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Planlægning på lokalt eller kommunalt niveau har traditionelt været initieret og drevet af 

statslige og kommunale myndigheder, f.eks. i forbindelse med de kommuneplaner som 

revideres hvert 4. år. Denne top-down tilgang har i praksis vist sig at have 

begrænsninger, især når det involverer lokalområder med mange forskellige interesser 

og aktører. Det kan være svært at skabe engagement og ejerskab for de forslag som 

følger af kommunal planlægning og derfor har der i de seneste 10-20 år været stigende 

fokus på borgerinddragelse i landskabsplanlægningen, hvor lokalbefolkningen  inviteres 

med til forhandlingsbordet, både som initiativtager og som aktiv medspiller. Professor 

Jørgen Primdahl, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, har i flere årtier fulgt 

disse bottom-up projekter rundt om i Dannmark, og har bla. brugt resultaterne til at 

udvikle en dialogbaseret planlægningstilgang. På mødet vil han fortælle om erfaringerne 

med borgerinddragelse i landskabsplanlægningen og de muligheder og udfordringer 

som dialogbaseret planlægning medfører. 
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I Danmark har den fysiske planlægning i næsten 50 år været styret af en stram 

zoneopdeling, hvor landzonen har været reserveret til aktiviteter og byggeri med 

tilknytning til landbrug, skovbrug og fiskeri. Formålet har bla. været at undgå 

uhensigtsmæssig byvækst på værdifuld landbrugsjord. Zoneopdelingen er ofte blevet 

rost for at have adskilt by og land og sikret åbne landskaber. Samtidigt  er den strikse 

opdeling blevet kritiseret for at lægge en dæmper på vækstmuligheder, især i 

udkantsområder, hvor der er et stort behov for alternativer udviklingsmuligheder, både 

mht bosætning og erhvervsudvikling. I 2017 gennemførtes en Planlovsreform, som bla 

udvidede mulighederne for erhvervsaktiviteter i landdistrikterne og indførte mulighed for 

at udpege omdannelseslandsbyer i områder med befolkningstilbagegang. Hvordan er 

det gået siden da? Har ”moderniseringen af planloven”, som reformen også kaldes, 

medført øget vækst og bedre planlægningsmuligheder? I dette fyraftensmøde vil Lektor 

Lone S. Kristensen, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning & Planlægger Lars 

Kristian Lausten, Næstved kommune diskutere aktuelle planlægningsudfordringer i 

landzonen og give deres bud på konsekvenserne af Planlovsreformen. 
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