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Høringssvar til forslag til Kommuneplan 2017 for Norddjurs Kommune 
 
Generelle budskaber til kommuneplanen: 
 
Landboforeningen har med interesse læst Norddjurs Kommunes forslag til kommuneplan 2017. 
Der er mange interesser at tilgodese i det åbne land, og landbruget ønsker at være en positiv 
medspiller. Grundlæggende er det er dog vigtigt at understrege, at frivillige aftaler er afgørende, og 
eventuelle nye tiltag sker imod fuld kompensation.  
 
Djursland Landboforening finder det vigtigt, at kommuneplanen aktivt forholder sig til 
landbrugserhvervets udvikling, således landbruget forsat kan have en effektiv produktion. Samtidig er 
der også et stort ønske om, at sikre en gensidig god dialog mellem kommune og lodsejere.  
 
I en tid hvor man må forvente, at den målrettede regulering bliver et tiltagende styringsværktøj, tegner 
der sig en række nye udfordringer. Særligt her har foreningen et ønske om, at både forening og 
berørte lodsejere inddrages tidligt i processen. På denne måde kan man bedre sikre at tiltag og 
ændringer, tilgodeser miljø, erhverv og øvrige interesser på en hensigtsmæssig måde.  
 
 
Kommentarer til de enkelte afsnit i kommuneplanen: 
 
Det åbne land udgør fundamentet for jordbrugserhvervet. Det er derfor vigtigt, at de udstukne rammer 
fortsat giver mulighed for landbrugsproduktion i Norddjurs Kommune.  
Kommentarer til de enkelte temaer herunder skal læses i denne kontekst. 
 
Byer og landsbyer 
I kommunen er udpeget tre bybånd; Øst, Vest og Midt. 
 
I den forbindelse skal påpeges, at landboforeningen ønsker, at der tages hensyn til eksisterende 
husdyrproduktioner ved bebyggelse i tilknytning til eksisterende byer, samt at landbrugenes 
udviklingsmuligheder ikke begrænses af nye arealudlæg til byudvikling. Kommunen bedes således om 
at tage hensyn til evt. husdyrproduktioner, når der laves rammer for byudvikling. 
 
Turisme og friluftsliv 
Adgang til naturen 
Kommunen beskriver bl.a., at der i planperioden skal etableres nye og sammenhængende stier i 
Naturpark Randers Fjord. Dette gøres formentlig med afsæt i, at fokus i Naturparken er friluftsliv og 
turisme, hvor der ønskes bedre adgang til at fremvise fjorden og naturen omkring den.  
 
Landboforeningen bakker op om, at flere kan nyde vores skønne landskab. Det er dog en 
forudsætning, at evt. øget adgang sker efter aftale med den berørte lodsejer. Da det er frivilligt, er det 
således også i orden at sige nej tak. 
 
Alle tiltag, der kan aftales, skal endvidere kompenseres, såfremt de medfører økonomiske tab for 
lodsejeren. 
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Erhverv 
Jordbrug  
Landboforeningen finder det yderst positivt, at kommunen har som mål at ”Sikre muligheden for at 
drive rationelt og bæredygtigt jordbrug” samt at ”Videreudvikle på den nuværende styrkeposition 
indenfor fødevareproduktion”. 
 
Det viser, at kommunen anerkender, at landbrugserhvervet er en vigtig del af Norddjurs Kommune. 
 
Særligt værdifulde landbrugsområder  
Der er udpeget store arealer som særligt værdifulde landbrugsarealer, da landbrugets interesser og 
fremtidige udviklingsmuligheder vægtes højt i Norddjurs Kommune. 
 
Udpegningen bifaldes med afsæt i to forhold.  
 
For det første følger udpegningen den statslige udmelding om, at: ”forbruget af landbrugsjord til andre 
formål ikke bliver større end højst nødvendigt”.  
 
For det andet inkluderes både de intensivt drevne landbrugsarealer og de mere ekstensivt drevne, 
hvor anvendelsen allerede i dag er meget differentieret (f.eks. husdyr, planteavl – men også deltids-
/hobbybrug). De fleste arealer vil således som følge af deres respektive anvendelse være værdifulde 
for den produktionsform de indgår i. 
 
Placering af store husdyrbrugs bygninger 
Udpegningen er rettet mod store barmarksprojekter.Det vil sige husdyrbrug over 500 dyreenheder, 
som placeres i det åbne land uden tilknytning til eksisterende byggeri. Dyreenhedsbegrebet forsvinder 
efter den 1. august 2017, hvorfor der bør findes en anden definition. 
 
Norddjurs Kommune har udpeget ét område nord for Grenaa. Dette område ligger i umiddelbar 
nærhed til et område udpeget som fremtidig byzone. Disse to udpegninger synes i konflikt med 
hinanden, da husdyrbrugene jf. gældende lovgivning skal overholde en beregnet afstand til bl.a. 
fremtidig byzone. 
 
Det synes endvidere mærkværdigt, at der i en landbrugskommune som Norddjurs kun kan udpeges ét 
egnet sted til store husdyrbrug uden tilknytning til eksisterende bygninger. Hvis kommunen reelt 
ønsker, at kommuneplanen skal have en funktion i forhold til den fremtidige placering, må der 
nødvendigvis udpeges yderligere egnede placeringsmuligheder. 
 
Mobilitet 
Veje 
En del af landmændene på Djursland har ligesom resten af landet i kraft af strukturudviklingen deres 
arealer fordelt over større områder. Det er derfor afgørende, at markerne kan passes med den 
nødvendige maskinkraft. Kommunen henstilles derfor til følgende i sin udmøntning af 
mobilitetsstrategien: 

 

 ikke at hindre kørsel med landbrugsmaskiner på eksisterende veje 

 ikke at lukke eksisterende adgang fra vej til mark (markoverkørsler) 

 ikke at hindre passage for landbugsmaskiner i form af helleanlæg eller lignende 

 at udforme vejbump så de problemfrit kan passeres med landbrugsmaskiner med tunge 
redskaber (stejlhed og længde) 

 
Specielt de større husdyrproduktioner har også brug for daglig varetransport til og fra bedriften. Det er 
således også vigtigt, at adgangsvejene til bedrifterne har en vedligeholdelsesstandard, så de kan 
håndtere tung trafik.  

 
Kommunen bedes således i sin prioritering af midler også tilgodese den løbende vejvedligeholdelse – 
også af de mindre veje. 
 
 
 



Natur og landskab 
Naturområder og potentielle naturområder 
Kommunen har udarbejdet Naturkvalitetsplan 2017, hvori den beskyttede natur målsættes, og det 
beskrives, hvordan der kan skabes bedre sammenhæng mellem de beskyttede naturområder.  
Det ønskes at skabe et sammenhængende net af spredningskorridorer uden spærringer. 
 
I naturkvalitetsplanen er der således udpeget en række ”potentielle naturbeskyttelsesområder”, som er 
arealer i omdrift, der vil kunne bidrage til at øge natursammenhængen i landskabet, hvis de tages ud 
af omdrift. Det fremgår, at udpegningen alene er et krav til offentlige myndigheder om at anvende 
planlægningsmuligheder og EU-støtteordninger mv. i disse områder. 
Dog kan man forestille sig, at et areal udpeget som ”potentielt naturbeskyttelsesområde” ikke må 
tilplantes (skovrejsning uønsket) og ikke må bebygges (her tænkes på barmarksanlæg). Således kan 
en ellers kun for myndigheder bindende udpegning få konsekvenser for lodsejerne. Kommunen bedes 
være opmærksom på denne mulige konflikt. 
 
 
Naturplan Danmark og Grønt Danmarkskort 
Kommunalbestyrelsen har som mål at sikre og udbygge Grønt Danmarkskort. Så vidt vi kan se, er 
selve kortet ikke udarbejdet endnu. Der er derimod fastlagt principper for kortlægningen. Det er derfor 
ikke muligt at kommentere på selve udpegningen. 
 

Kommunen har et ønske om, at udpegningen til Grønt Danmarkskort kan inspirere ejere til deres egen 
indsats for naturen og således bidrage til kommunens overordnede strategi om at udvikle og 
understøtte forbindelser mellem naturområder.  
 
Landboforeningen hæfter sig især ved, at Grønt Danmarkskort ikke medfører ikke en ny regulering af 
erhvervsinteresser eller private interesser, fordi udpegningen hverken indebærer ret eller pligt for 
lodsejere til at realisere de planlagte områder. Kortet ændrer heller ikke på det juridiske grundlag for 
kommunens konkrete afgørelser efter for eksempel husdyrbrugsloven. 
 
Landboforeningen er enig i ovenstående, og det skal hermed præciseres, at det er afgørende, at 
udpegningen heller ikke får retslige bindinger på landbrugsjord i fremtiden. 
 
Lavbundsarealer 
Landboforeningen hæfter sig ved, at ”udpegningen ændrer ikke på, at etablering af vådområder er 
baseret på frivillighed”.  
 
Det er vigtigt, at kommunen følger denne praksis, hvor det også er fuldt legalt at sige nej tak til at 
deltage i et vådområdeprojekt. 
 
Naturpark Randers Fjord 
Et af målene for naturparken er, at der skal skabes mulighed for bedre adgang til fjorden med nye 
aktiviteter inden for turisme og andre erhverv. 
 
Som beskrevet tidligere er det en forudsætning, at evt. øget adgang sker efter aftale med den berørte 
lodsejer.  
 
 
Klima og energi 
Landbruget vil gerne være aktiv medspiller i processen frem mod et bedre klima. Husdyrgødningen 
kan anvendes i biogasanlæg, hvorved der produceres vedvarende energi. 
 
Landbruget opfordrer Norddjurs Kommune til, at de kommende udfordringer vedrørende håndtering af 
kraftigere regnskyl, både tilgodeser behovet for afvanding af byarealer samt landbrugsarealer. En 
optimeret afvanding vil bidrage til, at de energi- og næringsstofmæssige ressourcer, der er tilført et 
areal ved opdyrkning, også fraføres igen ved høst. 
 
 
 



 

Vand 
Grundvand og drikkevand 
Norddjurs Kommune står overfor udarbejdelse af indsatsplaner i den kommende periode. For at 
planerne bygger på nyeste data er det ønskeligt, at landboforeningens lokale viden og adgang til data 
inddrages. 
 
Landboforeningen vil gerne understrege behovet for, at der i de kommende indsatsplaner arbejdes 
med grænseværdier samt stigende/faldende tendenser i forhold til nitrat og pesticider. Dermed 
foretages der kun indgreb af stor betydning for borgere, vandværker og landbrug, hvor det er påvist at 
være nødvendigt. 
 
 
Overfladevand 
Målene for vandkvaliteten i vandløb, søer og kystvande fastsættes fremover i de statslige 
vandområdeplaner. Kommunen skal efter vedtagelsen udarbejde handleplaner for de af staten 
vedtagne vandplaner.  
 
Vandløbenes fysiske tilstand er ikke nævnt i kommuneplanen. Vandløbsvedligeholdelsen er beskrevet 
i de enkelte vandløbsregulativer.  
 
I kommuneplanen indgår heller ikke noget om afvanding. Dette giver anledning til undren, idet 
vandløbslovens formål er todelt i forhold til afvanding og miljø: 
 

§ 1:  Ved denne lov tilstræbes at sikre, at vandløb kan benyttes til afledning af vand, navnlig overfladevand, 
spildevand og drænvand. 

 
Stk. 2: Fastsættelse og gennemførelse af foranstaltninger efter loven skal ske under hensyntagen til de 

miljømæssige krav til vandløbskvaliteten, som fastsættes i forhold til anden lovgivning. 

 
Kommunen bedes således indskrive hensyn til afvanding i kommuneplanen, Kommunen gøres i den 
forbindelse opmærksom på, at et velfungerende vandløb med god afvandingsevne for de tilstødende 
marker er nødvendigt for, at afgrøderne kan optage flest muligt af de tilførte næringsstoffer, Således 
giver veldrænede marker afgrøder i god vækst og deraf følgende lavere udvaskning af næringsstoffer. 
 
Spildevand 
Spildevandsplaner skal medvirke til at opnå de kommende vandplaners målsætning. 
 
Ved spildevandspåvirkede vandløb bør spildevandsindsatsen afsluttes, inden der evt. tages yderligere 
virkemidler til opnåelse af vandløbenes miljømål i brug, da det er sandsynligt, at spildevandsindsatsen 
alene kan føre til målopfyldelse i en del vandløb. 
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 

 
Hans Gæmelke 
 
Formand for Djursland Landboforening 
 
 

           
 
 


