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Regeringsgrundlaget

Naturen

• Sikring og udvikling af en varieret og mangfoldig natur, 
der er tilgængelig og til glæde for alle i både hverdag og 
ferier, er og bør være en central del af Danmarks værdi 
og velfærdspolitik. Alene af den grund vil regeringen give 
en ambitiøs naturpolitik høj prioritet. Mangfoldighed, 
variation og skønhed bevares og udvikles på en måde, 
der er bæredygtig og til gavn for velfærden og 
menneskers trivsel. 



Regeringsgrundlaget

Landbruget og det åbne land

• Regeringen ser 2 udviklingslinjer for landbruget: et 
økologispor og et konventionelt industrilandbrugsspor. 
Regeringen vil nedsætte en hurtigt arbejdende 
uafhængig natur- og landbrugskommission til 
udarbejdelse af forslag til løsning af landbrugets 
strukturelle og økonomiske og miljømæssige 
udfordringer, herunder hvordan erhvervet kan bidrage til 
klimaindsatsen og til miljø- og naturindsatsen 



Regeringsgrundlaget

Mere vindenergi

• Hele vores energiforsyning skal dækkes af vedvarende 
energi i 2050. Vores el- og varmeforsyning skal dækkes 
af vedvarende energi i 2035. Halvdelen af Danmarks 
traditionelle elforbrug skal komme fra vind i 2020 



Regeringsgrundlaget

Bedre og grønnere byer

• Byerne er også vigtige for dansk økonomi. Byerne er 
vækstcentre i en globaliseret økonomi.

• Bæredygtige byer skaber nye og grønne arbejdspladser.

• Danmark har en enorm mulighed, hvis vi kan få en 
global førerposition – for hvis vi finder de løsninger, der 
sikre, trygge, grønne, udviklende, økonomiske voksende 
byer, vil vi kunne eksportere disse løsninger.



Regeringsgrundlaget

Miljøområdet 

• Regeringen vil give de største byer større frihed til at 
etablere effektive ren-luftzoner – som en forbedring af de 
nuværende miljøzoner – og vedtage krav til luftkvaliteten 
og virkemidler til at opnå den.

• Regeringen vil iværksætte et arbejde med bæredygtig 
byudvikling.



Regeringsgrundlaget

Trafik
• Regeringen vil sikre, at der fortsat vil være cykelpuljer, 

som kommunerne kan søge til cykelprojekter, herunder 
nye cykelbyprojekter.

• Regeringen vil undersøge, om der kan gennemføres 
ændringer af færdselsloven til gavn for cyklismen.

• Regeringen ønsker at bevare Kastrup Lufthavn som et 
centralt knudepunkt for lufttrafikken og vil analysere 
muligheden for at tage initiativer der fremmer dette mål 
mest muligt.



Finansloven 2012

• 160 mio. kr. til vådområder
• 150 mio. kr. til skovrejsning over 2 år
• 40 mio. kr. til grundvandsbeskyttelse over 2 år

11 mio. kr. til klimatilpasning samt overflyttelse af 
medarbejdere

Desuden midler til miljøteknologi



Opgaver i 2012

• Det åbne land og Naturplan Danmark
• Natur- og landbrugskommission
• Mere vindenergi
• Biogasanlæg
• Kommuneplan 2013
• Planlovsændring 
• Fortsættelse af byprojekterne
• EU formandskab



Det åbne land

• Naturstyrelsen vil sætte fokus på planlægningen af det 
åbne land og lave et tema på hjemmesiden, hvor vi 
samler eksisterende viden.

• Naturstyrelsen planlægger lige nu kurser for kommunale 
planlæggere i landskabskaraktermetoden. 

• Naturstyrelsen vil udgive et landskabsatlas, som giver 
inspiration til hvordan kommunernes i planlægningen 
kan kombinere beskyttelsen af landskabet med at tage 
være på værdifulde bygninger og fortidsminder.

• Naturplan Danmark



Kysterne

• Alle kystnære kommuner har mulighed for byggeri og an-
læg i kystnærhedszonen, når det sker på grundlag af en 
velbegrundet og fornuftig planlægning. 

• Miljøministeriet har udgivet en eksempelsamling, der 
fremhæver gode eksempler på anvendelse af 
planlægningen i kystnærhedszonen uden at slække på 
krav til kvalitet og hensyn til naturen.



Planlægning af landbrugsarealer

• en helhedsorienteret planlægning for landbruget i 
forhold til udpegning og placering af biogasanlæg, store 
husdyrbrug og særligt værdifuld landbrugsjord.

• prioritering mellem erhvervsinteresserne og hensynene 
til natur og miljø. 

• Fremtidens landbrug forventes at optage halvdelen af 
det nuværende landbrugsareal i 2050 

• Mange overflødiggjorte landbrugsbygninger. Hvordan 
sikres de overflødiggjorte bygninger nye funktioner eller 
alternativt nedrives. 



Mere vindenergi

• Flere nye vindmøller på land og på havet, hvis halvdelen 
af elproduktion fra 2020 skal produceres fra vindmøller.

• Det bliver en stor opgave at finde pladser til mange nye 
vindmøller på land. 

• Det er kommunerne, der lokalt foretager en afvejning af, 
hvor det er hensigtsmæssigt at opstille vindmøller et 
konkret sted. . 

• Der er planlagt for omkring 1000 MW. Selvom nogle af 
disse 1000 MW skulle falde fra, er vi stadig rigtig godt på 
vej.

• Testmøller



Biogasanlæg

• Planlægning for biogasanlæg er blevet et obligatorisk 
emne i kommuneplanrevisionen 2013. 

• Planlægning for 50 fælles biogasanlæg
• Udfordring i at placere biogasanlæg er et industrianlæg, 

der ligger på egen grund i forhold til de tilknyttede 
husdyrbrug.  Modsatrettede hensyn tæthed på 
grundstofferne (Landskabsinteresser) eller i en bys 
erhvervsområde (lugtgener og transport) 

• Naturstyrelsen udgiver en pjece om planlægning for 
biogasanlæg. 

• Inden jul statslig udmelding



Kommuneplan2013

• Statslige interesser – vil blive opdateret løbende

• Dialog med kommunerne om det kommende forløb



Planlovsændring  2012

• Tilbagerulning af planlovsændringerne fra foråret 2011
• Paragrafen vedr. tilslutning til fællesantenneanlæg 

fastholdes
• Evt. enkelte andre
• Afbureaukratisering

(digital annoncering, delegation, bygherrerbidrag)



Fortsættelse af byprojekterne

• Bevægelse i alle planer
• Grønt i byerne
• Certificering af bebyggelser
• LAR – samarbejde med Haveselskabet
• Erhvervsplanlægning – servicecheck
• Byliv betaler sig
• Forstædernes tænketank



Arealanvendelsen i Danmark

km² %
• Bebyggelse og haver mv. 3155 7,2
• Veje og trafikanlæg 1186 2,8
• (+ andre anlæg)

• Landbrug 28804 66,1
• Skov 5294 12,2
• Hede, eng, moser, søer  mv. 5123 11,7
• (+uklassificeret areal)

• Areal i alt 43561 100



SIDE 19

• » Milepæl: I 2020 vil der i EU’s politikker blive taget hensyn 
til deres direkte og indirekte indvirkning på 
arealanvendelsen i EU og globalt set, og tempoet i 
inddragelsen af land vil være nået dertil, at der i 2050 ikke 
vil være en nettoinddragelse«

• »Hvis vi skal nå frem til, at der i 2050 netto ikke bliver 
inddraget land, vil vi efter en lige linje være nød til at 
reducere inddragelsen af land med et gennemsnit på 800 
km² om året i perioden 

• 2000-2020 »
(Meddelelse fra kommissionen til europa-parlamentet, rådet, 

det europæiske økonomiske og sociale udvalg og regionsudvalget 2011)

Territoriel samhørighed



Tak for ordet

SIDE 20







Regeringsgrundlaget

Tværgående tiltag på det grønne område

• Regeringen vil udarbejde en ny og forpligtende bæredygtighedsstrategi med faste 
mål, tidsgrænser og tilhørende indikatorer og overvågning.

• Der udarbejdes et nyt sæt indikatorer med henblik på at give et retvisende billede af 
udviklingen i forhold til regeringens målsætninger, som – hvor det er relevant –
anvendes med miljøvurderingen af lovforslag.

• Der skal indføres nye retningslinjer for beregning af samfundsøkonomisk rentabilitet 
af miljø og energiprojekter, der ligger mere på linje med de lande, vi normalt 
sammenligner os med. 

• Det indebærer bl.a. forudsætninger om lavere kalkulationsrente og realistiske 
energiprisstigninger. Barrierer for samarbejde mellem kommunerne på miljø og 
naturområdet fjernes. Forvaltningen af naturområder indgår endvidere i 
overvejelserne om en justering af strukturreformen.


