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Hvilke planlægningsredskaber skal i spil i den fremtidige planlægning af Danmarks areal? Teknologirådet
afholdt i dag en høring på Christiansborg om mulige lovgivnings- og planlægningstiltag, som kan leve op
til det nutidige åbne lands behov. Alle Folketingets partier var repræsenteret i et såkaldt fremtidspanel,
som fik mulighed for at udspørge en bredt sammensat ekspertgruppe. Fokus for debatten var især på
behovet for at forny lovgivningen med kraftigere værktøjer til offentlige myndigheder og på mulighed for
at inddrage mange interessenter i den fremtidige planlægning. Der var desuden bred enighed om, at der
skal et godt økonomisk grundlag til, for at nå det ønskede mål for fremtidens åbne land.
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Når alle ønsker og planer til Danmarks arealer lægges sammen, omfatter de større landområder end

der er til rådighed. De samme landarealer skal desuden opfylde flere behov end hidtil, og for at
undgå store konflikter i fremtiden, skal der prioriteres i tide.
Lone Søderkvist Kristensen, Københavns Universitet, indledte høringen med at gøre rede for balancen
mellem de forskellige former for udnyttelse af det danske areal, nye redskaber til planlægning og
dialogbaseret planlægning. Hun pegede på et behov for gentænkning af planlægningen, fordi den
nuværende lovgivning er en ’lag-på-lag-planlægning’, som ikke koordinerer forskellige lovgivningsområder.
Lone Søderkvist Kristensen sluttede med at referere til det tidligere afholdte borgertopmøde, hvor 250
danskere ønskede sig en tydeligere og overordnet statslig rolle i fremtidens planlægning.
I Jammerbugt Kommune har samarbejdet om lokal udvikling været baseret på bred inddragelse af borgere,
erhvervsinteresser, forvaltning og politikere med et resultat der betegnes som succesfuldt og som vakte
interesse til mulig efterfølgelse hos folketingspolitikerne. Til sammenligning har Holland taget en lang
række initiativer for at opnå en bedre balance mellem den intensive husdyrproduktion og miljøhensyn til
det omgivende samfund. Folketingspolitikerne hæftede sig både ved omkostningerne til de hollandske
rekonstruktionsplaner, miljøinvesteringer og den lange tidshorisont på 12 år for planen.
De store forandringer, der er sket i planlægningen af det åbne land, blev trukket op med henvisning til
antallet af landbrug der er faldet stærkt, mens størrelsen på de tilbageværende er vokset tilsvarende, mens
planlovgivningen ikke er blevet justeret eller fornyet siden 1970’erne.

Opfordringen til folketingspolitikerne var at styrke fokus på den fysiske planlægning og på de offentlige
planlægningsværktøjer herunder zonering, altså at benytte restriktioner og krav men også at give
kompensation. Flere eksperter pegede samstemmende på fraværet af en statslig myndighed, som kan
bidrage med et overordnet planlægningsredskab til blandt andet at etablere et tværgående kommunalt
samarbejde. Eksperterne fremhævede også muligheden for at anvende hollandske erfaringer i en dansk
udviklingsplan. Endelig blev der rådet til større kommunale muligheder som både kan omfatte erhvervelse,
salg og erstatninger i en fremtidig planlægning.
Christian Poll (ALT) kommenterede afsluttende på høringen, at der i takt med udviklingen i det åbne land
også sker ændringer i holdningerne til brugen af det åbne land, og at han ser en tendens til at
investeringerne er mere afgørende for udviklingen end planlægningen. Skovrejsningen finder han positiv,
men at der mangler overblik, og at kommunerne også her mangler redskaber. De fremlagte ideer om
samfundsmæssige landbrug med nye bosætnings- og brugsmønstre finder han positive.
I sin opsamling af høringen tog Steen Gade (SF), udgangspunkt i borgertopmødets anbefalinger: Behovet
for en overordnet statslig plan for det åbne land, brug af inddragelse i forbindelse med udviklingen af
lokalplaner og multifunktionalitet i landskabet. Videre trak han Jammerbugt Kommunes lokalplaner frem
som et spændende eksempel. Steen Gade fandt, at en fornuftig og integreret planlægning i samspil med
kommunen kan skabe ’den nye landsby’, men værktøjskassen skal forstærkes.
Politikerne fra projektets Fremtidspanel:
Henrik Dahl (LA), Anni Matthiesen (V), Steen Gade (SF), Christian Poll (ALT), Kirsten Brosbøl (S), Jens Henrik
Thulesen Dahl (DF), Søren Egge Rasmussen (EL).
Eksperter som deltog med oplæg på høringen:
Lone Søderkvist Kristensen - Københavns Universitet, Marianne Fisker - Jammerbugt kommune, Karsten L.
Willeberg-Nielsen - Mølbak Landinspektører A/S, Thyge Nygaard - Danmarks Naturfredningsforening,
Jesper Pagh - Arkitektforeningen, Esben Munk Sørensen - Aalborg Universitet, Michael Krogh - Næstved
Kommune.
Høringen kan ses på TV fra Folketinget
Høringsmaterialet indeholder eksperternes oplæg og er vedhæftet.
Se mere om DANMARKS AREAL I FREMTIDEN på www.tekno.dk
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