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Dette er et debatindlæg.
Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Du er velkommen til at deltage i debatten –
send dit indlæg til debat@klimamonitor.dk
LANDBRUG

Debat: Vi har ladet stå til i
landområderne, men nu
banker kriserne på og skal
løses hurtigt
Mangel på arealer tvinger os til at planlægge brugen af den sparsomme
plads, skriver Søren Møller og Helga Grønnegaard, Collective Impact, i
dette debatindlæg.
DEBAT 7. SEP. 2022 KL. 04.00
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SØREN MØLLER
Formand, Fremtidens bæredygtige landskaber
LÆS ARTIKLEN SENERE

AUTOMATISK OPLÆSNING

Regering og Folketing har vedtaget en række vigtige redskaber og
støtteordninger, som skal fremme ændret arealanvendelse som led i den
grønne omstilling, blandt andet for vedvarende energiproduktion, landbrug,
skovrejsning, grundvandsbeskyttelse, klimasikring, vandmiljø og
sammenhængende naturområder.
Med vedtagelsen af Den Grønne Fond på 50 milliarder kroner i årene frem
mod 2040 er den statslige finansiering ikke umiddelbart udfordringen. Men
der mangler sammenhæng og koordinering både internt og på tværs af flere
ministerier i forhold til at undgå, at de enkelte ordninger og politikområder
spænder ben for hinanden, konkurrerer om arealer og skaber lokal
frustration og modstand. Samtidig er der et stort potentiale i, at den statslige
indsats åbner op for investeringer fra fonde og private investorer.

Brændende platform

FAKTA

Annonce

SENESTE NYT

Realdania har siden 2014 med Collective
Denne sommer har halvdelen af
fårgratis
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Impact-initiativet
Europa oplevet tørke. Udtørrede
nettarifferne
til
at
vokse
bæredygtige landskaber” skabt et
42 MINUTTER SIDEN
samarbejdsforum mellem 15 parter, hvis
floder og manglende vand til
interesser er knyttet sammen i
landbrugsproduktion i Sydeuropa vil
anvendelsen af vores arealer; land- og
Den Grønne Ungdomsbevægelse
skabe øget efterspørgsel efter
skovbrug, klima, natur og miljø, friluftsliv,
lancerer politisk erklæring
vedvarende energiproduktion,
55 MINUTTER SIDEN
fødevarer og produktion af biomasse
drikkevandsbeskyttelse og
i Nordeuropa. Samtidigt har krigen i
landdistriktsudvikling.
Vi suger livet ud af havbunden:
Vis mere
Ukraine forstærket behovet for mere
Parterne har ikke blot udpeget og
Et folketingsmedlem og en
analyseret problemfelter vi har
piratforsker dykker efter sorte
plads til placering af anlæg til
huller fyldt med svovlbrinte
vedvarende energi for at gøre os
4 TIMER SIDEN
uafhængige af russisk gas.

Den stadig mere brændende platform aktualiserer behovet for samlede og
langsigtede løsninger, da der ellers er stor risiko for, at udfordringerne
håndteres isoleret og tilspidset og dermed risikerer at udfordre den danske
tradition for konsensusløsninger.
Når vi skal løse komplekse samfundsudfordringer, hvor flere ressortområder
er involveret, er der risiko for, at indsatserne sker i faglige ”siloer”. Men det
giver os ikke de nødvendige systemforandringer – eller reformer - og en bedre
balance mellem land- og skovbrug, klima, vandmiljø og natur.
En jordreform handler om at få bundet internationale og nationale mål og
planer sammen i en gnidningsfri udrulning af lokale projekter i landskabet
med skala, tempo og effekt. Det er samvirket mellem beslutninger på de
forskellige niveauer, der vil være et nybrud og have en potentiel

Ungeklimarådets forperson skal
repræsentere den danske
ungdom til COP27
17 TIMER SIDEN

»Dybt, dybt bekymrede for
klimakonsekvenserne«: SF
melder nej til
kattegatforbindelse
19 TIMER SIDEN

JOBS

Vil du være med til at realisere
Holbæk kommunens store
klimaambitioner?

Holbæk Kommune
forandringskraft, som kan sammenlignes med tidligere tiders store
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landbrugsreformer.
Læs Mere

Landdistriktsudvikling
I reformer for grøn omstilling vil det være meget nødvendigt, at politikere og
embedsmænd bliver bedre til at kordinere og udvikle redskaber og
støtteordninger på tværs af Energi – og Klimamisteriet, Miljøministeriet,
Fødevareministeriet og Indenrigs- og Boligministeriet.

Miljø- og klimakonsulent – vær
med til at skabe rammerne for
dit job
NCC

Det vil samtidig være nøglen til, at vi bliver bedre til at møde lokalsamfundene
og lodsejerne på en pragmatisk og forhandlingsorienteret måde.
En multifunktionel tilgang og multifunktionel jordfordeling værdsættes af
landmænd og lokalsamfund, fordi man her er med til at skabe forandringerne
på en meningsfuld måde, hvor erhvervsmuligheder, friluftsliv og fællesskaber
går hånd i hånd med tiltag for natur, vandmiljø og klima.

Læs Mere

Statsgeolog til afdelingen for
Kortlægning og Mineralske
råstoffer ved GEUS
GEUS

Erfaringer fra vores pilotprojekter peger tydeligt på, at en multifunktionel
tilgang fremmer hastigheden i grøn omstilling, skaber forandringer på lavt
konfliktniveau, og at der er en stor samfundsøkonomisk gevinst ved en
multifunktionel tilgang fremfor at løse udfordringerne hver for sig.
Det er mulighederne for lokal udvikling, som skaber ejerskab og
forandringsvillighed fremfor lokal modstand mod ændringer i anvendelsen
af vores arealer. Alternativerne vil være, at forandringer enten tvinges
igennem med en regulerende tilgang over for borgere, eller at forandringer
går i stå uden nødvendige implementeringsredskaber og -processer.

Læs Mere

SE ALLE JOBS

KURSER & KONFERENCER

Vi ladet stå til
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Vi har gennem årtier udviklet principper og bestemmelser for at gøre vores
byer attraktive for beboelse gennem fastlæggelse af rammerne for
forandringer (forbedringer) i anvendelsen af bebyggede områder.
En tilsvarende indsats og tilhørende redskaber for det åbne land udestår.
Det er en kompleks øvelse, som kræver et lovgrundlag. En
landfornyelseslovgivning kan sikre, at opfyldelsen af de mange
samfundsbehov både:
sker gennem en helhedsorienteret indsats, så vi på én og samme tid kan
lægge et arealpuslespil, der udnytter synergier og bruger arealernes
beskaffenhed og potentialer optimalt
samler finansiering på tværs af offentlige tilskudsordninger og private
investeringer, hvormed indsatserne kan virke gensidigt understøttende

sker gennem løsninger, der ikke blot bidrager til at opfylde internationale
og nationale mål, men samtidigt implementeres i løsninger, der opleves at
give mening lokalt.
Landfornyelse overstiger i skala og kompleksitet den indsats for
landsbyfornyelse, som allerede i dag er omfattet af byfornyelsesloven. I en
udviklet form vil det være en stor styrke for implementering af mål og planer
for det åbne land, herunder EU-direktiver, nationale mål, kommuneplaner og
DK 2020-planer.

Med udgangspunkt i anerkendte
standarder og værktøjer, får du en
uddannelse, hvor vi arbejder med…
Læs Mere

Energiledelse - ISO
50001:2018 - Sådan anvender
du standarden
Kurset præsenterer dig for indholdet i
ISO 50001-standarden og lærer dig
samtidig, hvordan de enk…
Læs Mere

Mini MBA i Sustainability
Management
Tag med på Danmarks mest ambitiøse
efteruddannelse inden for
bæredygtighed! Mød professor Steen
H…
Læs Mere
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Tiden er (godt og vel) kommet til en ambitiøs landfornyelse i kommunerne,
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hvor arealprojekter hviler på et strategisk overblik, og hvor lokalområder
aktiveres og revitaliseres gennem en række samtidige tiltag, der går på tværs
af aktører og finansiering. Sammen med et nationalt, tværministerielt
ophæng og pragmatisme i den lokale udrulning vil vi være godt på vej i et
ambitiøst reformarbejde mod et smukkere, grønnere og mere produktivt
Danmark i 2050.

Deltag endelig i debatten – her kan du læse vores tips og formalia.
Er debatindlægget klar, eller har du et udkast, mail det meget gerne til:
debat.klimamonitor@pol.dk
INGEN HAR KOMMENTERET ENDNU

REDAKTIONEN ANBEFALER

Eksperter: Solcelleanlæg på
landbrugsjord kan føre til fældning af
regnskov
NYHEDER
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Drivkraft
Danmark til
politikere: Lad
være med at
spilde støtte på
ladestandere
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Fjernvarmedirektør: En
vedvarende
kulturforandri
ng skal stoppe
danskernes
ødslen med
ressourcerne
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V E DVARE NDE ENERGI

Laila
Kildesgaard:
Kagen skal
skæres, så
vedvarende
energi skaber
værdi for
naboer og
landdistrikter
DEBAT

BIOMASSE

Effekt, Cebra og
Moe: Hvis vi vil
bygge samme
antal
kvadratmeter
som i dag, skal
vi nedbringe
byggeriets
udledning med
96 procent
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Enhver
Green Power
tiden efter 2.
by har brug for
Denmark: Vi
verdenskrig var
en grøn
skal holde fast i
sparsommeligh
facilitator
en
DEBAT
ed hverdag. Det
energiforsynin
er på tide at
g, hvor sol og
genlære det
vind suppleres
DEBAT
af bæredygtig
biomasse
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Høje elpriser får
også
nettarifferne til
at vokse
NYHEDER
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Aarhus' klimachef: Alle
dykker efter sorte
kommuner kan kopiere vores
model for en intern CO2-afgift
huller fyldt med
svovlbrinte
Drivkraft Danmark til politikere:
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else lancerer
politisk
erklæring
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Lad være med at spilde støtte på
ladestandere
I GÅR

Fjernvarme-direktør: En
vedvarende kulturforandring
skal stoppe danskernes ødslen
med ressourcerne

NYHEDER

5. SEPTEMBER

Vi suger livet ud af havbunden:
Et folketingsmedlem og en
piratforsker dykker efter sorte
huller fyldt med svovlbrinte
4 TIMER SIDEN
L ANDBRUG

Ungeklimaråde
ts forperson
skal
repræsentere
den danske

Debat: Vi har ladet stå
til i landområderne,
men nu banker
kriserne på og skal
løses hurtigt

Professor kritiserer ny
naturgaslov for ikke at måle
generel lækage
21 TIMER SIDEN

»Dybt, dybt bekymrede for
klimakonsekvenserne«: SF
melder nej til
kattegatforbindelse
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Mangel på arealer tvinger os til at planlægge

Debat: Vi har ladet stå til i

Møller og Helga Grønnegaard, Collective Impact, i
dette debatindlæg.
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Venstre i intern splid om
Lynetteholm
I GÅR

»Kæmpe klimafælde«:
Klimaaktivister protesterer med
civil ulydighed mod
havneudvidelse i Aarhus

TRANSPORT

»Dybt, dybt
bekymrede for
klimakonsekve
nserne«: SF
melder nej til
kattegatforbind
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Partier klar til at sænke
elafgiften markant over vinteren
I GÅR
CO2-AFGIFT

Aarhus' klimachef:
Alle kommuner kan
kopiere vores model
for en intern CO2afgift
Kommunerne bruger samme systemer, så det bør
være muligt at kopiere Aarhus nye måde at lave
klimaincitamenter for de lokale afdelinger, siger
klimachef Henrik D. H. Müller.
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Prøv 14 dage
gratis
Hvis du vil lære
Klimamonitor bedre at
kende, kan du tegne 14
dages prøveabonnement.
Det er gratis og helt
uforpligtende.
Prøv gratis
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Drivkraft Danmark til
politikere: Lad være
med at spilde støtte
på ladestandere
Støtte til ladestandere bør reserveres
yderområder, skriver Jacob Stahl Otte, direktør for
Drivkraft Danmark, i dette debatindlæg.
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Klimamonitor er et uafhængigt nyhedsmedie
for alle, der er optaget af,
hvordan vi realiserer den grønne omstillling.
Læs mere om Klimamonitor
KLIMAMONITOR UDGIVES AF:

Monitormedier A/S
Rådhuspladsen 37
1785 Kbh. V
Ansv. chefredaktør: Anders Jerking
anders.jerking@pol.dk
Monitormedier ejes af:
en del af JP/Politikens Hus
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PRØVEPERIODE

Køb af abonnement

Få adgang til alt Klimamonitors
indhold i 14 dage her.

salg@klimamonitor.dk
eller tlf. 7060 5372 (tast 1)

REDAKTION

Kundeservice

kundeservice@monitormedier.dk
tlf. 7060 5372 (tast 2)
Annoncering

Jesper Høngaard
jeh@pol.dk,
tlf. 2894 2613

Redaktør

Filip Knaack Kirkegaard
filip@pol.dk, tlf. 6130 6135
Jounalist

Rasmus Svaneborg
rasmus.svaneborg@pol.dk, tlf. 2172 4800
Journalist

Rasmus Thirup Beck
rasmus.t.beck@pol.dk, tlf. 2844 3292
Administrér samtykke
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