at vurdere en
ejendom som potentiale eller barriere,
da det f.eks. afhænger af, om det er en
ejendom koblet til en eksisterende,
aktiv bedrift, der måske har foretaget
større investeringer i bygningen inden
for en overskuelig periode, og hvor
bygningen derfor har en væsentlig
værdi.

Disse data ﬁndes hos SEGES, hvor de
ligger inde med en database, der er
relativt opdateret ift. hvilke
investeringer, hver enkelt bedrift har
foretaget, herunder også i bygninger
samt mere detaljerede oplysninger om
gæld, pant m.m.
Ved at koble lavbundskortet - og
øvrige relevante parametre i
Klimalavbunds-databasen - med BBR
og data om den enkelte bedrifts
investeringer, vil vi kunne få et relativt
detaljeret overblik over området.

FIG. 7: Klimalavbund + BBR + investeringsdata
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TYPOLOGISKE
ANALYSER AF
LANDBRUGSBYGNINGER

Afsættet for denne del af vores desk
study har været studier af eksisterende
statistik kombineret med en
typologisk metodetilgang udviklet ifm.
Grand Solution-projektet Circle Bank.

Typologisporet i vores desk study er
baseret på metoder udviklet ifm.
projektet Circle Bank.

De grundlæggende spørgsmål er:
- Hvad kan vi generelt udlede om
landbrugets bygninger baseret
på åbne data og typologistudier?
- Hvilken typologier er
fremherskende i den
eksisterende bygningsmasse?
- Hvad bør vi fokusere på i et større
studie?

FOTO: Tegnestuen Arken
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Typologier i landbruget
Formålet med en typologisk tilgang er,
at kunne give et mere fyldestgørende
billede af, hvilke typer af ejendomme,
der ﬁndes i landbrugets
bygningsmasse med henblik på at
analysere deres værdi ift. funktions- og
produktionsværdi, bosætningsværdi
samt i sidste ende potentialet for
genanvendelse. Typologistudier er
således en grundlæggende
forudsætning, der sammen med
studier af potentielt omfang skaber et
overblik forud for de enkelte
interventioner på konkrete
ejendomme.

Metoden bag typologistudiet er
baseret på kombinationen af åbne
data fra BBR sammenholdt med
undersøgelser af udvalgte typologier,
der giver mulighed for at udpege
særlige karakteristika ved typer af
bygninger med relevans for f.eks.
genbrug og genanvendelse, men også
potentielt karakteristika, der kan have
relevans ift. bosætning m.m.
I de konkrete undersøgelser har vores
afsæt været Statistikbankens generelle
udtræk fra BBR. En større
undersøgelse ville kunne baseret sig
på mere detaljerede, direkte udtræk
fra BBR.

FOTO: Nicolas Weldingh, Unsplash
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Bygninger i landbruget

fordel for de andre, mere detaljerede
kategorier.

Landbrugsejendomme som kategori
dækker over en række forskellige
anvendelsestyper, som vist i ﬁg. 8,
opgjort i hhv. antal bygninger og m2.
Hvis vi dykker dybere ned i
Statistikbanken for f.eks. at få noget at
vide om bygningernes ydervægs- og
tagmateriale, har vi kun to kategorier
repræsenteret, nemlig ‘stuehuse til
landbrugsejendomme’ samt ‘avls- og
driftsbygninger’.

Desværre er data i Statistikbanken på
materialetyper m.m. pt. bundet op på
denne kategori, hvorfor fremtidige
studier skal afvente opdatering af data
i Statistikbanken eller forlade sig på
særkørsler i BBR-systemet.
Som illustration af metode og
typologitilgangen, har vi i nærværende
studie medtaget de to typologier, der
ﬁndes data på aktuelt, selvom den ene
altså er under udfasning. Ift. illustration
af genanvendelsespotentiale, har vi
dog valg at fokusere på kategorien
‘Stuehuse til landbrugsejendomme’,
da vi kan nøjes med denne for at
illustrere potentialet.

Kategorien ‘Avls- og driftsbygninger,
dækker over ‘bygninger til
erhvervsmæssig produktion ved
landbrug, skovbrug, formål gartneri,
råstofudvinding og lign.’ Kategorien er
ved at blive udfaset af BBR-systemet til
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FIG. 8: typer af landbrugsbygninger i BBR, (Statistikbanken, 2022)
Område: Hele landet | Tid: 2022 | Enhed:
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Som vist i Fig. 9 er hovedparten af
stuehusene opført før 1900, mens
opførelsen af avls- og driftsbygninger
for alvor tager fart fra 1970erne og
frem. I vores afgrænsning, har vi derfor
valgt at kigge primært på drifts- og
avlsbygninger opført fra 1970 og frem,
kombineret med stuehuse opført før
1960.

Drifts- og avlsbygninger
Vi har ca.151.228 drifts- & avlsbygninger
opført fra 1970 og frem til i dag med et
samlet areal på 75.139.000 m2. Det
giver et gennemsnitligt areal pr.
bygning på lige knap 500 m2.

Hvis vi dykker ned i avls- og
driftsbygningerne (Fig. 10), kan vi se, at
langt de ﬂeste er opført med tag af
ﬁbercement - og en væsentlig del af
disse indeholder asbest. Nyere
bygninger er opført med tage af
ﬁbercement uden asbest. Derudover
er andelen af bygninger med
metaltage svagt stigende fra starten af
halvfemserne og frem.
Ydervægsmaterialerne ændrer sig
væsentligt fra 1970erne og frem (Fig
11). I starten af perioden bygges der
stadig mest med mursten med
letbeton, typisk gasbestonsten, på
andenpladsen. Metalplader bliver det
mest anvendte materiale fra
midtﬁrserne og frem, mens beton
fylder en del fra midten af
halvfemserne.

Stuehuse til landbrugsejendomme
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FIG 9 Bygningsbestandens areal efter opførelsesår, (Statistikbanken, 2022)
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Stuehuse til landejendomme
Vi har ca. 83.687 stuehuse til
landbrugsejendomme bygget før 1960
med et samlet areal på 12,5 mio. m2.
Det giver et gennemsnitligt m2 areal
pr. ejendom på lidt over 150 m2.
Hvis vi ser nærmere på stuehuse til
landbrugsejendomme i perioden fra
før 1900 til 1959 (Fig. 12), kan vi se, at
tagene her typisk også er domineret af
asbestholdig ﬁbercement. Selvom
teknologien er kendt fra 1894, er det
næppe de originale tage, der er tale
om, men ﬁbercement dominerer på
stort set alle ejendomme - med tegl og
cementsten på en andenplads.

Ydervæggene i perioden er typisk
mursten og frem til 1960 anvendte
man overvejende kalkmørtel som
bindemiddel, (Fig. 13) hvorfor vi
antager at langt størstedelen af
husene er muret med denne
mørteltype - det betyder eksempelvis,
at stenene er velegnede til genbrug.

Typologier og videre
undersøgelser
Typologiske studier kan give os en
bedre fornemmelse af, hvilke typer af
ejendomme, der er tale om, hvis vi skal
betragte funktionstømte bygninger fra
et helikopterperspektiv og samtidig
kunne vurdere barriere og potentialer
ift. f.eks. funktionelt
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FIG 12 Stuehuse til landbrugsejendomme, tagmateriale efter opførelsesår, (Statistikbanken, 2022)

Anvendelse: Stuehuse til landbrugsejendomme | Enhed: Kvadratmeter (1000 m2) | Område: Hele landet | Opførelsesår | Tid: 2022:
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genanvendelsespotentiale og
bosætning.
Dette vil kræve en dybere analyse af
typologiske karakteristika
sammenholdt med analyser af, hvilke
typer af bygninger, der i allerede
gennemførte projekter har fundet ny
anvendelse til f.eks. erhverv, bosætning
m.m. En sådan undersøgelse kunne
kigge bredt på landbrugsbygninger og
udvikle et idékatalog over mulige
funktionelle anvendelser baseret på
best practice og casestudier.
Ift. genanvendelse og genbrug af
materialer, har vi i nærværende desk
study kun kigget på udvalgte
typologier og foretaget en overﬂadisk

analyse af disse. Der udestår derfor et
større arbejde med at kortlægge
bygningsmassen mere detaljeret.
Projektet Circle Bank er i gang med at
foretage typologiske studier af
Danmarks bygningsmasse mhp.
kortlægning af ressourcer, miljørisici,
potentiale for materialegenanvendelse
m.m. Dette projekt har aktuelt fokus
på byggerier over 1000 m2, men i et
samarbejde kunne man evt. kigge
speciﬁkt på landbrugets bygninger og
analysere hvilke materialestrømme,
der evt. kan frigøres fra eksisterende
eller fremtidige funktionstømte
landbrugsbygninger.
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FIG 13: Stuehuse til landbrugsejendomme, ydervægsmateriale efter opførelsesår (Statistikbanken, 2022)
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BOSÆTNING
MULIGHEDER
& BARRIERER

Afsættet for denne del af vores desk
study har været studier af eksisterende
bosætningstendenser og
planlovsdiskussioner kombineret med
interviews med eksperter.
De grundlæggende spørgsmål er:
- Kan nye bosætningsmønstre
gøre bestemte typer af
funktionstømte landejendomme
relevante i forhold til at udgøre et
potentiale for landsbyudvikling
eller andre former for bosætning?
- Hvilke barrierer kan der være i
f.eks. planloven ift. at udnytte
funktionstømte
landbrugsbygninger og den
omkringliggende jord

Bosætningssporet i vores desk
study er undersøgt gennem
interviews med tre eksperter, hhv.:
- Lars Lund, byplanrådgiver &
partner, Territorium
- Jette Lehrmann Harlund,
Teamkoordinator i Team Plan,
Odder Kommune
- Esben Munk Sørensen, Lektor,
Institut for Planlægning,
Aalborg Universitet
Alle udsagn er anonymiseret i
rapporten.

FOTO: Rminedaisy, Unsplash
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Bosætningsmønstre
Siden ﬁnanskrisen har staten haft en
øget interesse i befolkningens
geograﬁske placering og
demograﬁske sammensætning i
landets 98 kommuner. Efter
ﬁnanskrisen så vi en
befolkningstilvækst i de store byer som
København og Aarhus, mens
indbyggertallet i landdistrikternes
landsbyer - byer med under 1000
indbyggere - i samme periode har
undergået en markant nedgang i
antallet af beboere.
Dette skyldes, dels at mange
arbejdspladser af økonomiske årsager
måtte forlade landsbyerne for i
stigende grad at koncentrere sig i og
omkring byerne, dels politiske
reformer som Kommunalreformen,
domstolsreformen samt
sygehusreformen.
Centraliseringen af statslige
arbejdspladser skabte efterfølgende en
lignende kommunal bølge, hvor også
institutioner som skoler, børnehaver
og plejehjem rykkede tættere mod de
kommunale bystrukturer og bycentre,
så de kommunale funktioner kunne
effektiviseres.12
Ydermere har man i samme periode
oplevet en ændring i erhvervs- og
detailhandelsstrukturen, hvor færre er
beskæftiget i landbruget, mange
virksomheders produktion er ﬂyttet til
udlandet og nethandlen har taget fart
både inden for detail- og
fødevarehandel.13
I DST-Analysen, ‘Farvel København –
goddag forstad’14, ser det ud til, at
selvom der fortsat er stor interesse for
at ﬂytte til en storby som København,
så viser der sig også en stigende

tendens til at ﬂere personer vælger at
ﬂytte fra København. Dette gør sig
særligt gældende for de 20 til 45-årige
samt børn under 10 år (der ﬂytter med
deres forældre). Årsagen hertil er ikke
entydig, men DST-Analysen
fremsætter bl.a. en hypotese om, at
boligpriserne er en kraftigt
medvirkende årsag til at mange i
netop dette aldersspænd, hvoraf en
del er børnefamilier (fri – eller
ufrivilligt), fraﬂytter København til
fordel for et liv i en forstad eller på
landet.

Dobbelturbanisering
Ifølge Danmarks statistik forventer
man at der fortsat vil være en
befolkningstilvækst i og omkring
landets ﬁre største kommuner og i
Trekantsområdet (se Fig. 14). Og
samtidig med at bykommunerne
vokser sig større, har man de seneste
år også set en forskydning af
landdistrikternes befolkning, som
søger mod de lokale bycentre – denne
tendens kalder man for
dobbelturbanisering, da det ikke kun
er landets største byer, der vokser, men
også de 29 største provinsbyer, der alle
har vækst i deres befolkningstal.15
Fig. 14 viser, at de store tabere i
kampen om at fastholde
lokalbefolkningen er kommuner
længst væk fra København, Aarhus,
Aalborg og Odense. Her har man
særligt store udfordringer med at
holde på de unge mennesker, som
søger mod de store studiebyer for at
uddanne sig. Hvis de landsbyer, de
ﬂytter fra, fortsætter en nedadgående
kurve med bygninger der
misligholdes, institutioner og
dagligvarebutikker, der lukker samt
reduceret lokalt udbud af kultur- og
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fritidstilbud, så bliver det svært at
lokke de unge ”hjem igen”, når de skal
etablere egen familie og selv købe sig
et hus.

sig, hvilket skaber en udfordring ift. at
bringe eksisterende og nye
ejendomme i spil ifm. jordreformer og
jordfordelingsprojekter.

Samtidig er det i disse områder, at en
stor del af de allerede eksisterende
funktionstømte ejendomme beﬁnder

Ingen data
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FIG. 14: Nøgletal 2022: Fremskrivning af befolkningens bevægelser (Statistikbanken, 2022)
Enhed: Antal | Befolkningstilvækst | 2030
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Bosætning post-corona
Som beskrevet ovenstående ifm.
DST-analysen16, har man siden 2015
kunne registrere en begyndende
tendens til, ikke bare at søge mod
forstæderne til de større byer, men
også mod mindre byer på landet.
Dette kan muligvis skyldes et øget
fokus på bæredygtighed og en søgen
mod at løsrive sig et hektisk byliv.
Herudover kom der under Corona
skub i et ellers faldende
sommerhussalg og for mange
pressede et ønske om mere plads i
boligen sig også på i denne periode.17
Efter Corona-pandemien, er der igen
kommet gang i boligsalget i og
omkring de store byer - og
prisstigninger omkring de store byer
var i 2021 de højeste i 15 år.18 Denne
markante boligprisstigning kan særligt
for førstegangskøbere betyde, at de
må se ud over de store byers
kommunegrænser, når de skal
investere i ny bolig.
Coronakrisen har dog også ført det
positive med sig, at vi som samfund
har fået nye perspektiver på
”hjemmearbejde” og teknologiens
muligheder for at understøtte arbejde
på tværs af tid og rum, hvilket
fremover kan få betydning for, hvor vi
vælger at bosætte os.
I en undersøgelse lavet af Kantar
Gallup for Gallup og Realdania i 2021
omkring ‘Corona og det byggede
miljø’19 fremgår det, at hovedstaden og
de større byer har været hårdt ramt ift.
beboernes oplevede tilfredshed med
egen bolig, ikke mindst for beboere i
lejligheder, mens især beboerne i
forstæderne er blevet gladere for deres
bolig. Det er også i de større byer, at
ﬂere overvejer at ﬂytte ud, f.eks.
overvejer 10% i hovedstadsområdet at
ﬂytte længere væk. Det er især yngre

mennesker, der som ‘digital natives’
ser en mulighed i at ﬂytte ud af byerne.
Tilsyneladende er der en modtendens
til urbaniseringen, som ellers er en af
vor tids megatrends. Måske er der lige
nu et vindue på klem, for at tiltrække
nye beboere til landdistrikterne.

En bæredygtig landsby
Dette forprojekt søger at belyse nogle
af de muligheder og barrierer, der er
forbundet med anvendelse af
funktionstømte landejendomme til
nye formål, men spørgsmålet er, hvad
der gør, at en landsby har mere
potentiale for bosætning end andre i
nærområdet? Og hvordan kan man
understøtte og udvikle en landsby så
den bliver attraktiv for nye tilﬂyttere?
Til at besvare de to spørgsmål kan man
tage afsæt i publikationen
‘Landsbyerne – nu og i fremtiden’20,
som er blevet til efter, at den
forhenværende regering i 2017
besluttede sig for at nedsætte et
udvalg, der ﬁk til opgave at sætte
fornyet fokus på landsbyernes fremtid.
Resultatet af udvalgets arbejde
mundede ud i 17 konkrete
anbefalinger til at understøtte og
styrke levedygtige landsbyer.
Følgende kriterier er af udvalget selv
identiﬁceret som værende dem, der
bedst karakteriserer “den levedygtige
landsby”:
- Et attraktivt nærmiljø med
tidssvarende boliger, en tilpasset
bygningsmasse samt adgang til
landskab og natur.
- Nærhed til offentlig og privat sektor.
- Tilgængelighed til beskæftigelse og
gode muligheder for etablering af
virksomhed.
- Social og kulturel
sammenhængskraft.
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Det er dog ikke nødvendigt, at alle ﬁre
kriterier er opfyldt for, at en landsby
efter udvalgets bedømmelse kan
karakteriseres som levedygtig. Målet er
ikke at landsbyerne skal konkurrere
med de store bycentre, men de skal
repræsentere og tilbyde et alternativ til
storbyens mangler såsom tid, rum,
plads, natur, ro etc.
For at understøtte de små landsbyer,
særligt i randområderne, er det derfor
vigtigt at undersøge hvilke særegne
og stedbundne kvaliteter, de hver især
har at byde på. De særegne kvaliteter
skal gerne ses som et potentiale og en
generator for udvikling af et svækket
område og svar på, hvilken målgruppe
landsbyen bør forsøge at målrette sin
udvikling til, så den bliver attraktiv at
ﬂytte til og bo i.
Som eksempel har en lille by som
Klitmøller haft en markant stigende
befolkningstilvækst siden 2015.
Primært pga. lokale ildsjæle, der
dyrkede stedets unikke værditilbud;
den smukke og vilde natur samt de
særligt gode muligheder for at surfe .
Ved at fokusere indsatsen mod én
målgruppe nemlig surfere, er det med
tiden lykkedes også at tiltrække andre
befolkningsgrupper, alene på grund al
den positive opmærksomhed som
stedet meget hurtigt ﬁk.21
I publikationen ‘Agenda Y’, som er
udgivet af Realdania i 2012, har man
undersøgt hvilke kvaliteter danskerne
ser i landets yderområder.22 Særligt
fremhæves: Ro og stilhed i
naturskønne omgivelser, det lokale liv
og bygningsarven. At bygningsarven
lander på en top tre over de danske
yderområders kvaliteter, indikerer
meget ﬁnt, hvorfor funktionstømte
landejendomme i og omkring
landsbyer bør indtænkes som
potentielle værdiskabende elementer i

en fremtidig landsbyudvikling - og
hvorfor kortlægning af
bygningsmassen baseret på
typologistudier kan være medvirkende
til at give et bedre billede af, hvor der
er basis for bosætning.

Potentialer i funktionstømte
landejendomme
I publikationen, ‘Fremtidens
bofællesskaber Funktionstømte
bygninger – i storbyen, provinsbyen og
på landet’23a vurderes det, at der er
over “60 mio. m2 funktionstømte
landbrugsbygninger - og godt
halvdelen af dem, vurderes at have
potentiale for genanvendelse pga.
deres økonomiske og historiske værdi.”
Derudover påpeger publikationen
også, at der er et stort, grønt potentiale
i at genbruge og genanvende
eksisterende bygninger: ”Ikke nok med
at det er ressourcekrævende at
producere eksempelvis beton og tegl,
men det er også en belastning for
miljøet at skulle håndtere mængder af
byggeaffald fra nedrevne bygninger.
Derfor er det som udgangspunkt
bæredygtigt at genanvende
eksisterende bygninger i stedet for at
bygge nye.”
Udfordringen er selvfølgelig, at en stor
del af de funktionstømte ejendomme
er placeret i områder, der måske ikke
lever op til i hvert fald to af de
væsentlige kriterier for ‘levedygtige
landsbyer’, nemlig nærhed til offentlig
og privat sektor samt tilgængelighed
ift. beskæftigelse og mulighed for
etablering af virksomhed. Det kræver i
hvert fald nytænkning, hvis vi skal
bringe funktionstømte bygninger i spil
i alle områder.
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Til gengæld er der områder, der er
mere oplagte at se på ift. bosætning.
Det drejer sig om de områder, der
ligger relativt tæt på en stor eller
middelstor by, tæt på infrastruktur
(tog, letbane, motorvej) samt områder i
kystzoner - med de begrænsninger,
der måtte være ift. disse placeringer i
planloven.
Direkte genanvendelse af
landbrugsbygninger ifm. nye
bosætningsprojekter kan have mange
fordele - arkitektoniske og æstetiske,
såvel som økonomiske, miljø- og
klimamæssige. F.eks. kan eksisterende
byggeri være med“... til at give stedet
en stærk identitet i kraft af den
historie, som bygningen rummer, især
når der er tale om bygninger med
særlige arkitektoniske eller
kulturhistoriske kvaliteter. Her er
stedets ´sjæl´ allerede indlejret i
bygninger om omgivelser.”23b
Udover at bruge de eksisterende
stuehuse til beboelse, kan drifts- og
avlsbygninger også bringes i spil ift. at
skabe erhvervsmæssig vækst og
kulturelt liv, f.eks. ved etablering af
gårdbutik, café og restaurant, lager &
produktion, kulturelle arrangementer,
foreningsliv, kontorlokaler, børnehaver,
fritidshjem m.m.
Med en ny funktion, der skal indpasses
i en eksisterende bygning, rejses der
naturligt spørgsmål vedrørende
ﬁnansiering og hvor meget, der skal
investeres i det givne projekt. Her må
man tage bestik af den enkelte
bygnings stand, beliggenhed og værdi
- og holde disse registreringer op mod
istandsættelseskrav ift. evt. nye
funktioner. For eksempel kræver en
lade, der efterfølgende skal anvendes
som produktionshal, knap så stor en
investering og omdannelse, som det

ville gøre, hvis bygningen derimod skal
danne ramme om bosætning eller
som institution med servicefunktioner.

Lovgivningsmæssige rammer &
barrierer
Men hvilke muligheder har vi egentlig
for at udvikle bosætning i og omkring
funktionstømte landejendomme?
Planloven giver en række
begrænsninger, men indeholder også
muligheder:
“Bygninger, der ikke længere er
nødvendige for driften af en
landbrugsejendom, kan uden
tilladelse efter §35, stk. 1, tages i brug til
håndværks- og industrivirksomhed,
mindre butikker, liberale erhverv,
forenings- og fritidsformål og en bolig,
jf. dog stk. 4 og 6, samt lager- og
kontorformål m.v. på betingelse af:
1. At virksomheden eller boligen
etableres i bestående bygninger,
der ikke om- eller tilbygges i
væsentligt omfang,
2. At bygningerne ikke er opført inden
for de seneste 5 år, og
3. At byggeriet ikke er opført uden
landzonetilladelse i henhold til §36,
stk. 1, nr. 3, som erhvervsmæssigt
nødvendigt for en bedrift.
Stk. 2. Andre overﬂødiggjorte
bygninger end de i stk. 1 nævnte
kan uden tilladelse efter §35, stk. 1,
tages i brug til håndværks- og
industrivirksomhed, mindre
butikker, liberale erhverv, forenings
– og fritidsformål og en bolig, jf. dog
stk. 4 og 6, samt lager- og
kontorformål m. v., hvis
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1. Virksomheden eller boligen
etableres i bestående bygninger,
der ikke om- eller tilbygges i
væsentligt omfang,
2. Bygningen ikke er opført inden for
de seneste 5 år og
3. Bygningen ikke er beliggende
inden for klitfrednings – og
strandbeskyttelseslinjen eller
kystnærhedszonen uden for
udviklingsområder.”24
Det vil derfor mange steder i landet
været muligt at bruge funktionstømte
ejendomme til nye formål uden større
formelle begrænsninger.
Landbrugspligten kan også fjernes på
de funktionstømte ejendomme, når
ejendommes jordtilliggende bringes
ned under 2 ha, og der er en
beboelsesbygning på det
tilbageværende grundstykke.25 I
praksis er det dog ikke altid så nemt at
få tilladelse at fritage en ejendom for
landbrugspligt.
Samtidig er der en lang række mere
eller mindre komplicerede barrierer,
der kan gøre det vanskeligt at udnytte
de funktionstømte ejendomme. Bl.a.
begrænser planloven muligheden for
at opføre ﬂere boliger på samme
grund, hvilket kan gøre det vanskeligt
at udvikle bofællesskaber og
landsbymiljøer:
“Planloven §37, stk. 4. Er der ﬂere
tidligere bygninger på en ejendom,
kan der kun etableres en bolig efter
stk. 1 og 2 i én af disse bygninger.26a
Derudover er der også generelle
begrænsninger, hvis en ejendom er
beliggende inden for klitfrednings- og
strandbeskyttelseslinjen:

“Stk. 5. Der kan ikke efter stk. 1 og 2
indrettes mindre butikker og en bolig i
overﬂødiggjorte bygninger, der er
beliggende inden for klitfrednings- og
strandbeskyttelseslinjen.”26b
Desuden kan bosætnings- eller
erhvervsudviklingsprojekter komme i
karambolage med en række andre
anvendelser, herunder infrastruktur og
projekter målrettet grøn omstilling:
“Stk. 6. Der kræves dog tilladelse efter
§35, stk. 1, til ændret anvendelse af
bygninger som omhandlet i stk. 1 og 2 i
følgende områder:
- Statsligt og kommunalt udpegede
støjkonsekvensområder omkring
ﬂyvepladser godkendt efter
luftfartsloven §55,
lægehelikopterﬂyvepladser,
militære ﬂyvepladser, forsvarets
skydebaner, forsvarets
øvelsespladser og skyde- og
øvelsesterræner og vindmøller og
- De af kommunalbestyrelsen
udpeget konsekvensområder
omkring tekniske anlæg, vindmøller
og støjende fritidsanlæg m.v., jf. §11
a, stk. 1, nr. 29.26c
Udover de nævnte barrierer, kan der
også være miljømæssige barrierer,
f.eks. forurening, lugtgener m.m., der
kan være en begrænsning for
anvendelsen. Fredede og
bevaringsværdige bygninger kan også
udgøre en barriere, da det både kan
medføre væsentlige begrænsninger i
anvendelsen, men også i
omkostninger til istandsættelse af en
bygning.

28

FOTO: Tegnestuen Arken

Assedrup - et eksempel
I dette afsnit vil vi give et konkret
eksempel på et konkret
bosætningsprojekt, der tager afsæt i
en funktionstømt landejendom i
landsbyen Assedrup mhp. at belyse
nogle af de barrierer, som begrænser
små landsbyer som Assedrup i at
vækste og gøre sig attraktive for nye
tilﬂyttere.
Kort fortalt handler projektet om en
funktionstømt landejendom, hvor der
er ønske om en ny funktion som
fællesskabende bindeled mellem
landsbyens nuværende beboere og
nye tilﬂyttere til landsbyen. En del af
jorden, som tilhører landejendommen,
vil den nuværende ejer udstykke til nye
boliger, så han kan tjene penge på den
jord, som i dag står ubenyttet hen og
landsbyen kan få ﬂere indbyggere,
hvilket kan have en positiv effekt på
landsbyens fremadrettede udvikling.
Potentielt kan der også være direkte
gevinster ift. grøn omstilling på den
overskydende jord mhp. udtagning af
lavbundsjord, naturgenopretning og
biodiversitet, da Assedrup ligger i en
naturskøn ådal og et lavbundsområde,
der strækker sig fra Odder og ud til
kysten ved Norsminde.
Assedrup er en lille østjysk landsby der
ligger ca. 20 km. syd for Aarhus
centrum.
Landsbyen har siden 1883 været
stationsby - og da letbanen
genåbnede den forhenværende
Odderbane i 2018, ﬁk landsbyen lov til
at beholde sin station, hvilket i dag gør
den attraktiv ud fra et
byudviklingsperspektiv. Men trods

landsbyens ﬁne beliggenhed i et
naturskønt område mellem Aarhus og
Odder - som er et kommunalt
bycenter med en stigende
befolkningstilvækst - er der andre
barrierer, som forhindrer Assedrup i at
vækste som de andre stationsbyer nær
Aarhus som Mårslet, Beder og Malling.

Muligheder ift. bosætning
Som beskrevet, ser vi en stigende
tendens til, at særligt børnefamilier
søger væk fra de store byer og ud i
forstæder, provinsbyer og mindre
landsbyer for at få ro og natur omkring
sig. Vi ser også at efterspørgslen på
boligtilbud som eksempelvis
bofællesskaber særligt vinder frem
som en attraktiv boligform for seniorer
og ældre.27
Med dette in mente, så rummer
mange stuehuse i funktionstømte
landejendomme et stort potentiale for
bosætning, hvis de opfylder de kriterier
som planloven foreskriver i §35 stk. 10,
der bl.a. indbefatter, at der må
indrettes én eller ﬂere boligenheder i
eksisterende bygninger, så længe, der
ikke sker væsentlig om- eller
tilbygning samt de muligheder, der er
beskrevet i §37.28 Hvis stuehusets m2
ikke i sig selv er nok og/eller man som i
Assedrup-casen ønsker at opføre ﬂere
boliger på ejendommens jord, er der
følgende barrierer:
- Assedrup ligger i
kystnærhedszonen, hvilket betyder,
at det er et område som principielt
skal friholdes for bebyggelse og
anlæg, som ikke er afhængig af en
kystnær placering.29
- Assedrup ligger i landzone og
grænser ikke op til en byzone. Dette
er en barriere ifm.
udstykning/udvikling af landsbyen i
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henhold til planlovens lovfæstelse af
princippet om, at byudvikling
primært skal ske indefra og ud,
hvilket betyder, at hvis man som
kommune har ønske om at
udlægge nye arealer til byvækst så
skal arealet som udgangspunkt
være beliggende direkte i
forlængelse af et eksisterende
byzoneområde.30
- Assedrup har ikke andre
servicefunktioner end
stationen/letbanestoppet.
- En del af matriklen overlappes af en
skovbyggelinje, hvilket betyder, at
der (indenfor linjen) ikke må
placeres ny bebyggelse.31
- At en del af matriklen afgrænses af
beskyttede vandløb jf.
Naturbeskyttelseslovens §3.32
- At en del af matriklen afgrænses af
beskyttede sten – og jorddiger, der
jf. Museumsloven §29a er beskyttet
mod tilstandsændringer.33
I forbindelse med projektet i Assedrup
er der i samarbejde med lokale
planmyndigheder afdækket en række
muligheder ifm. opførelse af nye
boliger på jord tilhørende den
funktionstømte landejendom.
At området er beliggende i
kystnærhedszone, betyder ikke, at det
er umuligt at få lov til at bygge her.
Kystnærhedszonen er en
planlægningszone, hvor man jf.
Planloven §5b skal have en
planlægningsmæssig begrundelse for,
hvorfor området, der påtænkes at
bebygges, har sin berettigelse netop
på det ansøgte sted. Herudover vil
man som kommune også kunne
kræve en beskrivelse af hvilken
påvirkning den ønskede anlæggelse vil
have på det eksisterende kystlandskab.

I 2017 vedtog folketinget en ændring af
planloven som jf. kommuneplanens
retningslinjer §11a, stk. 1, nr. 24 gav
kommuner mulighed for at udpege to
såkaldte ”omdannelseslandsbyer”34 i
hver periode. Herved har kommunen
beføjelser til at lave en ny og udvidet
afgrænsning af en landsby med afsæt i
bl.a. følgende kriterier:35
- En omdannelseslandsby skal
omfatte en landsby i landzone i
områder med befolkningsmæssig
tilbagegang.
- Udpegningen skal iagttage de
nationale interesser og overholde
gældende regler i medfør af anden
lovgivning
- Der kan udpeges
omdannelseslandsbyer i
kystnærhedszonen, hvis der er en
planlægningsmæssig eller
funktionel begrundelse for kystnær
placering
Derudover kan kommunalbestyrelsen
også ansøge Erhvervsministeren om at
give området/byen status som byzone
uafhængigt af om området ligger i
direkte tilknytning til eksisterende
byzone.36 Det vil dog formodentlig
kræve en udførlig redegørelse for, at
der er tale om en by med basale
byfunktioner/bykarakter.
En anden mulighed er at søge om
midler fra puljen: ”Landsbyfornyelse”37,
som er statslige midler, der årligt
afsættes til det formål at styrke
indsatsen for nedrivning og
områdefornyelse i landsbyer med
under 4.000 indbyggere eller i det
åbne land, hvor der er et særligt behov
for at styrke udviklingen.
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Yderligere undersøgelser af
barrierer og muligheder for
bosætning i det åbne land
Der er ﬂere muligheder for at udvikle
projekter i det åbne land, der kan
fremme bosætning og være med til at
understøtte aktuelle
udviklingstendenser. Dermed kan
funktionstømte landejendomme gå
fra at være en barriere for den grønne
omstilling til at være et
omdrejningspunkt, hvor dele af arealet
fremmer en grøn dagsorden, mens
andre dele - og de funktionstømte
bygninger - anvendes til
bosætningsprojekter og dermed aktivt
er med til at ﬁnansiere omstillingen.
Men som vist er der også en lang
række barrierer, der kan bremse
bosætningsprojekter eller gøre dem
relativt byrdefulde.
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Videre undersøgelser kunne derfor
med fordel fokusere på at samle viden
om barrierer og muligheder for et
bredere spektrum af case-områder,
ikke mindst i de områder, hvor der må
forventes at være både størst
potentiale i form af beliggenhed, men
også et reelt behov ift. forventet
funktionstømning af ejendom ifm.
projekter målrettet grøn omstilling,
multifunktionel jordfordeling,
udtagning af lavbundsjorde etc.
Fokus kunne f.eks. være identiﬁkation
af forskellige generiske planzoners
barrierer og muligheder sammenholdt
med de øvrige ‘lag’ som f.eks.
klimalavbund, BBR-data og ﬁnansielle
data.
Derudover kunne man fokusere på at
opdatere viden om (lands)byudvikling
og bosætningsmønstre post-corona,
f.eks. ifm. projektet ‘Respond’, der for
nylig er sat i søen i Realdania-regi.38
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GENBRUG & GENANVENDELSE
MULIGHEDER
& BARRIERER

Afsættet for denne del af vores desk
study er en antagelse om, at
funktionstømte landbrugsbygninger
kan udgøre en barriere - men måske
også en mulighed - ift. grøn omstilling,
da tomme, forfaldne ejendomme, der
ikke kan genanvendes til bosætning
eller erhverv, er forbundet med en
udgift til nedrivning ifm. f.eks.
jordfordelingsprojekter.

Genbrug- & genanvendelsessporet i
vores desk study er undersøgt
gennem litteraturstudier og
samtaler med eksperter knyttet til
Circle Bank-projektet.
Alle udsagn er anonymiseret i
rapporten.

Samtidig indeholder ejendommene
potentielt ressourcer, der kan indgå i
byggeriets værdikæde, hvor fokus på
genbrug og genanvendelse af
materialer i de senere år har fået stadig
større fokus.
De grundlæggende spørgsmål er:
- Hvad er potentialet i genbrug og
genanvendelse af materialer fra
funktionstømte
landbrugsbygninger?
- Om der er initiativer på vej
nationalt såvel som internationalt,
der påvirker markedsværdien for
genanvendte materialer?
- Om der er materialer, der kan
indgå direkte i byggeriets
materialestrømme?

FOTO: Thomas Sinding, J. Jensen
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Potentialet for genanvendelse
Danmark producerer ca. 5 mio. tons
bygge- og anlægsaffald årligt - det
svarer til 40% af alt affald i Danmark.
Godt 50 % af affaldet ender nedknust
som vejfyld eller i støjvolde. Ca. 36 %
genanvendes, f.eks. i nye materialer,
mens 7 % forbrændes og 5 % ender i
deponi.39
Forud for disse fraktioner, går en
mindre del, der er taget fra til direkte
genbrug. Hvor stor en andel, der i dag
tages fra inden affaldsanmeldelsen, er
der ikke sikre tal på, ligesom
affaldsanmeldelserne ikke
nødvendigvis giver det fulde billede af
byggeriets affaldsmængder, da ikke alt
byggeaffald anmeldes - især ikke fra
de mindre byggerier.
Byggeriet står i dag for godt 40 % af
Europas samlede klimabelastning,
heraf udgør materialeforbruget alene
ca. 11 %. Samtidig er væksten i
byggeriet med til at lægge et pres på
globale ressourcer, der truer både
forsyningssikkerheden, men også
udgør et ganske væsentligt problem
ift. biodiversitet og naturbeskyttelse i
store dele af verden.
Der er bred enighed om i
byggebranchen, at der er et stort - og
voksende - behov for mere genbrug og
genanvendelse i takt med at
byggebranchen bevæger sig mod
større cirkularitet. Aktuelt er der ﬂere
tendenser, der peger i retning af, at
genbrug og genanvendelse bliver et
væsentligt forretningsområde i
fremtiden og at ressourcer fra
nedrivninger dermed kommer i højere
kurs.

Skærpede, nationale krav til
byggeriets udledning
Nye, skærpede krav til byggeriets
CO2e-udledning pr. bygget m2. Fra
2023 kommer der nye grænser for,
hvor mange klimagasser (ny)byggeri
på over 1.000 kvadratmeter må udlede,
mens loftet rammer alt nybyggeri fra
2025. Samtidig sænkes loftet løbende i
2025, i 2027 og til sidst i 2029.40
Med reguleringen kommer desuden
krav om LCA-dokumentation af
bygningers CO2e-udledning. Det
betyder, at byggeriet skal ﬁnde
metoder til at nedbringe udledning af
klimagasser, ikke mindst mht. indlejret
CO2e. Dette kan bl.a. gøres ved at
genbruge og genanvende materialer
og komponenter.
Dette aspekt understøttes også i
‘Handleplan for cirkulær økonomi –
national plan for forebyggelse og
håndtering af affald fra 2020-2032’ 41,
hvor der er lagt op til både mere
genanvendelse og direkte genbrug på
vej mod en egentlig cirkulær økonomi.
En generel, (relativt) ensartet afgift på
CO2e-udledninger, som den der netop
er vedtaget, vil også betyde at priser på
nye materialer vil stige ift.
genanvendte og genbrugte. Dog vil
undtagelsen af mineralogiske
processer gøre genbrug og
genanvendelse mindre attraktivt, da
det netop er i disse fraktioner, at de
store udledninger forekommer.

Nye, europæiske krav til
byggeri og materialer
På EU-niveau er tilsvarende spor i
gang, bl.a. med en ny handlingsplan
for den cirkulære økonomi, der i også
har et stærkt fokus på øget genbrug
og genanvendelse i byggeriet.42
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Endnu vigtigere er EU’s taksonomi,
hvor der kommer skrappere krav om
selektiv nedrivning mhp. genbrug og
genanvendelse samt potentielle krav
om op til 50% genbrug/genanvendelse
af byggematerialer i nybyggeri.43
Derudover er der nye retningslinjer på
vej for byggevarer og produkter i
byggeindustrien, der også vil gøre det
mere attraktivt at genanvende og
genbruge.44

Makrotendenser i byggeriet
Udover de skærpede nationale og
europæiske krav, der er på vej, er
byggeriet også i gang med en egen
omstilling, hvor sektoren oplever et
pres indefra ift. at bygge mere
bæredygtigt, herunder et forøget

fokus på genbrug og genanvendelse.
I 2021 støttede Realdania og
Innovationsfonden bl.a. to Grand
Solutions med dette fokus, hhv.
Business Reuse, der ser på
ikke-destruktive test af bærende
konstruktioner mhp. direkte genbrug
og projektet Circle Bank, der har som
målsætning at understøtte cirkulært
byggeri gennem digitale redskaber
rettet mod hele byggeriets
værdikæde.45
Pt. er genbrug og genanvendelse ikke
rentabelt i det professionelle byggeri,
bl.a. pga. arbejdskraftintensive
processer til selektiv nedrivning, behov
for miljøprocessering og upcycling af
komponenter og materialer samt
manglende viden og transparens om
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komponenter og materialers tilstand.
Alt sammen gør det dyrere og mere
risikofyldt at bygge med
genanvendte/genbrugte materialer
frem for jomfruelige materialer.
Men priserne på jomfruelige
materialer er i stærk vækst i de senere
år, ikke mindst pga. stigende
råvarepriser og energipriser. Denne
tendens må forventes yderligere
forstærket af den aktuelle krise
grundet krigen i Ukraine. Bl.a.
forventer Dansk Industri, at
stigningerne vil være på op mod 30 % i
den kommende tid mod en stigning
på lidt over 8 % fra 2020 til 2021.46
Selvom stigningerne udgør et
voldsomt problem for byggeriet som
branche, er der ingen tvivl om, at
situationen samtidig lægger et
massivt pres på sektoren ift. en grøn
omstilling i retning af større
genanvendelse og genbrug af
materialer.

Indlejrede ressourcer i
funktionstømte
landejendomme
I nærværende desk study har vi valgt
at kigge på en enkelt typologi, nemlig
stuehuse til landbrugsejendomme
opført før 1960. I typologiafsnittet
nåede vi frem til, at vi har ca. 83.687
stuehuse til landbrugsejendomme
bygget før 1960 med et samlet areal på
12,5 mio. m2. Det giver et
gennemsnitligt m2 areal pr. ejendom
på lidt over 150 m2.
Hvis hver ejendom har et grundareal
på ca. 90 m2 fordelt på en
facadelængde på 14 m, en facadehøjde
på 2,5 m og en husdybde på 6,5 m har
vi godt 100 m2 facade pr. ejendom
fraregnet døre og vinduer plus gavle.

Ejendommene er overvejende opført i
mursten med kalkmørtel og tage af
ﬁbercement. Tagene kan - og vil ofte indeholde asbest, hvorfor de ikke
udgør en ressource, men skal
behandles som miljøfarligt affald.
Selve murværket indeholder dog en
meget efterspurgt ressource. Mursten
er pt. den eneste genbrugte
byggevare, der kan opnå
CE-mærkning og dermed kan
genbruges 1:1 i nyt byggeri.
En ny facadesten koster typisk et sted
mellem 7,5 - 50 kr., mens en brug sten
kan sælges for mellem 5 - 35 kr. alt
efter type og stand og sten lagt med
kalkmørtel er relativt nemme at skille
ad og rense op.
Ift. udledning af CO2e er mursten en
relativt stor klimasynder, hvor hver
sten har en udledning på knap 0,5 kg.
CO2. Til en m2 facade anvendes godt
63 m2 sten, dvs. den indlejrede CO2 pr.
m2 facade er godt 31,5 kg.
I det nuværende LCA-paradigme
regner vi al CO2e-udledning med i
første livscyklus. Det betyder, at en
genbrugt sten har en CO2e-værdi på 0
i afsættet, tillagt procesudledninger til
transport, klargøring og opbevaring,
konservativt estimeret vil det være ca.
0,1 kg pr. sten. CO2-besparelsen vil at
bruge genbrugte sten i nybyggeri vil
derfor være ganske betragtelig.
Baseret på ovenstående
forudsætninger, vil hver ejendom
derfor indeholde omkring 6.300
facadesten, hvilket svarer til godt 3,1
tons indlejret CO2 og en aktuel
markedsværdi på ml. 31.500 - 220.500
alt efter stand og type - pr. bygning. På
nationalt plan betyder det, at vi har
knap 260.000 tons CO2 indlejret i
facadesten med en samlet
markedsværdi på 2,5 - 18,5 mia.
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Yderligere undersøgelser af
potentialet for genanvendelse
og genbrug
Der findes ikke i dag en kortlægning af den
danske bygningsmasse mhp. afdækning af
bygningers typologi, stand,
genanvendelsespotentiale m.m., men bl.a.
projektet Circle Bank er i gang med at udvikle
første skridt i en typologibaseret
kortlægningsmetode, hvor åbne data fra BBR
kobles med bygningstypologier.
I nærværende desk study, har vi arbejdet med
afsæt i samme metodiske tilgang. Vi har
koncentreret os om én typologi, stuehuse
opført før 1960, da disse typisk er bygget af
mursten bundet sammen af kalkmørtel og
derfor har et oplagt genanvendelsespotentiale.

Men metoden vil kunne appliceres på praktisk
talt alle typologier. Det vil dog være et
omfattende arbejde at gennemanalysere alle
typologierne af landbrugsbygninger ift.
materialer, genanvendelsespotentiale og evt.
miljøproblemer.
Fordelen ved en sådan undersøgelse kunne
være, at man kan komme med konkrete
anbefalinger til, hvilke bygningstypologier i
landbruget, der har værdi i form af potentiale
til genbrug og genanvendelse ifm. grøn
omstilling af landbruget.
Værdien handler således både om en konkret
nedbringelse af udgiften til nedrivning, da
materialerne kan handles igen, men også ift.
den CO2e-besparelse der kan ligge i at bringe
materialerne i spil og godskrive besparelsen i
et nyt byggeri.

FOTO: Twentyﬁfty.
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FINANSIERING
MULIGHEDER
& BARRIERER

Afsættet for denne del af vores desk
study er en antagelse om, at
landbrugets bygninger har en
produktions- og funktionsværdi, der
skal adresseres ifm. med en fremtidig
udtagning af arealer og bygninger.
Samtidig er mange bygninger måske
belånt og ifm. en funktionstømning
kan de derfor udgøre en barriere for
grøn omstilling.
De grundlæggende spørgsmål er:
- Hvor ﬁnder vi data, der kan give
et generelt billede af
bygningernes produktions- &
funktionsværdi?
- Kan landbrugets gæld udgøre en
samfundsmæssig barriere for den
grønne omstilling?
- Hvilken rolle spiller ﬁnansielle
institutioner ift. landbrugets
grønne omstilling?

Finansieringssporet i vores desk
study er undersøgt gennem
litteraturstudier samt interviews
med tre eksperter, hhv.:
- Poul Erik Jørgensen,
Landbrugsdirektør i Nykredit
- Kenneth Kjeldgaard,
chefkonsulent, SEGES Finans
& Formue A/S
- Jakob Vesterlund Olsen,
Forsker ved Institut for
Fødevare- og
Ressourceøkonomi,
Københavns Universitet
Alle udsagn er anonymiseret i
rapporten.
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Landbrugets økonomi i
hovedtræk

Ifølge Danmarks Statistik, toppede den
samlede gæld i årene efter
ﬁnanskrisen, hvorefter den holdt sig på
et stabilt niveau i en årrække - og i de
senere år har den samlede gæld været
faldende og nærmer sig nu niveauet
fra før ﬁnanskrisen.

For at kunne besvare spørgsmålet om,
hvorvidt landbrugets gæld potentielt
kan udgøre et samfundsmæssigt
problem, bør vi først kigge på omfang,
rentebyrde, investeringer og den
aktuelle markedsudvikling, der kan
have indﬂydelse på landbrugets evne
til at investere i grøn omstilling.

Udgiftstype:

2.1 Realkreditinstitut i alt

2.2 Pengeinstitut i alt

2.3 Anden gæld
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FIG 16: Jordbrugets samlede gæld, (Statistikbanken, 2022).

Note: Opgørelsen omfatter jordbruget (landbrug og gartneri) og er baseret på regnskabsstatistikken, der for 2020 omfatter bedrifter med
mindst 25.000 euro i standardoutput.
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I samme periode er jordbrugets
renteudgifter også faldet markant fra
toppen i 2008 (Fig. 17). At faldet er så
markant, skyldes dog også, at den
gennemsnitlige rente i samme periode
er faldet fra over 5 % til under 2 % (Fig.
18)

I de kommende år er det forventeligt,
at både stigende renter men også
stigende priser, vil lægge pres på
landbrugets indtjening.
Allerede i sidste kvartal i 2021 - før
krigen i Ukraine - så vi massive
prisstigninger på energi, gødning og
foderstoffer (Fig. 19).

Det må derfor forventes, at jordbrugets
renteudgifter vil stige igen i takt med,
at renterne stiger.

En stigning, der sandsynligvis vil
fortsætte endnu mere markant i 2022.
Hvorvidt stigningerne vil føre til mere
gæld hos den enkelte landmand eller
blot afspejles i tilsvarende stigninger
på landbrugets produkter må tiden
vise. I samme periode har prisen på
svin eksempelvis været faldende, mens
prisen på korn og mælk er steget (Fig.
20).

Ud fra de statistiske data, kan vi ikke
aﬂæse hvor stor en andel af de
underliggende lån der er optaget med
variabel eller fast rente.
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FIG. 17: Jordbrugets renteudgifter (Statistikbanken, 2022)
Udgiftstype: 1. Renteudgifter i alt:
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FIG. 18: Gennemsnitlig rente (Statistikbanken, 2022)
Udgiftstype: Gennemsnitlig rente i pct.
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FIG. 19: Prisindeks energi, gødning og foderstoffer, (Statistikbanken, 2022)
Enhed: Indeks (2015=100) | Produkt
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FIG. 20: Prisindeks, korn, svin & mælk, (Statistikbanken, 2022)
Enhed: Indeks (2015=100) | Produkt

Driftsbygninger i alt

Maskiner og inventar

Plantager og grundforbedring

10.000

Mio. kr.

7.500

5.000

2.500

0
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

FIG. 21: Jordbrugets investeringer, (Statistikbanken, 2022)
Beløb: Løbende priser (mio. kr.) | Investeringstype
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Investeringerne har været stigende i
de seneste år, især med fokus på
maskiner og inventar (Fig. 21).
Sammenholdt med et fald i den
samlede gæld, tyder dette på, at
landbrugets indtjening ligger på et
fornuftigt niveau, hvilket bekræftes af
tallene fra 2020.
“Driftsresultatet for de knap 8.500
danske heltidslandbrug blev i
gennemsnit 1,4 mio. kr. i 2020, hvilket
var 32.000 kr. højere end året før. Efter
en beregnet ejeraﬂønning var der 0,9
mio. kr. tilbage til ﬁnansiering af nye
investeringer og afvikling af gæld.
Resultatet i 2020 svarer til en
afkastningsgrad på 3,8 pct. Årene 2020
og 2019 har givet de højeste afkast for
landbruget i denne statistikserie, der
går tilbage til 2008.”47

Gæld & investeringer som
barriere for den grønne
omstilling
Først og fremmest var de interviewede
eksperter enige om, at landbrugets
gæld som sådan ikke er noget større
samfundsproblem, omend det
selvfølgelig kan være et problem for
den enkelte landmand og ﬁnansielle
institution.
I de tilfælde, hvor gælden kan blive et
samfundsmæssigt problem, er hvis
ﬁnansielle institutioner påvirkes af
landmænds manglende betalingsevne
og den enkelte ﬁnansielle institution
dermed bliver truet på sin overlevelse.
Der er dog her ikke tale om et
samfundsøkonomisk problem særligt
relateret til landbruget, men snarere
om en problemstilling knyttet til
kapitalmarkedsregulering.
En aﬂedt samfundsmæssig effekt af
landbrugets relativt høje gæld kan
være, at det gør det vanskeligt for den
enkelte landmand at ﬁnansiere
nødvendige investeringer i
nedbringelse af bedriftens egne

udledninger, f.eks. gennem investering
i nye, energieffektive maskiner,
energirenoveringer af bygninger,
investering i teknologier til direkte
nedbringelse af udledninger fra f.eks.
husdyrproduktion m.m.
Hvis der indføres en CO2e-afgift på
landbruget, vil det ramme den enkelte
landmand hårdt, hvis de samtidig ikke
har mulighed for at investere i at
nedbringe deres udledninger.
Omvendt er dette et fælles vilkår for
alle sektorer, der rammes af en afgift
og på den mellemlange bane, vil det som (politisk) ønsket - føre til, at de
landmænd, der investerer i at
nedbringe deres udledninger også
belønnes økonomisk, relativt set ift. de
konkurrenter, der ikke foretager
investeringer.
Ift. multifunktionel jordfordeling og
udtagning af lavbundsjorde, var
eksperterne generelt enige om, at den
primære udfordring er, om man vil
betale markedsprisen for jord og
ejendomme. Det blev pointeret, at det
danske realkreditsystem er unikt i
europæisk kontekst - og dermed også
sårbart på nogle områder.
I den sammenhæng blev begrebet
funktions- og produktionsværdi også
introduceret som en rammesætning
af, hvad den enkelte bygning har af
værdi for bedriften. Denne værdi kan
opgøres på forskellig vis, bl.a. ved at se
på konkrete data for investeringer,
belåning m.m - data, der bl.a. kan
hentes hos SEGES - men også på mere
funktionelle kriterier som f.eks.
hvorvidt en given bygning er
nødvendig for bedriftens samlede
funktion. Hvis data for funktions- og
produktionsværdi kan generaliseres,
høstes og sammenholdes med andre
data, f.eks. beliggenhed, vil det give et
langt tydeligere billede af, hvilke
ejendomme, der kan ende med at
udgøre en barriere ift. f.eks. udtagning
af lavbundsjorde.
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Den ﬁnansielle sektors rolle i
landbrugets grønne omstilling
En særskilt udfordring forbundet med
funktionstømte bygninger kan være, at
de ender med at udgøre en
ekstraomkostning ifm.
jordfordelingsprojekter, da de måske
både er belånte og i dårlig stand og
derfor reelt kun er egnet til nedrivning.
Vil stillede derfor eksperterne
spørgsmålet, om ﬁnanssektoren kan
bidrage til landbrugets grønne
omstilling ved at acceptere et tab på
bygningerne, når der foretages
jordfordeling eller en ejendom handles
mhp. formål der kan falde inden for
kategorien grøn omstilling.
Svaret på dette spørgsmål var et klart
og tydeligt nej. Det blev af én af
eksperterne betegnet som en ‘torpedo
mod Danmarks ﬁnansielle stabilitet’,
da det ville medføre, at der kunne
stilles spørgsmål ved den
sikkerhedsstillelse, der er grundlaget
for systemet i Danmark.
Som systemet er skruet sammen i dag,
kan den ﬁnansielle sektor derfor ikke
være med til at løse
samfundsmæssige udfordringer ved at
afgive eller handle jord eller
ejendomme til under
markedsværdien.
Eksperterne mente også, at det
samme i vidt omfang gør sig
gældende for den enkelte landmand,
da den underliggende gæld vil betyde,
at landmandens kreditorer vil stille
krav om, at jord og ejendomme
handles til markedspris.
Derudover kan en landmand f.eks.
have foretaget investeringer i en
ejendom, der nu ligger i et
lavbundsområde, der er oplagt at tage
ud, men produktionsværdien af
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ejendommen er høj for landmanden også højere end en gennemsnitlig
markedsværdi - og værdien for
landmanden overstiger dermed den
støtte, der kan gives til udtagning.
Når først jorden er afhændet, kan de
tiloversblevne ejendomme udgøre et
særskilt problem, da der kan være en
udgift forbundet med nedrivning. Hvis
denne udgift kunne løftes ud og
varetages eksternt, ville dette, ifølge
eksperterne, kunne fremme
jordfordelingsprojekter.
Som det er nu, er det grundlæggende
enten sælger eller købe - eller i sidste
ende långiver - der bliver nødt til at
påtage sig et tab, hvis jord eller
ejendom handles under
markedsprisen for at fremme den
grønne omstilling. En løsning kunne
være at etablere en (statslig) fond, der
dækker differencen. En statslig fond
kunne evt. også ﬁnansiere nedrivning eller salg med tab - af funktionstømte
ejendomme.
Udfordringen ved dette er, at en sådan
fond potentielt kan påvirke
handelsprisen, hvis køber og sælger
ved, at differencen til markedsprisen er
statsgaranteret.

Finansielle initiativer inden for
grøn omstilling
Til efteråret starter forhandlinger om
en mulig afgift på CO2e for landbruget.
Resultatet af disse forhandlinger vil
selvfølgelig afhænge af både den
aktuelt forhandlede aftale om en
tilsvarende afgift for industri samt de
konkrete forhandlinger med
landbruget. Men at CO2e-afgifter bliver
et instrument i den grønne omstilling,
kan der efterhånden ikke herske tvivl
om.
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Sektoren afventer også den endelige
udmøntning af f.eks. EU’s Eco
Schemes48, da støtten til disse
umiddelbart ser ud til at være højere
end den nuværende støtte til
udtagning af lavbundsjord. Generelt
pegede ﬂere af eksperterne på, at de
mange forskellige støtteordninger og
satser gør det kompliceret for sektoren
- og for den enkelte landmand - at
træffe beslutninger, da det i sidste
ende handler om, hvor, hvornår og
hvordan landmanden kan tjene mest
på sin jord.
EU’s taksonomi bliver også en faktor i
sektoren, da de ﬁnansielle institutioner
vil blive underlagt et stigende pres
indenfor alle sektorer, også landbruget.
EU’s disclosure-forordning49 vil
desuden betyde, at landbruget skal
kunne rapportere ﬁnansielle data
længere op i værdikæden til de større
aktører som f.eks. mejerier, slagterier
m.m. Dermed skal de både kunne
måle på deres aktuelle
CO2e-udledninger og redegøre for
deres indsats for at nedbringe dem.
I marts 2022, lancerede
SEGES-værktøjet ESGreen Tool50, der er
målrettet netop den type rapportering
for landbrugsbedrifter på
bedriftsniveau - og kan vise data i
forhold til både IPCC-konvention og
livscyklusmetode. Der kan også vises
fordeling på de tre klimagasser, CO2,
metan og lattergas samt regnes på
konsekvens af pt. mere end 10
virkemidler. Og der tilføjes ﬂere hen ad
vejen. Der indgår desuden en
funktionalitet til at vise resultat
afhængig af om der dyrkes på
lavbundsjord eller på almindelig
omdriftsjord. Udviklingen af redskabet
samt uddannelsen i brugen af det er
støttet af Forenet Kredit, hvilket
bekræfter at den ﬁnansielle sektor har
betydelig interesse i både klimadata
og anvendelsen af dem til grøn
omstilling.

Yderligere undersøgelser af
barrierer og potentialer i
ﬁnansieringssporet
En detaljeret undersøgelse af hvilke
speciﬁkke ejendomme, der kan
udgøre en barriere ift. landbrugets
grønne omstilling kan med fordel
fokusere mere præcist på de
ejendomme, hvor landmanden har
foretaget væsentlige investeringer i
bygninger beliggende i områder, der
på andre parametre er gavnlige for
den grønne omstilling, f.eks.
investering i en ny stald beliggende i et
lavbundsområde.
Et andet spor kunne være at se på, om
den enkelte landmands gældsætning
og erhvervets gæld som helhed bliver
en barriere for investeringer i grøn
omstilling samt den enkelte
landmands evne til at håndtere de
nødvendige investeringer i
eksempelvis teknologisk nedbringelse
af CO2-ækvivalenter såfremt, der
indføres en CO2e-beskatning.
Man kan med fordel også se nærmere
på, om EU’s taksonomi og de
forventede krav til ﬁnansielle
institutioners bidrag til grøn omstilling,
kan betyde at sektoren er villig til at
yde direkte eller indirekte bidrag til
den grønne omstilling.
Såfremt stat eller fonde indgår i et
samarbejde om ﬁnansiering af tab på
handel med jord og ejendomme,
kunne en dybdegående undersøgelse
afdække hvilke instrumenter, der kan
sikre, at en sådan ordning ikke påvirker
prisfastsættelsen direkte eller indirekte
til skade for samfundet.
Behovet for og omfanget af en
nedrivningspulje speciﬁkt målrettet
funktionstømte landbrugsbygninger
ifm. grøn omstilling kunne også indgå
i en yderligere undersøgelse.
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OPSUMMERING AF
ANBEFALINGER TIL
VIDERE UNDERSØGELSER

Omfang
Vurdering af aktuelt og potentielt
omfang af funktionstømte bygninger
eller bygninger, der kan udgøre en
barriere for f.eks. udtagning af
lavbundsjord
- Potentielt omfang af
nedrivningsparate,
funktionstømte
landbrugsbygninger: Kombiner
historiske data for allerede
nedrevne huse med geograﬁske,
bygningsfaktulle og
socioøkonomiske data (Vive) og
suppler med forsyningsdata
(Boligøkonomisk Videncenter)
- Landbrugsbygninger beliggende i
områder med høj score ift.
udtagning af lavbundsjorde:
Kombiner GIS-lag fra
Klimalavbundsprojektet med
BBR-data for at ﬁnde
matrikler/ejendomme beliggende
i områder med høj score ift.
udtagning af lavbundsjorde.

Bosætning
Vurdering af bosætningsmønstre og
lovgivningsmæssige samt
regulatoriske barrierer ift. ny
anvendelse af funktionstømte
landejendomme
- Planlovsbarrierer i regionalt
perspektiv: Yderligere
undersøgelser af generiske
planzoners barrierer og
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muligheder i et regionalt
perspektiv sammenholdt med de
øvrige ‘lag’ som f.eks.
klima-lavbund, BBR-data og
ﬁnansielle data.
- Aktuelle ændringer i
bosætningsmønstre: Opdatering
af viden om (lands)byudvikling og
bosætningsmønstre post-corona,
f.eks. ifm. projektet ‘Respond’, der
for nylig er sat i søen i
Realdania-regi.

Genbrug & genanvendelse
Typologiske studier af funktionstømte
landbrugsbygninger mhp. vurdering af
potentiale til genanvendelse til ny
funktion samt
genbrug/genanvendelse af materialer
- Potentiale til funktionel
genanvendelse: Vurdering af
typologiske karakteristika
kombineret med viden om
eksisterende udviklingsprojekter,
der kan bruges til udvikling af et
case-baseret idékatalog over
anvendelsesmuligheder af
funktionstømte
landbrugsbygninger.
- Potentiale for
genbrug/genanvendelse af
materialer: Samkørsel af
(landbrugs)bygningstypologier
med BBR-data og viden om
genbrug/genanvendelse baseret
på Circle Bank-projektets
metodologi.
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Finansiering
Undersøgelser af landbrugets gæld
som barriere for investering i grøn
omstilling samt analyser af hvordan
regulatoriske krav som CO2e-afgift og
krav til ﬁnanssektoren påvirker
landbrugets grønne omstilling.
- Landbrugsbygningers værdi ift.
investeringer: Kombiner data fra
SEGES vedr. aktuelle og historiske
investeringer i
landbrugsbygninger med f.eks.
BBR, og miljømæssige datakilder
for at få et overblik over
landbrugsbygninger med høj
funktions- & produktionsværdi og
deres placering.
- Analyse af landbrugets evne til
egenﬁnansiering af grøn
omstilling: Analyse af sektorens
økonomiske status sammenholdt
med forventet ﬁnansieringsbehov
under forskellige
CO2e-afgiftsniveauer.
- EU-taksonomien og fremtidige
krav til afrapportering og
omstilling: Undersøgelse af
hvilken betydning
EU-taksonomien kan få for den
enkelte landmands mulighed for
at låne penge i lyset af skærpede
krav til ﬁnanssektoren.
- Statsﬁnansieret/garanteret opkøb
af funktionstømte ejendomme:
Analyse af behovet for samt
muligheder og risici ved en
statsﬁnansieret fond, der kan
dække tab ved køb og evt.
selektiv nedrivning af
funktionstømte ejendomme ifm.
grøn omstilling.
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