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6. Planloven og fremtiden
Af Marianne Levinsen, cand.scient.pol., forskningschef og foredragsholder, Fremforsk – Center for 
Fremtidsforskning

• Planloven og dens udvikling over tid har sikret udvikling og forandring i byer og byzoner.

•  Samtidig har den 45-årige opdeling i landzone medført stagnation og bevarelse i 
landzoner.

•  Konsekvens: De kommuner og områder af Danmark, som ligger langt fra større byer, er 
ikke blevet hjulpet af en progressiv lovgivning med hensyn til udvikling af bosætning 
og nye arbejdspladser i deres kommune.

• Ønsker vi at hæmme landområder i at udvikle sig i fremtiden?  

6.1. Planloven og fremtiden

I dette kapitel vil jeg analysere den danske planlovgivning, dens tilblivelse, historie og udvikling 
samt rationalet bag loven. Desuden vil der være en beskrivelse af planlovens konsekvenser for 
bosætning og erhvervsudvikling i by og især i landområder og det manglende råderum til lokal 
udvikling af erhverv og bosætning. Afslutningsvis vil jeg komme med forslag til ændringer af plan-
lovgivningen og tilgangen til det åbne land og dets potentiale i fremtiden. 

Intro – Regulering af samfundet
Hvorfor beskæftige sig med planloven? Planloven er den hovedlov, som regulerer den fysiske 
planlægning i Danmark. Vi har love og reguleringer til at sikre fornuftige spilleregler og hensyn i 
samfundet, og det, er de fleste vist enige om, er en fordel i et moderne samfund.

Det er ikke uvæsentligt for et erhverv eller et samfund som helhed, hvordan man vælger at regulere. 
Derfor har forskere gennem årene over hele verden interesseret sig for reguleringsteori. Hvordan 
kan man bedst muligt regulere menneskelig adfærd, så man opnår det bedste resultat i forhold til 
det ønskede mål – således at det medfører færrest mulige gener og omkostninger for de regulerede 
erhverv og for samfundet som helhed?

Planlovgivningen er på samme måde en regulering, som skal forhindre anarkistisk byggeri på alle 
arealer i Danmark. Ulemperne rammer ikke et bestemt erhverv, men en reel omkostning er, at 
man som dansker ikke kan bosætte sig frit, men i langt de fleste tilfælde nemmest og hurtigst kan 
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bosætte sig i byer og byområder. Reguleringen har også betydet, at udvikling af andre erhverv end 
de oprindelige som f.eks. landbrug har haft det svært i landzoner.

Men bosætning og erhvervsudvikling ændrer sig over tid, og derfor er det altid nødvendigt at give 
hovedlove og lovområder et nutidigt og fremtidsrettet servicetjek. Servicetjekket består i følgende:

•  Hvad var de oprindelige intentioner med reguleringerne, og holder det stik i fremtidens 
samfund? 

•  I hvor høj grad hæmmer eller fremmer reguleringen mulighederne for virksomhederne, 
og hvordan påvirkes kommunal udvikling og menneskers mulighed for at bosætte sig også 
uden for byerne?

6.2. Planloven – historie og nutid 

I Danmark har man adskilt den regionale og fysiske planlægning (planloven), som handler om 
reglerne for den fysiske planlægning af arealer til bolig, erhverv og offentlige interesser (veje, kloa-
kering), fra regionalpolitikken, som er en offentlig regulering, hvor man aktivt forsøger at påvirke 
bosætning, erhvervsudvikling, beskæftigelse mv.

Man har oprindeligt adskilt disse i Danmark ud fra den betragtning, at planlovgivningen er et neu-
tralt redskab til forskel fra de mere normative regionalpolitikker.

I andre lande f.eks. Norge og Frankrig har man sammentænkt disse to områder, fordi man har 
ønsket en mere helhedsorienteret tilgang til regional og lokal udvikling og har ønsket at påvirke 
udviklingen f.eks. ved at fremme bosætning i Nordnorge og bosætning i franske landsbyer og land-
distrikter.

6.2.1. Historikken

Oprindeligt er de første regler i landdistrikterne udarbejdet med udgangspunkt i at sikre så meget 
landbrugsjord som muligt. Derfor har der fra starten været meget restriktive regler for bosætning, 
byggerier og erhverv (andre end de primære) i landzone.

Indtil 1950 var det primært beskyttelsesregler for skov og kyst og beskyttelsesafstand hertil, 300 
meter til skov og 100 meter til kyst, som regulerede byggeri i Danmark. Disse beskyttelser er bevaret 
dog med en forlængelse af byggelinjerne fra strand og klit fra 1991. 
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Byggereguleringsloven fra 1949 for alle byer over 1000 indbyggere blev indført for at sikre et ef-
fektivt ressourceforbrug og for at forhindre, at byerne blot spredte sig ud i det åbne land. Loven er 
derfor også en form for beskyttelse af det åbne land. I 60’erne kom der regulering af bebyggelse i det 
åbne land med fokus på landbrug og bevarelse af dette erhverv. Dertil kom der regler for sommer-
husbyggerier i områder udlagt hertil og forbud mod byggeri i klitområder. 

Planlovgivningen tog som mange andre lovområder fart i 1970’erne, hvor landet blev delt i 3 zoner.

1. Byzone for byudvikling
2. Sommerhuszone – områder reserveret til feriehusbebyggelse
3. Landzone – areal uden for øvrige formål – reserveret til de primære erhverv

Senere kom der andre natur-, kultur- og miljøhensyn ind i den fysiske planlægning i det åbne land. 
Se nedenfor. 

”At modvirke byspredning ved at hindre spredt og uplanlagt bebyggelse og anlæg i det åbne land og 
samtidig sikre at egentlig byudvikling sker, hvor der er åbnet mulighed for det gennem region, kom-
mune- og lokalplanlægning. Zoneinddelingen skaber derved en klar og værdifuld grænse mellem by 
og land, hvorved bl.a. natur- og kulturhistoriske værdier bevares, og miljøkonflikter undgås. Områder 
i landzone skal som udgangspunkt friholdes for anden (uplanlagt) bebyggelse m.v., end den der er 
nødvendig for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri. Udover at værne om natur og landskab er vare-
tagelsen af de primære erhvervsinteresser således blandt de hensyn, der ligger bag landzonebestemmel-
serne.” (Miljøministeriet 2002).

Regeringer efter 2002 gennemførte mindre liberaliseringer i landzoneområder herunder mulig-
heden for at drive butik mv. i nedlagte bygninger samt flere mindre justeringer, som har gjort det 
muligt at anvende de eksisterende overflødige bygninger på landet.

6.3. Nutidens planlov siden kommunalreformen i 2007

Planloven skal sikre, at den sammenfattende planlægning forener de samfundsmæssige interesser 
i arealanvendelsen og medvirker til at værne om landets natur og miljø, så samfundsudviklingen 
kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og 
plantelivet.

Planlægningen skal især sikre, at
•  der ud fra en planmæssig og samfundsøkonomisk helhedsvurdering sker en hensigtsmæs-

sig udvikling i hele landet og i de enkelte regioner og kommuner
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• der skabes og bevares værdifulde bebyggelser, bymiljøer og landskaber
• de åbne kyster fortsat udgør en væsentlig natur- og landskabsressource
• forurening af luft, vand og jord samt støjulemper forebygges
• offentligheden i videst muligt omfang inddrages i planlægningsarbejdet.

Figur 26. Planlovsystemet
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Miljøministeren fastlægger gennem landsplanredegørelser, oversigter over statslige interesser, landsplandirektiver, dialog
mv. overordnede rammer for regionernes og kommunernes planlægning. Miljøministeren sikrer bl.a. gennem indsigelse
(veto), at statens overordnede interesser varetages i kommunernes planlægning.

Regionsrådene udarbejder regionale udviklingsplaner, der beskriver regionens visioner. Planen har en nær sammenhæng
til den erhvervsudviklingsstrategi, som de regionale vækstfora skal udarbejde.

Kommunalbestyrelsen sammenfatter kommunalbestyrelsen mål og strategi for udviklingen i kommuneplanen, der udgør
rammen for de detaljerede lokalplaner og for sagsbehandling efter planloven og en række sektorlove.

Siden 2007 har planloven fordelt ansvaret for planlægningen i Danmark mellem miljøministeren og 
98 kommunalbestyrelser. 
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Staten udstikker de overordnede retningslinjer for planlægningen, mens det er kommunernes 
opgave at oversætte de overordnede retningslinjer og visioner til faktisk fysisk planlægning gennem 
kommuneplaner og lokalplaner. Samtidig har de fem regioner ansvaret for de regionale udviklings-
planer, som skal sikre en mere strategisk udviklingsplanlægning.

Al fysisk planlægning i Danmark er forankret i planloven, som hviler på grundelementerne fra 
planlovreformen i 1970’erne om decentralisering af beslutningskompetencen og inddragelse af 
offentligheden i planlægningsprocessen.1

6.3.1. Miljøministeriets rolle 

Staten skal sikre overordnede planhensyn og har ansvaret for de særligt komplicerede miljø-, natur- 
og plansager. Miljøministeren udarbejder blandt andet landsplansdirektiver for konkrete geografi-
ske områder, der skal sikre nationale interesser.

Både regioner og kommuner skal tage hensyn til de statslige interesser, som miljøministeren 
udgiver en oversigt over hvert fjerde år. De statslige interesser var i 2013 bl.a. byudvikling, trafik, 
forsyning og tekniske anlæg samt fritid og turisme, herunder kystbeskyttelse samt benyttelse og 
beskyttelse af det åbne land. Siden 2013 er der tilføjet en lang række statslige interesser. Disse opstår 
typisk på baggrund af politiske beslutninger. Der kommer hele tiden nye interesser til f.eks. klima-
tilpasning, havne, havneanlæg, turisme, biogasanlæg, store husdyrbrug og Natura 2000 – planer 
mv. 

Det er værd at bemærke, at de nationale interesser kan gennemføres uanset de eksisterende regler 
om beskyttelse af natur, kyst, skov og det åbne land. Det skete f.eks. i forbindelse med etableringen 
af Det Nationale Testcenter for store vindmøller i Østerild i oktober 2012. De statslige interesser 
overtrumfer på den måde de regler, som andre borgere, kommuner og virksomheder er pålagt.

Miljøministeren, ved Naturstyrelsen, har pligt til at gøre indsigelse mod et kommunalt planforslag, 
hvis det strider mod overordnede statslige interesser. 

6.3.2. Regionernes rolle

Regionerne har tidligere bl.a. haft til opgave at udarbejde langsigtede udviklingsstrategier, som 
skulle sikre sammenhæng mellem statens og kommunernes planlægning og forskellige beskæfti-

1 Miljøministeriets hjemmeside – alt om det nuværende system
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gelses- og udviklingsstrategier m.m. Ved en ændring af planloven i 2013 samledes den regionale 
udviklingsplan og den regionale erhvervsudviklingsstrategi i en regional vækst- og udviklingsstra-
tegi, der er indarbejdet i lov om erhvervsfremme og regional udvikling, mens de regionale udvik-
lingsplaner og hovedparten af regionernes beføjelser er udgået af planloven.

6.3.3. Kommunernes rolle

Kommunerne har ansvaret for at planlægge for byerne og for det åbne land. Det gør de gennem 
langsigtede kommuneplaner, der suppleres med fireårige planstrategier, og gennem lokalplaner, der 
gør de overordnede udviklingsstrategier konkrete i de relevante områder i kommunen.

6.3.4. Planlægning i kystområder 

I Danmark er den samlede kystlængde 7.300 km. Siden 1981 har der eksisteret regler for at bevare 
de åbne kyster for bl.a. at undgå lignende byggerier tæt på kysten, som man kender fra især Syd-
europa. 

Det betyder, at kystområder skal friholdes for bygninger og anlæg, som ikke er afhængige af be-
liggenheden tæt på kysten. Inden for i princippet en 3 km lang kystnærhedszone kan arealer kun 
inddrages i by eller landzone, såfremt der er særlig begrundelse for at skulle ligge ved stranden. Der 
må heller ikke udlægges nye sommerhusområder, og de eksisterende skal fastholdes til ferieformål.

I 2004 blev der givet lov til placering af 8000 nye sommerhuse for at tilgodese yderområder i Dan-
mark. Disse blev senere via landsplansdirektiver placeret konkret.

Siden 1937 har der efter naturbeskyttelsesloven været forbud mod at opføre bebyggelse 100 meter 
fra strandbredden. I 1994 blev forbuddet udvidet til en zone på 300 meter. 

6.3.5. Landzoneadministrationen

Siden 1970 har der været forskellige regelsæt, som regulerer by-, land- og sommerhuszone. I 
landzone ligger langt den største del af det åbne land og en stor del af de mindste landsbyer. 

Som hovedregel kræver det en landzonetilladelse, hvis man ønsker at udstykke, opføre, nybebyg-
ge eller ændre anvendelse af eksisterende bygninger og ubebyggede arealer. Tilladelse kan gives, 
såfremt det er foreneligt med de lokale forhold og de hensyn, som landzoneloven skal varetage. 
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Disse formål ses i rubrikken nedenfor.2

LANDZONEADMINISTRATIONEN SKAL MEDVIRKE TIL:
• at oprette en skarp grænse mellem by og land
• at sikre landskabelige og rekreative forhold
• at sikre udviklingsmuligheder for jordbrugserhvervene
• at sikre udnyttelsen af råstoffer
• at sikre beboernes adgang til offentlig og privat service
• at sikre forsvarlige trafikale forhold
• at beskytte de ubebyggede dele af kystnærhedszonen
• at sikre befolkningens adgang til naturen
•  at sikre det landskabelige udsyn fra veje fx til kirker og fortidsminder
• at tage særligt hensyn til udviklingen af de små øer
• at sikre kulturhistoriske elementer og helheder i landskabet og
•  at varetage miljøhensyn, fx ved etablering af forurenende virksomheder og 

større pelsdyrfarme.

6.4. Konklusion – planloven 

Rationalet bag planloven og den fysiske planlægning, som historisk daterer sig tilbage fra 1950’erne 
med de første regler for beskyttelse af skov og kyst i landområder, har været at beskytte det åbne 
land og landbrugserhvervet og sikre, at bosætning primært sker i byer og byområder af en vis 
størrelse. 

Der var tre rationaler til stede. Det første var, at vi levede af landbruget, og erhvervet skulle sikres 
mod opkøb af jord og bygninger. Det næste var, at planloven skulle beskytte den danske natur og 
kystområder. Det tredje, at det offentlige skulle beskyttes mod store udgifter til infrastruktur i form 
af kloakering, forsyning og veje, såfremt danskerne fik mulighed for at bosætte sig i det åbne land.

Disse tre rationaler er stadigvæk til stede i den aktuelle planlovgivning. Derudover er der tilføjet en 
lang række miljøbeskyttelseshensyn, en lang række nye statslige hensyn og andre hensyn, som skal 
varetages i lovgivningen. 

Lovgivningens grundstruktur er bevaret siden 1970 med opdeling i by-, land- og sommerhuszone, 
og i tillæg er der tilføjet en lang række nye hensyn og lovgivning, som skal inddrages i forbindelse 

2 Planloven i praksis, Miljøministeriet 2008
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med tilladelse, udarbejdelser af lokalplaner mv. Planlovsområdet er blevet et komplekst lovområde 
med mange hensyn og interesser, og mange berørte parter har adgang til at deltage i processen. 

Den umiddelbare konsekvens på det fysiske landkort er, at det er langt nemmere at bosætte sig i 
byer og i byzone og til gengæld meget svært og næsten umuligt at bosætte sig i landzone og opføre 
et sommerhus uden for sommerzonen.

Konkret betyder det, at det som borger de sidste 50 år har været langt nemmere at købe bolig eller 
byggegrund i en by end i mindre landsbyer, og at det slet ikke har været muligt uden særlige tilla-
delser og begrundelser at bosætte sig i det åbne land. Samtidig har der erhvervsmæssigt været man-
ge restriktioner på etablering og oprettelse af virksomheder udover de primære erhverv i landzoner.

6.4.1. Planlovgivningens konsekvenser på den lokale økonomi – bosætning og erhverv

Figur 27. Landet inddelt i zoner. 

Den fysiske planlægning i Danmark har siden 1970 favoriseret fremgang i byer (byzoner) og 
tilbagegang i landområder (landzone). Hvis man ønsker at fortsætte denne udvikling, hvor man i 
landområder til forskel fra byområder, havne mv. har ringe mulighed for at etablere nye helårs- og 
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fritidsboliger og skabe nye arbejdspladser inden for turisme og andet, så er der ingen grund til at 
lave om på tingenes tilstand.

Planloven har betydet, at de områder og kommuner med store landområder beliggende langt væk 
fra større byer har haft langt vanskeligere vilkår for at skabe vækst. Netop fordi de store områder i 
landzone har været beskyttet mod bosætning og andre erhverv end landbrug. 

Dertil kommer hele beskyttelsen af kystlinjen i disse områder, som til forskel fra byer med havne og 
byzoner ikke kan foretage sig noget tæt på kysten. Derfor ser vi kun store byggeprojekter til bolig 
og erhverv i de større byer med havneområder omlagt til byzone. 

På den måde har man via regulering trukket ny erhvervsmæssig og bosætningsmæssig kraft mod 
byer og byzoner og således været med til at fremme tilbagegangen i de områder, som nogle kalder 
yderområder i Danmark. 

Planloven hæmmer derfor i langt højere grad bosætning uden for større byer og etablering af nye 
erhverv/virksomheder i de kommuner og områder, som i dag er ramt af tilbagegang af befolkning 
og arbejdspladser. 

Talrige undersøgelser viser, at når man først har lagt bestemte reguleringsskinner ned over et om-
råde og politikområde, så er det meget svært at ændre fundamentalt på reguleringen, også selv om 
den slet ikke giver mening længere.3

Lovgivning, administration og organisationer er jo bygget op efter den oprindelige reguleringslo-
gik, så en ny måde at regulere på vil give lovgivere, administratorer og organisationer nye måder 
at arbejde og tænke på. På den måde er der i eksisterende strukturer en ubevidst modvilje mod at 
ændre på reguleringen. 

I de fleste tilfælde udvikles der ligeledes en institutionel mening med reguleringen. Det vil sige, at 
relevante aktører i reguleringen udvikler en fælles opfattelse af meningen med regulering. Hvis man 
lytter til politikere og organisationer mv. inden for bosætning i land og by, så er der også en udbredt 
opfattelse af, at den måde, man regulerer på i dag, er nødvendig også i fremtiden for at beskytte de 
primære erhverv, det åbne land og ikke mindst naturen.

Men er det rimeligt, at planloven hindrer kommuner med store land- og kystområder i Danmark 
fra at udvikle sig i fremtiden, fordi kravene til land og kystområder er meget mere restriktive end i 
byzone?

3 James Q. Wilson, The politics of regulation, 1980



på vippen

 Danmark

98 99

6.4.2. Det multifunktionelle landskab

Flere bl.a. professor Jørgen Primdahl, lektor Lone S. Kristensen og forskningsfuldmægtig Kamilla 
Hansen Møller påpeger, at kulturlandskabet i dag rummer en række funktioner fra jordbrugspro-
duktion over beboelse til friluftsliv og naturforvaltning. 

Dog er de færreste landskaber indrettet således, at de tilgodeser en sådan multifunktionalitet. Det 
udfordrer den fysiske planlægning, som skal levere rammerne, og som samtidig stimulerer til en 
skarp funktionsopdeling, som zonelovgivningen foreskriver.4

De peger på, at det åbne land på mange måder er blevet bevaret, hvorimod man i byerne i byzoner i 
langt højere grad over tid har haft mulighed for at udvikle nye bydele og bymiljøer. Derfor anbefa-
ler de nye planformer og plantilgange til det åbne land – stedet og multifunktionaliteten. 

De mener, at der er brug for en ny form for planlægning, som skal kunne flere ting på samme tid:

• Håndtere konflikter mellem modstridende interesser.
• Udvikle steder med udgangspunkt i de specifikke potentialer og udfordringer.
• Tilgodese de relevante funktioner i landskabet. 

Målet er at sikre en multifunktionalitet, som vi kender fra byer, som spiller positivt sammen. Det 
kræver en proces og rammer, som støtter dette. Udgangspunktet for en sådan må nødvendigvis 
være stedet og de aktører, som tillægger stedet betydning, og som skal inddrages i dialog om stedet 
og dets fremtid. 

En vigtig præmis er, at planen opfattes som et middel til udvikling og ikke et mål i sig selv. Ikke 
mindst at konkrete projekter ikke kun er afledt af planen, men også er med til at udvikle en dyna-
misk planproces.

Det interessante er, at planloven ikke formelt set forhindrer denne type udvikling, men mange po-
litikere og forvaltninger har ikke kendskab til, hvordan sådanne kan gennemføres i det åbne land, 
hvor rammebetingelser mv. er meget anderledes end i byer. Erfaringer fra Plan09 fra Miljøministe-
riet og forskningsprogrammet DIAPLAN om dialogbaserede planprojekter i det åbne land viser, 
at der er en stor interesse lokalt for at gennemføre udviklingsprojekter. Samtidig kan erfaringer og 
teorier om samarbejdsdreven planlægning fra byerne bruges i processen.

4  Et forandret landskab og en uændret planlov af Jørgen Primdahl, professor, Lone S. Kristensen, lektor og Kamilla Han-
sen Møller, forskningsfuldmægtig på Institut på Geovidenskab og Natur.
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Kort sagt, de åbne landskaber er i høj grad blevet fredet på en måde, som gør det rigtig svært at 
udvikle nye steder at bo og leve samt at udvikle nye virksomheder og samarbejder i moderne tid til 
gavn for de mennesker, som bor og lever der, samt for etablering af ”projekter”, som løfter landom-
råder ind i moderne tid.

6.5. Forslag til ændringer af planloven 

Der er som nævnt forskellige traditioner inden for den fysiske planlægning, og det er værd at nær-
studere et par andre eksempler på regulering og den fysiske planlægning. 

Den franske case – den regionalpolitiske tilgang
Staten og statslige organer har på forskellig vis siden 2. verdenskrig forsøgt at sprede væksten i 
erhverv og befolkning i hele landet. Udover særskilte planer for udvikling af metropolen, som vi 
kender fra hovedstaden og 5-fingerplanen, har staten på flere måder forsøgt at skabe mere ligevægt 
i udviklingen i landets regioner og egne.

I 1970’erne forsøgte man først at etablere ligevægt-metropoler i 8 større byer, og planen var, at 
disse byer skulle være vækstmotorer for resten af landsdelen. Det kom ikke til at ske, og derfor 
valgte man i stedet at satse på en statslig støtte til 73 mellemstore byer med mellem 20.000-100.000 
indbyggere i udviklingsregionerne, dvs. over hele Frankrig. Det skete i en kontraktform med det 
projekt, som de lokale myndigheder havde foreslået, og på denne måde finansierede både staten og 
byen de projekter, som blev foreslået. Kontrakterne var forskellige fra by til by og dermed et brud 
på lighedstankegangen.

Fra 1975 begyndte staten at indgå kontrakter med egne, som i reglen omfattede en lille by og om-
givende landkommuner. Formålet var at opretholde den private service (detailhandlen). Nogle af 
disse projekter og kontrakter blev nedjusteret de næste årtier. 

I 1984 fik regionerne ansvaret for at regionalisere de økonomiske planer i form af 5 til 7 års kon-
trakter mellem stat og regionale/lokale myndigheder. Disse kontrakter kom til at omfatte ca. en 
sjettedel af statens civile anlægsudgifter og 1/3 del af regionernes.

I 1990’erne begyndte den daværende regering på baggrund af dårlig økonomisk vækst/omstilling at 
udflytte statslige arbejdspladser fra Paris. Siden er Frankrig gået i en anden retning med mere lokal 
selvbestemmelse, da de store planer ikke umiddelbart virkede, som man havde håbet på.
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6.5.1. Den norske case – den aktive bosætningspolitik i yderområder

Norge er til gengæld kendt for en meget aktiv bosætningspolitik i Nordnorge, som geografisk udgør 
næsten halvdelen af Norge, men befolkningsmæssigt kun tæller ca. hver 10. nordmand. Der er 
særlige skattebegunstigelser ved bosætning i området, nedskrivning af studiegælden med et årligt 
beløb samt bevidste valg og placering af statsinstitutionerne.

I dag er der mere fokus på de arktiske områder og det særlige miljø (Nordregio) mv. i disse egne, 
men Norge har i en lang årrække ført en aktiv bosætningspolitik i form af skattebegunstigelser, høje 
børnebidrag og nedskrivning af studiegæld, hvis man bosætter sig i Troms og Finnmark, og i form 
af erhvervspolitik i disse områder for at undgå en total affolkning. Det daterer sig tilbage til 50’erne, 
hvor man startede arbejdet med særlige løsninger for udkantsområder. I dag har man Innovasion 
Norge, som er en blanding af en rådgivnings- og låneinstitution.

Dertil kommer placeringer af universitetet i Tromsø, base for F-16 nordpå og en meget nordlig 
marinestation. Med andre ord har man udover kommunale arbejdspladser forsøgt at skabe både 
statslige og private arbejdspladser for at tiltrække folk eller beholde eksisterende borgere. Dertil 
kommer f.eks. særlige kulturmidler til de arktiske områder.

Norges geografi og afstand mellem center og periferi/udkant er langt større end i Danmark, men 
Norge er et eksempel på et land, som bevidst og med stor vilje har villet påvirke og fremme bosæt-
ning. 

Den franske og norske case er medtaget som eksempler på, at man i andre lande har arbejdet 
politisk bevidst på at fremme og direkte påvirke udviklingen med hensyn til bosætning og ar-
bejdspladser. 

Disse eksempler er ikke medtaget for, at vi skal kopiere andre landes tilgange og politikker, men for 
at åbne op for et mulighedsrum, som giver fremtidsudsigter for at påvirke udviklingen i yder-
områder og landkommuner på nye måder. I stedet for at skubbe til den negative udvikling, som i 
øjeblikket finder sted.

Det afgørende er at finde nye måder at regulere på, som positivt er med til at ændre udviklingen i 
landdistrikterne i Danmark.

Miljøministeren har taget de første små positive skridt ved lovændringen i december 2014, som gi-
ver Miljøministeren mulighed for at dispensere landzone og kystbeskyttelsen med op til 10 tilladel-
ser, såfremt disse projekter har potentiale til at udvikle kyst- og naturturisme og øge tiltrækningen 
af udenlandske turister.
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6.5.2. Det åbenlyse behov for nye måder at regulere og tænke det åbne land og landdistrikter

Det er ikke lige meget for et erhverv eller et samfund som helhed, hvordan man vælger at regulere. 
Derfor har forskere gennem årene over hele verden interesseret sig for reguleringsteori. Hvordan 
kan man bedst muligt regulere menneskelig adfærd, så man opnår det bedste resultat i forhold til 
det ønskede mål, og så det medfører færrest mulige gener og omkostninger for samfundet som 
helhed?5

Inden for reguleringsteorien har forskerne fundet ud af, at den valgte regulering i høj grad afhæn-
ger af fordelingen af omkostninger og goder ved reguleringen.

Trafikregulering er et eksempel på spredt fordel og spredt omkostning for alle. Den kommer alle 
til gode, da det bliver langt lettere og sikrere at bevæge sig i trafikken end ved almindeligt anarki. 
Omkostninger i form af regeloverholdelse og begrænsning af egen frihed til at gøre, som man vil, 
rammer også alle – i hvert fald er det meningen, at alle skal overholde færdselsreglerne. 

Miljøregulering adskiller sig fra denne situation, da fordelene ved regulering er spredte, og omkost-
ningerne er koncentreret på bestemte erhverv. Fordelene tilkommer alle i form af renere omgivelser 
– luft, vand, jord, natur mv. Omkostningerne ved regulering er i denne situation koncentrerede 
og rammer nogle udvalgte grupper i samfundet – som for eksempel producerende virksomheder, 
kraftværker, kemifabrikker, transportselskaber med mange lastbiler og busser, skovejere samt land-
bruget og andre aktører, der tidligere bidrog til forurening af omgivelserne. 

Der bliver derfor tale om, at omkostningerne ved reguleringer skal bæres af en begrænset gruppe af 
virksomheder og mennesker i samfundet, mens goderne eller gevinsterne ved reguleringer tilkom-
mer alle over en bred kam. Men dog med den tilføjelse, når det gælder natur og naturoplevelser, at det 
alligevel ofte er en begrænset skare, der i praksis benytter sig af disse goder. Denne forskel fører til en 
række karakteristika ved reguleringen, som også kendetegner regulering af landbruget i Danmark.

Planloven som regulering har udviklet sig over tid. Den startede oprindeligt med spredte ulemper, 
i form af at man ikke kunne bosætte sig og drive erhverv frit i Danmark, og at landbruget havde 
koncentrerede fordele ved fredning af landbrugsareal og erhvervet. Myndigheder havde ligeledes 
koncentrede fordele ved lavere omkostninger for at levere en lovmæssig infrastruktur i form af 
kloakering, vand mv., end hvis de skulle levere det samme overalt i DK. 

Over tid har staten indført flere hensyn især natur-, landskab- og miljøhensyn samt mange flere 
statslige interesser, og dermed blev fordelene mere spredte, fordi rigtig mange hensyn udover de fy-

5 James Q. Wilson
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siske skal tilgodeses i planlægningen. Fordelene er stadig spredte, da vi alle som danskere kan have 
gavn af fornuftig planlægning, adgang til naturen og det åbne landskab. 

Dog har denne regulering haft den konsekvens, at den historisk og stadigvæk den dag i dag har 
givet større byer og byområder og de tilhørende kommuner store fordele i at kunne udvikle erhverv 
og bosætning i forhold til nutidens samfund og behov. 

Samtidig er det mere og mere synligt, at de koncentrerede ulemper ved lovgivningen rammer de 
egne, kommuner og områder, som har meget landzone og lange kystlinjer, fordi lovgivningen har 
fredet og umuliggjort nyt erhverv f.eks. turistprojekter og bosætning i disse egne.

Lovgivningen har tilsigtet eller utilsigtet skævvredet den lokale udvikling i mange dele af landet. 
Derfor trænger planloven og tilhørende love til en grundig revision og drøftelse af, hvordan den re-
elt kommer til at leve op til lovens formål om at fremme en hensigtsmæssig udvikling i hele landet 
for de enkelte regioner og kommuner. 

En åbning er påkrævet, der gør det muligt at udvikle og forny landbrug, bosætning samt natur og 
fritidslivet i det danske kulturlandskab.

Det er fint med forsøgsprojekter, men der er behov for en helt anden tilgang til udvikling regionalt 
og lokalt. 

Nedenstående figur illustrerer vældig godt, at der er brug for en multifunktionel tilgang.6

Særtrekk ved en klassisk plantilnærming og den nye multifunktionelle landbrukspolitikken 

Klassisk planperspektiv Ny multifunksjonell landbrukspolitikk

Perspektiv på ruralt landskap “Restområde” reservert for landbruk, 
og eller rekreasjon

Areal tilgjengelig for nye bruks-
områder; alternativ landbruk, nye 
former for rekreasjon (f.eks golf) eller 
boligbygging

Styringsinstrument Lovverket og plansystemet. Hierarkisk 
system behandler evt. Dispensasjoner

Prosedyrer som åpner for lokal/re-
gional tilpasning. Nye lokale behov i 
landbruket står sentralt

Mål Bevare landskapet som det er. Når det 
unntaksvis åpnes for utbygging skal vise 
standarder gis prioritet; som hensyn til 
transport/vei, vann/kloakk, avfalls-
håndtering osv.

Oppmuntre til tilflytning og nye 
arbeidsplasser på landsbygda. Utvik-
ling av lokalsamfunn viktigere enn 
overordnede statslige regler

6

6 Kjell Harvold, Lone Kristensen, Jørgen Primdahl og Ole Reiter, ”Spredt boligbygning i Skandinavia”, Nibr. 2008: 104
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Vi har stadigvæk det klassiske perspektiv på udvikling i landdistrikter med enkelte undtagelser. 
Men der er brug for en helt anden tilgang, som giver regionale og lokale interesser mulighed for at 
udvikle nye bosætningsmuligheder, erhverv og ikke mindst udvikling af større udviklingsprojekter, 
som gavner de eksisterende beboere og erhverv samt giver flere mulighed for at nyde kulturland-
skabet på forskellig vis.

Der bør politisk gives mulighed for, at lokale og regionale kræfter kan initiere nye udviklingsprojek-
ter med udgangspunkt i det konkrete sted/landskab, dets identitet og unikke særkende, og hvad der 
kan løftes/udvikles til gavn for nutidens og fremtidens beboeres arbejde og fritidsliv.

Der skal udvikles en ny struktur, som sikrer større råderum fysisk, økonomisk og tidsmæssigt for 
de lokale og regionale interesser og deres muligheder for at fremme bosætning, erhverv og fritids-
livet i det åbne land og ved kysterne. F.eks. kunne man forestille sig et plannævn, som i stedet for 
staten skulle afveje lokale hensyn om udvikling, økonomi og befolkning mod overordnede plan-
hensyn.

Kort sagt kan det ikke gå hurtigt nok med at udvikle nye regler, metoder og processer, som giver 
landdistrikter, mindre lokalsamfund og kommuner mulighed for at udvikle en bæredygtig økono-
mi i fremtiden.


