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FORORD
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angivet ved populærtitel, år for vedtagelse samt §-henvisning [populærtitel år §]
Aalborg, den 24. juni 2004
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SYNOPSIS
Arealanvendelsen i landzonen er i dag omfattet af flere interesser end for bare 20 år siden, hvor
landzonen primært var forbeholdt landbrugserhvervet. I dag har natur og miljøinteresserne fået
en gradvis større indflydelse på arealanvendelsen samtidig med, at der er åbnet mere op for
bosætning og erhverv i landzonen. Denne udvikling har, specielt indenfor de sidste par år, betydet at landbruget har fået mere konkurrence om arealerne end tidligere, i kraft af natur- og
miljøinteressernes intensivering i landzonen. Konkurrencen har skærpet opmærksomheden på
en optimal og fair regulering af henholdsvis benyttelsen og beskyttelsen af landzonearealerne.
Projektet sigter på at undersøge om plan- og reguleringssystemet kan håndtere den fremtidige
lokalisering af husdyrproduktionen i landzonen i forhold til natur, miljø og nabohensyn, således at husdyrproduktionen lokaliseres hensigtsmæssigt i forhold til disse interesser. Derudover
har landbrug, natur, miljø og nabohensyn også været igennem en stor lovgivningsmæssig forandring inden for det sidste år, hvorfor sigtet også er at undersøge om problematikken i landzonen formindskes eller skærpes ved den nye lovgivning indenfor emneområdet.
Hermed er grunden lagt for at belyse plan- og reguleringssystemet varetagelse og håndtering af
arealinteresserne landbrug, natur, miljø og nabohensyn gennem analysen. Grundlaget for analysen vil være den nuværende, den netop vedtagne samt den fremtidige lovgivning indenfor de
enkelte interesseområder.

ABSTRACT
20 years ago, the rural zone was reserved mainly for the agricultural industry. Today it has
come into use by many other interests, as nature and environmental interests gradually have
gained more influence at the use of the acreage, at the same time as industry and citizens has
been provided with more ability to settle down in the countryside. This development has had
the consequence that the agricultural industry has taken on competition of the acreage, especially in the last couple of years, because of the intensification of the interests of nature and
aquatic environment in the rural zone. This competition has toughened the attention on an optimal and fair regulation of the use and the protection of the areas in the rural zone.
This project aim to examine if the land management system is competent to handle the future
localization of the animal production in the rural zone, regarding to nature, aquatic environment and the consideration of neighbours, so the animal production is localized appropriately
regarding to these interests. In addition, the agricultural establishment, nature, the aquatic environment and the consideration of neighbours has been through some comprehensive changes in
the legislation through the last year, why the aim as well is to examine if the problems in the
rural zone is reduced or become more intense by these changes.
This provides the basis for the analysis of the management and handling of the interests of agriculture, nature, environment and consideration of neighbours in the rural zone, by the land
management system. The basis for the analysis will be the present, the newly-adopted and the
future legislation of this field of interest.
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LANDZONEN FOR LANDBRUGET
PROJEKTETS INDLEDNING

Kapitel 1 – Landzonen for landbruget

/$1'=21(1)25/$1'%58*(7
Tilbage fra dengang landbruget udelukkende havde til formål at brødføde befolkningen i Danmark, har landbrugserhvervet haft særstilling. Med zonelovens vedtagelse i 1969 sikredes jordbrugserhvervene en fortrinsstilling i landzonen, ved at være undtaget fra kravet om landzonetilladelse.[Boeck, A. B. 2002: side 261]
Siden zoneringsbestemmelserne og planlovsreformens indførelse i starten af 1970’erne er der
sket en række ændringer. Ændringerne omfatter både plan og reguleringssystemet, men også
opfattelsen af hvilke værdier der bør værnes om i landzonen. I dag står miljø- og naturværdier
langt højere på dagsordenen end i starten af 70’erne, hvilket medfører konflikter, især med
landbrugets husdyrproduktion. Det er disse konflikter mellem landbrug og natur, miljø samt
naboer, som er vores initierende interesse i dette projekt og som er styrende for indholdet indtil
selve problemformuleringen.
Igennem de næste afsnit vil vi forsøge at konkretisere problemstillingen. Dette vil blive gjort
ved at kigge nærmere på plan- og reguleringssystemets opbygning og rolle i landzonen, landbrugets udvikling, samt de miljø- natur- og bosætningsinteresser der bliver betragtet som konkurrerende interesser i forhold til landbrugets arealanvendelse.

3/$12*5(*8/(5,1*66<67(0(7
Den fysiske planlægning i Danmark er bygget op omkring et plansystem som blev vedtaget i
starten af 1970’erne. Systemet har været underlagt en række ændringer op gennem de sidste 30
år, men er i det store hele uforandret. Plansystemet bygger på en høj grad af decentralisering og
borgerinddragelse, og er internationalt anerkendt. Ofte er betegnelsen ´YHUGHQVEHGVWHSODQV\
VWHP´ anvendt.

=21(%(67(00(/6(51(
I 1969 blev Lov om by- og landzoner vedtaget. Formålet var at hindre spredt og ukontrolleret
byvækst, opstået grundet befolkningens øgede mobilitet. Denne ukontrollerede byvækst opstod
især i tilknytning til det etablerede vejnet, nøjagtig som byudbygningerne langs jernbanenettet
da dette blev udbygget [Møllgaard, J. 1974: side 47].
By- og landzoneloven opdelte landet i byzoner, sommerhusområder og landzoner. I landzonen,
som med hensyn til arealets størrelse udgør langt den største del af landet, blev det lagt fast at
der ikke måtte foretages udstykning eller opføres ny bebyggelse bortset fra den, der er nødvendig for de erhverv, ”KYLVSURGXNWLRQHOOHUSURFHVVHUHUEXQGHWWLOGHWDUHDOGHQGHIRUHJnUSn”
[Møllgaard, J. 1974: side 47].
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Zonesystemet medfører at det åbne land generelt søges friholdt for byggeri, med mindre det er
nødvendigt for driften af landbrugs- skovbrugs- eller fiskerivirksomhed. [Ærø, T. et al. 2000:
side 21] Således kræver alle andre ændringer af arealanvendelsen, bebyggelse, udstykning mm.
en zonetilladelse, der hviler på en konkret vurdering fra landzonemyndigheden. Zonereglerne
sikrer en klar adskillelse mellem by og land, og er derfor i mange henseender det regelsæt der
har til formål at bevare de forskelligartede værdier, der knytter sig til det åbne land. Dermed er
tilfældig spredt bebyggelse uden tilknytning til eksisterende bebyggelse, blevet undgået i Danmark, i modsætning til i en lang række andre lande, som ikke opererer med en zonering, som
den danske model.
Ved at sikre landzonen mod uønsket bebyggelse, sikredes samtidigt en fortrinsstilling for landbruget, og landbrugets arealanvendelse. Formålet med by- og landzoneloven var dog ikke kun
at sikre mod spredt byvækst, men samtidigt at sikre hensynet til befolkningens rekreative interesser og bevarelsen af landskabelige værdier [L65 1968-69: spalte 1570]. Dette skulle opnås
ved at andet byggeri i landzonen, end nødvendigt for landbrug, skovbrug og fiskeri, fremover
krævede den ovenfor omtalte zonetilladelse, hvorved der sikredes en konkret vurdering af om
en ønsket bebyggelse i hvert enkelt tilfælde er ”IRUHQHOLJPHGORYHQVIRUPnOQnURJVnEHE\J
JHOVHQVI¡OJHYLUNQLQJHULUHODWLRQWLOIRUKROGHQHRJXGYLNOLQJVWHQGHQVHUQHLGHWSnJ OGHQGH
RPUnGHWDJHVLEHWUDJWQLQJ” [L65 1968-69: spalte 1571].
I bemærkningerne til zonelovslovforslaget blev det anført at ´DIJU QVQLQJHQDINRPPHQGH
E\RPUnGHUHUHWY VHQWOLJWOHGLUHJLRQSODQO JQLQJRJGHWPnIRUPHQWOLJWSnO QJHUHVLJWY 
UHGHWPHVWULJWLJHDWKHQO JJHE\XGYLNOLQJVP\QGLJKHGHQWLODPWVUnGHQH´ [Møllgaard, J. 1974:
side 51].
Det har således været en klar forudsætning at der måtte ligge en planlægning til grund for en
zonedragning, og at denne planlægning med dens analyser og vurderinger skulle omfatte den
pågældende region eller egn [Møllgaard, J. 1974: side 51]. Ved at gøre by- og landzoneloven
landsdækkende, stilles derfor indirekte kravet om en planlægning for alle områder i Danmark,
da det uden en sådan planlægning, ikke vil være muligt at begrunde en fremtidig zonedragning
[Møllgaard, J. 1974: side 51].

3/$1/2965()250(1
Ved gennemførelsen af planlovsreformen i starten af 1970’erne, og især ved indførelsen af lov
om regionplanlægning i 1973, og den deraf følgende lovbefalede landsdækkende regionplanlægning, vejledt og styret af landsplandirektiver, blev det fysiske plansystem i hovedtræk opbygget. Samtidigt sikredes det at by- og landzoneloven kunne fungere som det den var tænkt
til, ”YHGMXUDDWY UHPHGWLODWVLNUHSODQHUQHVLQWHQWLRQHU” [Møllgaard, J. 1974: side 53].
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Regionplanpolitikken indebar, og indebærer, en bred økonomisk, social og fysisk indsats fra
samfundets side, for at mildne de regionalt betingede onder. Den kan betegnes som programmatisk, da den udmunder i et handlingsprogram med et bevidst mål, nemlig at bryde med visse
uønskede spontane tendenser. Regionplanlægning er overvejende fysisk orienteret, og herved
stedprioriterende, og de kræfter og elementer der skulle planlægges for, har man været henvist
til at prognosticere sig frem til. [Møllgaard, J. 1974: side 53]
Som sidste trin i planlovsreformen kom kommuneplanloven. Indførelsen af denne var ligesom
resten af planlovsreformen præget af det brud der skete, da man gik fra at de traditionelle synspunkter som individuel retssikkerhed, til den opfattelse at planlægningen skulle beskytte de
omboendes trivsel, frem for ejendomsretten. Hele planlægningen blev desuden betragtet som et
sæt af politiske beslutninger og ikke som retlige beslutninger, hvilket bl.a. kom til udtryk i forarbejderne til kommuneplanloven, hvor det fremhæves at indholdet af en lokalplan fortrinsvis
er af politisk karakter. [Revsbech, K. 1995: side 305]

3/$12*5(*8/(5,1*66<67(0(7623%<*1,1*
Plan- og reguleringssystemet, som blev indført med planlovsreformen, blev i 1992 revideret og
sammenskrevet. Hovedprincipperne er dog stort set uforandrede, hvorfor vi også i dag har et
system der består af to dele. På den ene side er det et system der består af en planlægning, og
deraf indeholder en række planer på forskellige niveauer, som hver især kan siges at være et
udtryk for en række politiske intentioner for den fremtidige arealanvendelse. På den anden side
er en mere specialiseret sektorplanlægning og regulering. Begge dele udmøntes igennem enkeltsagsbehandlingen. Sammenhængen mellem plan- og reguleringssystemets elementer kan
ses i figur 1.1: Plan- og reguleringssystemet.

)LJXU3ODQRJUHJXOHULQJVV\VWHPHW
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5$00(67<5,1*
Plansystemet bygger på et hierarkisk rammestyringsprincip. Dermed menes at planerne indordnes på niveauer i forhold til hinanden, og at en overordnet plan er styrende for en underordnet plan. Gennem rammestyringen sker der en decentralisering af ansvarsfordelingen ved fordeling af opgaver på forskellige myndighedsniveauer. Et væsentligt aspekt i rammestyringen er
de såkaldte virke for bestemmelser, der angår de amtskommunale og kommunale myndigheders pligt og ret til at virke for den fysiske planlægnings gennemførelse. Helt konkret skal
amtsråd og kommunalbestyrelser virke for regionplanretningsliniernes gennemførelse, jf. planloven 2002 § 9, samtidig skal kommunalbestyrelserne tillige virke for kommuneplanens gennemførelse, jf. planloven 2002 § 12, stk.1.
Igennem virke for bestemmelserne sikres de amtskommunale og kommunale myndigheder ret
til at benytte henholdsvis region- og kommuneplanerne som administrationsgrundlag i forbindelse med skønsmæssige afgørelser i enkeltsagsbehandlingen i henhold til sektorlovgivningen.
Derved kan kommunalbestyrelsen, med henvisning til kommuneplanen eller regionplanen,
afslå ansøgninger om tilladelser og dispensationer efter eksempelvis naturbeskyttelsesloven,
såfremt det angår skønsmæssige afgørelser. Amtsrådet har samme mulighed for at lægge planlægningen til grund for enkeltsagsbehandlingen, dog kun for hvad angår forhold i regionplanen. Det må dog naturligt følge, at de pågældende kommuneplanrammer eller regionplanretningslinier er formuleret klart, entydigt og præcist, således at der ikke kan opstå tvivl om, at
den ønskede aktivitet er i strid med den pågældende bestemmelse.

/$1'63/$1/*1,1*
Øverst i plansystemet findes landsplanlægningen, som ikke er en plan, men en politisk udmelding om de samfundsmæssige og landspolitiske interesser, som regeringen ønsker prioriteret
og realiseret, igennem den decentrale planlægning på amtsligt og kommunalt niveau. Dette
sker igennem landsplanredegørelser, statens udmelding til regionplanrevision og diverse vejledninger. Den statslige udmelding har stor betydning for amternes regionplanlægning. Yderligere har miljøministeren en række beføjelser i form af landsplandirektiver, påbud, indkaldelse
og indsigelse, som kan medvirke til gennemførelsen af statslige interesser på region-, kommune- og i visse tilfælde på lokalplanniveau.
Som udgangspunkt beskæftiger landsplanlægningen sig ikke med konkrete forhold i det åbne
land, dette varetages igennem de ovenfor nævnte statslige udmeldinger. Der er dog mulighed
for miljøministeren at udstede landsplandirektiver, som, jf. planloven 2002 § 3, stk.2, pkt. 2,
kan tillægges retsvirkning som en endeligt vedtaget kommunal plan, dvs. kommune eller lokalplan, hvorefter et direktiv kan opnå samme bindende virkning over for den enkelte grundejer, som ved lokalplaner. [Boeck, A. B. 2002: side 51]
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5(*,213/$1/*1,1*
Amternes regionplanlægning er en sammenfattende planlægning for hele amtet. Regionplanlægningen beskæftiger sig i særdeleshed med det åbne land og den overordnede planlægning af
bystrukturen i regionen. Kravet til indholdet af regionplanen fremgår af planloven 2002 § 6,
stk. 3, som fastlægger 14 emner, der skal behandles gennem regionplanens retningslinier. Endvidere skal regionplanen ledsages af en redegørelse for planens forudsætninger jf. planloven
2002 § 6, stk. 6. Heri formuleres amtsrådets målsætning for udviklingen i amtet som helhed
eller på sektorielle områder.
Den overordnede planlægning af bystrukturen i regionen begrænses til at omfatte en afgrænsning af byzone og sommerhusområder fra landzonen. Regionplanen indeholder ikke nærmere
retningslinier for udviklingen inden for de udlagte byzoner og sommerhusområder, disse forhold varetages i kommuneplanlægningen. Regionplanen sigter derimod mod en overordnet
planlægning for det åbne land, igennem varetagelsen af de 14 fastlagte emner som omtalt ovenfor.
Kun for etablering af større enkeltanlæg, som må antages at påvirke miljøet i væsentlig grad,
kan bestemmelser i regionplanen være direkte bindende for den enkelte grundejer. Disse større
enkeltanlæg kan ikke etableres før der er tilvejebragt retningslinier om beliggenhed og udformning, samt en VVM-redegørelse, hvilket er direkte bindende for den enkelte grundejer.

.20081(3/$1/*1,1*
Kommuneplanen er bundet af regionplanen i kraft af virke for bestemmelserne. Kommuneplanen karakteriseres som en samlet plan for hele kommunen, især med vægt på byplanlægningen.
Kommuneplanen kan siges at være hjørnestenen i plan- og reguleringssystemet, i kraft af at
den i dag fungerer som det primære styringsredskab i kommunerne, både planmæssigt, men
især også politisk og økonomisk.
Kommuneplanen skal indeholde en hovedstruktur og en rammedel, jf. planloven 2002 § 11,
stk. 6. Hovedstrukturen fastlægger den overordnede planlægning med henhold til centerstruktur og bymønster. Rammedelen er en præcisering af hovedstrukturen og fastlægger de ydre
rammer for den fremtidige lokalplanlægning. Endvidere fastsættes det i planloven 2002 § 11,
stk. 7, at kommuneplanen skal ledsages af en redegørelse, som fastlægger rammerne for planens realisering, samt opridser status over den hidtidige gennemførte planlægning.
Kommuneplanen fastlægger zonegrænsernes beliggenhed, beliggenhed af anlæg i landzonen
mv, hvilket sker i overensstemmelse med regionplanens retningslinier. Endvidere indeholder
kommuneplanen retningslinier for kommunens udvikling og arealanvendelse, herunder lokalisering af anlæg og bebyggelser der medfører inddragelse af landbrugsjord til ikkejordbrugsmæssige formål.
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/2.$/3/$1/*1,1*
Lokalplanen er den eneste plan, der som udgangspunkt er bindende for grundejerne. Lokalplaner beskæftiger sig med at fastlægge rammerne for nærmiljøet. Der skelnes mellem lokalplanpligt- og ret. Der skal dog altid udarbejdes en lokalplan når et tiltænkt projekt har afgørende
indvirkning på det bestående miljø. Lokalplanerne er også omfattet af rammestyringsprincippet, hvorfor lokalplanen skal udarbejdes i overensstemmelse med kommuneplanen.
Igennem lokalplanlægningen kan der fastlægges detaljerede bestemmelser vedrørende det enkelte område, og endda for den enkelte ejendom. Planloven 2002 § 15, stk. 2 beskriver konkret
hvad der kan optages bestemmelser om i en lokalplan. Dette kaldes også lokalplankataloget og
er udtømmende. Lokalplanen har direkte retsvirkning overfor den enkelte borger, og anses som
erstatningsfri regulering af den fremtidige råden over fast ejendom. Lokalplanen er passiv, dvs.
at den ikke kan pålægge ejeren handlepligt, idet den udelukkende fastsætter rammerne for de
fremtidige dispositioner.
Kommunen har mulighed for at udarbejde lokalplaner i det åbne land, såkaldte landzonelokalplaner. Som udgangspunkt gælder de samme regler for landzonelokalplaner som for de traditionelle lokalplaner. Der er dog et par undtagelser, da lokalplaner der udlægger arealer til jordbrugsformål, jf. planloven 2002 § 15, stk. 5, ikke kan optage bestemmelser om punkt 3, 6, 8 og
9 i lokalplankataloget. Dermed kan der ikke lokalplanlægges for:
x Ejendommens størrelse og afgrænsning,
x bebyggelsers beliggenhed på grundende,
x anvendelsen af de enkelte bygninger,
x udformning, anvendelse og vedligeholdelse af ubebyggede arealer.
Dette medfører at der ikke kan lokalplanlægges for landbruget, og derved kan der ikke sættes
begrænsninger for den fremtidige udvikling af landbrugsejendomme igennem lokalplanlægning. Bestemmelsen i planloven 2002 § 15, stk. 5 er derfor direkte hindrende for lokalplanindgreb i landbrugets ejendoms- og driftsforhold.
Igennem landzonelokalplanen er det muligt at opnå en bonusvirkning, da landzonelokalplanen
kan erstatte en ellers nødvendig landzonetilladelse, jf. planloven 2002 § 15, stk. 4. Lokalplanen
skal dog indeholde en beskrivelse af de angivne byggearbejder mv., som de ville blive krævet
beskrevet ved ansøgning om landzonetilladelse. Der kan endvidere igennem en landzonelokalplan med bonusvirkning, stilles de samme betingelser og vilkår, som der vil kunne stilles i en
landzonetilladelse.
Landzonelokalplaner vil overvejende blive udarbejdet hvor det findes naturligt, ikke at overføre lokalplanens område til byzone. Eksempler herpå er golfbaner, gokartbaner og vindmølle-
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parker. Endvidere udarbejdes der også landzonelokalplaner, hvor der måtte være et behov for
en lokalplanlægning af udstyknings-, vej- og bebyggelsesforhold i et eksisterende mindre
landsbysamfund, hvor det ikke er hensigtsmæssigt at den nødvendige planlægning tillige medfører en ændret zonestatus.

5(*8/(5,1*66<67(0(7
Reguleringssystemet omfatter både sektorplanlægning og sektorlovgivning som illustreret i
figur 1.1: Plan- og reguleringssystemet. Sektorplanlægningen er et udtryk for en politisk strategi, og ligger til grund for en afvejning af interesser i region- og kommuneplanlægningen. Samtidigt udgør den også et juridisk administrativt grundlag for sektorlovene. Sektorplanlægningen
er en nuanceret form for planlægning indenfor den enkelte sektor. Den indeholder en række
detaljerede overvejelser vedrørende myndighedernes målsætninger på det pågældende område.
Da sektorplanerne ligger til grund for afvejninger i regionplanlægningen, vil sektorplanerne
kunne opfattes som en konkretisering af retningslinierne i regionplanen.
Sektorlovgivningen er, som det ses i figur 1.1: Plan- og reguleringssystemet, direkte bindende
for sektorplanlægningen og enkeltsagsbehandlingen. I forbindelse med en konkret enkeltsagsbehandling vil sektorlovgivningen således være bestemmende for hvilke tilladelser der konkret
kan udstedes. Samtidigt vil regionplanen og kommuneplanen være styrende for, hvilke tilladelser og dispensationer, der vil kunne gives i skønsmæssige afgørelser.

3/$12*5(*8/(5,1*66<67(0(7,/$1'=21(1
Hvis man skal give en karakteristik af plan- og reguleringssystemets rolle i landzonen, kan det
siges at systemet spiller den overordnede rolle som det koordinerende element for arealanvendelsen i landzonen. Systemet har bl.a. til opgave at håndtere og forebygge interessekonflikter,
samt arealanvendelsesmæssige problemer og stridigheder i landzonen. Spørgsmålet er dog om
den fysiske planlægning og arealreguleringen kan håndtere de arealanvendelsesmæssige konflikter, der er i landzonen i dag, og hvorvidt det vil kunne håndtere en fremtidig lokalisering af
husdyrbrugene, således at disse konflikter undgås.
En årsag til konflikter kan være at landzonen, i modsætning til byzonen, ikke er særligt grundigt reguleret igennem dagens plansystem. Landbrugsinteresserne er indpasset i plansystemet i
form af en landbrugsplan1. Det foregår dog kun således, at landbrugsplanen skal søge at dokumentere og sikre flest mulige vand- og arealressourcer til landbruget som helhed, hvilket sker
gennem planlægningsmetode og prioritering af areal- og vandressourcernes fordeling i regionplanlægningen [Sørensen, E. M. 2004: side 7].

1

Landbrugsplanen udarbejdes af amtsråd og kommunalbestyrelser i fællesskab på baggrund af en af ministeren
for fødevarer, landbrug og fiskeri, fastsat klassificering af landbrugsjorden. Planen skal især sikre særlige værdifulde landbrugsområder. Landbrugsplanlægningen indgår i region- og kommuneplanlægningen, jf. landbrugsloven
1999 § 3a.
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Planlægningen skal derimod ikke beskæftige sig med administrationen af landbrugsloven,
hvorfor der ikke i planlægningen og arealreguleringen sker udpegning af intensiveringsområder, hvor der kan skabes investeringssikkerhed for landbruget, eller områder med behov for
miljøtilpasning/ekstensivering, og heraf geografisk målrettet administration af landbrugslovens
bestemmelser [Sørensen, E. M. 2004: side 7]. Det er vigtigt at fastslå at den fysiske planlægning, og alle de områdeudpegninger der sker som følge af denne, ikke har nogen funktion i
forhold til den udvikling og regulering af landbrugserhvervet, der finder sted i relation til landbrugsloven. Dette var også en af hensigterne med planlovsreformen i 1970’erne, da områder
forbeholdt jordbrugserhvervet på deres egne og lokale betingelser, skulle kunne tilpasse sig
strukturudviklingen indenfor rammerne af landbrugslovens generelle regler om ejendomsudformning [Sørensen, E. M. 2000: side 322]. I forskellige områder i det åbne land er der dog, af
hensyn til samfundets krav om sikring af særlige natur- eller miljøinteresser, fastsat visse supplerende rammer for landbrugets drift og udviklingsmuligheder gennem planlægningen og arealreguleringen. [Strukturdirektoratet for Landbrug og Fiskeri 1996: side 149]
Frem til midten af 80’erne spillede miljø og naturinteresser ikke den store rolle i forhold til
reguleringen af landbruget. Når miljølovgivningen berørte landbrug var det ofte for at sikre
landbrugets interesser, eksempelvis som i vandforsyningsloven og vandløbsloven der sikrer
den almindelige landbrugsbedrifts behov for vandindvinding og vandafledning. Også den øvrige regulering af landbrugets areal- og ressourceanvendelse fokuserede på landbrugets interesser, bl.a. zonereglerne og naturfredningslovens beskyttelseslinier. Tilsvarende blev der i landbrugsloven ikke ofret meget opmærksomhed på miljøproblemerne. [Anker, H. T. 1996: side
29]
I 1986 blev miljøhensyn specifikt indført i landbrugsloven, hvor afvejninger af erhvervets økonomiske interesser og hensynet til det omgivende miljø blev indført i målsætningen [Wilhjelmudvalget 2001: side 31]. Siden er situationen vendt til at miljø- og naturinteresser generelt
bliver vægtet højere end tidligere, hvilket har endt op med en situation i dag hvor landbrugsinteresser og miljø- og naturinteresser er i direkte modstrid med hinanden. En af årsagerne hertil
kan findes i landbrugets strukturudvikling, som ikke i nævneværdig grad har implementeret
natur og miljøinteresser.
Til at hjælpe os med at afgrænse projektets videre udformning, vil vi i det efterfølgende kigge
nærmere på landbrugets strukturudvikling, bosætning og erhverv, samt natur og miljø, da disse
interesser har væsentlig indflydelse på arealanvendelsen i landzonen.
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/$1'%58*
Landbrugserhvervet har siden 1950´erne været gennem en stor strukturudvikling, på linie med
udviklingen i det øvrige samfund, hvor antallet af landbrugsejendomme og landbrugsbedrifter
har været faldende. Dette er følger af landbrugserhvervets mekanisering og specialisering, og
af en reduktion af landbrugsarealer, grundet byudvikling, anlæggelse af infrastrukturer mm.
I forbindelse med landbrug, er det to begreber der er vigtige at slå fast, det er begreberne landbrugsejendom og landbrugsbedrift, samt forskellen mellem disse. Dette kan illustreres. I eksempelvis 2002 var der ca. 137.000 landbrugsejendomme og ca. 50.000 landbrugsbedrifter
[L113 2003-04c: kap. 2]. En landbrugsejendom defineres i landbrugsloven som en ejendom,
der i matriklen er noteret som en landbrugsejendom, jf. landbrugsloven 1999 § 2, stk. 2. De
landbrugsnoterede ejendomme omfatter også ejendomme, som anvendes til gartneri, skovbrug
mm. Landbrugsbedrifter er ikke defineret i den gældende landbrugslov, men begrebet anvendes
i mange sammenhænge, bl.a. i Danmarks Statistik og i støttelovgivning, såsom bekendtgørelsen om husdyrhold og arealkrav mv. 2002, som er udstedt med hjemmel i landbrugsloven. Definitionerne er ikke helt enslydende i de nævnte sammenhænge [L113 2003-04c: kap. 2]. I lov
om landbrugsejendomme 2004 er begrebet landbrugsbedrifter defineret som en driftsenhed
(virksomhed), der anvendes til jordbrugsmæssige formål2 og drives af samme fysiske eller juridiske person (producent). Bedriften kan bestå af en eller flere landbrugsejendomme, arealer
uden landbrugspligt, samt tilforpagtede arealer [L113 2003-04c: kap. 2].
Hovedvægten i landbrugsloven har traditionelt bestået af, at sikre udnyttelsen af landbrugsjorder til gavn for flest mulige jordbrugere. Derfor er der hovedsageligt blevet lagt vægt på at tilgodese selvejet og familiebruget, som den altovervejende besiddelses- og driftsform i landbruget, og for at sikre bosætning og udviklingen i landdistrikterne. [L113 2003-04b: kap. 1]
Ligeledes har reguleringen af anvendelsen af landbrugsjorderne i stigende omfang omfattet
natur- og miljøhensyn, i form af bl.a. harmonikrav og arealrelaterede ordninger med natur- og
miljøforbedrende sigte, som eksempelvis hektarstøtteordninger. Derudover findes der særlige
natur- og miljøinteresser, som beskyttes gennem planlægningen og arealreguleringen, såsom
habitatområder, drikkevandsområder mm. Disse områder er i vidt omfang sammenfaldende
med de områder i Danmark, hvor husdyrtætheden er så stor, at produktionsgrundlaget er udnyttet fyldt ud [Strukturdirektoratet for Landbrug og Fiskeri 1996: side 6 og 149]. Dette sammenfald kan i visse områder medfører konflikter, hvor landbrugsproduktionen støder sammen med
miljø- og naturinteresserne.

2

Jordbrugsmæssige formål defineres som anvendelse til dyrknings- og naturformål, jf. lov om drift af landbrugsjorder 2004 § 2, stk. 2.
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Landbrugets strukturbestemmelser, dvs. samdrifts-, forpagtnings-, sammenlægnings- og erhvervelsesregler, har været retningsgivende for strukturudviklingen. Disse har siden 1970´erne,
gennem lempelser og stramninger, forsøgt at tilpasse landbrugets position i forhold til samfundsudviklingen. Dette har betydet at antallet af bedrifter er faldet, der er sket en halvering af
bedrifter siden 1970, og at de tilbageværende bedrifter er blevet større, se figur 1.2: Antal af
bedrifter fordelt på arealstørrelser.
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Landbrugserhvervets tilpasning til den generelle udvikling af samfundet, har ligeledes medført
at antallet af større landbrugsbedrifter er øget, i forhold til antallet af mellemstore og små bedrifter. En prognose for bedriftsstrukturen i perioden 2001-2015 viser, at der yderligere vil ske
et fald i antallet af heltids- og deltidsbedrifter, mens gennemsnitsarealet for heltidsbedrifter vil
stige fra 87 ha i 2001, til 161 ha i 2015 [L113 2003-04b: kap. 4].
Foruden nedgangen i antallet af bedrifter, har produktionsmønstret i landbrugserhvervet ændret
sig fra at være et multilandbrug, til i højere grad at være bedrifter specialiseret på enkelte produktionsgrene, f.eks. kvæg eller svin. I perioden 1995-2001 er antallet af svin og malkekøer
steget med henholdsvis ca. 88 og 46 procent pr. bedrift [L113 2003-04b: kap. 4].
Den 27. maj 2004 blev tre nye landbrugslove3 vedtaget, dvs. tre nye hovedlove landbruget
skulle reguleres igennem, som alle skulle være med til at tilstræbe en bæredygtig udvikling i
landbruget. Ligeledes er målsætningen at fastholde en betydelig landbrugsproduktion, hvor
lovgivningen på landbrugsområdet giver erhvervet gode muligheder for at tilpasse bedrifts- og
produktionsstrukturen [L113 2003-04b: kap. 2, www.ft.dk1].
Den nye landbrugslovgivning lægger bl.a. op til en flersidig anvendelse, hvor der kan tages
hensyn til både natur, miljø og bevarelsen af landskabelige værdier. Der gives ligeledes mulighed for at ejeren kan drive landbrugsejendommen erhvervsmæssigt eller lade jorderne overgå
mere eller mindre til naturformål.[www.ft.dk]. Landbrugserhvervet får også mulighed for opnå

3

De tre love er følgende: Lov om landbrugsejendomme 2004, lov om drift af landbrugsjorder 2004 og lov om
hold af dyr 2004.
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større råderum med hensyn til at kunne følge strukturudviklingen. Det vil sige, at der sker en
række lempelser i forhold til de gældende regler indenfor erhvervelse, sammenlægning og forpagtning af landbrugsejendomme. Der gives bl.a. mulighed for at den enkelte landmand kun
skal eje én landbrugsejendom med beboelsespligt indenfor hans bedrift, som betyder at beboelsesbygningen på en landbrugsejendom, der ejes lovligt sammen med en anden landbrugsejendom med beboelsesbygning kan frasælges. Afstandsgrænserne ved erhvervelses og sammenlægning beregnes som luftlinieafstande i stedet for via vej, som ligeledes betyder videre rammer for landmanden. [L113 2003-04b: afs. 4.2.1.3]
Landbrugsudviklingen er gået fra et multilandbrug til specialiserede husdyrbrug, samtidig med
at landbruget er blevet til store produktionsanlæg i det åbne land. De nye landbrugslove giver
landbrugserhvervet mulighed for at tilpasse sig markedsvilkårene, der bl.a. tvinger priserne på
landbrugsprodukter ned. Dette nødvendiggør at den enkelte bedrift hele tiden ekspanderes,
både bygnings- og arealmæssigt, for at fastholdet et acceptabelt indkomstniveau [Sørensen, E.
M., 2000: side 326]. Samtidig skal den enkelte landmand, i større og større grad, tage hensyn
til det omgivende natur og miljø, ved den jordmæssige anvendelse.

%2671,1*2*(5+9(59,/$1'=21(1
Det er hovedsageligt landbrugslovens strukturudvikling, der har betydet at det ikke kun er heltidslandbruget, men også i høj grad andet beboelse, dvs. hobbylandbrug og parcelhuse samt
andet erhverv, der har fået mulighed for at placerer sig i landzonen.
Efter indtrædelsen i EF i 1973 og frem til 1986 var landbrugslovens målsætning alene rettet
mod produktionsbrugere. Samtidigt fastlagde landbrugslovens erhvervelsesregler at landbrugsejendomme skulle være forbeholdt landmænd. Det var kun muligt for ikke-landmænd at erhverve landbrugsejendomme, hvis ejendommen eller dens jorder ikke var interessante for landbruget. Det vil sige at hvis en landbrugsejendom blev skønnet uegnet til opretholdelse, dvs.
ikke udgjorde en bæredygtig eller bevaringsværdig bedrift, kunne der ved en ansøgning om
dispensation stilles krav om frasalg af ejendommens jorder. Dette betød at ejendommen blev
udstykkes til bunds. [Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 1998: side 56, Sørensen,
E. M. 2000: side 320] Dette betød en tilfældig bosætning i landzonen, som også kendes i dag,
hvor husdyrproduktionsanlæggene ligger side om side med bosætning og erhverv i landzonen.
Landbrugsloven fik en bredere målsætning i 1986, der foruden at skulle understøtte produktionslandbruget, også skulle bevare en bred variation af ejendomme i jordbrugserhvervet, herunder deltids- og fritidslandbrug, samt tilgodese befolkningen i landdistrikterne [Ministeriet for
Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 1998: side 46 og 56]. Dette kom bl.a. til udtryk ved, at ikkelandmænd, dvs. uden godkendt uddannelse og uden krav om egen drift og hovederhverv, fik
mulighed for at erhverve landbrugsejendomme under 15 ha. i fri handel, uanset beliggenhed og
jordkvalitet. Denne arealgrænse blev i 1989 lempet til 30 ha., hvilket også er gældende i land-
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brugsloven 1999. [Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 1998: side 57-58, Sørensen,
E. M., 2000: side 324]
Ændringerne af landbrugsloven i 1989 betød ligeledes, at der blev åbnet op for at skabe bygningsløse landbrugsejendomme, dvs. at beboelsesbygningerne kunne tillades fraskilt, hvis
ejendommen indgik i samdrift med en landbrugsejendom med bygninger [Ærø, T. et al. 2000:
side 41, Sørensen, E. M., 2000: side 325]. Yderligere blev det muligt for aktie- og anpartsselskaber at erhverve landbrugsbygninger. Dette var bl.a. tænkt som en måde at tilføre unge
landmænd, som ellers ikke havde mulighed for at erhverve store produktionsejendomme med
et almindeligt realkreditlån, kapital udefra. Paradoksalt nok er disse regler fortrinsvist blevet
anvendt af håndværksmestre og lignende, som har ladt firmaet erhverve mindre landbrugsejendomme under 30 ha. Selskabsreglerne blev strammet i 1999, således at det kun er muligt for
énmands- og familieselskaber at erhverve landbrugsejendomme. [Ærø, T. et al. 2000: side 42]
Jordbrugsparceller på under en ha er, inden for de sidste få år, blevet en ny boligform i landzonen, hvilket er en mulighed for hobbylandbrug. Denne boligform skal hovedsageligt være med
til at give landsbyer med færre end 1500 indbyggere, mulighed for at tiltrække nye beboere i de
tyndt befolkede områder i landdistrikterne, ved at kunne tilbyde denne alternative boligform
[Landsplanafdelingen 2003a: side 5]. Ved udlægningen af disse jordbrugsparceller bør inddragelsen af jordbrugsjord begrænses mest muligt, og der bør tages hensyn til de berørte landbrugsejendommes struktur- og arronderingsforhold. Ligeledes bør parcellerne placeres således,
at nabokonflikter mellem eksisterende landbrug og jordbrugsparcellerne undgås. [Landsplanafdelingen 2000a: side 15]
Der skete et afgørende kursskifte i 2002, som gjorde det lettere at anvende landbrugsbygninger
til andet end landbrug. Dette var et klart signal om, at der ikke skulle være restriktioner i forbindelse med mulighederne for udviklingspotentialer i landdistrikterne. [Sørensen, E. M. et al
2004: side 31] Ændringen af planloven i 2002 medførte bl.a. lempelser af landzonebestemmelserne, med det formål at fremme udviklingen af landdistrikterne. Ændringerne betød, at mindre
virksomheder i det åbne land, fik øget mulighed for at udvide deres virksomheder med op til
500 m2, uden først at søge om landzonetilladelse. Yderligere blev det muligt at indrette mindre
butikker på op til 250 m2, og i visse tilfælde en bolig, i de tidligere landbrugsbygninger uden at
søge om landzonetilladelse. [Landsplanafdelingen 2002a: side 4]
Ændringerne i landzonen har betydet at ejendomsudformningen i dag præsenterer forskellige
erhvervstyper samt boligformer. Dette har bl.a. betydet at der i de seneste år har været et stigende fokus på de nabohensyn, såsom lugt-, støj og støvgener, som husdyrproduktionen har
medført de omkringboende. Dette er sket i forbindelse med at husdyrproduktionen og størrelsen af de enkelte bedrifter er blevet øget. Miljøministeren nedsatte i 2003 nabogeneudvalget,
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der havde fokus på problematikken vedrørende nabohensyn bl.a. fra husdyrproduktionens stalde og gødningsopbevaringsanlæg. Udvalget har bl.a. anbefalet ændringer i husdyrgødningsbekendtgørelsen, såsom at skærpe visse afstandskrav til nabobeboelser. Samtidigt anbefaler de
forskning og udvikling inden for kvantificering og afhjælpning af lugtgener fra husdyrproduktion, som gylleseparationsanlæg. [Nabogeneudvalget 2004: side 4, 19 og 20]
Ejendomsudformningen i landzonen har ændret sig fra at hovedsageligt at omfattet heltidslandbruget til en kombination mellem andet erhverv og bosætning. Denne udvikling har betydet at landbrugets store produktionsanlæg, bosætning og andet erhverv ligger side om side i
landzonen. Dette har medført at der kommet større fokus på de nabohensyn, såsom lugt-, støjog støvgener, landbrugets store produktionsanlæg medfører de omkringliggende interesser.

1$785
Der er kommet flere og flere natur- og miljøinteresser til syne i det åbne land i de seneste år,
eksempelvis vandmiljøplan II (VMP II) og kampen for rent drikkevand. Denne udvikling,
kampen om anvendelsen af arealer i landzonen, ses også i de nogle af seneste tiltag og udspil
på miljøområdet. Et eksempel er i oppositionspartiernes forslag til VMP III, fra marts 2004, der
bl.a. indeholdt et ønske om, at 30 procent af Danmarks areal skulle udlægges til naturområder
inden 2025, hvilket præsidenten for landbrugsrådet mente, ville koste landbruget dyrt både i
arbejdspladser og udflytning af produktion, hvis det skulle gennemføres [www.mex.dk].
Miljø- og naturinteresserne omfatter primært interesser i at beskytte og bevare en række naturressourcer som vand, jord og luft. I relation til landbruget er det navnlig vandmiljøet der er i
fokus, både grund- og overfladevand. Ligeledes er der en række interesser knyttet til bevarelse
og genetablering af arternes mangfoldighed og de landskabelige interesser. Generelt tilsigter
natur- og miljøinteresserne en mindre intensiv drift at landbrugsjorderne. [Anker H. T. 1996:
s.27]
Vi har valgt at skelne mellem natur- og miljøinteresserne, således at miljø omhandler beskyttelsen og bevarelsen af naturressourcerne, dog med fokus på vandmiljøet, og natur omhandler
beskyttelsen af dyre- og plantearter, samt bevaring af de landskabelige kulturværdier. Hensigten er at belyse om disse forskellige interesser påvirker landbrugets arealanvendelse og om der
er interessekonflikter mellem disse og landbrugserhvervet.
Grundet de naturgivne forhold i Danmark, der egner sig godt til landbrug, sammenholdt med
den samfundsmæssige tilskyndelse til intensivering af landbrugsproduktionen, har Danmark
opnået at være et af de lande i Europa der i forhold til landets areal har det mindste areal med
natur. [Wilhjelmudvalget 2001: side 5]
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Forringelsen af naturen er et udtryk for en positiv velstandsudvikling, gennem de seneste 150200 år, hvor vi samtidig med en femdobling af befolkningen, har formået at sikre et historisk
højt niveau for det enkelte menneskes velstand [Wilhjelmudvalget 2001: side 5]. Dette har dog
medført, at naturen og den biologiske mangfoldighed har lidt et knæk i en negativ retning, bl.a.
igennem radikale skift i arealanvendelsen for mange arealer som følge af intensivering og effektivisering i landbrug og skovbrug, herunder dræning af vådområder og dyrkningsjord, omlægning af ekstensive græsningsmarker til dyrkningsmarker samt øget anvendelse af gødning
og pesticider. [Wilhjelmudvalget 2001: side 6]

1$785%(6.<77(/6(6/29(16%(67(00(/6(5
Selvom naturen i Danmark er under pres, hovedsageligt fra landbrugserhvervet, har Danmark
alligevel en lang tradition for beskyttelse af natur- og landskabsværdier. Dette er udtrykt gennem egentlig naturbeskyttelseslovgivning såvel som i reguleringen af forskellige former for
arealanvendelse [Anker, H. T. 2001a: side 215]
Naturbeskyttelsesloven, stammer tilbage fra miljølovsreformen i starten af 1990erne, hvor bl.a.
naturfredningsloven, naturforvaltningsloven og sandflugtsloven blev moderniseret og sammenskrevet til lov om naturbeskyttelse [Anker, H. T. 2001a: side 216]. Samtidig styrkedes den generelle beskyttelse af visse naturtyper og såkaldte småbiotoper [L70 1991-92: spalte 99], da der
gennem tiden er sket en kraftig reduktion af naturområder i Danmark, og dermed af levesteder
for vilde dyr og planter. Enge og moser er blevet drænet, lavvandede søer og fjorde er blevet
afvandet, og vandløbsregulering, byudvikling og vejanlæg mm har bidraget til naturområdernes tilbagegang. [www.sns.dk1]
Den nugældende naturbeskyttelseslovgivning kan siges at have tre overordnede formål:
x Den traditionelle beskyttelse eller bevarelse af natur,
x den mere fremadrettede naturgenopretning eller –forvaltning, samt
x sikringen af befolkningens adgang til naturen. [Anker, H. T. 2001a: side 218]
Der blev dog fremhævet yderligere to hovedformål i naturbeskyttelsesloven i 1992, nemlig en
forøgelse af skovarealet, samt bekæmpelse af sandflugt. [Anker, H. T. 2001a: side 218]

*(1(5(//(%(6.<77(/6(6%(67(00(/6(5
Den generelle beskyttelse af naturtyper, blev indført i naturfredningsloven i 1972, hvorefter
visse naturtyper har været omfattet af en generel beskyttelse, således at det ikke uden tilladelse
fra det pågældende amtsråd, må foretages indgreb og ændringer, der kan ændrer områdernes
naturtilstand. Med baggrund i en fremskreden forringelse og reduktion af de udyrkede eller
ekstensivt udnyttede naturarealer, er denne generelle beskyttelse udvidet mange gange, til at
omfatte flere naturtyper, og senest i 1992 til også at omfatte ferske enge og overdrev samt stenog jorddiger. [L70 1991-92: spalte 1403 og 1422]
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I dag omfatter beskyttelsen bl.a. søer, vandløb, heder, moser, strandenge, strandsumpe, ferske
enge, overdrev m.v., samt sten- og jorddiger, klitfredede arealer og fortidsminder, jf. naturbeskyttelsesloven 2002 kap. 2. Yderligere beskyttes strande, søer og åer, skove, fortidsminder og
kirker ved beskyttelseslinier, hvor indenfor der gælder en række individuelle regler, jf. naturbeskyttelsesloven 2002 kap. 2. Til disse er der dog i nogle tilfælde en række undtagelser, eksempelvis landbrugsmæssig drift og driftsbygninger, der er nødvendige for jordbrugs- og fiskerierhvervene.

)5('1,1*
Omkring 4,7 procent af Danmarks areal er fredet. Fredningerne har betydet at disse områder,
og deres natur-, kultur- og landskabsinteresser, har kunnet bevares i den ønskede tilstand.
[Skov og Naturstyrelsen 2000: afs. 3]
Den traditionelle naturfredning er kendt fra naturfredningsloven fra 1917. Trods det at det offentlige efterhånden har fået mange andre muligheder for at regulere udviklingen i det åbne
land, samt den udvidelse der er sket i de generelle reguleringer, er fredningerne forblevet et
centralt instrument til gennemførelsen af dansk fredningspolitik. Dette skyldes ikke mindst, at
en konkret fredning, er den stærkeste offentlige regulering der kan pålægges fast ejendom.
[L70 1991-92: spalte 1470]
En fredning kan indeholde såvel bestemmelser om bevaring, det vil sige forbud mod ændringer
af den hidtidige tilstand og drift, som påbud om at foretage eller tåle en ændring for at opnå
den tilstand, som er formålet med fredningen. [L70 1991-92: spalte 1470] En fredning går dog
som regel ud på at bevare et område som det er. Det kan bl.a. ske ved at forbyde tilplantning,
bebyggelse, jagt og færdsel, eller give befolkningen ret til at færdes i området. En fredning kan
også fastsætte krav til vedligeholdelse og pleje af området eller at en bestemt naturtilstand eller
udsigt skal genskabes. [www.sns.dk2]
Ved en fredning af et område opstilles ofte retningslinier for bestemte plejeforanstaltninger.
Naturpleje udføres på arealer der er offentligt ejede, fredede og på arealer beskyttet af naturbeskyttelsesloven af hensyn til kultur- og naturværdier. I disse områder er det kun muligt at oprette den ønskede naturtilstand gennem aktiv pleje. Naturpleje kan have mange formål, bl.a. at
sikre dyre- og plantearter, der er truede eller som kræver særlige hensyn for at kunne overleve
på stedet, eller at beskytte fortidsminder og historiske mindesmærker mod visuel sløring eller
direkte ødelæggelse grundet tilgroning eller nedslidning. [www.sns.dk3]
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,17(51$7,21$/(1$785%(6.<77(/6(6205c'(5
Over alt i Europa er naturen under pres, og planter og dyr går tilbage i antal og udbredelse.
Natura2000 er et økologisk netværk af beskyttede naturområder, der består af habitat- og fuglebeskyttelsesområder i hele EU.
Formålet med områderne er at bevare den biologiske mangfoldighed og forhindre forringelser
af biodiversiteten, både i nationalt og i europæisk regi. I Danmark kaldes områderne for internationale naturbeskyttelsesområder, og omfatter også Ramsarområder, da disse områder er en
del af fuglebeskyttelsesområderne. [www.sns.dk4]
Habitatområderne er områder der skal være med til at genoprette og bevare vores natur. Det
være sig natur der er i fare for at forsvinde, natur med begrænset udbredelse og natur der er
karakteristisk for bestemte områder i Europa. I Danmark findes der 254 habitatområder, der
sammenlagt dækker et areal på 11.100 km2, dog er hovedparten af disse områder hav og kun
omkring 3.150 km2 på land, tæt ved kysten. Hvert områder er udpeget med det formål at beskytte bestemte naturtyper og arter af dyr og planter. Det være sig planter der er truede og sårbare, sjældne eller de der kun lever inden for små områder. Omkring 9.200 km2 af habitatområderne er samtidig udpeget som fuglebeskyttelsesområde. [www.sns.dk5]
Fuglebeskyttelsesområderne er områder hvor sjældne og truede ynglefugle, eller ynglefugle
som er følsomme over for ændringer af levesteder beskyttes, og områder hvor fugle som regelmæssigt besøger Danmark for at fælde fjer, raste under trækket eller overvintre skal beskyttes [www.sns.dk6]. I Danmark findes 112 fuglebeskyttelsesområder, der dækker et areal på i
alt 12.250 km2, hvoraf hovedparten findes på havet, eller tæt ved kysten, hvor de også medtager strandenge og andre naturarealer. Der er omkring 2.600 km2 fuglebeskyttelsesområde på
land. Hvert område udpeges for at beskytte bestemte fuglearter. Formålet er at beskytte og forbedre vilkårene for de vilde fuglearter i EU. [www.sns.dk7]
Ramsarområderne er vådområder der beskyttes, fordi de har særlige betydning for fugle. Områderne, hvor hundredtusinder af fugle opholder sig, en stor del af året, er beliggende langs de
danske kyster, og har international betydning og skal derfor beskyttes [www.sns.dk8]. De 27
danske Ramsarområder, omfatter i alt 7.400 km2, hvor af de 1.400 km2 er på land, dvs. strandenge eller andre arealer der grænser op til de beskyttede vådområder. Alle danske Ramsarområder indgår som dele af fuglebeskyttelsesområderne, hvorfor de også indgår i Natura2000.
[www.sns.dk9]
Naturbeskyttelsesloven fra 2002 indeholder en række bestemmelser der indebærer eller giver
mulighed for at beskytte de naturtyper og levesteder, der er omfattet af habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiverne. Der har været tvivl om, om denne implementering har været vidtrækkende
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nok, altså hvorvidt habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiverne er fuldt ud implementeret i dansk
lovgivning. Det forholder sig nemlig således, at man med naturbeskyttelsesloven 2002 kun har
mulighed for at gribe ind over for igangværende aktiviteter, der forringer eller forstyrrer naturtypen eller levestedet, ved løbende at indgå aftaler med ejerne om driften eller gennemførselen
af fredninger og lignende.
En redegørelse fra Kammeradvokaten, baseret på en række EU-domme fra år 2003, viser at der
er behov for at justere den danske lovgivning. Det konkluderes i redegørelsen, at det bl.a. er
afgørende for om en medlemsstat har gennemført direktiverne korrekt, om der er skabt den
nødvendige præcise retlige ramme, for gennemførelsen af de nødvendige bevaringsforanstaltninger. Dette indebærer også at allerede eksisterende aktivitet i et område, der forsager forringelser eller betydelige forstyrrelser, skal omfattes af de nødvendige bevaringsforanstaltninger.
Medlemsstaterne er derfor forpligtede til at sikre sig, at reglerne også omfatter aktiviteter, der
ikke kræver en forudgående godkendelse, som eksempelvis fiskeri og landbrug, såfremt disse
aktiviteter vil kunne føre til forringelser eller betydelige forstyrrelser. [L146 2003-04: afs.
2.1.1]
Med vedtagelsen af miljømålsloven i december 2003, fastlagde man de danske rammer for
planlægning inden for de internationale naturbeskyttelsesområder. Dermed pålagdes Amtsrådene at udarbejde Natura2000-planer, bl.a. indeholdende mål for naturtilstanden og et indsatsprogram indeholdende en beskrivelse af hvordan de fastsatte mål skal opnås, for de internationale naturbeskyttelsesområder, på land og inden for den kystnære del af de nye vanddistrikter.
Yderligere pålagdes det Amtsrådet at sikre gennemførelsen af det vedtagne indsatprogram, jf.
miljømålsloven 2003 afs. III.
Miljømålsloven 2003 lagde derimod ikke op til hvilke muligheder amtsrådet har for at sikre en
sådan gennemførelse af et indsatsprogram. Dette tilsigtes med bl.a. med ændringerne til naturbeskyttelsesloven, dvs. lov om ændring af lov om naturbeskyttelse m.fl. 2004. Denne indeholder bl.a. hjemmel og pligt til, for amtsrådet, i særlige tilfælde, at beslutte foreløbigt at pålægge
ejeren af en ejendom, i eller uden for de internationale naturbeskyttelsesområder, de driftsændringer og andre foranstaltninger, der er nødvendige for at undgå varige forringelser af de naturtyper og levesteder, eller væsentlige forstyrrelser af de arter, for hvilke områderne er udpeget, hvis skaderne ikke kan afværges gennem aftale eller på anden måde [L146 2003-04: afs.
2.1.2]. Disse afgørelser kan efter omstændighederne have karakter af ekspropriation, og kan
kun ske mod fuld erstatning, dette gælder også selvom mange ejendomme bliver omfattet til
relativt ensartede krav til driften, eksempelvis drænings- eller gødskningsforbud. Også ved
indgreb der ikke har karakter af ekspropriation, foreslås det at der betales erstatning, såfremt
der dokumenteres tab [L146 2003-04: afs. 2.1.3.2]. Tilsvarende er tilfældet for krav stillet efter
miljøbeskyttelsesloven 2001 § 26 a, til opfyldelse af indsatplaner i forbindelse med beskyttelse
af drikkevandsressourcerne.
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Bestemmelserne skal supplere de gældende regler, således at den retlige ramme for opfyldelse
af Danmarks forpligtelser, bliver i overensstemmelse med de krav, som EU-domstolen har tilkendegivet følger af habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiverne. [L146 2003-04: afs. 2.1.1]
Det kan siges at det der forsøges gennemført med Natura2000-områderne, er et tiltag parallelt
med indsatsplaninstrumentet og de virkemidler der skal anvendes til at gennemføre en beskyttelse af drikkevandsressourcen, blot med fokus på de internationale naturværdier. Dette er en
klar indikation af, at naturen vægtes højere og højere, specielt i forhold til landbruget og dettes
arealanvendelse.

,17(5(66(.21)/,.7(50(//(0/$1'%58*(72*1$785(1
Velstands- og befolkningsudvikling har medført at naturen og den biologiske mangfoldighed
har lidt et knæk i negativ retning, bl.a. som følge af intensivering og effektivisering af land- og
skovbrug. Denne intensivering i arealanvendelsen har medført at en lang række arter af vilde
dyr og planter, som de naturgivne forhold i Danmark tidligere har kunnet give plads til, nu er
enten akut truede og sårbare, eller uddøde. Siden 1850 er ca. 340 arter uddøde i Danmark, størstedelen som følge af menneskelig aktivitet. [Wilhjelmudvalget 2001: side 6]
Til trods for at der igennem de sidste 20-30 år er ydet en stadig større indsats for at beskytte
den tilbageværende natur og nedsætte miljøpåvirkningerne i Danmark såvel som internationalt,
er tilbagegangen fortsat de seneste 20 år, og kvaliteten af Danmarks natur og biodiversitet har
aldrig tidligere været så ringe. Årsagerne hertil skal findes i at naturen generelt har for lidt
plads, at den indeholder for mange næringsstoffer og for lidt vand, samt at naturarealerne er
opsplittede. [Wilhjelmudvalget 2001: side 5]

0,/-
Inden for området miljø, er det især vandmiljøet der påvirker landbrugets arealanvendelsesmuligheder. Størstedelen af grundvandet dannes under landbrugets dyrkede arealer, hvorfor problematikken om rent drikkevand, har indflydelse på rigtig mange landbrugs bedrifter. Dette er
et eksempel på den konflikt der er mellem landbruget og miljøinteresserne i landzonen, og som
har medført at der er vedtaget, og til dels også gennemført, en række tiltag, som påvirker landbrugets arealanvendelse til fordel for miljø- og naturhensyn. Nogle af de tiltag der har haft til
formål at beskytte vandmiljøet, er henholdsvis VMP I og II og som sidste skud på stammen
VMP III.

9$1'0,/-3/$1,2*,,
Et af de tiltag der har åbnet op for muligheden for at påvirke landbrugets arealanvendelse er
VMP II. VMP II er en opfølgning på VMP I fra 1987 og Handlingsplan for et bæredygtigt
landbrug fra 1991.
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I VMP I fra 1987, blev der opstillet konkrete mål for hvor meget kvælstof- og fosforudledningen til vandmiljøet skulle nedbringes. Målene var en reduktion på 50 procent på kvælstof, fra
260.000 tons N om året til 127.000 tons N og 80 procent på fosfor, dvs. en reduktion af tabet af
fosfor med 4.000 tons pr. år, indenfor en treårs periode. [Anker, H. T. 1996: 109, Kristensen, P.
et al. 2001: side 26]
For at opfylde målsætningen blev fokus lagt på landbrug, kommunale rensningsanlæg og industriens særskilte spildevandsudledninger. Der blev fokuseret på de samlede udledninger til
vandmiljøet, dvs. både til overflade- og grundvand, ved beregninger af udledningsreduktionerne. [Anker, H. T 1996: side 109] For landbruget vedkommende indførtes bl.a. regler om obligatorisk sædskifte og gødningsplaner med 65 % grønne marker. [Kristensen, P. et al. 2001:
side 26] Yderligere nævnte planen at der skulle ske strukturelle tiltag, hvilke ikke blev præciseret, men der blev henvist til den marginaljordsstrategi som Miljøministeren skulle fremlægge
den 1. marts 1987. [Anker, H. T 1996: side 110] I 1990, blev det dog klarlagt at de ønskede
mål ikke kunne opnås med de tilgængelige styringsmidler. Derfor blev der i 1991, vedtaget en
handlingsplan for en bæredygtig udvikling på landbrugsområdet, hvor i der bl.a. skete en skærpelse af kravene for udnyttelse af husdyrgødning. På denne måde blev tidsfristen for det i VMP
I fremsatte formål, udskudt til omkring årtusindskiftet. [Anker, H. T. 1996: side 113 og 114,
Kristensen, P. et al. 2001: side 16]
VMP II indebar iværksættelse af en lang række virkemidler, med det formål at nå reduktionssmålet fra 1987 inden udgangen af 2003. Målet var at den samlede udvaskning af kvælstof
skulle reduceres med 49 %. Allerede inden udgangen af 2003, viste prognoser at det samlede
resultat af vandmiljøplanerne og udviklingen af landbruget i øvrigt, ville resultere i en reduktion af udvaskningen af kvælstof med i alt 48 %, hvilket er meget tæt på den oprindelige målsætning. [Danmarks Miljøundersøgelser et al. 2003a: side 4 og 5]
Siden vedtagelsen af VMP II i 1998, er der blevet foretaget en række ændringer og stramninger
af planlægningen og arealreguleringen af landbruget, med det formål at nedsætte landbrugets
udvaskning af kvælstof. Som en del af dette er landbrugets generelle harmoniforhold blevet
skærpet, der er sket en stramning af gødningsnormerne og der er indført strengere krav til udnyttelsen af kvælstof i husdyrgødning. Samtidig er der med VMP II tilført flere midler til natur
og miljøområdet, eksempelvis til naturgenopretning, etablering af våde enge, skovrejsning og
miljøvenlige jordbrug. [Willeberg, K. L. 2000: side 161]
VMP II, og implementeringen af vandrammedirektivet i dansk lovgivning, har gjort det muligt,
i områder hvor en speciel indsats er nødvendig for at beskytte drikkevandsressourcen mod forureningstrusler, at foretage en geografisk differentieret regulering af landbruget, som er bindende for den enkelte lodsejer, igennem indsatsplaninstrumentet, jf. vandforsyningsloven 1999.
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Indsatsplaninstrumentet er hovedsagelig baseret på frivillige aftaler, således at myndighederne
i samarbejde med den enkelte lodsejer finder en frivillige løsning på forureningsproblemet.
Nogle af de løsningsmuligheder der er til rådighed, i forbindelse med ekstensivering af landbrugsområder, er ordningerne om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger og skovrejsning. Aftalerne med den enkelte lodsejer strækker sig som regel over en begrænset periode,
hvorfor denne ordning ikke er en holdbar løsning, hverken tidsmæssigt eller økonomisk, men
kun fokuserer på indsatsen der udføres lige nu og her. Dette er ensbetydende med at aftalerne
skal forhandles igen og igen, hvorfor den økonomiske byrde fortsætter i det uendelige. [Berentzen, J. S. et al.: 2004]
Myndighederne har dog mulighed for, og skal som følge af vedtagelsen af miljømålsloven i
december 2003, foretage ufrivillige rådighedsindskrænkninger, mod fuld erstatning, i tilfælde
hvor landmanden ikke ønsker at samarbejde. Det vil sige i tilfælde, hvor det er nødvendigt at
pålægge dyrkningsrestriktioner for at sikre drikkevandsressourcerne, da der skal udarbejdes og
gennemføres indsatsplaner for alle indsatsområder der er udpeget i regionplanen. Denne beskyttelsesindsats vil omfatte store landbrugsarealer i den nærmeste fremtid.
Samlet set har VMP II medvirket til en intensivering af reguleringen af landbrugets miljøforhold, hvilket dog kun i begrænset omfang søges gennemført via planlægning og arealregulering, men hvor der lægges hovedvægt på frivillige ordninger. [Willeberg, K. L. 2000: side 161]

9$1'0,/-3/$1,,,
Nogle af de områder regeringen fokuserer på, med VMP III, der afløser VMP II, er bl.a. en
reduktion af næringstilførslen fra landbruget, herunder både emissionen af ammoniak og udvaskning af nitrater, samt en strategi for nedbringelse af fosforudledningen fra landbruget.
[Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2003: side 5]
Formålet med VMP III er at mindske forureningen af vandmiljøet [Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri, 2003: side 5] og bidrage til at øge de danske naturværdier [Danmarks
Miljøundersøgelser et al. 2003b: side 5 og 6]. Der skal gennemføres en målrettet indsats, for at
reducere landbrugets udledning af fosfor, ved hjælp af frivillige aftaler, jordfordeling, opkøb af
landbrugsjorder og ekspropriation. Det er vigtigt at både de juridiske og de økonomiske virkemidler, inklusiv muligheden for at udbetale erstatning til lodsejere, er til stede, hvis der skal
være mulighed for at gennemføre disse ændringer i arealanvendelsen. [Andersen, J. M. et al.
2003: side 9]
´9LJHQQHPI¡UHUHQPnOUHWWHWLQGVDWVIRUDWUHGXFHUHODQGEUXJHWVXGOHGQLQJDIIRVIRU2JVn
SULRULWHUHUYLYLUNHPLGOHUGHUNDQDQYHQGHVPnOUHWWHWIHNVYnGRPUnGHURJEHVN\WWHOVHV]RQHU
RPNULQJVnUEDUHQDWXURPUnGHU0HGDQGUHRUGV WWHUYLLQGKYRUQDWXUHQRJPLOM¡HWKDUEH
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KRYIRUGHW%nGHSnQDWLRQDOWRJORNDOWQLYHDX´ Udtalte Miljøminister Hans Chr. Schmidt
[www.mim.dk]. Formålet er også at leve op til de forpligtelser Danmark har ved implementeringen af Habitat- og Vandrammedirektivet. [Andersen, J. M. et al. 2003: side 5-6]
Nøgleelementerne i gennemførelsen af en reduktion af næringstilførslen fra landbruget, kombineret med en generel styrkelse af naturværdier, er udtagning af landbrugsarealer i omdrift,
specielt i ådale, og etablering af dyrkningsfrie bræmmer, til beskyttelse af vandløb og småbiotober i det dyrkede land. Det er dog nødvendigt med bræmmer bredere end de i vandløbsloven
to meter, hvis der skal opnås en effekt [Andersen, J. M. et al. 2003: side 7], hvorfor der i VMP
III opereres med 10 meter dyrkningsfrie randzoner langs vandløb og søer. Disse skal etableres
ved frivillig omplacering af brak langs søer og vandløb. Yderligere indføres et MVJ-tillæg til
dyrkningsfrie randzoner, der etableres langs vandløb og søer. [www.vmp3.dk]
´0HGGHWUHWWHPL[DIHIIHNWLYHYLUNHPLGOHUVLNUHUSODQHQHWUHQWYDQGPLOM¡HQULJQDWXURJ
GDQVNHDUEHMGVSODGVHU9LV WWHUQ\HPnOIRUUHGXNWLRQDINY OVWRIXGYDVNQLQJHQRJYLInUGHQ
I¡UVWHYDQGPLOM¡SODQPHGHQV\VWHPDWLVNIRUVNQLQJVLQGVDWVSnPLRNUPRGPLOM¡XGIRU
GULQJHUQHIUDJ\OOHRJIRVIRU-HJHURJVnPHJHWWLOIUHGVPHGDWSDUWLHUQHEDJSODQHQHUHQLJH
RPDWVW\UNH¡NRORJLHQPHGHWPDVVLYWIRUVNQLQJVSURJUDPSnPLRNU6DPPHQPHGHQ
VW\UNHWLQGVDWVIRULQQRYDWLRQRJDIV WQLQJO JJHUYLUDPPHUQHIRUIUHPWLGHQV¡NRORJLVNHSUR
GXNWLRQ9DQGPLOM¡SODQ,,,HUVDPOHWVHWHWVROLGWJUXQGODJIRUHWE UHG\JWLJWODQGEUXJLEDODQ
FHPHGEnGHQDWXURJQDERHU´ udtaler fødevareminister Mariann Fischer Boel. [www.mim.dk]
Alt i alt indeholder aftalen om VMP III, en række tiltag der skal gennemføre en bred indsats for
at nedbringe landbrugets påvirkning af vandmiljø, natur og naboer. Dette søges gennemført
bl.a. ved at pålægge landbruget afgifter, hvilke tilbageføres via nedsættelse af jordskatterne, og
gennem tilskud fra frivillige støtteordninger, skærpelse af reglerne for efterafgrøder, skærpelse
af kravene til udnyttelsen af kvælstof i husdyrgødningen, samt ved forskning i at begrænse
lugtgener, nedbringe fosforoverskud og –udledning, samt forbedre metoder til gyllehåndtering.
[www.vmp3.dk]

,17(5(66(.21)/,.7(50(//(0/$1'%58*(72*0,/-(7
Som skrevet i det ovenstående, er det, på miljøområdet, især vandmiljøet der påvirker landbrugets arealanvendelsesmuligheder. Det er dog muligt at skelne mellem overfladevand, det vil
sige søer og åer, og grundvand, hvilket i denne forbindelse paralleliseres med drikkevand, i
forbindelse med varetagelsen af disse interesser.
Problemstillingen er dog den samme, for både overflade- og grundvand, at landbruget forurener og forringer tilstanden af vandmiljøet, med gødning og sprøjtemidler, for at øge produktionskapaciteten. Landbruget har behov for effektivisering ved hjælp af disse midler, hvis landbruget skal kunne overleve som et indbringende erhverv. Samtidig er vandforsyningen i Dan-
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mark hovedsageligt baseret på grundvand, der anvendes i stort set urenset form, hvorfor der
sigtes på et generelt højt beskyttelsesniveau for alt grundvand. [Anker, H. T, 2001b: side 275]
Regeringens målsætning er: ”… DWYLL'DQPDUNIRUWVDWVNDONXQQHDQYHQGHXUHQVHWJUXQGYDQG
VRPGULNNHYDQGRJDWEHIRONQLQJHQLNNHHULWYLYORPGULNNHYDQGHWVNYDOLWHWLIRUKROGWLOUHVWHU
DIEHN PSHOVHVPLGOHUDQGUHNHPLVNHVWRIIHURJPLNURELRORJLVNIRUXUHQLQJ´ [Miljøstyrelsen
2003, side 17]

236$0/,1*
Af det ovenstående er det tydeligt at se at der er forskellige interesser der har indflydelse på
arealanvendelsen i landzonen. På den ene side har vi landbruget med dets ret frie strukturudviklingsmuligheder, som tilmed fordelagtiggøres endnu mere af de nye landbrugslove, samtidig med at der åbnes op for stigende bosætningsmuligheder i det åbne land, ikke kun for private, men også for mindre erhverv og gårdbutikker. Det i sig selv skaber problemer i form af eksempelvis husdyrbrugenes lugtforurening.
Samtidigt har vi et landbrugserhverv som er på vej til stordrift i form af deciderede fabriksproduktioner, som kan/vil medføre store lokale miljøproblemer for miljø- og natur, såfremt de er
placeret i sårbare områder. På det seneste er der dog til en vis grad åbnet op for at man kan lave
en geografisk differentieret indsats hvor den jordbrugsmæssige udnyttelse kan reguleres på
markniveau. Indtil videre er det dog kun over for nitrat, og i visse tilfælde pesticidindsatser, at
der kan gribes ind. Der er dog, som ovenfor anført, lagt op til tilsvarende indsatser for visse
dele af naturbeskyttelsen, men spørgsmålet er om det rækker til at løse de interessekonflikter
der findes mellem natur, miljø og jordbrugsmæssig udnyttelse af arealerne i landzonen.
Problematikken med konflikter mellem natur, miljø og landbrug har dog været anerkendt i
nogle år. Allerede i 1996 blev det påpeget at der er behov for at lave en lokaliseringsplanlægning for husdyrbrugproduktionen i Danmark. En sådan lokaliseringsplanlægning kendes i dag
fra industriområdet, hvor placeringsmuligheder for særligt forurenende virksomheder er udpeget i regionplanen. En lokaliseringsplanlægning vil gøre det muligt at lede husdyrproduktionen
hen, hvor det af hensyn til naturen og miljøet er mest hensigtsmæssigt. Samtidigt vil en sådan
planlægning give husdyrproducenten investerings- og udvidelsessikkerhed.
Opfattelsen af at en lokaliseringsplanlægning er nødvendigt er siden 1996 dog ikke blevet implementeret i den overordnede landbrugspolitik. Det er stadig opfattelsen at husdyrproduktionen ikke betragtes som en produktion, der kræver særlige omgivelser eller foranstaltninger,
hvorfor den stadig som udgangspunkt kan etableres frit i hele det åbne land.
Der er dog alligevel ved at ske et lille skred i den rigtige retning. I landsplanredegørelsen fra
2003 påpeges det at: ´«HQIUHPWLGLJGLIIHUHQWLHUHWDUHDODQYHQGHOVHYLOY UHHQYLJWLJIRUXG

- 30 -

Kapitel 1 – Landzonen for landbruget

V WQLQJIRUDWRSQnGHVW¡UVWHPLOM¡RJYHOI UGVJHYLQVWHULIUHPWLGHQVODQGEUXJ´ [Landplanafdelingen 2003b: side 74].
Samtidigt påpeges det at gennem amternes registreringer på eksempelvis miljøområdet og i
regionplanlægningen, er det muligt at udarbejde et materiale, der kan bidrage til at forudse hvor
der kan opstå konflikter mellem landbruget, beboelse og varetagelse af natur- og miljøinteresser. [Landplanafdelingen 2003b: side 74].
Endvidere er der nedsat et regionplanudvalg med det formål at redegøre for en fremtidig forenkling og udvikling af regionplanlægningen. Det skal bemærkes at udvalgsarbejdet pt. afventer det endelige resultat af den nuværende strukturdebat. En af opgaverne for regionplanudvalget er at styrke regionplanen som redskab til at afveje, koordinere og planlægge for de mange
interesser og hensyn, der knytter sig til brugen af arealerne i det åbne land samt i forhold til
byområderne. I dette arbejde skal der tages højde for regionplanen som grundlag for en sammenfattende, prioriteret planlægning for landbrug, natur og miljø. [www.regionplanudvalget
.dk1] Dette sker fordi de nuværende udpegninger, i denne sammenhæng udpegningen af særligt værdifulde landbrugsområder og områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, i forhold til landbrug og natur i regionplanerne ikke er tænkt at skulle tage højde for den skærpede
arealkonkurrence i landzonen, da tankegangen bag disse udpegninger blev udviklet i en tid,
hvor der især skulle planlægges for byvækst og udbygning af vores infrastruktur. [www.region
planudvalget.dk2]
Udpegningerne giver med andre ord ikke det fulde billede af landbrugs- og naturinteressernes
omfang, da der også kan forefindes naturinteresser i de særligt værdifulde landbrugsområder
og omvendt. Det bevirker at regionplanlægningen kun vanskeligt kan give en tilstrækkelig og
konkret oversigt over de samlede samfundsmæssige arealinteresser der findes i det åbne land.
Dette medfører vanskeligheder i at identificere og løse arealanvendelseskonflikter i det åbne
land.
Ovenstående er et eksempel på et af de arealanvendelsesproblemer der er i landzonen. Da interesserne ikke er opdelt, som de er i byen, er der en evig kamp om hvem der skal have lov til at
udvikle sig, på bekostning af andre interesser. Vi finder det interessant at man har valgt at lade
landzonen blive en ”kampzone”, i stedet for at gøre op med den traditionelle opfattelse af landzonen for landbruget, og derved skabe en måde hvor der opnås en prioriteret plads til alle interesser.
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352%/(0)2508/(5,1*
Den overordnede ramme for projektet er arealanvendelsen i landzonen og de konflikter der er
mellem landbrugserhvervet og interesserne inden for natur, miljø samt bosætning og erhverv,
som vælges samlet under betegnelsen nabohensyn. Derfor vælger vi at se bort fra at der findes
andre interesser i landzonen end landbrug, nabohensyn, miljø og natur, hvorfor disse interesser
efterfølgende betegnes interesserne i landzonen.
Som redegjort for i foregående kapitel, er der, specielt i de seneste år, blevet flere og flere interesser der gør krav på areal i landzonen. Ofte fremstilles disse konflikter som et valg, hvor der
skal vælges side, så den ene interesse ”YLQGHU” over den anden. Det er sjældent, at det tages
med i betragtningerne, at verden ikke kun består af sort og hvidt, og at alle interesserne i landzonen er værdifulde for samfundet. Problemerne består i de sammenstød, der er mellem landbruget og de andre interesser i landzonen. Problematikken omkring at finde en løsning, er ikke
at vælge hvilke interesser, der skal vælges til, på bekostning af at andre interesser vælges fra,
men at finde en løsning, der giver plads til udvikling af alle interesserne i landzonen, både inden for landbrug, natur, miljø, bosætning og erhverv.
I den seneste tid er såvel lagt op til som sket en række ændringer af såvel plan- og reguleringssystemet som lovgivningen, inden for områderne landbrug, natur, miljø og nabohensyn. Disse
ændringer har resulteret i eksempelvis en opdeling af landbrugsloven i tre nye love, en ny naturbeskyttelseslov, en ny skovlov, ændringer af vandressourceplanlægningen og meget mere,
hvilket vi finder interessant, da disse ændringer og nyskabelser har eller vil få indflydelse på
håndteringen og varetagelsen af interesserne i landzonen.
Med udgangspunkt i landbrugserhvervet, vælger vi at fokusere på de store husdyrproduktioner,
da disse er en af de væsentligste faktorer, der skaber problemer i landzonen, eksempelvis i
form af lugt-, støj- og støvgener for naboer, i forbindelse med forurening af vandmiljøet og
pladsmangel for udviklingen af naturinteresserne. Den strukturudvikling der er sket inden for
landbruget over de sidste år, og som fortsætter i fremtiden, jf. afsnit 1.2, hvor produktionen
øges, samtidig med at den samles i væsentlig større enheder, hvilket der yderligere lægges op
til i den nye landbrugslovgivning, gør ikke de aktuelle problemer mindre.
Ud fra ovenstående betragtninger, er det centrale problem lokaliseringen af fremtidens husdyrproduktioner, hvilket også fremgår af både Landsplanredegørelsen fra 2003 og af Regionplanudvalgets arbejdsopgaver jf. ovenstående kapitel. Selv om problematikken omkring de modstridende interesser i landzonen er offentligt kendt, er problemet tilsyneladende endnu ikke løst
og det uddybes ikke tilstrækkeligt, hvordan konflikterne mellem natur, miljø og landbrug i
landzonen minimeres.
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Fremover i projektet fokuseres der, ved lokalisering af husdyrproduktionen i landzonen, på
henholdsvis lokaliseringen af bygninger, og landbrugserhvervets anvendelse af jorder i landzonen. Lokalisering af bygninger kan være et problem i forhold til lokalområdet, hovedsageligt i
forbindelse med naboer og sårbare naturområder. Mens landbrugserhvervets anvendelse af
jorder i forhold til interesser som miljø, natur og naboer, kan betragtes som et regionalt problem, da dette omhandler de overordnede overvejelser omkring den fremtidige lokalisering af
landbrugsproduktionen i landzonen.
Dette leder frem til projektets problemformulering:
.DQPDQJHQQHPSODQRJUHJXOHULQJVV\VWHPHWKnQGWHUHGHQIUHPWLGLJHORNDOLVHULQJDIKXVG\U
SURGXNWLRQHQLODQG]RQHQLIRUKROGWLOQDWXUPLOM¡RJQDERKHQV\QVnOHGHVDWKXVG\USURGXNWLR
QHQORNDOLVHUHVKHQVLJWVP VVLJWLIRUKROGWLOGLVVHLQWHUHVVHU"

)RUPLQGVNHVHOOHUVN USHVSUREOHPDWLNNHQLODQG]RQHQYHGGHQQ\HORYJLYQLQJLQGHQIRURP
UnGHUQHODQGEUXJQDWXUYDQGPLOM¡RJQDERKHQV\Q"
Hensigten med denne problemstilling er at få afdækket hvilken retning plan- og reguleringslovgivningen bevæger sig, i forhold til lokaliseringen af de store husdyrproduktionsanlæg og
de andre interesser der er i landzonen. Derfor vil det blive undersøgt om systemet, ud fra den
gældende lovgivning, den nyligt vedtagne lovgivning, samt den lovgivning der er lagt op til og
ventes gennemført i nær fremtid4, kan håndtere og tilgodese alle interesserne i landzonen og
dermed løse de problemer der er mellem interesserne indenfor områderne landbrug, natur, miljø og nabohensyn. Dette skal angive om plan- og reguleringssystemet er rustet til at varetage
og håndterer den fremtidige lokalisering af husdyrproduktionen, således at de placeres hensigtsmæssigt i forhold til de øvrige interesser i landzonen, samt om den nye lovgivning inden
for emneområdet, bidrager til at formindske eller skærpe problemerne mellem henholdsvis
landbrug og natur, miljø og naboer.

4

Vi vælger dog i analysen at se bort fra den strukturdebat, der er foregået i projektperioden, omkring fordelingen
af arbejdsopgaver mellem stat, amter og kommuner i Danmark, da projektets fokus er den regulering og beskyttelse der foregår gennem planlægning og sektorlovgivning, og ikke procedurer eller fordelingen af kompetencer.
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23(5$7,21$/,6(5,1*$)352%/(0)2508/(5,1*
Som der fremgår af ovenstående, omhandler projektet plan- og reguleringssystemets håndtering af interesserne i landzonen, samt disses påvirkning af lokaliseringen af husdyrproduktionen i landzonen, henholdsvis lokaliseringen af landbrugsbygninger og landbrugserhvervets
anvendelse af jorder. I det følgende vil vi redegøre for, hvordan vi vil operationalisere problemformuleringen, således at analysen gribes an, så det er muligt at besvare projektets hovedspørgsmål. Yderligere vil der blive redegjort for projektets afgrænsning og den følgende projektstruktur.

$1$/<6(166758.785
For at danne overblik over analysen, vælger vi at opdele denne med udgangspunkt i reguleringen og beskyttelsen af interesserne inden for landbrug, natur- og miljø, samt nabohensyn. Interesserne inden for miljø omhandler såvel beskyttelse af vandmiljøet og naturen som beskyttelsen af naboer, hvorfor denne interesse efterfølgende behandles via de i problemformuleringen
valgte analyseområder: natur, vandmiljø og nabohensyn.
Nabohensyn defineres som de hensyn der bør tages for at undgå konflikter, som eksempelvis
støj-, støv- og lugtgener, mellem landbrugets store produktionsanlæg, bosætning og andet erhverv, som på nuværende tidspunkt ligger side om side i landzonen. Det vælges dog ikke at
fokusere på reguleringen af nabohensyn i en selvstændig del af analysen, da denne interesse
varetages gennem reguleringen af landbruget, beskyttelsen af natur og vandmiljø, samt ved
miljøregulering. Analysen kommer således til at omhandle følgende dele:
x Analysens 1. del - Regulering af landbruget
x Analysens 2. del - Naturbeskyttelse
x Analysens 3. del - Beskyttelse af vandmiljøet
x Analysens 4. del - Miljøregulering
Yderligere vælges det at strukturere de enkelte dele af analysen ud fra plan- og reguleringssystemets opbygning. Se afsnit 1.1.3, for en yderligere gennemgang af Plan- og reguleringssystemets opbygning. Denne strukturering er ensbetydende med, at der i analysens fire dele, jf.
ovenstående, tages udgangspunkt i det overordnede niveau, dvs. den overordnede varetagelse
af interesseområdet i regionplanlægningen, samt de overordnede målsætninger, der ønskes varetaget i den amtslige og kommunale administration. Dernæst fokuseres på sektorlovgivningens håndtering og varetagelse af de enkelte interesser. Denne struktur forsøges gennemført
gennem alle dele af analysen, så vidt dette er muligt. Strukturen af analysens enkelte dele ses i
figur 3.1: Analysens opbygning.
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)LJXU$QDO\VHGHOHQHVRSE\JQLQJ

$1$/<6(16'(/±5(*8/(5,1*$)/$1'%58*(7
Den første del af analysen fokuserer på reguleringen af landbrugets udviklingsmuligheder, og
beskæftiger sig foruden landbrugsplanlægningen i regionplanen og landzonebestemmelserne i
planloven, også med de regler der er for landbrugsdrift, landbrugets muligheder for ekspansion
samt den nuværende og den fremtidige regulering af landbruget, ved den nuværende landbrugslov og den for nyligt vedtagne landbrugslovspakke. Disse elementer har til formål, at
danne et vidensgrundlag omhandlende landbrugets rammer for benyttelse af landzonen, i kraft
af den direkte regulering og de generelle regler der er for landbruget. Fokus er specielt på reguleringen af landbrugsbedrifternes størrelse, samt de ønsker man har til disse i fremtiden.
Yderligere fokuseres på at afdække de regler som landbruget er undtaget fra, eksempelvis
landzonetilladelse og visse bebyggelsesregulerende bestemmelser.

$1$/<6(16'(/±1$785%(6.<77(/6(
Analysens anden del omhandler beskyttelsen af naturen og kulturarven, bl.a. gennem regionplanlægningen, ved hjælp af naturbeskyttelseslovens generelle beskyttelsesbestemmelser, planlovens og skovlovens beskyttelsesbestemmelser, samt ved bestemmelserne for internationale
naturbeskyttelsesområder. Formålet er at danne et vidensgrundlag omhandlende naturens rammer for eksistens og bevaring, ved den direkte beskyttelse af natur- og kulturelementerne i
landzonen.
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Fokus er specielt på hvordan naturinteresserne vægtes og varetages i dag, samt hvordan denne
ønskes prioriteret i fremtiden, i forhold til landbrugserhvervet.
Det vælges at definere naturinteresserne som de interesser der er knyttet til bevarelse af den
biologiske mangfoldighed, det vil sige beskyttelsen af plante- og dyrearter, samt bevarelsen af
naturværdier og kulturhistoriske værdier i landskabet.

$1$/<6(16'(/±%(6.<77(/6($)9$1'0,/-(7
Den tredje del af analysen, omhandler beskyttelsen af vandmiljøet, både hvad angår de overordnede målsætninger, der ønskes varetaget i den kommunale administration, og planlægning
for vandmiljøet i regionplanen, samt de grundvands- og overfladevandsbeskyttende bestemmelser der skal varetages ved enkeltsagsbehandlingen de forskellige sektorlove. Fokus er både
på grundvand og overfladevand, samt de virkemidler der anvendes til at beskytte disse naturressourcer, i forbindelse med landbrugsdrift i landzonen. Formålet med denne del af analysen,
er at opnå en forståelse for hvordan vandmiljøet i landzonen beskyttes, samt de rammer der er
for denne.
Fokus er specielt på hvordan bevarelsen af vandmiljøet prioriteres og varetages i dag, samt
hvordan dette ønskes prioriteret i fremtiden, i forhold til landbrugserhvervet.
De miljømæssige interesser definerer vi som de interesser der er i at beskytte og bevare ressourcer som vand, luft og jord. I analysens tredje del, beskæftiger vi os med vandmiljøet, hvorved der menes både overfladevand, som søer og åer, og grundvand, som vi vælger at parallelisere med drikkevand.

$1$/<6(16'(/±0,/-5(*8/(5,1*
Analysens sidste del omhandler miljøregulering. Strukturen i denne del af analysen, udskiller
sig fra analysens øvrige dele, da det ikke er muligt at kategorisere de forskellige miljøregulerende regler, i overordnede målsætninger og varetagelse i regionplanen, samt sektorlovgivning.
Derimod beskæftiger denne del af analysen sig med en række tværsektorielt regulerende virkemidler, der varetager såvel natur-, miljø- som nabohensyn.
Formålet er at undersøge hvorledes disse virkemidler fungerer og varetager reguleringen af
miljøet. Disse forskellige miljøreguleringer, har alle det formål at regulere landbrugserhvervet i
forhold til miljø og natur, hvorfor vi vælger at placere dem i en samlet del af analysen.
Fokus er her på de konkrete redskaber, der har til formål at varetage helt konkrete miljøhensyn,
der anvendes i forbindelse med reguleringen af landbrugserhvervet, som bl.a. vurdering af
virkninger på miljøet, regulering efter husdyrgødningsbekendtgørelsen, samt miljøgodkendelser.
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$)*5161,1*$)$1$/<6(1
Etableringen af et fundament af viden, i analysen af plan- og reguleringssystemets håndtering
af reguleringen og beskyttelsen af interesserne i landzonen, er udelukkende teoretisk betonet,
da udgangspunktet er lovgivning, samt de muligheder der ligger i lovgivningen, dvs. de regler
og muligheder der er i medfør af lovgivningen. Dette er ensbetydende med at der med rapporten udelukkende dannes et billede af reguleringsgrundlaget ud fra den nuværende og den nyligt
vedtagne lovgivning, hvorfor rapporten ikke beskæftiger sig med i hvilken udstrækning forvaltningen anvender disse beføjelser i praksis.
Det er vigtigt at pointere at det teoretiske arbejde baseres på eksisterende viden. Med eksisterende viden menes eksempelvis lovtekster og andre tekster affødt af lovgivningen, samt andres
undersøgelser og vurdering af interesseområderne, dvs. relevant faglitteratur. Sidst i projektet
foretages en kritisk vurdering af den anvendte litteratur.
Det teoretiske arbejde vil få en vis dybde, og en forholdsvis høj detaljeringsgrad ved gennemgangen af de enkelte bestemmelser, da det er nødvendigt præcist at vide hvilke ændringer der
gennemføres med de nye love og regler, dvs. de ændringer der er foretaget i reguleringen eller
beskyttelsen af de enkelte interesser, for at kunne konkludere på problemformuleringen. Dette
er vigtigt, da ændringerne er udtryk for, hvilken retning problemstillingen mellem landbrug og
de andre interesser i landzonen, er ved at tage, dvs. om denne skærpes eller formindskes i den
kommende tid.
Yderligere skal det fremhæves, at vi i analysen beskæftiger os med de restriktioner lovgivningen pålægges landbruget, og ikke de regler der er for administration af loven, kompetencefordeling mm., hvorfor disse ikke vil blive uddybet. Dette er ensbetydende med, at vi eksempelvis
vælger ikke at beskæftige os med indholdet af jordkøbsloven og jordfordelingsloven, da disse
ikke regulerer landbrugserhvervet, men udstikker regler for anvendelsen af værktøjer til omstrukturering af ejendomme i landzonen.
For hvert kapitel der udarbejdes i analysen, under dennes fire dele, foretages en vurdering af
indholdets indflydelse på landbrugserhvervet, dvs. hvilke begrænsninger eller muligheder dette
giver landmanden. Hvis det er muligt, foretages yderligere en vurdering af hvilken retning de
nye love og regler fører problemstillingen i landzonen, dvs. om ændringerne fører til mere frihed eller til flere indskrænkninger for landbruget, både i forhold til driften af jorder og i forhold til opførelsen af landbrugsbyggeri, eller om det fortsat er status quo. Opsamlingerne og
vurderingerne skal bidrage til at besvare problemformuleringen til sidst i rapporten.
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6$00(1)$71,1*2*.21./86,21
Sammenfatningen har til formål at opsamle og sammensætte analysens fire dele på tværs, således at projektets problemstilling kan besvares i konklusionen. Sammenfatningen er opdelt i en
struktur der modsvarer problemformuleringen, hvorfor den er opdelt i to dele.
I første del indgår de aspekter og elementer indenfor de fire dele af analysen, der påvirker henholdsvis landbrugets bygningslokalisering og lokalisering af landbrugserhvervets primære udbringningsarealer. Dette er elementer der beskriver hvordan, og i hvilken grad, plan- og reguleringssystemet varetager hensyn til landbrug, natur, vandmiljø og naboer.
I anden del indgår de aspekter og elementer, der er beskrivende for i hvilken retning landbrugserhvervet, natur-, vandmiljø- og nabohensyn er på vej hen med den nye lovgivning, og hvorvidt problematikken mellem henholdsvis hensynet til landbruget og hensynene til natur, vandmiljø og naboer synes at have fået en afklaring eller ej.
På baggrund af sammenfatningen udarbejdes konklusionen på analysen, hvor strukturen tilsvarende modsvarer problemformuleringen, således at den principielt kan opdeles i to dele.

352-(.7(766758.785
Med udgangspunkt i den ovenstående opdeling og strukturering af analysens forskellige dele,
er det muligt at opstille følgende projektstruktur, se figur 3.2: Projektets opbygning.
Den principielle opbygning af projektet er angivet med de enkeltrettede pile. Projektet starter
med den initierende interesse for emneområdet det åbne land, og følges op med en gennemgang af plan- og reguleringssystemet, samt en undersøgelse af nogle af de mest fremtrædende
interesser i landzonen. Undersøgelserne gør det muligt at afgrænse emneområdet og udvælge
den centrale problemstilling. Den centrale problemstilling udtrykkes i problemformuleringen,
og har stor betydning for det resterende projekt. I figur 3.2: Projektets opbygning, er problemformuleringen og operationaliseringen af problemformuleringen samlet i ét projektdesign, da
disse er styrende for opbygningen af arbejdet samt fokus i analyserne.
Konklusionen på rapportens problemformulering, dannes på baggrund af det i analysen opbyggede vidensfundament, ved at sammenholde viden om, og vurderinger af, de forskellige interesser, i en opsamling. Således findes frem til hvilke faktorer der reelt har indflydelse på henholdsvis lokaliseringen af bygninger på ejendommen, og lokaliseringen af jorder i landzonen.
Yderligere vurderes ud fra opsamlingen om den nye lovgivning mindsker eller skærper problemerne i landzonen.
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REGULERINGEN AF LANDBRUGET
ANALYSENS 1. DEL
Denne del af analysen sigter på at afdække de betingelser og begrænsninger som landbruget
som erhverv er underlagt i landbrugslovgivningen, landbrugsplanlægningen i regionplanen og
landzonebestemmelserne i planloven. I analysedelen inddrages den nuværende lovgivning,
såvel som den nyligt vedtagne landbrugslovspakke.
I kraft af disse elementer kan der dannes et vidensgrundlag omkring landbrugets rammer for
benyttelse af landzonen, det være både den direkte regulering og de generelle regler der regulerer landbruget
Fokus er specielt på reguleringen af landbrugsbedrifternes størrelse, samt ønskerne man har til
disse i fremtiden. Samtidigt fokuseres der også på at afdække de regler som landbruget er undtaget fra, eksempelvis visse bebyggelsesregulerende bestemmelser.

Kapitel 4 – Målsætninger og regionplanlægning for landbrugserhvervet

0c/671,1*(52*5(*,213/$1/*1,1*)25
/$1'%58*6(5+9(59(7
Dette kapitel sigter på at afdække en række betingelser og begrænsninger som landbrugserhvervet er underlagt i plan- og reguleringssystemet. Udgangspunktet er varetagelsen af landbrugets interesser i regionplanlægningen, og den mere konkrete regulering af landbrugserhvervet gennem landbrugslovgivningen. Varetagelsen af natur- og miljøhensyn har i høj grad indflydelse på, og stiller betingelser til, det landbrugserhverv som forefindes i landzonen i dag,
men vil ikke blive underlagt nærmere analyse i dette kapitel. Der henvises i stedet til de efterfølgende dele af analysen.
Fokus i dette kapitel vil først ligge på de politiske målsætninger for landbrugserhvervet, som de
udtrykkes igennem plansystemet, efterfulgt af en redegørelse for hvordan de jordbrugsmæssige
interesser varetages i regionplanlægningen. Derefter vil landbrugslovgivningen samt andre
regulerende bestemmelser for landbrugets regulering, eksempelvis byggebestemmelser, blive
analyseret, for hvad angår den nuværende og den fremtidige regulering, som er vedtaget i maj
2004 med ikrafttræden 1. september 2004.

'(32/,7,6.(0c/671,1*(5)25/$1'%58*6(5+9(59(7
Landsplanredegørelsen er et udtryk for de overordnede politiske målsætninger, som agtes indarbejdet i planlægningen. I forbindelse planlægningen for det åbne land, hvor det traditionelt er
regionplanlægningen der spiller en stor rolle, bliver de overordnede målsætninger fastsat i en
statslig udmelding til regionplanrevision. I den seneste, som vedrører regionplanrevision 2005,
pointeres det yderligere at de rammer og retningslinier som regionplanlægningen sætter for det
åbne land nu er endnu vigtigere end før, da de udgør kommunernes administrationsgrundlag
for landzoneadministrationen. [Landsplanafdelingen 2002b: side 3]
I udmeldingen til amternes regionplanrevision fastslås det, at planlægningen for jordbrugserhvervene er problematisk og rummer væsentlige dilemmaer. Dels er der landbrugserhvervet,
som konstant er under forandring som følge af den generelle samfundsudvikling og ændringer i
landbrugspolitikken, dels er der den brede varetagelse af natur-, miljø- og nabohensyn, og endelig er der hensynet til landbrugets indflydelse på mange landdistrikters udvikling med hensyn til beskæftigelse, indtægts- og bosætningsmuligheder. [Landsplanafdelingen 2002b: side
16]
Alle disse hensyn kommer til udtryk i beskrivelsen af de statslige interesser omkring jordbrug
og fiskeri. Mere konkret er de statslige interesser i regionplanlægningen:
x At der er tilstrækkeligt med arealer som grundlag for en betydelig og lønsom produktion af sunde, varierede og sikre fødevarer.
x at der er klare grænser mellem byerne og det åbne land
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x
x
x

at jordbrugsproduktionen tager hensyn til natur og miljø, herunder grundvand, overfladevand og den biologiske mangfoldighed,
at større husdyrbrug placeres, så der tages hensyn til naboer, samt natur- og landskabsværdier,
at landbrug fortsat giver grundlag for gode arbejdspladser og livsbetingelser i landdistrikterne. [Landsplanafdelingen 2002b: side 16-17]

Samtidigt opfordres der til i amterne at fremme investeringssikkerheden og udviklingsmulighederne for landbrugsbedrifter m.m. gennem regionplanlægningen. Dette ønskes bl.a. gennemført via inddragelse af en opdateret jordbrugsanalyse, også kaldet landbrugsplanlægning.

/$1'%58*63/$1/*1,1*
Varetagelsen af de jordbrugsmæssige interesser i region-, kommune- og lokalplanlægningen
sker dels ved landbrugsplanlægning i medfør af landbrugsloven 1999 § 3a, og dels i henhold til
cirkulære om varetagelse af de jordbrugsmæssige interesser under region-, kommune- og lokalplanlægningen mv. 2000. Cirkulæret er udarbejdet i medfør af landbrugsloven 1999 § 30,
stk. 4 og forpligter de planlæggende myndigheder, dvs. amtsråd og kommunalbestyrelser, til at
varetage de jordbrugshensyn i planlægningsarbejdet efter givne retningslinier.
De fleste af de interesser som regionplanen skal varetage jf. planloven 2003 § 6, stk. 3, er forhold af interesse for jordbrugserhvervene og for landbrugslovens administration, og forudsætter en afvejning af landbrugets arealinteresser med andre sektorers interesser, hvilket bl.a. gøres på grundlag af landbrugsplanlægningen.
Det påhviler amtsrådet at varetage de jordbrugsmæssige interesser ved denne afvejning. Ifølge
cirkulære om landbrugsloven 2000 § 1 stk. 1 og 2, skal amtsrådet lægge vægt på landbrugsplanlægningen og i øvrigt sørge for at arealinddragelser fortrinsvis finder sted, så de bedst egnede landbrugsjorder bevares. Samtidigt skal det sikres at forbruget af landbrugsjord til andre
formål, ikke bliver større end højst nødvendigt. Amtsrådet skal også tage hensyn til ejendommenes struktur- og arronderingsforhold, behovet for arealer til udbringning af husdyrgødning,
foretagne investeringer samt tilstræbe at bevare større samlede jordbrugsområder. Endeligt skal
amtsrådet søge at undgå at der opstår miljøkonflikter, hvilket gøres ved at undgå at ny bebyggelse mv. ikke lægges op af eksisterende landbrug.
Landbrugsplanerne skal indeholde to elementer, en analysedel og en administrativ del. Analysedelen skal indeholde en redegørelse om jordbruget i amtskommunen og en udpegning af de
særligt værdifulde landbrugsområder i amtskommunen, hvor der kan opnås dyrkningssikkerhed med hensyn til vandingsbehov, samt en redegørelse for de jordbrugsmæssige forhold af
betydning for vandindvindingsplanlægningen.
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Den administrative del skal indeholde en redegørelse for amtsrådets overvejelser vedrørende
planens varetagelse af de jordbrugsmæssige interesser, herunder afvejningen af disse, overfor
andre interesser i det åbne land. Desuden skal den administrative del indeholde en plandel, som
skal indeholde følgende:
x En målsætning for sikringen af de jordbrugsmæssige arealressourcer og udviklingsmuligheder,
x en udpegning af arealer, der forbeholdes, henholdsvis delvis forbeholdes jordbrugserhvervene og arealer der ifølge planlægningen skal udgå af jordbrugsmæssig drift,
x retningslinier for varetagelsen af de jordbrugsmæssige arealressourcer og udviklingsmuligheder. [Strukturdirektoratet for Landbrug og Fiskeri 1996: side 55]
Siden gennemførelsen af førstegangsplanlægningen, er kravene til amtsrådene lempet, således
at amtsrådene i stedet for nye landbrugsplaner, kun har været forpligtet til at lave en opdatering
af landbrugsplanlægningen, således at man har fyldestgørende og ajourførte analysedele til
brug for regionplanlægningens afvejning af interesserne omkring det åbne lands benyttelse og
beskyttelse. Det er væsentligt i denne sammenhæng at pointere at landbrugsplanerne ikke beskæftiger sig med ejendomsudformningen, som den bliver reguleret i landbrugsloven. Landbrugsplanerne skal dog påvirke landbrugslovens regulering af strukturudviklingen, igennem de
regionale planers samfundsmæssige prioritering af arealanvendelsen. På den måde sikres det at
jordbrugserhvervet på dets egne og lokale betingelser kan tilpasse sig strukturudviklingen indenfor rammerne af landbrugslovens generelle regler om ejendomsudformning. [Sørensen, E.
M. 2000: side 322]

236$0/,1*
Ved regionplanlægningens varetagelse af landbrugsinteresserne lægges der vægt på at der er
tilstrækkeligt med arealer som grundlag for en betydelig og lønsom produktion, samt sikre at
landbruget fortsat giver grundlag for gode arbejdspladser og livsbetingelser i landzonen. Yderligere skal større husdyrbrug placeres, således at der tages hensyn til naboer, samt natur og
landskabelige værdier derudover skal jordproduktionen også tage hensyn til natur og miljø,
herunder grundvand, overfladevand og den biologiske mangfoldighed.
Landbrugsplanlægning indgår i region-, kommune- og lokalplanlægningens interesseafvejning.
Den har størst betydning i interessevaretagelsen i regionplanlægningen, hvor den indgår i den
samlede afvejning af interesser i det åbne land, på grundlag af en samlet vurdering af den regionale udvikling. I regionplanen sættes der retningslinier der beskytter varetagelsen af de jordbrugsmæssige interesser, herunder udpegning og sikring af de særlige værdifulde landbrugsområder.
Varetagelsen af landbrugsplanlægningen sker gennem to elementer, dvs. en analysedel og en
administrativ del. Analysedelen indeholder en redegørelse om jordbruget samt en udpegning af
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de særlige værdifulde landbrugsområder i amtskommunen, hvor der kan opnås dyrkningssikkerhed med hensyn til vandingsbehov. Derudover indeholder analysedelen også en redegørelse
for de landbrugsmæssige forhold af betydning for vandindvindingsplanlægningen. Den administrative del indeholder en redegørelse for amtsrådets overvejelser vedrørende planens varetagelse af de jordbrugsmæssige interesser.

985'(5,1*
I modsætning til en række andre planer der indgår i den samlede regionplanvaretagelse, bliver
landbrugsplanlægningen kun anvendt til at sikre arealer til landbrugserhvervet. Der sker ikke
en konkret administration af landbrugserhvervet igennem landbrugsplanen, eksempelvis i form
af regulering af landbrugserhvervets ejendomsudformning. Dette synes uhensigtsmæssigt, da
en planlægning for landbrugserhvervets ejendomsudformning vil kunne afhjælpe en række
konkrete konflikter, og reelt få placeret landbrugserhvervet hvor det er hensigtsmæssigt. Denne
planlægning skulle nødvendigvis indeholde en vurdering af lokale behov, og opsætte en række
målsætninger, evt. i form af en kommuneplanlægning for landzonearealerne.
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/$1'%58*6/29(16%(67(00(/6(5
Formålet med landbrugsloven 1999 er at tilstræbe, at der værnes om landbrugsjorden, og de
landskabelige værdier, på en jordbrugsøkonomisk og miljørigtig måde, samt at sikre at jorden
administreres og udnyttes forsvarligt, dvs. hovedsageligt til jordbrugsmæssige formål.
Yderligere er hensigten at der skal gøres en anstrengelse for, at opnå en hensigtsmæssig udvikling af jordbrugserhvervene, med fokus på, at forbedre jordbrugserhvervets økonomi, konkurrenceevne, struktur samt arronderingsforhold. Desuden er formålet at tilgodese heltidsbedrifterne og bevare større sammenhængende landbrugsarealer, samt sikre en bred variation af
ejendomme i jordbruget, og tilgodese befolkningsudviklingen i landdistrikterne.
Formuleringen i landbrugsloven 1999 § 1, stk. 1, nr. 1, der bl.a. omhandler varetagelse af hensynet til det omkringliggende miljø, blev som en erkendelse af landbrugets påvirkning af det
ydre miljø, tilføjet til landbrugsloven i 1986. Samtidig blev der tilføjet en hjemmel for landbrugsministeren til at fastlægge retningslinier for forsvarlig udnyttelses af landbrugsjorderne,
hvilket bl.a. skulle indebære en afvejning af de landbrugsmæssige interesser i forhold til de
miljømæssige interesser. Hovedsigtet skulle dog stadig være produktionsøkonomisk [Anker, H.
T. 1996: side 292 og 293]. Disse bestemmelser findes tilsvarende i landbrugsloven 1999.
Prioriteringen af miljøhensyn, er ikke kun kommet til udtryk i formålsbestemmelserne i loven,
men også eksempelvis i forbindelse med bestemmelserne om erhvervelse og supplering af
landbrugsejendomme, da der her tages særligt hensyn til ejendomme, der har harmoniproblemer. Dette er ensbetydende med at der i flere tilfælde, skal foretages en interesseafvejning mellem de erhvervs- og landbrugsmæssige interesser, og de miljømæssige interesser, efter landbrugsloven 1999.
Den 27. maj 2004, blev en ny landbrugslovgivning vedtaget. Ved denne lovgivning er landbrugslovens regler delt i tre love. Formålet med denne tredeling er bl.a., at reguleringen af
landbrugets arealanvendelse forenkles og moderniseres, samtidig med at andre arealregulerende bestemmelser placeres i anden lovgivning. De tre love er: Lov om husdyrhold, lov om drift
af landbrugsjorder og lov om landbrugsejendomme. I det efterfølgende opridses formålet med
de nye love, således at der dannes et billede af hensigten med de enkelte love, inden for de områder de enkelte love beskæftiger sig med.
Tidspunktet for ikrafttrædelsen af lov om husdyrhold, fastsættes af ministeren for fødevarer,
landbrug og fiskeri, jf. lov om husdyrhold 2004 § 72. Loven har til formål at sikre at hold af
dyr sker på ansvarlig vis, og således at hensynet til fødevaresikkerheden og menneskers og
dyrs sundhed, samt hensynet til produktionen tilgodeses, jf. lov om husdyrhold, § 1 stk. 1.
Endvidere skal loven sikre grundlaget for afstamning og kvalitet i dyreholdet, jf. lov om hus-
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dyrhold, § 1 stk. 2. Loven er en samling af en lang række love, således at reglerne for husdyrhold er blevet lettere tilgængelige for borgerne. Tanken bag loven er, at den der holder dyr,
påtager sig et omfattende ansvar for dyrenes sundhed, både hvad angår det enkelte dyr og i
forbindelse med hindring af spredning af smitsomme dyresygdomme. Yderligere pålægges den
der holder dyr til produktion af fødevarer, et omfattende ansvar for, at dyr, der er bærere af
smitstoffer, som kan angribe mennesker, og produkter som indeholder rester af medicin, ikke
indgår i fødekæden. Loven skal ses i sammenhæng med lov om dyrlæger, der understreger disses ansvar for lovgivningens overholdelse inden for landbrugsproduktionen, og dyreværnsloven, hvorefter dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse,
angst mm. [L100 2003-04: kap.1]. I resten af rapporten beskæftiger vi os ikke yderligere med
denne lov.
Lov om drift af landbrugsjorder, træder i kraft den 1. september 2004, og er første etape af en
samlet lov om drift af landbrugsjorder. Der skal efterfølgende følges op på første etape, når der
er truffet beslutning om gennemførelsen af Vandmiljøplan III samt om en strategi for plantegenetiske ressourcer. [L112 2003-04: kap. 2a] Med udgangspunkt i bæredygtighed, samt integration af natur- og miljøhensyn, skaber loven en samlet ramme for driften af landbrugsjorder.
Loven skal forstås bredt, således at den omhandler alle aktiviteter der indvirker på driften af
jorderne, og ikke kun selve driften eller selve jorderne. Hensigten er at landbrugsjorderne som
produktionsgrundlag, samt natur og miljø, skal bevares, samtidig med at landbrugserhvervet
skal kunne bestå under de til enhver tid gældende markedsvilkår, og udvikle sig, med en produktion af sunde fødevarer af høj kvalitet. [L112 2003-04: kap. 1] Formålet med loven er at
fremme bæredygtig udvikling af driften af landbrugsjorder, ved at forene hensyn til bevaring af
produktionsgrundlaget og bevaring af natur, miljø og de landskabelige værdier, lov om drift af
landbrugsjorder 2004 § 1, stk. 1.
Lov om landbrugsejendomme, træder i kraft den 1. september 2004. Ved denne lov, fokuseres
reglerne om erhvervelse og struktur, og reglerne om køb og salg af landbrugsejendomme, forenkles og præciseres, således at regelsættet bliver mere overskueligt for brugerne og minder
vanskeligt at kontrollere. [L113 2003-04b: kap. 1 og 2] Formålet med loven er sikre en forsvarlig og flersidig anvendelse af landbrugsejendomme, under hensyn til jordbrugsproduktion, natur, miljø og landskabelige værdier, samt at sikre en bæredygtig udvikling af jordbrugserhvervene og en forbedret konkurrenceevne i disse erhverv. Yderligere er det sigtet med loven at
tilgodese bosætning og udvikling i landdistrikterne, og bevare selvejet som den overvejende
besiddelses- og driftsform, samt at sikre de nødvendige produktionsanlæg for jordbrugserhvervene, jf. lov om landbrugsejendomme 2004 § 1.
Foruden en forenkling og en overskuelighed af lovgivningen, ses det af det ovenstående, at der
ved delingen af landbrugsloven, yderligere er lagt op til, at natur og miljø i fremtiden skal spille en større rolle, i forbindelse med landbrug.
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I det kommende afsnit vil vi beskæftige os med reglerne i landbrugsloven 1999, hvorefter vi
opridser de ændringer der eventuelt er vedtaget med den nye lovgivning, og samler op på hvilken betydning disse har for landbrugserhvervet samt de andre interesser i landzonen. Formålet
er at opnå kendskab til hvor udviklingen, med fokus på landbrugslovgivningen, er på vej hen,
inden for landbrug, natur og miljø, samt bosætning i landzonen, hvilket skal hjælpe med at besvare den overordnede problemstilling.

'(),1,7,21(5,/$1'%58*6/29(1
I landbrugslovgivningen anvendes en række vigtige grundbegreber: Landbrugsejendom og
landbrugsbedrift, landbrugspligt og dyrkningspligt. Det er vigtigt at forstå disse begreber, og
ikke mindst have kendskab til forskellen mellem dem, da de er væsentlige inden for landbrugsområdet.

/$1'%58*6(-(1'20
En landbrugsejendom er en ejendom, som i matriklen er noteret som en landbrugsejendom, jf.
landbrugsloven 1999 § 2 stk. 2. Landbrugsnoterede ejendomme omfatter også ejendomme som
anvendes til gartneri, skovbrug mv. En landbrugsejendom udgør således en selvstændig ejendom, som kan afhændes og pantsættes særskilt efter reglerne i tinglysningsloven og udstykningsloven. Samtidig udgør den også en vurderingsenhed efter reglerne om ejendomsvurdering.

'(11<(/29*,91,1*
I medfør af den nye lovgivning, defineres begrebet landbrugsejendom nu i lov om landbrugsejendomme 2004 § 2, stk. 1. Der er ikke foretaget ændringer fra den tidligere lovgivning.

/$1'%58*6%('5,)7
En landbrugsbedrift kan derimod betragtes som et driftsøkonomisk begreb. Det skal forstås på
den måde at en landbrugsbedrift kan betragtes som en økonomisk driftsenhed som driver landbrug, skovbrug, gartneri eller lignende. jordbrugsvirksomhed, og hvor driften varetages af
samme fysiske eller juridiske person(er). Bedriften kan bestå af en eller flere landbrugsejendomme eller ejendomme uden landbrugspligt der drives sammen. Endvidere kan der indgå
tilforpagtede arealer, mens bortforpagtede arealer ikke medregnes i bedriftsenheden. Arealer
med en vis brugsret, eksempelvis ved pasnings- eller gylleaftaler, betragtes heller ikke som en
del af bedriften.
Begrebet landbrugsbedrift er ikke direkte defineret i landbrugsloven, men defineres derimod i
bekendtgørelse om husdyrhold og arealkrav mv. 2002 § 2 stk. 1, der er udstedt med hjemmel i
landbrugsloven. Yderligere anvendes begrebet i Danmarks statistiks landbrugsstatistik. Dog
anvendes og defineres begrebet ikke helt entydigt, hvilket synes uheldigt, da det vil forbedre og
forenkle forståelsen af lovgivningen.
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'(11<(/29*,91,1*
Da lov om landbrugsejendomme 2004 omfatter de grundlæggende regler om samdrift og forpagtning af landbrugsejendomme, er det fundet hensigtsmæssigt at begrebet landbrugsbedrift
defineres her. [L113 2003-04c: til § 2] Begrebet landbrugsejendom defineres derfor som, HQ
GULIWVHQKHGGHUDQYHQGHVWLOMRUGEUXJVP VVLJIRUPnOVRPIRUMRUGHQVYHGNRPPHQGHHUIDVWVDW
LORYRPGULIWDIMRUGEUXJVMRUGHURJVRPGULYHVVDPPHI\VLVNHHOOHUMXULGLVNHSHUVRQ«, jf. lov
om landbrugsejendomme 2004 § 2, stk. 3.

/$1'%58*63/,*7
Ejendomme som er landbrugsnoterede er undergivet landbrugspligt jf. landbrugsloven 1999 §
2 stk. 1. Dette medfører at ejendommen er underlagt landbrugslovens bestemmelser om erhvervelse, sammenlægning, drift, samdrift, forpagtning mm. Landbrugspligten kan derfor betragtes som en almindelig regulering af ejendomsretten, der kan pålægges uden erstatning.
Hermed følger at landbrugspligten principielt går forud for alle hæftelser på ejendommen, og at
forpligtelsen ikke kan udslettes ved tvangsauktioner mv. [Jørgensen, C. et al. 1997: side 156157] Landbrugspligten medfører i visse situationer fordele for ejere af landbrugsejendomme,
eksempelvis fortrinsstilling ved tilforpagtning, jf. landbrugsloven 1999 § 12, og ved køb af
suppleringsjord, jf. landbrugsloven 1999 §§ 13 og 18. Endvidere opnås der fordele i anden lovgivning, eksempelvis gælder lempeligere regler for landbrugsbyggeri.
Landbrugspligten hviler på ejendommen i dens helhed, hvorfor det således ikke kan forekomme at en del af en samlet fast ejendom er underlagt landbrugspligt, mens andre dele af ejendommen ikke er. Landbrugspligten kan under nogle omstændigheder ophæves, jf. landbrugsloven 1999 § 4. Dette medfører at noteringen som landbrugsejendom bortfalder i matriklen, samtidig med at arealerne ikke længere er omfattet landbrugslovens regler. Såfremt det ønskes at
ophæve landbrugspligten på en del af en ejendom, må arealet udstykkes som en selvstændig
ejendom, eller fraskilles ved arealoverførsel til en ejendom uden landbrugspligt.
Såfremt en landbrugsejendom ved udstykning eller på anden måde nedbringes til under to ha.,
ophæves landbrugspligten, medmindre ejeren ønsker den opretholdt. Nedbringes ejendommen
til under en halv ha. bortfalder landbrugspligten, jf. landbrugsloven 1999 § 4 stk. 6.

'(11<(/29*,91,1*
Landbrugsejendomme er, ved den nye lovgivning, underlagt landbrugspligt, jf. lov om landbrugsejendomme 2004 § 2, stk. 2, hvorved ejendommen, som før, er underlagt reglerne om
erhvervelse, sammenlægning, drift, forpagtning mm., som nu findes i henholdsvis lov om landbrugsejendomme 2004 og lov om drift af landbrugsjorder 2004.
Ved den nye lovgivning er der sket en forenkling af reglerne om ophævelse eller bortfald af
landbrugspligt. Dette er ensbetydende med at der med den nye lovgivning er opstillet en række
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klare definerbare kriterier for hvornår landbrugspligten kan ophæves uden tilladelse, jf. lov om
landbrugsejendomme 2004 § 6, eller ved forudgående tilladelse fra fødevareministeren, jf. lov
om landbrugsejendomme 2004 § 7.
Eksempelvis kan landbrugspligten ophæves, når et samlet areal over 20 ha. ønskes oprettet som
en selvstændig ejendom, hvorpå der er eller vil blive pålagt fredskovspligt, jf. lov om landbrugsejendomme 2004 § 6, stk. 1 pkt. 5 og 6. Lempelsen af denne grænse fra 35 ha. til 20 ha.
skal ses som en bedre ramme for at opnå den vedtagne målsætning om at fordoble Danmarks
skovareal.
Det er også blevet muligt for offentlige myndigheder, fonde og almene vandforsyningsanlæg,
dvs. både offentlige og private, at erhverve landbrugsarealer uden bygninger og under to ha. til
drikkevandsbeskyttelse, naturformål mv. og få ophævet landbrugspligten såfremt en række
kriterier opfyldes i forbindelse med erhvervelsen, jf. lov om landbrugsejendomme 2004 § 6 stk.
2. Såfremt landbrugspligten ønskes ophævet som følge af drikkevandsbeskyttende årsager, skal
der ligge en forudgående planlægning til grund, dvs. indsatsplanlægning i region- eller kommuneplanlægningen. Drejer det sig derimod om at ophæve landbrugspligten til naturformål,
kan dette gøres uden krav om forudgående planlægning. Dog bør region- og kommuneplanretningslinier og hensyn til udnyttelsen af nærliggende landbrug lægges til grund for vurderingen.
[L113 2003-04c: til § 7]
Yderligere er der indført en fælles arealgrænse, på to ha., for bortfald og ophævelse af landbrugspligten for landbrugsejendomme med beboelsesbygninger. Dette er ensbetydende med at
landbrugspligten automatisk bortfalder, når ejendommen, ved udstykning eller lignende, nedbringes under to ha. Det er dog en betingelse, for ophævelsen, at ejendommen med beboelsesbygning, ikke nedbringes til en størrelse under 1,5 ha., jf. lov om landbrugsejendomme 2004 §
6 stk. 3. Dette er indført for at styrke bosætningen på landet. Dette er ensbetydende med at man
ikke som hidtil kan vælge at beholde landbrugspligten på ejendomme mellem en halv og to ha.

'<5.1,1*63/,*7
Landbrugsloven 1999 § 7a fastslår at en landbrugsejendoms jorder, som hovedregel, skal drives på en forsvarlig jordbrugsmæssig måde, dog kun i det omfang de er egnede hertil. Heraf
følger, at ikke alle arealer under den landbrugsnoterede ejendom nødvendigvis er underlagt
dyrkningspligt, undtagelser kunne eksempelvis være naturarealer. Arealerne vil dog stadig være underlagt landbrugspligt, og de regler og bestemmelser som følger heraf. Dyrkningsforpligtelsen påhviler den for hvis regning ejendommen drives, dvs. ejeren, hvis han driver ejendommen selv eller i kraft af en bestyrer. I det tilfælde at ejeren har bortforpagtet ejendommen, overgår forpligtelsen til forpagteren.
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Ved jordbrugsmæssig udnyttelse forstås ifølge bestemmelsen landbrug, skovbrug, gartneri,
herunder blomstergartneri, frugtplantage eller lignende jordbrugsvirksomhed. Det er dog ejeren
eller brugeren der afgør hvorvidt jorden skal dyrkes, og i så fald med hvilke afgrøder, tilplantes, eller anvendes til kreaturgræsning. Dyrkningspligten er endvidere ikke til hinder for ekstensive eller hobbyprægede driftsformer. Ejeren eller brugeren kan endvidere lægge jorden
brak som et nødvendigt led i omdriften. Det samme kan ske såfremt der foreligger en aftale
mellem landmanden og myndighederne om udtagning af landbrugsjorden til braklægning og
naturpleje, dog kun når det drejer sig om braklægning eller naturpleje i en bestemt periode.
Skovtilplantning vil dog ikke være tilladt i områder hvor skovplantning er uønsket i henhold til
en endeligt vedtaget regionplan.
Kravene i landbrugsloven 1999 § 7a er samtidig en sikring mod ikke-jordbrugsmæssig anvendelse af de landbrugspligtige arealer. Der er dog en række undtagelsesbestemmelser, eksempelvis en begrænset udnyttelse af råstofforekomster og begrænset anvendelse af dyrkningspligtige arealer til ikke-jordbrugsmæssige formål. Dette er dog kun såfremt en jordbrugsmæssig
anvendelse af arealerne ikke hindres, og den ikke-jordbrugsmæssige anvendelse er af underordnet og begrænset karakter. Endvidere gives der mulighed for at tillade en tidsbegrænset videregående ikke-jordbrugsmæssig udnyttelse, hvor det er ønskeligt at landbrugspligten opretholdes, eksempelvis motorbane, golfbane og lign. I forbindelse med tilladelsen kan der opstilles krav til efterbehandling af arealerne, så de igen fremstår som jordbrugsmæssigt anvendelige.

'(11<(/29*,91,1*
I lov om landbrugsejendomme 2004 § 11, stk. 1, er det præciseret, at en landbrugsejendom skal
drives på en forsvarlig måde, under hensyn til de erhvervsmæssige jordbrugsmæssige udnyttelsesmuligheder, til natur og miljø, og til de landskabelige værdier. Denne bestemmelse har en
nær sammenhæng med lov om drift af landbrugsjorder 2004, idet selve driften af landbrugsjorder har fået en samlet og udvidet ramme, i henhold til denne lov.
Lov om drift af landbrugsjorder 2004 regulere driften af landbrugsjorder, men omfatter, som
noget nyt, alle jorder hvorpå der kan dyrkes planter, da det i visse tilfælde kan være nødvendigt
af hensyn til landbrugsdriften, f.eks. ved bekæmpelse af flyvehavre.
I lov om drift af landbrugsjorder 2004 lægges stor vægt på varetagelsen af naturarealer, dvs.
arealer hvor vegetation overvejende består af naturligt hjemmehørende plantearter, jf. lov om
drift af landbrugsjorder 2004 § 2 stk. 4. Dette kommer til udtryk ved, at landbrugsjorder ikke
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kun kan anvendes til dyrkning, men også kan anvendes bl.a. til halvkulturarealer5, eller ligge
hen som udyrkede arealer, jf. lov om drift af landbrugsjorder 2004 § 4.
Ved at anmelde til amtsrådet, at arealerne henligger som halvkulturarealer eller udyrkede, og
de ikke er beskyttede efter naturbeskyttelseslovens § 3, opnås ret til at genopdyrke arealerne
inden for de næste 15 år, uanset om arealerne i mellemtiden kommer til at opfylde kriterierne
for naturbeskyttelseslovens § 3-beskyttelse jf. lov om drift af landbrugsjorder 2004 § 6, stk. 1.
Formålet med denne bestemmelse er at gøre det attraktivt for jordbrugeren at indgå omdrift i
15-årsperioden til gavn for både den natur der oprettes for denne periode, og for den naturen på
de arealer, som ikke, efter de 15 år, ønskes i omdrift igen [L113 2003-04c: til § 6]
Yderligere er der ved den nye lovgivning indført en forpligtigelse til at holde landbrugsjorder
fri for opvækst af træer og buske, jf. lov om drift af landbrugsjorder 2004 § 5, stk. 1. Dette skal
være med til at hindre, at udyrkede arealer skifter varigt karakter ved tilgroning med selvsåede
buske og træer [L113 2003-04c: til § 5]. Denne rydningspligt gælder dog ikke for alle arealer,
der lovligt har beplantning, eksempelvis arealer der anvendes til plantage og skov, læhegn,
småbiotoper, småbeplantninger, klitfredede arealer og anden lovlig beplantning, jf. lov om drift
af landbrugsjorder 2004 § 5, stk. 2, pkt. 1-6.

236$0/,1*
Grundbegreberne landbrugsejendom, landbrugsbedrift, landbrugspligt og dyrkningspligt er alle
begreber som retter sig mod den enkelte landbrugsejendom, enten ved en definition eller som
en pligt.
En landbrugsejendom defineres som en ejendom, som i matriklen er noteret som en landbrugsejendom. Dette er ensbetydende med at ejendommen udgør en selvstændig ejendom, som kan
afhændes og pantsættes særskilt efter reglerne i tinglysningsloven og udstykningsloven. Derimod betragtes en landbrugsbedrift som et driftsøkonomisk begreb. Bedriften kan bestå af en
eller flere landbrugsejendomme, hvor driften varetages af samme fysiske eller juridiske person(er). Begrebet landbrugsbedrift er med den nye lovgivning, blevet defineret i lov om landbrugsejendomme 2004.
Landbrugsnoterede ejendomme er underlagt landbrugspligt, som hviler på ejendommen i dens
helhed. Det vil sige, at det ikke kan forekomme, at en del af en landbrugsejendom er undergivet landbrugspligt, mens andre dele af ejendommen ikke er det. Landbrugspligten medfører at
landbrugsejendommen er omfattet af bestemmelserne i både lov om landbrugsejendomme 2004
5

Lysåbne arealer defineres som arealer, hvor vegetationen på arealerne overvejende består af lavtvoksende plantearter, jf. lov om drift af landbrugsjorder § 2, stk. 5. Halvkulturarealer defineres som lysåbne arealer der har en
naturtilstand, der kræver en ekstensiv landbrugsdrift for at kunne opretholde i denne tilstand, jf. lov om drift af
landbrugsjorder 2004 § 2, stk. 6.
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og lov om drift af landbrugsjorder 2004. Med den nye lovgivning er der fastsat en minimumsgrænse for landbrugsejendomme på to ha., således at landbrugspligten automatisk bortfalder,
hvis landbrugsejendommen nedbringes under to ha.
I forbindelse med fraskillelse af beboelsesbygningerne på en landbrugsejendom, stilles der i
den nye lovgivning krav til, at den nye ejendom, dvs. det fraskilte areal med beboelsesbygninger, ikke må nedbringes til en størrelse under 1,5 ha. Dette krav medvirker til at imødekomme
formålet med lov om landbrugsejendomme 2004, hvorved loven skal medvirke til at fremme
bosætning og udvikling af landdistrikterne.
Yderligere er det, med den nye lovgivning, blevet muligt at erhverve arealer til drikkevandsbeskyttende formål. Det er dog kun muligt at ophæve landbrugspligten på bygningsløse arealer
under krav om forudgående planlægning og hvis arealerne er under to ha.
I lov om landbrugsejendomme 2004 er det blevet fremhævet at en landbrugsejendom skal drives på en forsvarlig måde under hensyn til de erhvervsmæssige udnyttelsesmuligheder, til natur
og miljø, og til de landskabelige værdier. Med lov om drift af landbrugsjorder 2004 reguleres
selve driften af landbrugsjorder, dog omfatter loven også alle jorder, hvorpå der kan dyrkes
planter, eksempelvis frijorder. Loven lægger som noget nyt også stor vægt på varetagelsen af
naturarealer gennem dens regulering.

985'(5,1*
Landbrugspligten og dyrkningspligten danner grundlag for at udøve bestemmelserne i landbrugsloven. Da bestemmelserne opretholdes stort set uforandrede i den nye lovgivning, bidrager landbrugspligten og dyrkningspligten stadig til at opretholde en væsentlig beskyttelse af
landbruget som erhverv, da hovedparten af landzonejorden er landbrugspligtige og derved skal
drives i overensstemmelse med landbrugslovens bestemmelser. Det kan også siges, at der i
kraft af landbrugspligten og dyrkningspligten sikres en offentlig kontrol af landbrugsjordens
anvendelse.
I formålsbestemmelserne i den nye lovgivning, er det blevet anført at der skal sikres en forsvarlig og flersidig anvendelse af landbrugsejendomme under hensyn til jordbrugsproduktion, natur, miljø og landskabelige værdier. Derfor er det som noget nyt fastslået i loven, at anvendelse
af landbrugsarealer til naturformål også betragtes som forsvarlig drift af landbrugsjorder. Dette
er ensbetydende med at der i fremtiden må forventes en lettere tilgang til flersidig anvendelse
af landbrugsjorden til gavn for naturen.
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.5$97,/(5+9(59(5($)/$1'%58*6(-(1'200(
I forbindelse med erhvervelse, supplering eller oprettelse af en landbrugsejendom skal erhvervelsesreglerne om bopælspligt, uddannelseskrav, alder og statsborgerskab samt krav om egen
drift, jf. landbrugsloven 1999 § 16, som udgangspunkt opfyldes.

%23/63/,*7
Bopælspligt forudsætter, at den person, hvortil bopælspligten er knyttet, har fast og varigt ophold på landbrugsejendommen og overnatter på den, jf. bekendtgørelse om uddannelseskrav og
bopælskrav mv. iht. landbrugsloven 1999 § 4 stk. 1. Yderligere er der en række krav til den
beboelsesbygning, der skal anvendes til opfyldelse af bopælspligten, hvad bl.a. angår størrelse
og karakter, således at den er anvendelig til helårsbeboelse for en familie med sædvanlig husførelse, jf. bekendtgørelse om uddannelseskrav og bopælskrav mv. i henhold til landbrugsloven
1999 § 3, stk. 1. Bopælspligten kan endvidere opfyldes, ved bosætning i en anden beboelsesbygning, på ejendommen inden, for en afstand af to kilometer, jf. bekendtgørelse om uddannelseskrav og bopælskrav mv. i henhold til landbrugsloven 1999 § 3, stk. 2.
Kravet om bopælspligt på en landbrugsejendom, kan deles op i to, den permanente bopælspligt
og den tidsbegrænsende bopælspligt. Formålet med kravet om bopælspligt er bl.a. at styrke
befolkningsudviklingen i landdistrikterne ved at modvirke fjerneje og spekulation.
Den permanente bopælspligt, gælder i forbindelse med driften af en landbrugsejendom, som
beskrevet i landbrugsloven 1999 § 7, hvorefter en landbrugsejendom skal holdes forsynet med
en passende beboelsesbygning, hvorfra jorderne skal drives af ejendommens beboere. Dette er
ensbetydende med, at den der ejer eller forpagter ejendommen, eller som bestyrer varetager
ejendommens drift for ejeren eller forpagterens regning, skal have fast bopæl på ejendommen,
jf. landbrugsloven 1999 § 18b. En driftsleders bopælspligt er permanent.
Den tidsbegrænsende bopælspligt gælder i forbindelse med erhvervelse eller supplering af en
landbrugsejendom. Ved erhvervelse af en landbrugsejendom skal bopælspligten opfyldes af
erhververen i mindst otte år, jf. bekendtgørelse om uddannelseskrav og bopælskrav mv. i henhold til landbrugsloven 1999 § 4, stk. 2. Dette gælder uanset om erhververen driver ejendommen eller ej. Ved erhvervelse i almindelig fri handel skal bopælspligten være opfyldt inden 6
måneder efter erhvervelsen, jf. landbrugsloven 1999 § 16, stk. 1 nr. 4. Hvis erhvervelsen sker
via arv eller familiehandel skal erhververen tage fast bopæl på ejendommen inden to år, jf.
landbrugsloven 1999 § 17a, stk. 5.
Ved supplering af en landbrugsejendom, gælder også otte års bopælspligt ved supplering af en
landbrugsejendom, jf. landbrugsloven 1999 § 13 stk. 2 nr. 3, da erhververen af landbrugsjorder
skal opfylde landbrugslovens almindelige erhvervelsesbetingelser, for at kunne erhverve den
supplerende ejendom. Ved erhvervelse af yderligere en landbrugsejendom, kan bopælskravet
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opflydes på ejendommen, eller på en af de øvrige ejendomme, den pågældende eller dennes
ægtefælle måtte være ejer af, jf. bekendtgørelse om uddannelseskrav og bopælskrav mv. i henhold til landbrugsloven 1999 § 4 stk. 2.
Efter opfyldelsen af den otteårige bopælspligt gælder der ingen krav om fast bopæl som følge
af erhvervelsen. Der skal dog opretholdes bopælspligt, hvis erhververen selv vil drive ejendommen, jf. landbrugsloven 1999 § 7.

'(11<(/29*,91,1*
Der er med den nye lovgivning ikke foretaget ændringer i forbindelse med kravet om bopælspligt.

8''$11(/6(6.5$9
Der gælder både ved erhvervelse og ved supplering af landbrugsejendomme krav om en jordbrugsuddannelse. Ved erhvervelse af en landbrugsejendom, hvis areal overstiger 30 ha. skal
erhververen opfylde kravet om jordbrugsuddannelse, jf. landbrugsloven 1999 § 16 stk. 1 nr. 6.
Ligeledes gælder uddannelseskravet ved forpagtning, hvor forpagteren skal opfylder uddannelseskravet, hvis ejendommens areal overstiger 30 ha., eller hvis der er tale om samdrift af mere
en 30 ha., jf. landbrugsloven 1999 § 11, stk. 1 nr. 3.
Uddannelseskravet er også sammenfaldende med reglerne om egen drift, idet kravet om egen
drift omfatter uddannelseskravet via erhvervelsesreglerne, jf. landbrugsloven 1999 § 7, stk. 4.
Landbrugslovens uddannelseskrav, jf. bekendtgørelse om uddannelseskrav og bopælskrav mv.
iht. landbrugsloven 1999 § 1, stk.1, nr. 1-6, indeholder en række forskellige måder på hvordan
uddannelseskravet kan være opfyldt. Statsborgere fra andre EU-lande kan opfylde uddannelseskravet, hvis de har gennemgået en sammenlignelig uddannelse, jf. bekendtgørelse om uddannelseskrav og bopælskrav mv. i henhold til landbrugsloven 1999 § 1, stk. 4.

'(11<(/29*,91,1*
Udannelseskravet er videreført, i uændret form, i lov om landbrugsejendomme.

.5$97,/$/'(52*67$76%25*(56.$%
Ved erhvervelse af en landbrugsejendom, uanset størrelse, skal erhververen være fyldt 18 år, jf.
landbrugsloven 1999 § 16, stk. 1 og 2. Dette er udtryk for den almindelige myndighedsalder.
Ligeledes kræver erhvervelse af en landbrugsejendom, uanset størrelsen, at erhververen er
dansk statsborger, eller statsborger i et land, hvis borgere i medfører af EU regler eller ifølge en
tilsvarende traktat, har ret til at erhverve landbrugsjord i Danmark, jf. landbrugsloven 1999 §
16, stk. 1 og 2.
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'(11<(/29*,91,1*
I den nye lovgivning er der ikke ændret ved alderskravet, jf. lov om landbrugsejendomme § 12,
stk.1 nr. 1, hvorimod kravene til statsborgerskab ikke er videreført. [L113 2003-04c: til kapitel
7].

.5$920(*(1'5,)7
Ved erhvervelse af en landbrugsejendom, med et areal over 30 ha., er der krav om egen drift.
Heri ligger, at erhververen, på en erhvervsmæssig måde, skal drive ejendommen med henblik
på en jordbrugsmæssigt udnyttelse, der tilsigter at forrente den investerede kapital og skaffe et
driftsmæssigt overskud, jf. bekendtgørelse om uddannelseskrav og bopælskrav mv. i henhold
til landbrugsloven 1999 § 5, stk. 1.
Kravet om egen drift skal opfyldes af erhververen i mindst otte år fra det tidspunkt, hvor forpligtigelsen indtræder, jf. bekendtgørelse om uddannelseskrav og bopælskrav mv. i henhold til
landbrugsloven 1999 § 5, stk. 2. Denne tidsmæssige grænse kendes også fra bopælspligten ved
erhvervelse af en landbrugsejendom, se afsnit 5.2.1. Det er først efter udløbet af den otteårige
periode at erhververen kan vælge at bortforpagte ejendommen eller dens jorder.
Kravet om egen drift betyder ikke, at erhververen skal drive ejendommen personligt. Der er
ikke noget til hindrer for, at ejendommen drives af en bestyrer, en maskinstation eller med bistand fra andre, såsom medarbejdere, når blot driften foregår for ejerens regning og risiko, således at ejeren er økonomisk ansvarlig for driften, jf. bekendtgørelse om uddannelseskrav og
bopælskrav mv. i henhold til landbrugsloven 1999 § 5, stk. 2.

'(11<(/29*,91,1*
Kravet om at erhververen selv skal drive sin ejendom, hvis det samlede areal overstiger 30 ha.,
er med den nye lovgivning opretholdt, jf. lov om landbrugsejendomme 2004 § 12, stk. 3, pkt.
4, hvorfor ejeren som hidtil skal opfylde kravet om egen drift i en periode på otte år. [L113
2003-04c: til § 12]

236$0/,1*
I lov om landbrugsejendomme 2004 stilles en række krav til personer, der ønsker at erhverve,
supplere eller oprette en landbrugsejendom. Det være sig kravet om bopælspligt, uddannelse
og alder.
Kravet om bopælspligt, stilles til erhververe og forpagtere af landbrugsejendomme, og har bl.a.
til formål at modvirke fjerneje og jordspekulationer. Bopælspligten indebærer, at den person,
hvortil bopælspligten er knyttet, har fast og varigt ophold på landbrugsejendommen. Yderligere
stilles en række kriterier som beboelsesbygningen skal overholde. Bopælspligten kan opdels i
to begreber, den permanente og den tidsbegrænsende bopælspligt, hvortil kravene stort set er
ens, bortset fra tidsperspektivet. Den permanente bopælspligt gælder i forbindelse med driften
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af en landbrugsejendom, mens den tidsbegrænsende bopælspligt indtræder, med forskellige
vilkår, i forbindelse med erhvervelse og supplering af en landbrugsejendom.
Der kræves som udgangspunkt en jordbrugsmæssig uddannelse, for at erhverve en landbrugeejendom over 30 ha. Baggrunden for dette krav, er såvel erhvervshensyn, som ønsket om at
bevare en klasse af egentlige landmænd i det åbne land. Er ejendommen over 30 ha., er der
ligeledes et krav om egen drift. Dette medfører at ejendommen skal drives med henblik på en
jordbrugsmæssig udnyttelse, med det sigte at forrente den investerede kapital og opnå et
driftsmæssigt overskud.
Yderligere er der, ved erhvervelse af en landbrugsejendom, krav til erhververens alder. Dette er
ensbetydende med at man skal være myndig, for at kunne besidde en landbrugsejendom. Et
tidligere krav om statsborgerskab udgår i forbindelse med ændringerne i landbrugslovgivningen i 2004.

985'(5,1*
De personlige krav der stilles i landbrugslovgivningen til erhververe af landbrugsejendomme,
sikrer at landbrugsjorderne bliver udnyttet korrekt og optimalt. Derved opnås der dog en monopollignende effekt, da adgangen til at kunne opnå adkomst til en landbrugsejendom er forbeholdt en begrænset personskare. Udsigten til en udvikling, hvor landbrugsbedrifterne samles i
større og større enheder, med færre ejere, vil endvidere medføre at en ganske lille befolkningsgruppe vil eje en stor del af Danmarks arealer. Reglerne om bopælspligt og kravet om egen
drift, er dog med til at sikre selvejet, som vægtes meget højt i den danske landbrugspolitik.

(5+9(59(/6(6833/(5,1*00
Erhvervelse af landbrugsejendomme er en del af de såkaldte strukturregulerende bestemmelser.
Disse strukturregler omfatter endvidere også reglerne om samdrift og forpagtning, se afsnit 5.4,
samt reglerne om husdyrhold og arealkrav, se afsnit 5.6. Strukturreglerne er blevet ændret adskillige gange siden 1967 hvor den nuværende landbrugslov trådte i kraft, som følge af markedsmæssige og politiske kræfter. Det er strukturreglerne der udgør den overvejende regulering
og styring af landbrugserhvervet indenfor landbrugssektorlovgivningen.

(5+9(59(/6($)/$1'%58*6(-(1'200(,)5,+$1'(/
Ved erhvervelses af landbrugsejendomme i fri handel, er der en række forskellige personlige
betingelser der skal opfyldes, se afsnit 5.2. Kravene er forskellige, for henholdsvis landbrugsejendomme over og under 30 ha.
Det er muligt at erhverve op til tre landbrugsejendomme i fri handel. Ved erhvervelsen af mere
end en ejendom, er det kun tilladt at en af ejendommene er uden bygninger, jf. landbrugsloven
1999 § 16 stk. 3 nr. 5. Reglen skal ses i sammenhæng med landbrugsloven 1999 § 8 stk. 4, der
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tillader fraskillelse af bygninger på en landbrugsejendom uden krav om opførelse af ny beboelse, jf. landbrugsloven 1999 § 7, stk. 1, hvis ejendommen ejes og drives lovligt sammen med en
anden landbrugsejendom.
Ved yderligere erhvervelse af landbrugsejendomme, skal samtlige lodder på de øvrige ejendomme ligge inden for en afstand på ti kilometer fra hovedejendommen, dvs. den ejendom
hvor erhververen bor, hvis der ikke skal søges om tilladelse, jf. landbrugsloven 1999 § 16 stk.
3, nr. 4. Afstanden beregnes ud fra den benyttede vej fra bygningerne på hovedejendommen, til
hvert enkelt lod af den erhvervede ejendom, jf. landbrugsloven 1999 § 9, stk. 1. Græsningsarealer og fredskovsarealer er ikke omfattet af afstandsbetingelserne.
Hvis man som landmand, ved erhvervelse af yderligere ejendomme, bliver ejer eller medejer af
mere end 70 ha., kan tilladelse til erhvervelse normalt ikke meddelelses, hvis der er en andre
landmænd i området der ønsker at gøre deres fortrinsstilling til suppleringsjord gældende, jf.
landbrugsloven 1999 § 18 stk. 6. Dette gælder dog ikke, bl.a. ved erhvervelse af en ejendom
med beboelsesbygninger, som ejendom nr. to. Se yderligere afsnit 5.3.5 om reglerne for fortrinsstilling.

'(11<(/29*,91,1*
Med den nye lovgivning gennemføres en række lempelser i forbindelse med erhvervelse af
landbrugsejendomme i fri handel. Blandt andet er kravet om at man må eje op til tre landbrugsejendomme, blevet ændret således at der med den nye lovgivning er en arealgrænse på 400 ha.
eller fire landbrugsejendomme, uden en arealgrænse, jf. lov om landbrugsejendomme 2004 §
12, stk. 3 pkt. 6. Denne lempelse betyder at det ikke er nødvendigt at sammenlægge landbrugsejendomme for at over holde en begrænsning på fire ejendomme, da landmanden kan eje eller
erhverve et betydedigt antal landbrugsejendomme, så længe han ikke overstrider arealgrænsen
på 400 ha.
Ved erhvervelse af en landbrugsejendom er det en betingelse at de alle efter erhvervelsen ejede
eller medejede landbrugsejendomme skal ligge indenfor en luftlinie afstand på ti kilometer fra
beboelsesbygningen på hovedejendommen, dvs. den ejendom hvor erhververen bor eller tager
fast bopæl6, jf. lov om landbrugsejendomme 2004 § 12, stk. 3 pkt. 5. Dette betyder at der er
sket en administrativ forenkling og en mindre lempelse i forhold til den tidligere afstandsgrænse på ti kilometer via vejnettet.
Den hidtidige regel om, at afstanden beregnes ud til hver enkelt lod af den erhvervede ejendom, er ligeledes blevet ændret. Således erhverves ejendommen som en helhed, hvorfor luftlinieafstanden mellem beboelsesbygningen på den ejendom, hvorfra bopælspligten opfyldes, og
6

Bopælspligten kan ligeledes opfyldes ved at have fast bopæls på en landbrugsejendom, der ejes af den pågældende ægtefælle eller samlever, jf. lov om landbrugsejendomme 2004 § 8, stk. 3.
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det nærmeste dyrkningslod af den erhvervede ejendom, maksimale må være en luftlinieafstand
på ti kilometer [L113 2003-04c: til § 12]. Yderligere er grænsen, for hvornår der kan gøres
krav på fortrinsstilling til suppleringsjord, blevet ændret, således at man kan eje op til 100 ha.
før andre kan gøre krav på fortrinsstilling, jf. lov om landbrugsejendomme 2004 § 12, stk. 3 nr.
7. Se yderligere afsnit 5.3.5.
Det er blevet muligt for ægtefæller at erhverve landbrugsejendomme hver for sig, jf. lov om
landbrugsejendomme 2004 § 18, stk. 1, uden at den anden ægtefælles erhvervede landbrugsejendomme skal medregnes i regnestykket omkring hvor mange ejendomme eller ha. landbrugsjorder det maksimalt er tilladt at eje. Dette medfører at en ægtefælle ikke længere betragtes som en medejer af sin ægtefælles landbrugsejendom, medmindre ejendommen ejes i sameje, dvs. at begge står som ejer i tingbogen [L113 2003-04c: til § 18].
Det vil sige at ægtefæller er blevet ligestillet med en samlevere i forbindelse med erhvervelsesreglerne, dog vil bopælspligten kunne opfyldes på en af ægtefællen ejet landbrugsejendom.
Dette medfører at et ægtepar, der ikke ejer landbrugsejendomme i sameje, begge vil kunne erhverve op til en arealgrænse på 400 ha. eller fire landbrugsejendomme uden en arealgrænse,
hvis de begge opfylder erhvervelsesbetingelserne, jf. lov om landbrugsejendomme 2004 § 12,
stk. 3 pkt. 6.

(5+9(59(/6($)/$1'%58*6(-(1'200(9('$59(//(5)$0,/,(+$1
'(/
Ved erhvervelse af landbrugsejendomme ved arv eller familiehandel er reglerne lempeligere
end ved erhvervelse i fri handel, forstået på den måde at der ikke gælder regler om afstand,
fortrinsstilling, uddannelse og egen drift. Ligeledes er der heller ikke ved arv nogen antalsbegrænsning eller aldersbetingelser, jf. landbrugsloven 1999 § 17.
Ejerens ægtefælde kan erhverve adkomst på en landbrugsejendom ved overtagelse til hensidden i uskiftet bo, ved deling af fællesbo eller ved arv, såfremt at ejeren har haft lovligt adkomst
på ejendommen, jf. landbrugsloven 1999 § 17, stk. 1.
Det er også muligt for andre end ejerens ægtefælle at erhverve adkomst på en landbrugsejendom ved arv, jf. landbrugsloven 1999 § 17, stk. 2, såfremt at den der erhverver landbrugsejendommen opfylder kravet om statsborgerskab, se afsnit 5.2.3. Ligeledes skal erhververen af en
landbrugsejendom, ved arv, inden for to år efter erhvervelsen tage fast bopæl på ejendommen,
eller på en anden landbrugsejendom som erhververen måtte være ejer eller medejer af, jf. landbrugsloven 1999 § 17 stk. 2 nr. 3. Yderligere skal arveladeren eller dennes ægtefælle har haft
lovlig adkomst på den pågældende ejendom i mindst otte år, jf. landbrugsloven 1999 § 17, stk.
2, nr. 1. Denne betingelse har til formål, at hindre omgåelse af erhvervelsesbetingelserne i
landbrugsloven 1999 § 16.

- 62 -

Kapitel 5 – Landbrugslovens bestemmelser

Ved familiehandel kan en person, der er beslægtet med ejeren af en landbrugsejendom i ret opeller nedadgående linie, erhverve denne, hvis de opfylder en række nærmere betingelser, jf.
landbrugsloven 1999 § 17a stk. 1. Det være sig hvis overdrageren eller dennes ægtefælle har
haft lovlig adkomst på den pågældende ejendom i minimum otte år, og erhververen opfylder
kravet om statsborgerskab, og inden to år efter erhvervelsen tager fast bopæl på ejendommen,
elle på en af anden landbrugsejendom, den pågældende måtte eje. Familie i op- og nedadgående linie omfatter forældre og bedsteforældre, samt børn og børnebørn. Derimod er overdragelse
af søskende, søskendebørn eller svigerbørn ikke omfattet af landbrugsloven 1999 § 17a. Erhververen skal efter to år, have fast bopæl på ejendommen eller på en anden landbrugsejendom, den pågældende måtte være ejer af, jf. landbrugsloven 1999 § 17a, stk. 1 nr. 5.

'(11<(/29*,91,1*
Ved arv og familiehandel af landbrugsejendomme er kravene, som hidtil, mere lempelige end
ved overdragelse af landbrugsejendomme i fri handel. Ved familiehandel er det ved den nye
lovgivning blevet muligt også at overdrage til søskende, søskendebørn og svigerbørn, jf. lov
om landbrugsejendomme 2004 § 15, stk. 1. Denne udvidelse af familiekredsen er begrundet i,
at der før i tiden normalt blev dispenseret fra bestemmelsen, ved overdragelse af en landbrugsejendom til disse familiemedlemmer [L113 2003-04c: til §§ 14 og 15]. Der gælder de sammen
betingelser som hidtil ved familiehandel, dog er kravet om statsborgerskab og kravet om at
erhververen, dennes familie og børn under 18 år, maksimalt må eje tre landbrugsejendomme,
afskaffet. Yderligere gælder de samme betingelser for arv og familiehandel, jf. lov om landbrugsejendomme 2004 §§ 14, stk. 2, og 15, stk. 1. Dette er ensbetydende med at erhververen,
ved familiehandel som ved arv, skal opfylde kravet om bopælspligt, inden for en tidsmargin på
to år, på den erhvervede ejendom, samt at overdrageren eller dennes ægtefælle skal have haft
lovligt adkomst på ejendommen i mindst otte år.

6833/(5,1*$)/$1'%58*6(-(1'200(
Ved sammenlægning af landbrugsejendomme eller arealoverførelse af jorder fra en landbrugsejendom til en anden, kræves tilladelse fra fødevareministeren, hvis det samlede areal efter
sammenlægningen overstiger 125 ha., jf. landbrugsloven 1999 § 13, stk. 1.
Tilladelsen efter landbrugsloven 1999 § 13 stk. 1 kan meddeles hvis:
x De jorder, der ønskes sammenlagt ligger hensigtsmæssigt for en samlet drift fra den
samlede ejendoms bygninger, og hvis der er tale om dyrkningsjorder er det indenfor en
vejafstand på to kilometer, jf. landbrugsloven 1999 § 13 stk. 2, nr. 1,
x ejeren af den ejendom, der skal suppleres, skal opfylde de personlige betingelser for erhvervelsen af den supplerende ejendom, jf. landbrugsloven 1999 § 13, stk. 2 nr. 3a.
x ejeren, dennes ægtefælle og børn under 18 år må ikke i forbindelse med suppleringen
komme til at være ejer af mere end 375 ha., jf. landbrugsloven 1999 § 13, stk. 2 nr. 3b.
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Hvis erhververen, efter sammenlægningen, vil komme til at eje eller være medejer af mere end
70 ha., kan der nægtes sammenlægning, hvis der er naboer i området, som ønsker at erhverve
suppleringsjord, og som opfylder betingelserne i landbrugsloven 1999 § 13, stk. 3, og dermed
har fortrinsstilling til jorden. Dette gælder dog ikke hvis ansøgeren selv har behov for arealet
for at skabe harmoni i bedriften, jf. landbrugsloven 1999 § 13, stk. 5. Er dette tilfældet, kan
fortrinsstilling kun opnås, hvis den føromtalte ejendom også har harmoniproblemer.

'(11<(/29*,91,1*
I den nye lovgivning er der foretaget en række lempelser af kravene for arealoverførsel og
sammenlægning af landbrugsejendomme. Den supplerende ejendoms areal må dermed ikke
overstige 200 ha., jf. lov om landbrugsejendomme 2004 § 29, stk. 1, pkt. 1. Denne lempelse
skal ses i sammenhæng med, ønsket om, at kunne etablere ejendomme af en hensigtsmæssig
størrelse og bestemmelsen om at erhververen ved køb af suppleringsjord skal opfylde betingelserne for erhvervelse af den supplerende ejendom, jf. lov om landbrugsejendomme § 29, stk. 3.
Dette betyder at ejeren ved køb af suppleringsjord, ikke må blive ejer eller medejer af mere end
400 ha., dog bortset fra fradragsarealer, eller højst fire landbrugsejendomme, uden arealbegrænsning. Denne bestemmelse gælder dog kun vil køb af suppleringsjord og finder ikke anvendelse ved sammenlægning af landbrugsejendomme, som landmanden i forvejen ejer.
Afstandsbestemmelsen er ligeledes blevet ændret til skulle beregnes via luftlinie, jf. lov om
landbrugsejendomme 2004 § 29, stk. 1 pkt. 2, hvilket medfører en stor forenkling. Det betyder
at der ikke skal indgå en vurdering, som hidtil, af de trafikale forhold mellem ejendommens
beboelse og det areal, der skal tillægges ejendommen i forbindelse med en sammenlægning
eller arealoverførsel. Reglerne om fortrinsstilling er ligeledes blevet ændret, jf. lov om landbrugsejendomme 2004 § 29, stk. 2, se afsnit 5.3.5.
Hvis ejeren kun ejer fire landbrugsejendomme, vil hver enkelt landbrugsejendom kunne suppleres op til 200 ha. indenfor afstandsgrænsen på to km, dvs. maksimalt til 800 ha. Hvis ejeren
derimod ejer mere end fire ejendomme vil de pågældende ejendomme kunne suppleres, indtil
ejeren bliver ejer eller medejer af 400 ha. Ejeren vil dog kunne sammenlægge lovligt ejede
landbrugsejendomme op til en arealgrænse på 200 ha., og dermed, i nogle situationer, kunne
reducere antallet af ejede ejendomme, således at der efterfølgende er mulighed for at erhverve
yderligere en eller flere landbrugsejendomme. Ejeren vil således teoretisk kunne blive ejer af
fire landbrugsejendomme, der hver for sig vil kunne suppleres op til 200 ha. [L113 2003-04c:
til § 29]
En ægtefælle betragtes ikke længere som en medejer af sin ægtefælles landbrugsejendom, jf.
lov om landbrugsejendomme 2004 § 18, stk. 1. Dette medfører at begge ægtefæller, hvis de
opfylder kravet om jordbrugsmæssig uddannelse, hver for sig, kan supplere deres landbrugs-
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ejendomme op til en grænse på 200 ha., dog ikke over 400 ha. eller fire ejendomme uden arealgrænse, hvorfor der med den nye lovgivning åbnes op for, at et ægtepar, kan erhverve betydelig mere landbrugsjord, end tidligere.

235(77(/6($)1<(/$1'%58*6(-(1'200(
En landbrugsejendom kan udstykkes med henblik på, at oprette en ny selvstændig landbrugsejendom, jf. landbrugsloven 1999 § 14, stk. 1.
Tidligere nedlagte landbrugsejendomme og fritliggende beboelsesbygninger kan ligeledes oprettes som landbrugsejendomme, hvis der erhverves tilgrænsende arealer, hvorved det samlede
areal udgør mere end to ha., jf. landbrugsloven 1999 § 3, hvis der er fornødne beboelses- og
driftsbygninger, samt at erhvervelsesreglerne iagttages, jf. landbrugsloven 1999 § 14, stk. 2.
[Jørgensen, C. et al. 1997: side 498]

'(11<(/29*,91,1*
Den nye lovgivning stiller ikke krav om, at en ny landbrugsejendom som ønskes oprettet, skal
være forsynet med passende driftsbygninger, da der som udgangspunkt kun er krav om beboelsesbygning. Dette er ensbetydende med at når en beboelsesbygning fraskilles en landbrugsejendom, får restejendommen, hvis denne er større end to ha., status som bygningsløs ejendom,
og det fraskilte areal, hvis arealet er mere end to ha., med beboelsesbygninger, får status som
en ny selvstændig ejendom, jf. lov om landbrugsejendomme 2004 § 30, stk. 1.
Beboelsesbygningen kan dog fraskilles hvis ejendommen lovligt ejes sammen med en anden
landbrugsejendom med beboelsesbygninger, jf. lov om landbrugsejendomme 2004 § 10. Landmanden kan også vælge at nedrive overflødige beboelsesbygninger, hvilket kan ske uden tilladelse. Både fraskillelsen og nedrivningen skal dog ske på baggrund af en landinspektørerklæring.
I forbindelse med landinspektørerklæringen, skal der tinglyses en erklæring på den bygningsløse ejendom om:
x At der ikke uden særlig tilladelse må opføres bygninger på ejendommen,
x at den til enhver tid skal ejes sammen med en landbrugsejendom med beboelsesbygning, og
x at den kun kan afhændes til sammenlægning med en anden landbrugsejendom eller som
en bygningsløs ejendom.
Det skal dog bemærkes at der altid skal opretholdes minimum en beboelsesbygning for hver
200 ha., der ejes sammen.
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Bestemmelserne giver mulighed for at skabe små ejendomme, som er med til at fastholde livet
på landet. Der forudsættes dog, at arealerne, der hører til den frastykkede beboelsesbygning,
hvis den opnår status som en landbrugsejendom, skal grænse op til bygningsloddet. [L 113
2003-04c: til § 30]

)2575,1667,//,1*
Reglerne om fortrinsstilling har til formål at tilgodese landmænd der ejer under 70 ha., således
at disse får mulighed for at erhverve suppleringsjord forud for landmænd, der ejer med end 70
ha.
Reglerne om fortrinsstilling gælder både ved køb af suppleringsjord, jf. landbrugsloven 1999 §
13, og ved køb af yderligere landbrugsejendomme, jf. landbrugsloven 1999 § 16, hvor køberen
kommer til at eje mere end 70 ha. I disse tilfælde kan naboer, som ejer mindre en 70 ha., gøre
krav om fortrinsstilling, hvis en række betingelser er opfyldt, såsom vejafstand, uddannelse
med videre, jf. landbrugsloven 1999 §§ 13 og 18.
Er erhververen, dennes ægtefælle og børn under 18 år i forvejen ejer af en eller to landbrugsejendomme kan tilladelse til erhvervelse af yderligere en landbrugsejendom normalt ikke meddeles, hvis det samlede areal af ejendommen og de i forvejen ejede ejendomme overstiger 70
ha., og en ejer af en nærliggende ejendom har ønsket fortrinsstilling til suppleringsjord, da hans
ejendom er under 70 ha., jf. landbrugsloven 1999 § 18, stk. 6
I tilfælde hvor ansøgeren selv har behov for at jorden for at skabe harmoni i bedriften, er det
kun naboer, der også har et af disse behov, der kan gøre krav om fortrinsstilling til suppleringsjord, jf. landbrugsloven 1999 §§ 13 stk. 5 og 18, stk. 7.
Der er i landbrugsloven 1999 § 18, stk. 8 en undtagelse fra de generelle regler om fortrinsstilling, det være sig i de situationer, hvor ejendom nummer to erhverves som landbrugsejendom
med beboelsesbygning, selvom det samlede areal for de to ejendomme vil overstige 70 ha.
Denne bestemmelse benævnes også hvilende fortrinsstilling, der bl.a. er begrundet i at styrke
byggeklodsprincippet.

'(11<(/29*,91,1*
Reglerne om fortrinsstilling er i princippet blevet opretholdt, men med visse ændringer. Det har
bl.a. betydet, at den hvilende fortrinsstilling er blevet afskaffet. Reglerne om fortrinsstilling
gælder stadig ved både ved erhvervelses af landbrugsejendomme og ved erhvervelse af suppleringsjord, og kan ligeledes kun gøres gældende overfor jorder, der søges erhvervet.
Grænsen, for hvornår naboer kan gøre krav om fortrinsstilling, er hævet. Hvis erhververen,
efter erhvervelse eller supplering af landbrugsejendomme, opnår, at eje eller være medejer af,
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et samlet areal over 100 ha., gælder reglerne om fortrinsstilling, jf. lov om landbrugsejendomme 2004 §§ 12, stk. 3, pkt. 7 og 29, stk. 2. Dog kan en hovedejendom altid suppleres op til 125
ha., jf. lov om landbrugsejendomme 2004 § 33, stk. 1. Disse ændringer skal bl.a. ses som en
hjælp til at kunne opbygge økonomiske bæredygtige bedrifter, uden at skulle afgive jord til
ejere af nærliggende landbrug, efter regler om fortrinsstilling til suppleringsjord [L113 200304c: til § 31].
Yderligere er kravet til, hvilke jorde hvortil man kan gøre krav om fortrinsstilling ændret. Dette
er ensbetydende med at afstanden mellem beboelsesbygningen og den ønskede suppleringsjord, er ændret, fra at være inden for en vejafstand på to kilometer, til at være indenfor en luftlinieafstand på to kilometer., jf. lov om landbrugsejendomme 2004 § 32, stk. 1, nr. 3.
Der gælder som hidtil, at den der ønsker at gøre fortrinsstilling til suppleringsjord gældende,
ikke selv, ved erhvervelse af de ønskede tillægsjorder, må blive ejer eller medejer af mere end
70 ha., jf. lov om landbrugsejendomme 2004 § 32, stk. 1, pkt. 1. Yderligere er det blevet et
krav, at der kun kan gøres fortrinsstilling gældende, til supplering af landbrugsejendomme, der
er forsynet med en beboelsesbygning, jf. lov om landbrugsejendomme 2004 § 32, stk. 1, nr. 2.
Baggrunden for denne bestemmelse er, at det kun bør være selvstændigt drevne landbrugsejendomme, med beboelsesbygninger, der skal kunne suppleres på baggrund af reglerne om fortrinsstilling [L113 2003-04c: til § 32].
Yderligere er kravene til de naboer, der ønsker at gøre fortrinsstilling gældende, blevet skærpet.
Dette er ensbetydende med at der stilles en række krav til den person, der ønsker at benytte sig
af fortrinsstilling til suppleringsjord, jf. lov om landbrugsejendomme 2004 § 32, stk. 2. Disse
krav omhandler bl.a. uddannelse og krav om at den der erhverver jord, ved fortrinsstilling, skal
være villig til at betale den sædvanlige handelspris for arealet, jf. lov om landbrugsejendomme
2004 § 32 stk. 1, nr. 2 og 3.

236$0/,1*
Med lov om landbrugsejendomme 2004 opnår den enkelte landmand et større råderum ved
erhvervelse og supplering af landbrugsejendomme, se figur 5.1: Ændringer ved henholdsvis
erhvervelse, supplering og fortrinsstilling. Dette er ensbetydende med, at det er blevet muligt,
at erhverve eller supplere op til en arealgrænse på 400 ha., eller fire ejendomme uden arealgrænse. Samtidig er afstandsgrænserne ved henholdsvis erhvervelse og supplering blevet ændret fra vejlinieafstand til en luftlinieafstand, hvilket giver landmanden mulighed for at erhverve
jorder inden for et større område. Dette medfører dog, at der ligeledes er flere, der har mulighed for at erhverve jorder inden for dennes erhvervelsesområde.
Det er yderligere blevet muligt for ægtefæller, der opfylder uddannelseskravet, at erhverve og
supplere landbrugsejendomme, da ægtefæller ikke længere betragtes som én juridisk enhed i
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forbindelse med erhvervelses- og suppleringsreglerne, medmindre de ejer ejendommen i sameje. Dette medfører at begge ægtefæller kan udnytte reglerne, og dermed kan opnå en større
bedrift.


(UKYHUYHOVHLIULKDQGHO !KD 
Arealgrænse, ha.
Ingen
Antal ejendomme
3
Afstand, km
10**)

6XSSOHULQJ
Suppleringsgrænse, ha.
125
Arealgrænse
375
Antal ejendomme
Ingen
Afstand, km
2

)RUWULQVVWLOOLQJ
Fortrinsstilling indtræder når
Ved køb/supplering så
primær køber overskrider visse
det samlede areal bliver
arealgrænser
over 70 ha.

Fortrinsstilling kan gøres
gældende
Landmand ønsker
suppleringsjord
Hvilende fortrinsstilling


400*)
4*)
10***)

200
400
4
2

Hvis samlet areal efter
køb ikke overstiger 70
ha.

Ved køb/supplering så
det samlede areal bliver
over 100 ha.
En hovedejendom kan
dog altid suppleres op til
125 ha.
Hvis samlet areal efter
køb ikke overstiger 70
ha.

Annoncering

Annoncering

Den primære køber kan
afvise krav om fortrinsstilling, ved køb af ejendom nr. 2, hvis denne er
med beboelsesbygninger

Afskaffes

*)

Begrænsning enten ved en arealgrænse eller ved et antal ejendomme.
Beregnes via vejlinie.
***)
Beregnes via luftlinie.
)LJXUQGULQJHUYHGKHQKROGVYLVHUKYHUYHOVHVXSSOHULQJRJIRUWULQVVWLOOLQJ
**)

Erhvervelse af landbrugsejendomme enten via arv eller familiehandel er som hidtil lempeligere
end ved overdragelse af landbrugsejendomme i fri handel. Ved familiehandel er det, med den
nye lovgivning, også blevet muligt at overdrage til søskende, søskendebørn og svigerbørn.
Reglerne om fortrinsstilling er blevet lempet, fra 70 ha. til 100 ha. Dette er ensbetydende med,
at hvis erhververen efter erhvervelse eller supplering af landbrugsejendomme, opnår, at eje
eller være medejer af en samlet areal over 100 ha., dog 125 ved angår hovedejendommen, er
det muligt for naboer at gøre krav om fortrinsstilling. Ligeledes er det blevet en betingelse for
at gøre fortrinsstilling gældende, at den der ønsker at gøre brug af sin fortrinsstilling, skal have
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beboelsesbygninger på den ejendom han ønsker suppleret Yderligere skal personer, der ønsker
at gøre fortrinsstilling gældende, opfylde en række betingelser.
Ved oprettelse af en ny landbrugsejendom er der, med den nye lovgivning, krav til at den nye
ejendom skal være forsynet med beboelsesbygning. Ligeledes skal der som minimum opretholdes en beboelsesbygning for hver 200 ha., der ejes sammen. Overflødige beboelsesbygninger herudover kan landmanden enten nedrive eller fraskille til en ny ejendom.

985'(5,1*
Et af de kraftigste værktøjer til at styre strukturudviklingen i landbruget, har traditionelt været
reglerne om antallet og størrelsen af ejendomme. Der har været en del kritik, fra landbrugets
side, af disse regler, da de i mange tilfælde har virket som en hæmsko for den driftige landmands udvikling af sin bedrift. Med lov om landbrugsejendomme 2004 sker der en kraftig ændring af de grænser, der hidtil har været gældende. Først og fremmest ændres grænserne betydeligt, og samtidigt åbnes der op for at ægtefællens besiddelser, i nogle tilfælde, ikke har indflydelse på landmandens opfyldelse af kravene om antal og størrelse, som det traditionelt har
haft. Alene den regel giver mulighed for en fordobling i areal i forhold til tidligere. Det vurderes derfor at der nu er skaffet grobund for en kraftig ekspansion for de driftigste landmænd,
samtidig med at vi vil se en øget reduktion i det totale antal husdyrbrug.
Som følge af de nye regler sker der også en forandring af strukturen i landzonen. Tidligere
måtte man have én bygningsløs ejendom, nu er der kun krav om en ejendom med bygninger,
dog mindst én beboelsesbygning pr. 200 ha. Dette medfører flere overflødige beboelsesbygninger, og grobund for en øget bosætning i landzonen. Der gives dog et stort råderum til landmanden om hvorvidt han skal fraskille overflødige beboelsesbygninger til nye ejendomme,
med mulighed for nabogenekonflikter, eller om han ønsker at nedrive de overflødige beboelsesbygninger.
Nabogeneproblematikken synes dog at blive skærpet som følge af de nye regler. På den ene
side laves der tiltag som forsøger at øge bosætningen i landzonen, på den anden side gives der
nu mulighed for væsentlig større driftsenheder, som sandsynligvis vil afføde kraftige gener i
nærmiljøet, eksempelvis ved trafik til og fra produktionsanlæggene.

6$0'5,)72*)253$*71,1*
Reglerne om samdrift og forpagtning er også en del af landbrugslovens strukturbestemmelser.
Reglerne er henholdsvis blevet lempet og skærpet løbende siden bestemmelserne for alvor blev
indført i 1967. Igennem samdrifts- og forpagtningsreglerne har det været muligt at tilpasse og
regulere udviklingen af landbrugsstrukturen i Danmark.
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6$0'5,)7
Ved samdrift forstås, at jorder fra flere landbrugsejendomme indgår i driftsfællesskaber. Samdrift kan etableres ved at en ejer eller forpagter driver jorder fra flere landbrugsejendomme
sammen, eller ved, at en bestyrer for ejerens eller forpagterens regning forestår dem samlede
drift af ejendommene, jf. landbrugsloven 1999 § 9.
Samdrift er en undtagelse fra den principielle regel, i landbrugsloven 1999 § 7, om, at en landbrugsejendom skal opretholdes som et selvstændigt brug, der som udgangspunkt skal drives af
beboere af ejendommens bygninger, samt at ingen af en landbrugsejendoms jorder må indgå i
driftsfællesskab med anden landbrugsejendom.
Der kan ske samdrift, hvis alle de samdrevne jorder ligger indenfor en vejafstand på 15 kilometer fra driftslederens bopæl, jf. landbrugsloven 1999 § 9, stk. 2. Samdriftsarealer, der i deres
helhed er undtaget til braklægning, kan tillades uden for afstandsgrænsen på 15 kilometer, hvis
en række krav er opfyldt, jf. cirkulære om landbrugsloven 2000 § 34, stk. 6. Der må maksimalt
samdrives fem landbrugsejendomme, ellers må arealet af de samdrevne jorder må ikke overstige 375 ha., jf. landbrugsloven 1999 § 9, stk. 1. Dog medregnes ikke skovarealer, der har fredskovspligt, samt arealer, der er helt uden jordbrugsmæssigt værdi, såsom søarealer, strandbredder, samt arealer der ikke må tilføres gødning, jf. landbrugsloven 1999 § 9, stk. 2.
Betingelserne om samdrift, i landbrugsloven 1999 § 9, stk. 1 nr. 1 og 2, kan dog fraviges i det
omfang, der er behov for arealet for at skabe harmoni i bedriften mellem besætning og jordtilliggende, jf. landbrugsloven 1999 § 9, stk. 3.

'(11<(/29*,91,1*
Efter den nye lovgivning er der sket en forenkling af reglerne for samdrift af landbrugsejendomme. Således at landbrugsejendomme kan drives sammen, hvis arealerne ejes lovligt af
samme ejer eller hvis reglerne for forpagtning, i lov om landbrugsejendomme 2004 §§ 27 og
28, er opfyldt, jf. lov om landbrugeejendomme 2004 § 26, stk. 1. Dog er det muligt for to eller
flere, ejere eller forpagtere af landbrugsejendomme, at lave aftale om, helt eller delvist, at drive
deres bedrifter sammen.
De nye regler er ensbetydende med at landbrugsejendomme, kan drives sammen som en bedrift, uden begrænsninger med hensyn til areal, antal eller indbyrdes afstand, hvis ejendommene lovligt ejes eller forpagtes af en landmand, eller flere landmænd indgået i et driftsfællesskab, så længe at kravet om bopælspligt opfyldes. [L113 2003-04c: til § 26]

)253$*71,1*
Det er muligt at forpagte både hele og dele af landbrugsejendomme efter landbrugsloven 1999
§§ 11 og 12. Ved forpagtning af en hel landbrugsejendom skal forpagteren opfylde de samme
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betingelser, som gælder ved erhvervelse af en landbrugsejendom, med hensyn til alder, statsborgerskab, uddannelse og bopælspligt, jf. landbrugsloven 1999 § 11, stk. 1. Endvidere gælder,
at der skal foreligge en skriftlig forpagtningsaftale, og at forpagtningen kun kan indgås for en
periode på maksimalt 30 år, jf. landbrugsloven 1999 § 11, stk. 3 og 4. Overholdes disse betingelser, kræver det ikke tilladelse.
Antallet eller arealet af de ejendomme, eller dele af ejendomme, som forpagteren og dennes
ægtefælle ejer eller forpagter, må ikke overstige kravene i landbrugsloven 1999 § 9, stk. 1 og 2,
hvilket er ensbetydende med at antallet af ejendomme ikke må overstige fem, eller det samlede
areal af jorde ikke må overstige 375 ha. Se yderligere afsnit 5.4.1.
Forpagtning eller leje af en del af en landbrugsejendom kan ske uden fødevareministeren tilladelse for et tidsrum af indtil 30 år, hvis forpagtningsforholdet vedrører jorder, evt. med bygninger, der indgår i samdriftsforhold efter landbrugsloven 1999 § 9, jf. landbrugsloven 1999 §
12 stk. 1. Ved forpagtning af en del af en landbrugsejendom gælder de samme betingelser som
ved forpagtning af en hel landbrugsejendom, dog er uddannelseskravet undtaget.
Forpagtning af en del af en landbrugsejendom kan desuden ske uden tilladelse, hvis der er tale
om forpagtningsforhold der vedrører eng-, kær,- mose-, eller marskarealer, som benyttes til
vedvarende græsning, forudsat at det forpagtede areal ikke skal tages i brug til anden anvendelse, og at forpagteren har fast bopæl inden for en afstand af 15 kilometer, jf. landbrugsloven
1999 § 12, stk. 1, nr. 2.
Endvidere er der regler om, at lejemål vedrørende landbrugsejendoms beboelsesbygninger kan
opsiges med seks måneder varsel, når lejligheden ønskes anvendt til opfyldelse af bopælspligt
ved erhvervelse af ejendommen eller som bolig for personer, der beskæftiges med ejendommens drift, jf. landbrugsloven 1999 § 12, stk. 3.

'(11<(/29*,91,1*
Reglerne om forpagtning og leje af landbrugsejendomme, eller dele her af, i lov om landbrugsejendomme 2004 §§ 37 og 38, svarer i princippet til reglerne i landbrugsloven 1999. Yderligere er reglerne, som hidtil, mere lempelige end ved erhvervelse af landbrugsejendomme, da der i
disse tilfælde ofte er tale om en mere midlertidig strukturtilpasning.
Efter den nye lovgivning reguleres forpagtning af en ejendom, kun af en arealbegrænsning på
500 ha., eller en antalsbegrænsning på fem ejendomme uden arealgrænse, og ikke som tidligere
af en afstandsgrænse, jf. lov om landbrugsejendomme 2004 § 27, stk. 1. Med i begrænsningen
af antallet af ejendomme, inkluderes de ejendomme, eller dele her af, som forpagteren måtte
eje, medejer eller forpagte, jf. lov om landbrugsejendomme 2004 § 27, stk. 2. Dog er det sådan
at landmanden altid kan forpagte to ejendomme, ud over de ejendomme som denne lovligt måt-
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te eje. I beregningen af arealgrænsen medregnes ikke anførte fradragsarealer, jf. lov om landbrugsejendomme 2004 § 27, stk. 4.
Der skal fortsat være regler om at landmanden skal opfylde betingelserne for erhvervelse, herunder bl.a. kravene om uddannelse samt bopælspligt i hele forpagtningsperioden, jf. lov om
landbrugsejendomme 2004 § 27. I forbindelse med forpagtning af dele af en landbrugsejendom, er der som noget nyt også krav til jordbrugsuddannelse, hvis arealet samlet overstiger 30
ha., jf. lov om landbrugsejendomme 2004 § 28 stk. 1, nr. 1. Det er altid en betingelse at aftalen
højst indgås for en periode på 30 år.
Forpagtning af dele af en landbrugsejendom, kan kun ske uden dispensation, i en, i loven, opstillet række situationer, bl.a. ved forpagtning af jorder til samdrift med en anden landbrugsejendom, jf. lov om landbrugsejendomme 2004 § 28, stk. 1 nr. 1.
Ved forpagtning af, dele af en ejendom, der omfatter vedvarende græsarealer og naturarealer,
som benyttes til græsning, er der krav om at forpagteren, har fast bopæl inden for en luftlinieafstand på 15 kilometer fra arealet, jf. lov om landbrugsejendomme 2004 § 28, stk. 1 nr. 2.
Denne regel gør det muligt for personer eller organisationer der ikke ejer en landbrugsejendom
at forpagte græsningsarealer og sætte dyr på græs, og på den måde få gennemført den nødvendige pleje af arealerne. Afstandsgrænsen på 15 kilometer gælder dog ikke for forpagtere, der
ejer en landbrugsejendom, da der ikke gælder nogen afstandsgrænse for forpagtning til samdrift, jf. lov om landbrugsejendomme 2004 § 28, stk. 1, nr. 1.
Yderligere er kravet om der skal ske en skriftlig indberetning af visse forpagtningsforhold, ophævet.

'5,)76)//(66.$%(5
Driftsfællesskaber er når en række landmænd driver individuelt ejede bedrifter sammen, hvor
de deltagende landmænd bortforpagter jord, bygninger mm til fællesskabet. Der er således selve driftsfællesskabet, der driver de involverede ejendomme sammen. Det vil sige mere vidtgående fællesskaber end fælles indkøb af diverse sprøjtemidler mm. [Jørgensen, C. et al. 1997:
side 356]
Et driftsfællesskab kan bestå af to til fem ejere eller forpagtere af landbrugsejendomme, der
helt eller delvis driver deres bedrifter i fællesskab, jf. bekendtgørelse om landbrugsfællesskaber
2000 § 1. Den fælles drift kan kun omfatte summen af de arealer som den enkelte deltager hver
især kan eje eller forpagte. Ligeledes må den fælles drift ikke omfatte mere end 750 ha., og
yderligere må afstanden fra hver enkeltes deltagers bopæl til de jorder, der drives i fællesskab,
ikke overstige 15 kilometer, jf. bekendtgørelse om landbrugsfællesskaber 2000 § 1, stk. 4.
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Driftsfællesskabet skal ske via en skriftlig overenskomst, der angiver hvilke ejendomme eller
dele heraf, samt hvilken produktion, der er omfattet af driftsfællesskabet, jf. bekendtgørelse om
landbrugsfællesskaber 2000 § 3 stk.1. Ud fra overenskomsten skal der fremgå om der er tale
om en reel spredning af det økonomiske ansvar, og regler om udbyttefordeling. Ligeledes skal
der fremgå af overenskomsten, at driften sker i reelt samarbejde mellem deltagerne, jf. bekendtgørelse om landbrugsfællesskaber 2000 § 3 stk. 2, nr. 1-3.
Deltagere i et driftsfællesskab kan få tilladelse til, i sameje, at erhverve de ejendomme, der er
eller vil blive omfattet af den fælles drift, hvis mindst en af deltagerne er lovligt ejer eller opfylder betingelserne for erhvervelse af landbrugsejendomme. Tilladelsen kan dog ikke meddelelses for flere landbrugsejendomme end svarende til, hvad de enkelte deltagere i fællesskabet
hver for sig kan erhverve efter reglerne i landbrugsloven 1999 §§ 16-18. Det er desuden en
betingelse, at samejet kun kan opretholdes, så længe driftsfællesskabet fortsætter. Det vil sige
at når driftsfællesskabet ophører, skal de ejede ejendomme kunne fordeles på de enkelte deltagere i fællesskabet, jf. bekendtgørelse om landbrugsfællesskaber 2000 § 5 stk.1.
Hvis driftsfællesskabet er etableret efter landbrugsloven 1999 § 10, kan selskabet i medfør af
landbrugsloven 1999 § 21, stk. 2. nr. 2 få tilladelse til, at erhverve adkomst på en eller flere
landbrugsejendomme med henblik på fællesdrift, jf. bekendtgørelse om landbrugsfællesskaber
2000 § 5 stk. 4.

'(11<(/29*,91,1*
I den nye lovgivning lægges der vægt på at flere landmænd, uden begrænsning, skal kunne
drive deres bedrifter sammen. Der er derfor er der ikke udarbejdet særlige regler for landbrugsfællesskaber. [L113 2003-04b: afs. 4.2.1.3 – Struktur]

236$0/,1*
I lov om landbrugsejendomme 2004 foretages der en forenkling af reglerne for samdrift af
landbrugsejendomme, se figur 5.2: Ændringerne ved samdrift og forpagtning. Dette medfører
at landbrugsejendomme kan drives sammen i et driftsfællesskab, hvis de ejes af samme, ejer
eller hvis reglerne om forpagtning overholdes. Yderligere er der ved den nye lov om landbrugsejendomme 2004, åbnet op for at to eller flere ejere eller forpagtere af landbrugsejendomme, kan lave aftale om at drive deres bedrifter sammen, uden begrænsninger i form af
grænser for den samlede arealstørrelse, det samlede antal ejendomme, eller afstanden mellem
arealerne. Derfor er driftsfællesskaber, ved den nye lovgivning, ikke længere underlagt særlige
regler.
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6DPGULIW
Arealgrænse**), ha.
375*)
Afskaffet, dvs. ingen grænse
for samdrift af ejendomme
Antal ejendomme
5*)
og ved fællesdrift
Afstandsgrænse, km.
15

)RUSDJWQLQJ
Alder
18 år
18 år
Uddannelse
>30 ha.***)
>30 ha.
Statsborgerskab
Ja
Afskaffet
Bopælspligt
Ja
Ja
Arealgrænse
375*)
500*)
Antal ejendomme
5*)
5*)
Varighed af forpagtningsaftale
Maksimal 30 år
Maksimal 30 år
Varighed, dele af ejendom(me)
30 år
30 år
*)
Begrænsning enten ved en arealgrænse eller ved et antal ejendomme
**)
Beregnes via vejlinie
***)
Beregnes via luftlinie
)LJXUQGULQJHUQHYHGVDPGULIWRJIRUSDJWQLQJ

Reglerne for forpagtning og leje af landbrugsejendomme er i princippet de samme, i lov om
landbrugsejendomme 2004, som hidtil. Forpagtere skal fortsat leve op til de krav der stilles ved
erhvervelse af landbrugsjorder, dvs. krav om alder, uddannelse og bopælspligt, da der ikke med
den nye lovgivning er krav om statsborgerskab. Ligeledes er afstandskravene og kravet om
skriftlig indberetning ligeledes bortfaldet. Dette er ensbetydende med at der ved forpagtning af
en ejendom, er en arealbegrænsning på 500 ha.., eller en antalsbegrænsning på fem ejendomme
uden arealgrænse, og ingen afstandskrav. Dette er en ændring fra landbrugsloven 1999, hvor
arealbegrænsningen var på 375 ha. og ejendommene skulle ligge inden for en afstand af 15
kilometer fra forpagterens bopæl. Yderligere er der, med den nye lovgivning en regel om at
landmanden altid må forpagte to ejendomme, foruden de ejendomme som denne lovligt måtte
eje.

985'(5,1*
Det kan siges at de relativt liberale forpagtningsregler til en vis grad modvirker effekten af de
mere restriktive strukturregler, idet de giver en mulighed for fleksibilitet og imødekommer et
behov for at følge strukturudviklingen. I kraft af lov om landbrugsejendomme 2004 sker der
både en kraftig regelforenkling og en række lempelser til fordel for landbruget, hvilket øger
effekten af forpagtningsreglerne. Sammen med lempelser i strukturreglerne medfører dette et
væsentligt potentiale for den fremtidige udvikling af den enkelte bedrift.
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(-(5)250(5
Dansk landbrug har igennem mere end 200 år været præget af selvejet, dvs. at en landbrugsejendom ejes af en enkeltperson, der samtidigt er den, der driver ejendommen.
Selvejet er stadigt et bærende element i landbrugsloven 1999. Der er dog op gennem tiden i
større udstrækning åbnet op for forpagtning og adgang for selskabers erhvervelse af landbrugsejendomme.
I dette afsnit fokuseres på de forskellige ejerformer der er mulige for landbruget, og de krav der
stilles til sammensætningen af de forskellige ejerkonstellationer. Erhvervelsesbetingelserne vil
ikke blive berørt, da dette afsnit ikke handler om hvor meget en landmand må eje, eller hvilke
krav der gælder før han kan etablere adkomst til en landbrugsejendom. Det handler derimod
om hvordan landmænd og andre, i en ren økonomisk betragtning, kan sammensætte ejerkredsen.

6(/9(-((1.(/70$1'6(-(
De grundlæggende regler om erhvervelse, se afsnit 5.3, omhandler enkeltpersoners erhvervelse
af landbrugsejendomme. Der er således tale om en række krav, som skal opfyldes. Såfremt
erhververens ægtefælle er ejer eller medejer af andre landbrugsejendomme skal disse medregnes.
Som udgangspunkt er det også erhververen der skal drive ejendommen. Samdrifts- og forpagtningsreglerne giver dog mulighed for at jorderne kan bortforpagtes til en anden landmand, med
mindre der var krav om egen drift i forbindelse med erhvervelsen. Kravet om egen drift behandles i afsnit 5.2.4.

'(11<(/29*,91,1*
I den nye lovgivning sker der en væsentlig ændring omkring enkeltpersoners erhvervelse af
landbrugsejendomme, jf. lov om landbrugsejendomme 2004 § 18. Fremover skal ægtefællers
besiddelser ikke medregnes, såfremt der er fuldstændigt særeje parterne imellem. Dette er ensbetydende med at en ægtefælle ikke længere betragtes som medejer af sin ægtefælles landbrugsejendom, med mindre de ejer ejendommen i sameje, dvs. begge er opført som ejer i tingbogen. Dette åbner op for en væsentlig ekspansionsmulighed, da det nu er muligt for at ægtepar
at eje dobbelt så meget som før, hvis de begge opfylder de øvrige erhvervelseskrav.

6(/9(-(6$0(-(

$13$57(5



Som anført lægger landbrugsloven op til selveje ved enkeltmand. Der åbnes dog også op for at
flere personer i sameje kan erhverve en landbrugsejendom, jf. landbrugsloven 1999 § 18a. Der
gælder dog forskellige regler afhængig af om personerne er i familie med hinanden eller ej.
Fælles for begge situationer er dog kravet om at en hovedmand skal eje en anpart på mindst 1/5
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af ejendommen, og opfylde betingelserne for personlig erhvervelse af den pågældende ejendom.
Såfremt anpartshaverne er i familie med hinanden, stilles der udelukkende krav til at de øvrige
anpartshavere ikke efter erhvervelsen, ejer eller medejer mere end tre landbrugsejendomme, jf.
landbrugsloven 1999 § 18a, stk. 1.
Hvis anpartshaverne ikke er i familie med hinanden, gælder der dog en række skærpede krav til
både hovedmanden og de øvrige anpartshavere jf. landbrugsloven 1999 § 18a, stk. 2. Disse
krav er følgende:
• Hver enkelt ejer skal opfylder landbrugslovens betingelser i § 16, stk. 1, nr. 1-3, dvs.
alderskrav, nationalitetskrav og krav om ikke at eje andre landbrugsejendomme,
• der skal være en hovedmand, der ejer mindst 1/5 eller derover af ejendommen, og som
opfylder betingelserne for personlig erhvervelse af den pågældende ejendom, eller har
fast bopæl og lovlig adkomst til ejendommen, jf. landbrugsloven 1999 § 18a, stk. 2,
• hver af de øvrige anpartshavere skal indenfor seks måneder efter erhvervelsen af ejendommen enten tage fast bopæl på ejendommen, eller deltager i den daglige drift og har
fast bopæl højst ti kilometer fra ejendommen.
Der er dog mulighed for at kredsen af anpartshavere sammen ejer op til tre landbrugsejendomme, såfremt hovedmanden jf. ovenstående punkt 2, opfylder betingelserne for erhvervelse af
flere landbrugsejendomme som det gælder for enkelteje, dette gælder uanset betingelserne som
nævnt i første punkt ovenfor.

DEN NYE LOVGIVNING
I den nye lovgivning er reglerne om adgang til anpartserhvervelse eller sameje af en landbrugsejendom, både inden og uden for familien, er en delvis videreførelse af reglerne fra landbrugsloven 1999.
Reglerne efter landbrugsloven 1999 § 18a, stk. 1, er ikke blevet ændret. Dog er der sket en udvidelse af den kreds af familiepersoner, der er omfattet af reglerne, dette er ensbetydende med
at anpartsoverdragelsen nu også kan ske til svigerbørn, svigerforældre og søskendebørn. Ligeledes er det ved erhvervelsen af anparter i fri handel, blevet en betingelse, at erhververen, dvs.
alle medejere, ikke efter erhvervelsen vil blive ejer eller medejer af mere end 400 ha eller mere
end fire ejendomme, som dog ikke er omfattet af arealgrænsen. [L113 2003-04c: til § 16]
Hvis anpartshaverne ikke er i familie med hinanden, er reglerne de samme, bortset fra at kravet
om en vejlinieafstand på maksimalt 10 km, er blevet ændret til en luftlinieafstand, jf. lov om
landbrugsejendomme 2004 § 16 stk. 3, pkt. 2.
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6(/6.$%(5,167,787,21(5)21'(09
Som udgangspunkt kan alle former for selskaber, institutioner, foreninger, fonde mv. kun erhverve en landbrugsejendom, eller en anpart i en sådan, hvis der er givet tilladelse, jf. landbrugsloven 1999 § 21. Undtaget er dog landmandsselskaber, disse bliver gennemgået i afsnit
5.4.3.
Der meddeles normalt afslag i de situationer hvor selskaber, institutioner, foreninger, fonde
mv. søger om tilladelse til at erhverve en landbrugsejendom til jordbrugsmæssig anvendelse,
medmindre erhvervelsen kan begrundes i hensyn af almen samfundsmæssig karakter. Der kan
meddeles tilladelse efter landbrugsloven 1999 § 21, stk. 2 i følgende situationer:
x Erhvervelsen sker med henblik på jordens anvendelse til forsøgs-, forsknings- eller
forædlingsvirksomhed,
x adkomst erhverves med henblik på fællesdrift der er omfattet af landbrugsloven 1999 §
10,
x erhververen er et selskab, hvis deltager opfylder betingelserne om sameje jf. landbrugsloven 1999 § 18a, stk. 2 eller 3, eller
x når særlige forhold i øvrigt taler for det.
Ved folkekirkens erhvervelse af landbrugsejendomme, udstedes tilladelser af kirkeministeren,
jf. landbrugsloven 1999 § 21, stk. 3.

'(11<(/29*,91,1*
Kravene til hvornår der kan give tilladelse til at selskaber kan eje landbrugsejendomme er blevet lempet, således at der efter lov om landbrugsejendomme kan meddelelses tilladelse til følgende:
x Erhvervelsen sker med henblik på jordens anvendelse til forsøgs-, forsknings- eller
forædlingsvirksomhed, uændret,
x erhvervelsen omhandler væksthusgartnerier eller planteskoler der drives med et erhvervsmæssigt sigte, ny,
x erhvervelsen er et selskab, hvis deltagerne opfylder betingelserne i lov om landbrugsejendomme 2004 § 16, stk. 2 eller 3,uændret,
x erhvervelsen er en forening, institution, der har til formål at støtter almennyttige naturbeskyttelsesformål, ny,
x når særlige forhold i øvrigt taler for det.

/$1'0$1'66(/6.$%(5
Reglerne, i landbrugsloven 1999 § 20, om landmandsselskaber er en væsentlig undtagelse, til
det tilladelseskrav der er, og som fastslår hvilke muligheder selskaber, institutioner, foreninger,
fonde mv. har for at erhverve landbrugsejendomme. Med bestemmelserne i § 20 kan aktieselskaber og anpartsselskaber erhverve adkomst til en landbrugsejendom i dens helhed uden tilla-
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delse. Den vigtigste betingelse er at selskabet har en såkaldt ´ODQGPDQGLVHOVNDEHW´, der har
afgørende indflydelse på selskabets drift, og som opfylder betingelserne for personlig erhvervelse af den pågældende landbrugsejendom.
Reglerne om landmandsselskaber i landbrugsloven 1999 § 20 begrænser deltagelsen i selskabet
til at være ægtefæller, søskende eller beslægtede i ret op- eller nedstigende linie, eller pensionskasser og livsforsikringsselskaber.
Kravene om at en landmand skal deltage i selskabet, hans ejerandel og indflydelse på landbrugsejendommens drift, samt de stramme regler om hvem der kan deltage i selskabet, sikrer
en overensstemmelse med landbrugslovens principper om selveje.

'(11<(/29*,91,1*
Ved gennemførelsen af lov om landbrugsejendomme 2004, beholdes reglerne om selskabers
erhvervelse af landbrugsejendomme. Der bliver dog åbnet op for, at kredsen af ejere nu også
kan omfatte samlevere, søskendebørn, svigerbørn og svigerforældre. Derved åbnes der op for
at en bredere kreds af personer kan indgå i landmandsselskabet. Kravene om ´HQODQGPDQGL
VHOVNDEHW´ og de krav der stilles til denne person, er dog stadig gældende.
Lov om landbrugsejendomme 2004 § 20 stk. 3 åbner, som noget nyt, op for muligheden for, at
anvende holdingselskaber, dvs. et selskab som ejer landmandsselskabet. Der gælder dog de
samme skrappe regler for, hvem der kan optræde som ejere i holdingselskabet, som for de almindelige selskaber. Som en konsekvens heraf, stilles der også krav til åbenhed omkring ejerforholdene, således at det kan kontrolleres at reglerne overholdes.

2))(17/,*(0<1',*+('(5
Selv om det ikke fremgår tydeligt af lovteksten, kan det sluttes modsætningsvist fra landbrugslovens § 21, at danske offentlige myndigheder kan erhverve landbrugsejendomme uden tilladelse efter landbrugsloven, da der kun heri nævnes at udenlandske offentlige myndigheder skal
have tilladelse til erhvervelse. [Jørgensen, C. et al. 1997: side 672]. Det er dog en forudsætning
at ejendommen drives i overensstemmelse med reglerne i landbrugsloven, eksempelvis ved
bortforpagtning. Dog skal den offentlige myndighed ikke opfylde kravet om bopælspligt.
Ved kommunale fællesskaber og selskaber mv. kan ovenstående betragtninger dog næppe lægges til grund, hvorfor der kræves tilladelse efter landbrugsloven 1999 § 21 om selskaber, institutioner, fonde mv.
Yderligere skal en sådan kommunal aktivitet ske i overensstemmelse med legalitetsprincippet.
Dette medfører at der enten skal være en konkret hjemmel, i form af en udtrykkelig lovbestemmelse, eller at der ved en fortolkning af kommunalfuldmagten, hvorefter kommunernes
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aktiviteter altid skal forfølge et lovligt offentligt formål, gives tilladelse til at kommunen anvender midler til at erhverve en landbrugsejendom. Derfor kan det ikke udelukkes at regler
uden for landbrugsloven kan hindrer en kommunal myndigheds erhvervelse af en landbrugsejendom.

'(11<(/29*,91,1*
Som følge af, at mange kommuner er begyndt at udarbejde flere opgaver sammen i kommunale
fællesskaber, gøres det nu eksplicit muligt, for et sådan fællesskab at erhverve adkomst til
landbrugsejendomme på samme betingelser som andre offentlige myndigheder, jf. lov om
landbrugsejendomme 2004 § 22.
Almene vandforsyningsanlæg kan nu uden tilladelse erhverve og bevare adkomst på en landbrugsejendom i landzone, når det sker med henblik på beskyttelse af grundvand i overensstemmelse med en indsatsplan vedtaget efter vandforsyningsloven 1999 §§ 13 eller 13a. Endvidere åbnes der op for, at ejeren af et alment vandforsyningsanlæg kan erhverve og bevare
adkomst på et areal, på to ha. eller derover, af en landbrugsejendom med henblik på beskyttelse
af drikkevandsressourcer, såfremt arealet er uden bygninger, og der tinglyses deklaration om,
at der ikke uden særlig tilladelse må opføres nye bygninger på ejendommen. Såfremt ejeren af
vandforsyningsanlægget ikke længere har behov for ejendommen, eller det pågældende areal,
til grundvandsbeskyttelse, skal ejendommen afhændes inden seks måneder.

236$0/,1*
Reguleringen af ejerformer i landbrugslovgivningen understøtter i stor udstrækning selvejet,
som har været det bærende princip i mere end 200 år. I mindre udstrækning er der dog mulighed for at lave andre sammensætninger af ejerskab.
Hovedintentionen om at landbrugserhvervet skal være præget af selveje, bevares i stor udstrækning også gennem den kommende landbrugslovgivning. Selvejet styrkes, bl.a. i forbindelse med, at der åbnes op for væsentlige større jordbesiddelser, såfremt der er særeje ægtefællerne imellem. Ønsket om at bevare det personlige selveje, som den altovervejende besiddelsesog driftsform, kommer også til udtryk i de hensyn, der ligger bag reglerne om landmandsselskaber. Hvor der i landbrugsloven 1999 er skrappe krav til hvem der kan indgå i personkredsen
bag selskabet, lempes dette i lov om landbrugsejendomme 2004, men dog kun således at det
stadig er begrænset til familiemedlemmer. Denne udvidelse af ejerkredsen ses ligeledes ved
sameje gennem anparter.
Ovenstående landmandsselskaber kan i fremtiden bedre organisere sig, i kraft af muligheden
for holdingselskaber, men dog kun på en sådan måde at der sikres gennemskuelighed, således
at de almindelige erhvervelsesregler ikke omgås.
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Selskaber, institutioner, fonde mv. har tidligere kun mod tilladelse og i særlige situationer kunnet erhverve landbrugspligtig jord. I fremtiden vil de, i større omfang, kunne erhverve landbrugsjord, især hvis det sker med henblik på naturbeskyttelsesformål. Samtidig åbnes der op
for, at almene vandforsyningsanlæg kan erhverve og eje landbrugsjord med det formål, at gennemføre en drikkevandsbeskyttende indsats. Dette har hidtil kun været forbehold offentlige
myndigheder.

985'(5,1*
Landbrugslovgivningens regulering af hvem, der kan opnå adkomst på en landbrugsejendom,
er en kraftig beskyttelse af landbrugserhvervet. Igennem denne regulering medvirkes der til, at
sikre det personlige selveje som den altovervejende besiddelses- og driftsform. Hvor ejersammensætningen ikke er rent selveje, sikres en faglig solid drift igennem kravet om en hovedmand. I lov om landbrugsejendomme 2004 sker der dog en lempelse af denne regulering. Ejerkredsen udvides og der åbnes op for at samme ejerkreds kan etablere holdingkonstruktioner.
Kravene til gennemskueligheden og kravet om personkredsen bag holdingsselskabet gør at
princippet om selveje stadigt respekteres.
Derimod åbnes der som noget nyt op for at almene vandforsyningsanlæg nu kan erhverve jord
til drikkevandsbeskyttende indsatser. Dermed gøres det muligt for de almene vandforsyningsanlæg, at udnytte reglerne om indsatsplaner i vandforsyningsloven mere hensigtsmæssigt, og
sammen med selskaber, institutioner og fondes lettere adgang til at erhverve landbrugsjord til
naturbeskyttende formål, vil dette sandsynligvis medføre en øget arealkonkurrence om landbrugsjorden, og derved et øget pres på landbruget.

5(*/(520+86'<5+2/'
Regulering af husdyrhold er af stor betydning for den enkelte bedrift. Igennem et maksimumskrav for dyrehold, et arealkrav og et harmonikrav, kan sammenhængen mellem den animalske
produktion og produktionsgrundlaget reguleres. Ved at regulere på de ovenstående krav, kan
strukturudviklingen indenfor landbruget styres i den retning, hvor landbruget opnår en bedre
sammenhæng mellem produktion og produktionsgrundlag, til gavn for miljø, natur og bosætningen i landzonen. Kravet om harmoniarealer hører egentlig ikke hjemme i denne del af rapporten, da det udspringer af miljølovgivningen. Det er dog taget med her, da arealkravet beregnes på baggrund af harmoniarealet.

0$.6,080)25+86'<5+2/'09
For ejendomme med husdyrhold er der fastsat maksimum for dyrehold på den enkelte ejendom
og bedrift. Bestemmelserne findes i bekendtgørelse om husdyrhold og arealkrav mv. 2002, som
er udstedt med hjemmel i bl.a. landbrugsloven 1999 § 7, stk. 5, nr. 1.
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For bedrifter med husdyrhold gælder således at der maksimalt må etableres husdyrhold på 750
dyreenheder, i årsgennemsnit, på den enkelte landbrugsbedrift. Grænsen kan dog overskrides,
såfremt det nødvendige udbringningsareal ejes indenfor bedriften. Hvis der på én ejendom
etableres en husdyrproduktion der overstiger 500 dyreenheder, i årsgennemsnit, skal husdyrproduktionen opdeles i enheder på højst 500 dyreenheder, og enhederne skal placeres med en
indbyrdes afstand på mindst 300 meter.

$5($/.5$9
Ved ændringen af landbrugsloven i 1994 blev der indført bestemmelser om, at ejeren af et husdyrbrug skal eje en vis del af det udbringningsareal, der skal være til rådighed for udbringning
af husdyrgødning. Bestemmelsen om arealkravet skal sikre at der tilvejebringes stabile jordbrug med passende forhold mellem husdyrproduktion og det jordareal, der er til rådighed ved
udbringningen af husdyrgødningen, således at det ikke påvirker det fysiske miljø i unødigt omfang. [Jørgensen, C. et al. 1997: side 251] Denne bestemmelse kan derfor siges at have både en
strukturpolitisk og et miljømæssigt sigte.
Det skal bemærkes at arealkravet retter sig mod landbrugsejendommen og ikke landbrugsbedriften. Grundlaget for opgørelsen af arealet er således arealet til den enkelte ejendom hvorpå
besætningen findes, ikke bedriftens, såfremt den består af flere ejendomme, samlede jordtilliggende. Det kan virke uhensigtsmæssigt, da det ved opkøb af arealer vil øge efterspørgslen efter
suppleringsjord frem for hele landbrugsejendomme, da en landmand på grund af arealkravet
sandsynligvis vil forsøge at samle sin husdyrproduktion på en enkelt ejendom, og ikke sprede
den over flere.
Arealkravet er fastsat i bekendtgørelse om husdyrhold og arealkrav mv. 2002, efter en progressiv skala for husdyrhold af forskellig størrelse:
x For husdyrhold op til 120 dyreenheder, i årsgennemsnit, skal der være 25 procent af det
beregnede udbringningsareal efter husdyrgødningsbekendtgørelsen,
x for husdyrhold mellem 120 og 250 dyreenheder skal der være arealkravet for de første
120 dyreenheder, samt 60 procent af det beregnede udbringningsareal for antal dyreenheder over 120 enheder,
x For husdyrproduktioner over 250 dyreenheder skal der være arealkravet for de første
250 dyreenheder samt hele det beregnede udbringningsareal for antal dyreenheder derover.
33 procent af arealkravet, kan dog opfyldes, af arealer som landmanden ejer og driver lovligt
sammen med sin ejendom, eller af arealer, som landmanden har forpagtet eller har indgået gylleaftaler af mindst fem års varighed om, jf. bekendtgørelse om husdyrhold og arealkrav mv.
2002 § 7.
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Der kan forventes dispensation fra arealkravet, såfremt husdyrproducenten lader den producerede husdyrgødning behandle i et gyllesepareringsanlæg. Arealkravet kan reduceres med 25
henholdsvis 50 procent, afhængigt om der anvendes et lavteknologisk eller højteknologisk anlæg, jf. bekendtgørelse om husdyrhold og arealkrav mv. 2002 § 8.

+$5021,.5$9
Til husdyrbruget stilles der også krav til et nødvendigt udbringningsareal, det såkaldte harmoniareal. De grundlæggende regler herom findes i miljølovgivningen, nærmere bestemt husdyrgødningsbekendtgørelsen 2002. Ifølge disse bestemmelser er der fastsat en grænse for hvor
meget gødning der må udbringes. Grænserne er fastsat ved et nærmere defineret antal dyreenheder pr. hektar.
Ved opgørelsen af harmoniarealerne fraregnes de arealer som ikke har et gødningsbehov, samt
de arealer hvor gødningen normalt ikke kan udbringes. Dette omfatter befæstede arealer, skovog naturarealer, vedvarende græsningsarealer samt arealer der ikke må gødes efter husdyrgødningsbekendtgørelsen eller lovgivningen i øvrigt. Bortforpagtede arealer kan ikke medregnes,
tilforpagtede arealer kan medregnes til ejendommens jordtilliggende.
Såfremt en bedrift har større mængde husdyrgødning til rådighed end der må udbringes på bedriftens areal, kan dette afsættes, mod behørig skriftlig aftale, til eksempelvis biogasanlæg,
fællesanlæg, forarbejdningsanlæg, en anden registreret virksomhed eller som forarbejdet husdyrgødning.

236$0/,1*
Reglerne for det maksimale dyrehold, arealkravet og harmonikravet medvirker til at opnå en
bedre sammenhæng mellem produktion og produktionsgrundlag.
Reglerne om det maksimale dyrehold sætter en øvre grænse for den enkelte landbrugsejendoms
husdyrproduktion på 750 dyreenheder, dog med mulighed for overskridelse, under særlige forhold. Husdyrholdet begrænses dog ikke kun af reglerne om det maksimale dyrehold. Igennem
harmonikravet reguleres der hvor meget udbringningsareal, som landbrugsejendommen skal
have til rådighed til sin produktion. Arealkravet regulerer så hvor stort en del af dette harmoniareal, der skal være tilknyttet ejendommen.
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)LJXU,OOXVWUDWLRQDIIRUKROGHWPHOOHPKDUPRQLNUDYRJDUHDONUDY

I figur 5.3: Illustration af forholdet mellem harmonikrav og arealkrav, er forholdet mellem kravet til udbringningsareal og arealkravet illustreret. Der er taget udgangspunkt i svinehold med
et harmonikrav på 1,4DE/ha7. Ved at sænke dette tal, dvs. reducere kvælstofbelastningen, opnås der en stejlere harmoniarealkurve. Såfremt arealet til udbringning er konstant, vil det medføre et øget arealkrav og en reduceret produktion i dyreenheder. Ved at justere på arealkravet
og harmonikravet kan der derfor reguleres kraftigt i landbrugets produktionsmuligheder.

985'(5,1*
Reglerne om det maksimale dyrehold, arealkrav, og harmonikrav er værktøjer, der udgør en
meget kraftig reguleringsmulighed overfor den enkelte landmands produktionsmuligheder og
udledning af kvælstof. I lov om drift af landbrugsjorder 2004 er der ikke ændret ved reglerne.
En af årsagerne hertil skal dels findes i, at harmonikravene og arealkravene løbende er blevet
reguleret i en mere restriktiv retning, og dels i at der afventes en senere revision af loven, når
der er sket en afklaring af eventuelle lovinitiativer i forbindelse med vandmiljøplan III.
De tre værktøjer udgør tilsammen et væsentligt reguleringsinstrument overfor miljø- og naturindsatsen, i kraft af reguleringen af kvælstof. Det er dog et kompliceret instrument, som ikke
helt understøtter landbrugslovens regulering og muligheder for opbygning af bedrifter, da in7

Én dyreenhed (DE) svarer til en gødningsmængde på 100 kg kvælstof. I dette tilfælde betyder det en udledning
på 140 kg kvælstof pr. ha.
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strumentet fokuserer på den konkrete landbrugsejendom. Dette kan synes uhensigtsmæssigt og
må da også medvirke til at landbrugsreguleringen overordnet set opfattes som kompliceret.

236$0/,1*3c/$1'%58*6/29(16%(67(00(/6(5
Landbrugsloven omfatter en kompliceret regulering af landbrugserhvervet. Landbrugsloven er
dog ikke udelukkende regulering, det er også en række regler som sikrer landbrugserhvervet en
række rettigheder og udnyttelsesmuligheder over hovedparten af arealerne i landzonen.
Landbrugslovgivningen er delt op i flere områder. Først et krav om landbrugs- og dyrkningspligt som i langt overvejende grad sikrer, dels at arealerne er forbeholdt landbrugserhvervet, og
dels at arealerne er underlagt bestemmelserne i landbrugslovgivningen. Dernæst en række
strukturregulerende regler, som sætter krav og grænser til landmandens råderum i landzonen.
De strukturregulerende regler omfatter krav til erhververe af landbrugsejendomme, regler om
erhvervelse, supplering mv. og regler om samdrift og forpagtning. Landbrugsloven fra 1999 er
dog i maj 2004 revideret og omstruktureret kraftigt.
Kravene til erhververe af landbrugsejendomme omfatter bopælspligt, uddannelseskrav, alderskrav og krav om egen drift, og sikrer at landbrugsejendommene drives landbrugsmæssigt forsvarligt. Samtidigt virker de som en begrænsning for adgangen til, at eje og drive landbrugsejendomme over 30 ha. Kravene er stort set uændrede i lov om landbrugsejendomme 2004.
Reglerne om erhvervelse og supplering mm er den ene halvdel af de væsentlige strukturregler
der sætter grænser for ejendomsstrukturen i landzonen. Reglerne regulerer landbrugsejendommenes og -bedrifternes størrelse ud fra en række grænser, der angiver den maksimale størrelse.
Der skelnes mellem fri handel, erhvervelse ved arv eller familiehandel, supplering af eksisterende ejendomme og oprettelse af nye ejendomme. Endvidere indeholder erhvervelsesreglerne
reglerne om fortrinsstilling. I lov om landbrugsejendomme 2004 gives et væsentligt større råderum for den enkelte landmand med hensyn til at følge med i strukturudviklingen, men der er
dog stadig en øvre begrænsning i form af visse areal-, afstands- og antalsgrænser.
Den anden halvdel af de strukturregler, der sætter grænser for ejendomsstrukturen i landzonen,
omhandler samdrift og forpagtning. Reglerne regulerer adgangen til at drive flere ejendomme
sammen, enten via forpagtning, samdrift eller driftsfællesskaber. Lov om landbrugsejendomme
2004 indeholder en lempelse af forpagtnings- og samdriftsreglerne, og en ophævelse af de tidligere regler for driftsfællesskaber, således at landmænd fremover kan drive deres bedrifter i
fællesskab uden begrænsninger.
Landbrugsloven indeholder endvidere regler om, hvordan ejerstrukturen i landbrugserhvervet
skal se ud. Landbrugsloven bygger på principper om, at bevare selvejet som den altovervejende
ejerform i dansk landbrug. Dette gøres gennem regler som regulerer ejerformerne til kun at
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omfatte selveje, anpartseje, landmandsselskaber, offentlige myndigheder og i særlige tilfælde
selskaber, institutioner, fonde mv. For at sikre selvejet er det dog kun personer, som er i nær
familie med hinanden der kan udgøre ejerkredsen, hvis ejendommen har flere ejere, dog skal
der altid være en hovedmand, som skal opfylde de krav der normalt er til erhververe af landbrugsejendomme, dvs. bopæls-, alders-, uddannelses- og driftskrav mv.
Ved at der i landbrugsloven stilles krav til ejerformer for ejerskab af landbrugsejendomme,
sikres det at landbruget ejes og drives af en personskare med tæt tilknytning til produktionen
og ikke af større selskaber, konsortier mv. Den nye lovgivning bygger fortsat på selvejet som
det bærende element. Der er dog sket en række lempelser omkring personkredsen, som kan
deltage i anparts- og landmandsselskaber, samtidigt med at der i høj grad gives større mulighed
for, at vandværker uden tilladelse kan erhverve landbrugsjorder til beskyttelse af grundvand i
henhold til vandforsyningslovens indsatsplaner, og at fonde, foreninger mv. kan erhverve landbrugsjorder til naturformål, dog i visse tilfælde mod krav om tilladelse.
Ved den nye lovgivning er der ikke fortaget ændringer med hensyn til det maksimale dyrehold,
areal- og harmonikrav. Dette forventes dog justeret i forbindelse med den kommende revision
af lov om landbrugsjorders drift, når lovinitiativerne til gennemførelsen af vandmiljøplan III er
på plads.

985'(5,1*$)/$1'%58*6/29(16%(67(00(/6(5
Landbrugsloven har traditionelt fungeret som en lovgivning som har sat en række brede rammer til landbrugets anvendelse af landbrugsarealerne. Tidligere har betragtningerne i høj grad
været landbrugets rentabilitet, dvs. driftsøkonomiske forhold, mere end naturformål. Det er
først igennem revisionerne fra 1986 og frem, at natur- og miljøhensyn langsomt er blevet inddraget i landbrugsloven. Landbrugslovens bestemmelser har i maj 2004 undergået en del forandringer. De væsentligste forandringer er regelforenkling, strukturregulering af landbruget og
en større grad af natur- og miljøhensyn i lovgivningen. I denne vurdering vil vi fokusere på de
to sidste forandringer.

6758.7855(*8/(5,1*$)/$1'%58*(7
Igennem landbrugsnoteringen og dyrkningspligten har landzonearealerne overvejende været
forbeholdt landbrugserhvervet. I kraft af de stort set uændrede regler på dette felt, er landbrugserhvervet stadig sikret en stor indflydelse på anvendelsen af arealerne i landzonen. Landbrugets strukturregler har så efterfølgende været med til at sætte de vilkår for hvordan landbrugserhvervet har været struktureret og sammensat. I kraft af den nye lovgivning lægges der
op til væsentlige lempelser indenfor ejendoms- og bedriftssammensætningen, så landbrugserhvervet kan opnå en større rentabilitet. Langt den overvejende del af strukturreglerne er blevet
lempet, hvilket medfører at landbrugserhvervet, såfremt lempelserne udnyttes, i langt højere
grad vil udvikle sig til at være store industrilignende enheder.
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Landbrugserhvervet er stadig underlagt en række begrænsninger og vilkår, men landmanden
har nu fået mulighed for at udvikle sin bedrift og følge med i strukturudviklingen i en del år
frem. En afledt virkning af de lempeligere strukturregler er muligheden for en øget bosætning i
landzonen. En del landbrugsejendomme vil i kraft af de nye regler kunne blive udskilt i mindre
ejendomme på 1,5-2 ha. som forventes at være attraktive, og derved skabe en større bosætning
i landdistrikterne. Dette kan dog medføre at problemerne mellem landbrug og bosætning øges i
landzonen.

1$7852*0,/-+(16<1
Selv om revideringen af landbrugslovgivningen i stor grad har omhandlet forenkling og tilpasning af landbrugserhvervet strukturbestemmelser, er der også ført en stor mængde hensyn til
natur og miljø ind i landbrugslovgivningen. Man kan sige at landbrugsloven har ændret sit fokus fra overvejende at handle om rentabilitet og sikring af landbrugserhvervet, til også at omhandle andre hensyn.
Selv om der løbende er indført natur- og miljøhensyn i landbrugslovgivningen siden 1986, er
det første gang der er indført en så kraftig varetagelse af natur- og miljøhensyn. Dette er sket
gennem ændringer i formålsbestemmelserne, adgangen til at erhverve og anvende jord til natur- og miljøbeskyttende formål, og ved at der nu er fokus på, at der i en langt højere grad end
tidligere, skal være plads til en flersidig anvendelse af landbrugsjorder. Dette er ensbetydende
med at der i landbrugslovgivningen, ved de nye love, er åbnet op for at natur- og miljøinteresserne i landzonen, i nogle tilfælde prioriteres højere end landbrugsdrift.
Harmoni og arealkrav har stor indflydelse på landmandens produktionsmuligheder. Herigennem reguleres hvor meget han må producere i forhold til det udbringningsareal han har til rådighed, med henblik på at sikre en ordentlig sammenhæng mellem produktion og jordtilliggende. Denne regulering af landbrugserhvervet forventes skærpet i forbindelse med gennemførelsen af vandmiljøplan III og de i denne fastsatte mål, hvilket i de husdyrintensive områder i
Danmark vil medføre en skærpet konkurrence på jord, med højere priser til følge.

/$1'%58*(7.2175$1$7850,/-2*1$%2+(16<1
Til trods for den nu langt kraftigere mulighed for at varetage naturhensyn, synes det dog ikke
som om konflikterne i landzonen mellem på den ene side landbrugserhvervets produktion og
arealanvendelse og på den anden side miljø-, natur- og landskabsinteresserne, er løst igennem
den nye lovgivning. Der lægges op til en kraftig koncentration af husdyrproduktionen på nogle
få ejendomme, hvilket giver grobund for nærmiljøkonflikter. Samtidig åbnes op for adgangen
til at kunne udtage flere arealer fra landbrugsdrift med henblik på natur- og miljøbeskyttelse,
hvilket umiddelbart synes at skærpe kampen om landbrugsarealerne, eller rettere sagt de udbringningsarealer der er så afgørende nødvendige for husdyrproduktionen.
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/$1'=21(%(67(00(/6(51(
Landzonebestemmelserne har til formål at sikre, at områder i landzonen, som udgangspunkt,
friholdes for anden uplanlagt bebyggelse, og anlæg, end de der er nødvendige for driften af
landbrug, skovbrug og fiskeri.
Landzone er arealer, som ikke er omfattet af planloven 2002 § 34 stk. 2 og 3, dvs. byzone og
sommerhusområder. Alle arealer, der ikke tidligere har været omfattet af en mere eller mindre
detaljeret planlægning, er således landzone. Dette gælder også for arealer, der er opstået ved
inddæmning, opfyldning eller tilskylning, og det gælder uanset, om arealet ligger i umiddelbar
tilknytning til et eksisterende byzone- eller sommerhusområde. [Boeck, A. B. 2002: side 264]
Administrationen af landzonebestemmelserne kan betegnes som en traditionel enkeltsagsbeføjelse, hvor der må foretages en konkret vurdering under hensyntagen til de til enhver tid gældende forudsætninger af planmæssig, samfundsøkonomisk eller anden art. [Anker, H. T.
2001c: side 191]
I dette kapitel fokuseres der først på det generelle tilladelseskrav efter planloven 2002 § 35,
dernæst på de undtagelser der indrømmes landbrugserhvervet i kraft af planloven 2002 § 36 og
endeligt på de nye muligheder der omhandler anvendelsen af overflødigt landbrugsbyggeri
givet i planloven 2002 §§ 37 og 38. Grunden til at vi ikke udelukkende vurderer de regler der
omhandler regulering af landbrugserhvervet, men også fokuserer på overflødige bygninger, og
de bestemmelser der knytter sig hertil, skal findes i, at anvendelsen af det overflødige landbrugsbyggeri kan få indflydelse på landbrugets fremtidige bygningslokalisering, i kraft af at det
tidligere landbrugsbyggeri nu i høj grad kan anvendes erhvervsmæssigt.

7,//$'(/6(6.5$9(7()7(53/$1/29(16
Som anført i indledningen må der ikke uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændret anvendelse af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer.
Kommunalbestyrelsens mulighed for at udstede landzonetilladelse er dog underlagt visse begrænsninger. Først og fremmest kræves der for henholdsvis VVM-pligtige og lokalplanpligtige
projekter, at det fornødne plangrundlag er tilvejebragt, jf. planloven 2002 § 35 stk. 2. Endvidere gælder det, at der for arealer i kystnærhedszonen kun kan meddeles tilladelse, hvis det ansøgte er af helt underordnet betydning i forhold til de nationale planlægningsinteresser i kystområderne, jf. planloven 2002 § 35 stk. 3.
Endvidere kan en kommunalbestyrelse først meddele landzonetilladelse efter at have indhentet
en udtalelse fra amtsrådet. Dette krav gælder dog kun for områder uden for landsbyer, der er
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afgrænset i kommuneplanen, og for områder der ikke er omfattet af en lokalplan, jf. planloven
2002 § 35 stk. 4. Andre begrænsninger, i adgangen til at meddele tilladelser, kan være ministerens udnyttelse af landsplanbeføjelserne efter planloven 2002 § 3.
Regionplanretningslinierne er endvidere en del af det retsgrundlag som landzonemyndigheden
har pligt til at inddrage i sin vurdering af sagen, i kraft af virke for bestemmelserne. Heraf følger en ret, men ikke nødvendigvis en ubetinget pligt, til at lægge planlægningen til grund for
afgørelsen. Hovedopfattelsen i faglitteratur og praksis er dog, at der kræves en særlig begrundelse for at fravige regionplanretningslinierne. [Anker, H. T. 2001c: side 192]

6$*/,*(+(16<1,/$1'=21($'0,1,675$7,21(1
Kredsen af de hensyn der kan eller skal varetages i landzoneadministrationen er bred, hvilket
harmonere med planlovens ganske brede formålsbestemmelse. Natur- og landskabshensyn er et
af de vigtige elementer i zoneadministrationen. Hovedformålet er at beskytte det åbne land,
hvilket kan begrundes i biologiske, æstetiske eller rekreative interesser. Især den biologiske
interesse har fået en voksende betydning. [Anker, H. T., 2001c: side 193] Landskabelige hensyn indgår også med en meget stor vægt, og en manglende vurdering heraf kan medføre at Naturklagenævnet hjemviser til fornyet behandling8.
Naturområder, der kræver beskyttelse i henhold til anden lovgivning, skal også indgå i landzonetilladelsen. Der gælder eksempelvis særlige begrænsninger i adgangen til at meddele zonetilladelse indenfor fuglebeskyttelses- og habitatområder.
Kulturhistoriske hensyn, hvad enten de optræder i det åbne land eller i tilknytning til bebyggelser, er også hensyn som kan henregnes under de natur- og landskabshensyn, der skal varetages
i henhold til zonebestemmelserne, jf. planloven 2002 § 1, stk. 2, nr. 2.
Miljøhensyn fremhæves også i planlovens formålsbestemmelse, hvorfor f.eks. vurdering af
trafikale forhold, støj, vandressourcernes sårbarhed mv. kan indgå i vurderingen. Mange miljøforhold er dog detaljeret reguleret gennem anden lovgivning, hvorfor der kan spores en vis
tilbageholdenhed [Anker, H. T. 2001c: side 193]. Alternativt kan en myndighedsvurdering efter den pågældende lovgivning indgå i landzonesagen.
Udviklingen i landdistrikterne kan også varetages som et hensyn i landzoneadministrationen.
Eksempelvis konkrete erhvervshensyn, i dette tilfælde hensyntagen til eksisterende landbrugsmæssig drift9. Samtidigt kan mere generelle erhvervshensyn eller –overvejelser også indgå i en
8

Eksempelvis MAD 2000.432, afslag på opstilling af husstandsvindmølle baseret på forsynings- eller kapacitetsbetragtninger. Hjemvist med henblik på en landskabsvurdering.
9
Eksempelvis MAD 1998.777, hvor Naturklagenævnet afviste tilladelse til et kunstprojekt, der ville medføre
skærpede afstandskrav for omliggende landbrug med frilandssvin.
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zonesag, da zoneadministrationen også handler om at sikre en hensigtsmæssig udnyttelse af
råstofressourcer og jordbrugsmæssige arealressourcer. [Anker, H. T. 2001c: side 194]
Mere konkrete hensyn som skal tages ved landzoneadministrationen er individuelle hensyn til
den konkrete ansøger, En ansøgers berettigede forventning indgår derfor ofte som et moment i
landzonesager [Anker, H. T. 2001c: side 194], men almindelige forvaltningsmæssige grundsætninger, eksempelvis lighedsgrundsætningen, har naturligvis betydning for adgangen til at
meddele landzonetilladelse.

20)$1*(7$)2*81'7$*(/6(5)5$7,//$'(/6(6.5$9(7
I afsnit 6.1 fremgår det, at der i landzonen kræves tilladelse, fra landzonemyndigheden, til at
foretage udstykning, opføre ny bebyggelse eller ændre anvendelse af bestående bebyggelse
eller ubebyggede arealer. Dette tilladelseskrav gennemhulles dog af en række undtagelser som
hovedsageligt omfatter erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri for landbrug, skovbrug og fiskeri.
Årsagen til disse undtagelser skal findes i, at det ikke har været hensigten med landzonebåndet,
at lægge hindringer i vejen for landzonens primære erhverv.

8'67<.1,1*
Definitionen af udstykning i udstykningsloven 2003 § 6 er afgørende for om der kræves landzonetilladelse. Kravet om tilladelse gælder kun, når et areal, ved registrering i matriklen fraskilles en eller flere ejendomme, for derefter at udgøre en ny samlet ejendom. Arealoverførelse
eller sammenlægning af eksisterende ejendomme kræver derfor ikke landzonetilladelse, med
mindre der sker en ændret arealanvendelse.
Efter bestemmelsen, i planloven 2002 § 36, stk. 1 nr. 1 og 2, kræves der dog ikke tilladelse til
udstykning, efter landbrugsloven 1999 § 8, stk. 4, til samdrift med en bestående landbrugsejendom, dvs. udstykning af et areal som skal drives sammen med en bestående landbrugsejendom,
samt ved udstykning af en skovejendom efter landbrugsloven 1999 § 4, stk. 2. Alle andre former for udstykning, selvom de vedrører en landbrugs- eller skovejendom, kræver stadig tilladelse efter planloven 2002 § 35, stk. 1.

23)5(/6($)1<%(%<**(/6(
Begrebet byggeri defineres i landzoneadministrationen i overensstemmelse med byggeloven
1998 § 2. Byggeri omfatter dermed egentlige bygninger og andre faste konstruktioner og anlæg, såsom master, vindmøller og lignende. [Anker, H. T. 2001c: side 197] En midlertidig eller
tidsbegrænset opstilling af visse konstruktioner kan dog falde udenfor bebyggelsesbegrebet.
Tilladelseskravet omfatter endvidere om- og tilbygninger, omfattende istandsættelse og genopførelse efter brand, storm eller andre hændelige begivenheder.
Hvornår der meddeles tilladelse til ny bebyggelse, afhænger denne i høj grad af, hvilket formål
den nye bebyggelse tjener. Vil formålet medføre eller tjene til at ændre områdets karakter, vil
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der normalt være tale om en restriktiv administration, mens mindre om- og tilbygninger ofte
tillades. Tilladelse til opførelse af ny helårs- eller sommerhusbeboelse i det åbne land, der ikke
erstatter eksisterende bygninger, vil normalt ikke blive givet [Anker, H. T., 2001c: side 197 og
198]. Der er dog tegn på, at landzoneadministrationen er blevet lempeligere, efter at landzonekompetencen er overført fra den amtskommunale til den kommunale varetagelse [Berlingske
Tidende 2004]. Selvom landzonemyndigheden skulle have anlagt en lempeligere regulering, vil
kommunens byggemyndighed, som altid, være forpligtet til at undersøge og påse at alle anmeldelser og ansøgninger om byggetilladelser ikke er i strid med anden lovgivning, herunder planloven, miljøbeskyttelsesloven, naturbeskyttelsesloven m.fl.
Der kræves ikke tilladelse til byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for den pågældende
ejendoms drift som landbrugs- eller skovbrugsejendom, eller for udøvelse af fiskerierhvervet
jf. planloven 2002 § 36, stk. 1, nr. 3. Bestemmelsen opfatter både opførelse af nye selvstændige
bebyggelser, som om- og tilbygninger af eksisterende bebyggelse, såsom driftsbygninger og
beboelsesbygninger, der tjener landbrugs formål [Boeck, A. B. 2002: side 299].
For landbrug skal betingelsen om erhvervsmæssig nødvendighed ses i sammenhæng med landbrugslovens regler om forsvarlig drift og udnyttelse, jf. landbrugsloven 1999 §§ 7, stk. 2, samt
7a og 7b. Landbrugsloven 1999 skelner mellem udnyttelsesmuligheder, der indgår i den jordbrugsmæssige udnyttelse, og supplerende erhvervsaktiviteter af ikke jordbrugsmæssigt karakter, der er tilladt, såfremt ejendommens jordbrugsmæssige udnyttelse ikke forringes. Byggeri
til brug for den jordbrugsmæssige udnyttelses i landbrugslovens forstand anses som hovedregel
for erhvervsmæssigt nødvendigt efter landzonereglerne. Kun undtagelsesvist, hvis der er tale
om et meget stort byggeri, i forhold til ejendommens størrelse, dvs. forholdet mellem bygninger og ejendommens jordtilliggende, hvor byggeri og driftsform tillige antager industriel karakter, vil landzonetilladelsen være påkrævet. [Boeck, A. B. 2002: side 301-302, Anker, H. T.
2001c: side 202-203]
I relation til erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri må reglen i planloven 2002 § 36 stk. 2 endvidere iagttages. Til trods for undtagelsen fra kravet om zonetilladelse, kræves der tilladelse
hvad angår beliggenhed og udformning af bygninger, der opføres XGHQ tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer. Hvorvidt det påtænkte projekt ligger i tilknytning til
eksisterende bebyggelsesarealer eller ej, afgøres stort set altid efter en samlet vurdering af om
byggeriet naturligt opleves som havende tilknytning til de hidtidige bebyggelsesarealer.
[Landsplanafdelingen 2002c: side 38]
Ved gyllebeholdere skal der meddeles tilladelse til en af hensyn til markdriften ønsket placering, medmindre væsentlige hensyn til landskab, natur og miljø samt naboer afgørende taler
mod placeringen. Til tilladelsen knytter der sig en række krav om afskærmning med beplantning og et krav om at fjerne gyllebeholderen når den ikke længere er nødvendig for driften.

- 90 -

Kapitel 6 – Landzonebestemmelserne

Ved erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri, som ikke kommer ind under undtagelsesbestemmelserne, kan der LNNH nægtes landzonetilladelse, men der kan stilles betingelser om beliggenhed
og udformning i tilladelsen, der skal meddeles. Der kan også stilles vilkår om beplantning, farve- og materialevalg, udformning af bygning og dens helt præcise placering, herunder afstand
til anden bebyggelse, alt i forhold til den funktion bygningen skal opfylde. [Landsplanafdelingen 2002c: side 39]

1'5(7$19(1'(/6($)%<*1,1*(5
Tilladelseskravet for ændret anvendelse af bygninger forudsætter at der er tale om en vis fast
karakter, og ikke blot en kortvarig ændret anvendelse. Ved stillingtagen til den ændrede anvendelse, må der lægges vægt på det formål som den ændrede anvendelse tjener, og de konsekvenser af f. eks. landskabelig eller trafikal art, som den ændrede anvendelse vil indebære.
I forbindelse med ”LEUXJWDJQLQJDIEHE\JJHOVHHOOHUDUHDOHUWLOODQGEUXJHOOHUVNRYEUXJHOOHU
WLOEUXJIRUXG¡YHOVHDIILVNHULHUKYHUYHW´, er der en undtagelse fra tilladelseskravet, jf. planloven 2002 § 36, stk. 1, nr. 4. Det vil sige, at i de tilfælde hvor et nybyggeri frit kan opføres, som
erhvervsmæssigt nødvendigt, efter planloven 2002 § 36, stk. 1, nr. 3, kan eksisterende bebyggelses i stedet tages i brug til formålet. Det er både eksisterende bebyggelse og arealer med
eller uden landbrugspligt, der frit kan tages i brug til formål der tjener landbrugs-, skovbrugseller fiskerierhvervet. Denne mulighed kan dog være begrænset af planlægning og anden lovgivning, som naturbeskyttelsesloven og landbrugslovgivningen. [Boeck, A. B. 2002: side 305]
Der kræves endvidere ikke tilladelse til ”byggeri, der efter bygningsreglement for småhuse er
fritaget for krav om byggetilladelse, og som ikke medfører oprettelse af en ny bolig”, jf. planloven 2002 § 36, stk. 1, nr. 7. Denne bestemmelse drejer sig bl.a. om garage, udhuse og lignende bygninger under 50 m2. I Bygningsreglementet for småhuse er der både byggearbejder, der
skal anmeldes til kommunalbestyrelsen inden påbegyndelse, jf. bygningsreglementet 1995 pkt.
1.5.1, og byggearbejder der hverken kræver byggetilladelse eller anmeldes, jf. bygningsreglementet 1995 pkt. 1.7.1. Det er dog en forudsætning i planloven 2002 § 36, stk. 1, nr. 7, at der
ikke oprettes en ny bolig, da det kræver landzonetilladelse, hvis der etableres flere boligenheder, der hver for sig har køkken og toilet, og som enten ligger i adskilte bygninger eller er udskilt med et lejlighedsskel. [Landsplanafdelingen 2002c: side 32].
Ved ændret anvendelse af bygninger fra helårsformål til fritidsformål, samt ved til- og ombygning af helårshus hvorved husets samlede bruttoareal ikke overstiger 250 m2, og hvor det forudsættes at bygningen repræsenterer en vis værdi og ikke er i en sådan stand, at den er uegnet
til om- eller tilbygning som helårshus [Boeck, A. B. 2002: side 307], gøres tilladelseskravet
ikke gældende, jf. planloven 2002 § 36, stk. 1, nr. 9 og 10.
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Endeligt er der en række bestemmelser om aftægtsboliger, medhjælperboliger og udnyttelse af
overflødiggjorte landbrugsbygninger. Disse behandles særskilt i afsnit 6.4 og 6.5.

1'5(7$19(1'(/6($)$5($/(5
Tilladelseskravet for ændret anvendelse af arealer forudsætter, som ved ændret anvendelse af
bygninger, at der er tale om en vis fast karakter, og ikke blot en kortvarig ændret anvendelse.
Kortvarige ændringer af tilbagevendende karakter vil dog kunne begrunde tilladelseskrav,
hvorimod aktiviteter af et meget begrænset omfang kan være undtaget fra kravet om landzonetilladelse. [Anker, H. T., 2001c: side 200]
En i praksis meget hyppigt forekommende form for ændret anvendelse af landzoneareal, er
anlæg af søer. Sådanne naturforbedrende sigter vil ofte modtage tilladelse, med mindre projektet vil stride mod f.eks. fredninger, § 3-områder efter naturbeskyttelsesloven eller andre naturbeskyttelsesinteresser af særlige karakterer.

$)7*762*0('+-/3(5%2/,*(5

Der kræves ikke tilladelse til ´RSI¡UHOVHHOOHULQGUHWQLQJLHNVLVWHUHQGHEHE\JJHOVHDIHQEROLJ
SnHQODQGEUXJVHMHQGRPKYLVDUHDORYHUVWLJHUKDQnUGHQQ\HEROLJVNDOEHQ\WWHVLIRUELQ
GHOVHPHGHWJHQHUDWLRQVVNLIWHHOOHUWLOHQPHGKM OSHUEROLJ´, jf. planloven 2002 § 36, stk. 1, nr.
12. Bestemmelsen gør det muligt uden landzonetilladelse at opføre eller indrette boliger til en
medhjælper, samt mulighed for at opføre eller oprette en bolig i forbindelse med et generationsskifte på en landbrugsejendom. Det er dog en forudsætning at boligen etableres i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer. Bestemmelsen i planloven 2002 § 36, stk.
1, nr. 12 kan dog ikke gøres gældende indenfor naturbeskyttelseslovens klitfrednings- og
strandbeskyttelseslinie, jf. planloven 2002 § 36, stk. 4.
Såfremt boligen ønskes opført uden tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer,
kræves der dog en landzonetilladelse for så vidt angår beliggenhed og udformning af bygningen, jf. planloven 2002 § 36, stk. 2.
Det er kommunalbestyrelsen, der efter planloven skal foretage en vurdering af hvorvidt en
medhjælperbolig mm. vil være erhvervsmæssigt nødvendig for landbrugsejendommens drift.
Der vil endvidere kun i særlige tilfælde kunne meddeles landzonetilladelse til frastykning af en
bolig der er oprettet på baggrund af bestemmelserne om aftægts- og medhjælperboliger, jf.
planloven 2002 § 36, stk. 3.

8'1<77(/6($)29(5)/',**-257(/$1'%58*6%<*1,1*(5
Med baggrund i et ønske om at fremme en hensigtsmæssig udvikling af landsbyer som levedygtige lokalsamfund og derved lette erhvervsudviklingen i landdistrikterne, har man indført
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en række bestemmelser, der gør det muligt, at udnytte den bygningsressource, som de nedlagte
landbrugsbygninger udgør.
I kraft af planloven 2002 § 37 er det muligt, uden tilladelse, at tage bygninger, der ikke længere
er nødvendige for landbrugsdrift, i anvendelse til håndværks- og industrivirksomhed, mindre
butikker og én bolig, samt lager- og kontorformål. Dette gælder dog kun såfremt virksomheden
eller boligen etableres i bestående bygninger, der ikke om- eller tilbygges i væsentlig omfang,
og såfremt bygningerne ikke er opført inden for de seneste fem år. Inden for klitfrednings- og
strandbeskyttelseslinien vil der dog ikke kunne indrettes mindre butikker og en bolig.
Anvendelsen af overflødige landbrugsbygninger efter planloven 2002 § 37, forudsætter dog
forudgående anmeldelse til kommunalbestyrelsen, der påser om betingelserne efter planloven
2002 § 37 er opfyldt. Kommunalbestyrelsen har to ugers indsigelsesfrist.
Som det ses, følger der en ret til, umiddelbart at tage overflødiggjorte landbrugsbygninger i
brug til én bolig. Såfremt der er flere tidligere landbrugsbygninger på en ejendom, kan der dog
kun etableres den ene bolig, jf. planloven 2002 § 37, stk. 3.

8'9,'(/6($)9,5.620+('(5,'(7c%1(/$1'
Byggeri til udvidelse af en mindre erhvervsvirksomhed i det åbne land, som lovligt er etableret
i en tidligere landbrugsbygning, kræver ikke landzonetilladelse, jf. planloven 2002 § 36, stk. 1,
nr. 12. Bestemmelsen giver mulighed for at udvide en mindre virksomhed som HUetableret i
en tidligere landbrugsbygning, med nyt byggeri, til- eller ombygning. Det forudsættes dog at
udvidelsen sker i tilknytning til de eksisterende bygninger.
Muligheden kan dog kun gøres gældende, såfremt den tidligere landbrugsbygning ligger i det
åbne land. Det vil sige at virksomhederne ligger uden for lokalplanlagte områder eller udenfor
afgrænsede landsbyer.
Det forudsættes dog, at der også efter udvidelsen er tale om en mindre virksomhed, hvilket
betyder at udvidelsens bruttoetageareal ikke væsentligt må overstige 500 m2. De 500 m2 kan
udnyttes i ét byggeri, eller ved flere mindre udvidelser, dog så længe der stadig er tale om en
mindre virksomhed, normalt med under fem ansatte. [Landsplanafdelingen 2002c: side 36]
En butiksvirksomhed anses for mindre, når et samlede bruttoetageareal ikke væsentligt overstiger 250 m2. Udvidelser af mindre butikker der er etableret i tidligere landbrugsbygninger, kan
derfor ske op til 250 m2, uden landzonetilladelse.

236$0/,1*
Landzoneadministrationen søger at varetage en bred kreds af hensyn igennem et krav om tilladelse til udstykning, ny bebyggelse og ændret anvendelse af bestående bebyggelse og ubebyg-
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gede arealer. På den måde søges det at varetage både biologiske, æstetiske og rekreative interesser. Landzoneadministrationen gennemhulles dog af en række væsentlige undtagelser for
landbrug, skovbrug og fiskeri.
Udstykning defineres ud fra udstykningslovens definitioner. Kravet om tilladelse gælder kun,
når et areal, ved registrering i matriklen fraskilles en eller flere ejendomme, for derefter at udgøre en ny samlet ejendom. Såfremt den nye ejendom skal drives sammen med en eksisterende
landbrugsejendom, kræves der ikke tilladelse.
For byggeri der er erhvervsmæssigt nødvendigt for landbrug, skovbrug og fiskeri gælder kun et
anmeldelseskrav. Der kræves derfor ikke tilladelse. Under visse omstændigheder er der dog et
krav om tilladelse for landbrug, skovbrug og fiskeri. Tilladelsen skal dog umiddelbart gives,
men kan indeholde en række betingelser om udformning og beliggenhed.
Landbrugsejendomme kan endvidere frit oprette én medhjælper- eller aftægtsbolig, såfremt det
er driftsmæssigt nødvendigt eller nødvendigt for et generationsskifte. Hvorvidt bestemmelserne
om nødvendighed er opfyldt, vurderes af landzonemyndigheden. Boligerne skal dog oprettes i
forbindelse med det eksisterende byggeri, og kan kun i særlige tilfælde udstykkes.
For så vidt angår overflødige landbrugsbygninger, kan disse frit tages i anvendelse til mindre
virksomheder og der kan oprettes én bolig. Derved forsøges det at sikre en styrkelse af bosætningen i landdistrikterne. Endvidere har disse virksomheder en umiddelbart stående ret til at
udvide i et mindre omfang.

985'(5,1*
Som udgangspunkt er alting forbudt i landzonen og kræver derfor tilladelse. Landbrugserhvervet sikres dog et meget stort og frit råderum i landzonen for opførelse af erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri. Derved sikrer landzonebestemmelserne landbruget en væsentlig fortrinsstilling til anvendelsen af det åbne land, bl.a. i kraft af at landbrugsmæssigt unødvendigt byggeri i
høj grad nægtes tilladelse og derfor ikke finder sted.
De forholdsvis nye regler om udnyttelse af overflødiggjorte landbrugsejendomme til mindre
virksomheder, har åbnet op for potentielle nabokonflikter. I kraft af at mindre virksomheder
kan etablere én bolig i forbindelse med virksomheden, og under antagelse at disse muligheder
vil blive bredt anvendt, åbnes der op for en stigende bosætning i landzonen, som kan give anledning til nærmiljøkonflikter ved en fremtidig lokalisering af landbrugsbyggeri.
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NATURBESKYTTELSE
ANALYSENS 2. DEL
Analysens anden del omhandler beskyttelsen af natur- og kulturinteresserne i landzonen. I denne del af analysen tages udgangspunkt i de overordnede målsætninger, der ønskes varetaget i
den amtslige og kommunale administration samt planlægning for naturinteresser i landzonen.
Yderligere omhandler denne del af analysen de naturbeskyttende bestemmelser der skal varetages ved enkeltsagsbehandlingen. Det være sig henholdsvis naturbeskyttelseslovens bestemmelser, de naturbeskyttende bestemmelser i planloven og skovloven, samt bestemmelser for
internationale naturbeskyttelsesområder.
Formålet er at danne et vidensgrundlag omhandlende naturens rammer for eksistens og bevaring, ved den direkte beskyttelse af natur- og kulturelementerne i landzonen. Yderligere er fokus på hvorledes naturinteresserne vægtes og varetages i dag, samt hvordan disse ønskes prioriteret i fremtiden, i forhold til landbrugserhvervet.
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0c/671,1*(52*5(*,213/$1/*1,1*)251$
785,17(5(66(5,/$1'=21(1
Den overordnede planlægning for landzonen kan inddeles i to behov, behovet for benyttelse og
behovet for beskyttelse. Hvor landbrugsinteresserne i høj grad drejer sig om benyttelse af landzonen, drejer natur og miljøinteresser sig om beskyttelse af landzonen, så det sikres at landområderne udenfor byerne fortsat udgør en væsentlig og værdifuld natur-, miljø- og landskabsressource.
I dette kapitel vil vi fokusere på naturbeskyttelsesinteresserne i landzonen, som de kommer til
udtryk gennem regionplanlægningen, som er den overordnede planlægning for det åbne land.
Dette sker med henblik på at sikre en række retningslinier som kan varetages ved enkeltsagsbehandlingen i det åbne land.
De politiske målsætninger for naturbeskyttelsen er i dette projekt afgrænset til at omhandle
naturområder og naturbeskyttelse, landskaber, kulturmiljøer og kirkeomgivelser, kystnærhedszonen og skovrejsning. Disse udgør de væsentligste beskyttelsesinteresser i det åbne land, som
har indflydelse på konflikten med landbruget.
Vi vil i det efterfølgende, gennemgå de overordnede politiske målsætninger der er for regionplanlægningen, for derefter at gennemgå hvordan de mere konkrete naturinteresser, som skal
varetages gennem regionplanlægningen, kommer til udtryk i planlægningen.

1$785205c'(52*1$785%(6.<77(/6(
Det overordnede mål for beskyttelsen af naturen og dens biologiske mangfoldighed er, at sikre
økosystemerne samt bevare og genskabe levestederne for hjemmehørende planter og dyr.
Grundlæggende handler det om, at beskytte den allerede eksisterende natur samt nye fremtidige naturarealer, som i dag udnyttes til landbrugsmæssig drift. [Landsplanafdelingen 2002b:
side 34]
De konkrete naturinteresser der skal varetages i regionplanlægningen er:
x At sikre, eller genoprette, en gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, som de
internationale naturbeskyttelsesområder der er udpeget til at beskytte,
x at de økologiske forbindelser mellem naturområder bliver udbygget og suppleret, ud fra
fastlagte økologiske kvalitetsmål for forbindelserne, samt at indsatsen bliver koordineret på tværs af amtsgrænser,
x at fremme integrationen af naturbeskyttelsen i andre aktiviteter ved at opstille klare og
entydige naturmål, som kan danne grundlag for en debat mellem borgere og myndigheder, og som kan gøre det muligt for begge parter at indbygge naturmålene i deres aktiviteter og dermed bidrage til en flersidig arealanvendelse,
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x
x

x
x

at øge kendskabet til de beskyttede naturtypers tilstand og plejebehov,
at få identificeret arealer med potentielle naturkvaliteter med henblik på at kunne prioritere en eventuel gradvis retablering til naturområder og en forbedret sammenhæng mellem naturområder, samt etablering af større sammenhængende naturområder,
at midlerne til naturforvaltning bliver målrettet på grundlag af en prioritering af de beskyttede naturtyper og andre naturområder samt potentielle naturområder, og
at lavbundsarealer, udover de der blev aftalt som følge af vandmiljøplan II, sikres en
status, så muligheden for at genetablere dem som naturområde, engang i fremtiden, ikke udelukkes. [Landsplanafdelingen 2002b: side 34]

Selve regionplanlægningen skal indeholde retningslinier for varetagelsen af bevaringsværdier
og naturbeskyttelsesinteresser i det åbne land, herunder udpegning og sikring af naturområder
med særlige naturinteresser, jf. planloven 2002 § 6, stk. 3 nr. 8. Bevaringsværdierne omfatter
ifølge lovmotiverne særlige kulturlandskaber, f.eks. hedearealer, herregårdslandskaber og kirkeomgivelser. [Boeck, A. B. 2002: side 91]
De internationale naturbeskyttelsesområder, som består af habitat- og fuglebeskyttelsesområder, herunder ramsarområder, blev optaget i regionplanernes retningslinier ved planrevisionen i
2001, og skal ligeledes indgå i kommuneplanerne ved den førstkommende revision [Skov og
Naturstyrelsen 2001: side 13]. Regionplanerne og kommuneplanerne skal indeholde retningsliner i overensstemmelse med bekendtgørelse om afgrænsning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder 2003, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 1.
I tilknytning til regionplanrevision 2005 er amterne blevet opfordret til at udarbejde en naturplanlægning. Planlægning skal være et redskab til at vurdere naturens tilstand, opstille målsætninger, samt danne grundlag for at prioritere indsatsen på de geografisk afgrænsede naturområder, som f.eks. internationale naturbeskyttelsesområder, § 3-områder eller potentielt ny natur.
Naturplanlægningen kan bl.a. anvendes i amternes arbejde med at sammentænke varetagelsen
af natur og andre emner i den regionale planlægning. Planlægningen kan desuden medvirke til
at opfylde Danmarks EU-retlige forpligtelser på naturområdet. [Skov og Naturstyrelsen 2003:
side 3]

'(11<(/29*,91,1*
EU har den overordnede målsætning at standse forringelser af biodiversiteten inden 2010, hvilket også den danske regering har tilsluttet sig, bl.a. gennem den naturpolitiske redegørelse fra
oktober 2002. Et af de vigtigste midler til opfyldelsen af denne målsætning er natura 2000 direktiverne, hvilke for Danmarks vedkommende omhandler habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiverne. [www.sns.dk10]
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Den 17. december 2003, vedtog folketinget lov om miljømål mv. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder, hvorved amtsrådet, som en del af naturplanlægningen,
skal udarbejde Natura2000-planer, efter forudgående drøftelse med de berørte statslige myndigheder, for de områder i vanddistriktet der er beliggende på land og i de kystnære områder,
jf. miljømålsloven 2003 § 37.
Natura2000-planerne skal indeholde en basisanalyse, mål for naturtilstanden samt et indsatsprogram, jf. miljømålsloven 2003 § 39. Udarbejdelsen af basisanalyse og indsatsprogram er
nye opgaver for amterne. Basisanalysens har bl.a. til formål at kortlægge habitattyper og levesteder for arter, som området er udpeget for, samt vurdere tilstanden af området og foretage en
foreløbig vurdering af trusler, jf. miljømålsloven 2003 § 40. Ud fra basisanalysen, fastlægges
mål for naturtilstanden, med det formål at sikre eller genoprette en gunstig bevaringsstatus, og
der udarbejdes et indsatsprogram, der foreskriver hvorledes de fastsatte mål skal opnås, jf. miljømålsloven 2003 §§ 41 og 42.

/$1'6.$%(5
Presset på de værdifulde landskabselementer er tiltaget, i forbindelse med byudvikling, etablering af større vejanlæg, og erhvervsmæssig jordbrugsudnyttelse mv., i en sådan grad, at det er
nødvendigt med en indsats for at bevare disse værdifulde landskabselementer.
De konkrete interesser der skal varetages i regionplanlægningen er:
x At bevare de værdifulde landskaber, herunder sikre værdifulde, geologiske landskabstræk – f.eks. åse, dale, bakker, sletter og kystområder – og deres indbyrdes overgange
og sammenhænge,
x at geologiske og andre værdifulde landskabstræk ikke sløres eller ødelægges af bebyggelse, tekniske anlæg, beplantning eller tilgroning,
x at værdifulde kystprofiler og andre profiler af geologisk interesse bevares og friholdes
for tilgroning, samt
x at uforstyrrede landskaber så vidt muligt opretholdes og bevares ved at undlade at placere nye, større tekniske anlæg som f.eks. motorveje og motortrafikveje, støjende
sportsanlæg, jernbaner mm. [Landsplanafdelingen 2002b: side 36]
For at realisere og afveje de statslige interesser, opfordres regionerne til i stor udstrækning at
kortlægge de forskellige interesser, i form af geologisk og geomorfologisk kortlægning, og
gennem kortlægning af større og mindre uforstyrrede landskaber.
Varetagelsen af landskabsinteresserne kommer til udtryk gennem forskellige lovbestemmelser,
det være sig i planlovens og naturbeskyttelseslovens formålsparagraf, samt i planlovens regionplankatalog, i § 6, stk. 3. Dog er varetagelsen af landskabsinteresserne ikke et konkret punkt
i regionplankataloget. Derfor vælges det at varetagelsen af landskabsinteresserne ikke vil blive
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gennemgået som et selvstændigt punkt i det efterfølgende, men i stedet, blive inddraget, der
hvor det kommer til udtryk.

.8/7850,/-(52*.,5.(20*,9(/6(5
Både byerne og det åbne land, rummer en righoldig kulturhistorisk arv, som vidner om menneskets påvirkning af omgivelserne fra forhistorisk tid til nutiden.
I regionplanen indarbejdes retningslinier for kulturmiljøer og kirkeomgivelser ud fra planloven
2002 § 6, stk. 3, nr. 8, omhandlende varetagelsen af bevaringsværdier og naturbeskyttelsesinteresser i det åbne land.
De konkrete interesser der skal varetages i regionplanlægningen er:
x At regionplanmyndighederne fortsætter indsatsen med at udpege værdifulde kulturmiljøer, dvs. stedbundne helheder, der afspejler væsentlige træk af samfundets udvikling,
x at regionplanmyndighederne søger at beskrive de bærende bevaringsværdier ved det
enkelte kulturmiljø til brug for den fremtidige administration heraf,
x at regionplanmyndighederne søger, at informere om kulturmiljøernes bevaringsværdier,
x at der søges opnået en balance mellem beskyttelse og benyttelse af kulturmiljøerne,
x at betydningen af både kirkerne og kirkeomgivelserne, de markante fortidsminder og de
fredede bygningsanlæg som tydelige kendingsmærker i landskabet søges bevaret.
[Landsplanafdelingen 2002b: side 37]
I de tidligere udmeldinger til regionplanrevisionerne er regionplanmyndighederne blevet opfordret til at sikre denne kulturarv gennem planlægningen, dels ved at udpege de værdifulde
kulturmiljøer og dels ved at udarbejde retningslinier for varetagelsen af bevaringsværdierne i
regionplanerne. Udfordringen er derfor, at skabe lokale rammer for en udvikling, uden at det
samtidigt går ud over væsentlige kulturmiljøinteresser, samt at får lodsejerne til at inddrage og
tage hensyn til disse værdier, i brugen af deres ejendom. [Landsplanafdelingen 2002b: side 37]
Opfordringerne til det fremtidige arbejde er især at fortsætte vurderingerne af kulturværdierne
og fortsat at arbejde på at sikre de beskyttelseslinier som knytter sig til fredninger mm. omkring kulturværdierne, eksempelvis kirkebeskyttelseslinierne. [Landsplanafdelingen 2002b:
side 38]

.<6715+('6=21(
De åbne danske kystlandskaber bliver betragtet som en værdifuld ressource, da de har stor
værdi for befolkningens rekreative udfoldelsesmuligheder og oplevelser i det fri, og er en vigtig dimension af vores velfærdssamfund. Dette udelukker ikke udvikling indenfor kystnærhedszonen, der kræves dog en meget grundig planlægning. Denne planlægning er en stor ud-
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fordring for region- og kommuneplanlægningen, da der skal sikres en planlægning, der både
regulerer beskyttelsen og en hensigtsmæssig benyttelse i kystkommunerne. Det store spørgsmål er, hvilke aktiviteter der kan finde sted uden at værdierne går tabt. [Landsplanafdelingen
2002b: side 38]
For planlægningen i kystnærhedszonerne gælder en række restriktive bestemmelser. For kystnærhedszonen beliggende i landzone gælder, at der ikke må planlægges for anlæg såfremt der
er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering. Endvidere skal der tilvejebringes særlige regionplanretningslinier for kystnærhedszonen jf. bestemmelserne i planloven 2002 § 6a, stk. 1. De konkrete interesser der skal varetages i regionplanlægningen er:
x At bevare kystlandskabernes natur- og landskabsværdier, samt beskytte områdernes karakter, ikke mindst de uberørte kyststrækninger og de helt kystnære dele inden for klitfredningslinien og strandbeskyttelseslinien,
x at sikre en kvalitetsbetonet udvikling i kystnærhedszonen, hvor natur- og landskabshensyn har meget høj prioritet, men uden at udelukke aktivitet og udvikling, samt
x at fastholde de kystnære områder som landskabelige helheder, så de fortsat udgør væsentlige natur- og landskabsressourcer og kan være attraktive til rekreative formål.
[Landsplanafdelingen 2002b: side 39]
Opfordringerne til det fremtidige arbejde fokuserer især på fortsat arbejde med vurderingen af
hvilke områder der skal friholdes for byggeri mm., for at sikre kystlandskabets værdier. Regionplanmyndigheden bliver også opfordret til at eventuelt at arbejde zoneinddelt, så der kan
sættes mere fokus på særligt sårbare områder i kystnærhedszonen. Regionplanmyndighederne
er dog forpligtet til at planlægge for hele zonen. [Landsplanafdelingen 2002b: side 39]

6.295(-61,1*6205c'(5
Det overordnede mål for skovarealerne i Danmark er at de skal øges til 20-25 procent af det
samlede areal indenfor en trægeneration, dvs. 80-100 år. Målet er begrundet i mange forskellige hensyn, eksempelvis grundvandsbeskyttelse, biodiversitetsfremme og rekreative formål.
Gennem regionplanlægningen er det muligt at identificere, hvor disse hensyn kan tilgodeses,
og derved afklare hvorvidt der i konkrete område er behov for skovrejsning, naturligvis med
respekt for andre arealinteresser, eksempelvis landskabelige og kulturhistoriske interesser.
[Landsplanafdelingen 2002b: side 33]
Regionplanlægningen skal indeholde retningsliner for beliggenheden af skovrejsningsområder,
jf. planloven 2002 § 6, stk. 3, nr. 7, der omfatter både plus-områder, hvor skovrejsning er ønsket og minus-områder, hvor skovrejsning er uønsket. Udpegningen af plus-områderne er et
udtryk for en vejledende langsigtet planlægning, da det er frivilligt for ejere af jorder, i disse
områder, om de vil plante skov. Minus-områderne er derimod direkte bindende overfor den
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enkelte grundejer, hvilket er ensbetydende med at tilplantning med henblik på etablering af en
sluttet skov af højtstrammende træer ikke er tilladt, jf. landbrugsloven 1999 § 7a, stk. 3. Bestemmelserne omfatter dog ikke tilplantning med et særligt formål som læbælter eller parkanlæg eller dyrkning af juletræer og pyntegrønt, hvis det sker i kort omdrift, jf. cirkulære om
landbrugsloven 2000 § 23, stk.1. Der desuden en stor restkategori af arealer, hvor skovrejsning
er muligt, også kaldet neutralområder.
Skovrejsningsområder har gået fra at være et redskab mod overproduktion i landbruget i forbindelse med marginaljordsstrategien til at være et vidtfavnende redskab til varetagelse af hensynet til friluftsliv, biodiversitet og miljøbeskyttelse. [Skov- og Naturstyrelsen 2002: side 53]
De konkrete interesser der skal varetages i regionplanlægningen er:
x At følgende tre hensyn tillægges særlig vægt ved skovrejsning: beskyttelsen af grundvands- og drikkevandsressourcer, fremme af de bynære friluftsinteresser samt fremme
af de økologiske korridorer i landskabet, samt
x at områder, der rummer naturværdier, landskabsværdier, geologiske værdier eller kulturhistoriske værdier, der ikke er forenelige med skovrejsning, bliver friholdt for skovtilplantning. [Landsplanafdelingen 2002b: side 33]
Opfordringerne til regionplanmyndighedens fremtidige arbejde er en fortsat revurdering af eksisterende skovrejsningsområder, samtidigt med at allerede udpegede områder justeres og der
udpeges nye områder efter behov, således at både den overordnede målsætning nås og de konkrete krav til regionplanarbejdet opfyldes. Samtidigt skal de områder hvor skovtilplantning er
uønsket til stadighed vurderes og tilpasses, så kirkernes omgivelser og udsynet til dem fra det
åbne land, samt hensyn til øvrige bevaringsværdier og naturbeskyttelsesinteresser, varetages.
[Landsplanafdelingen 2002b: side 33]

236$0/,1*
I regionplanlægningen varetages en lang række naturinteresser. Regionplanens retningslinier,
skal respekteres og varetages ved enkeltsagsbehandlingen i det åbne land, og er derfor grundlaget for sikringen af, at landområderne forsat udgør en væsentlig og værdifuld natur- og landskabsressource.
Ved varetagelsen af naturområder, hvilket grundlæggende omhandler beskyttelse af den allerede eksisterende natur og de nye fremtidige naturarealer, som i dag benyttes til landbrugsmæssig drift, er fokus på at sikre økosystemerne og den biologiske mangfoldighed, samt bevarelse
og genskabelse af levesteder for planter og dyr. I tilknytning til regionplanrevision 2005, pålægges amterne, som en del af implementeringen af habitat- og fuglebeskyttelsesdirektivet i
dansk lovgivning, at udarbejde en mere omfattende naturplanlægning end hidtil. Derfor skal
amterne som noget nyt, i forbindelse med en Natura2000-plan, udarbejde en basisanalyse, der
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kortlægger habitattyper og levesteder for udvalgte arter samt vurderer området og dets trusler,
samt et indsatsprogram, der foreskriver hvorledes de fastsatte mål for naturtilstanden i området
opnås.
Ved regionplanlægningens varetagelse af landskabsinteresser, lægges vægt på at bevare og
sikre værdifulde landskaber, således at de ikke sløres eller ødelægges, samt at opretholde uforstyrrede landskaber. Yderligere varetages beskyttelsen af kulturmiljøer og kirkeomgivelser,
ved en fortsat registrering af disse og deres bevaringsværdige bestanddele, således at der opnås
balance mellem benyttelsen og beskyttelsen af disse og de tydelige kendingsmærker i landskabet bevares.
I forbindelse med beskyttelsen af de kystnære områder, som et rekreativt rum, gælder en række
restriktive bestemmelser, der definerer hensigtsmæssige benyttelse af disse områder. I disse
lægges særligt vægt på, at beskytte de uberørte kyststrækninger og sikre en kvalitetsbetonet
udvikling i kystnærhedszonen med fokus på landskabs- og naturhensyn, således at de kystnære
områder fortsat udgør væsentlige natur- og landskabsressourcer.
Områder til udvikling af skov, sikres gennem regionplanlægningen, ved udpegningen af plusminus- og neutralområder for skovrejsning. Det er dog frivilligt for ejeren af en ejendom, beliggende i et plus- og neutralområde, om denne vil plante skov, hvorimod det ikke er tilladt at
plante skov i minusområder. Ved varetagelsen af skovrejsning, lægges specielt vægt på at beskytte grundvands- og drikkevandsressourcer, at fremme bynære friluftsinteresser og fremme
af økologiske korridorer i landskabet, samtidig med at de områder der indeholder natur- eller
landskabsværdier mm. som ikke er forenelige med skov, friholdes for skovtilplantning.

985'(5,1*
Regionplanen er bl.a. udtryk for de sektorinteresser, der varetages gennem de forskellige sektorlove, der er med til at regulere forhold i landzonen. I forbindelse med varetagelsen af naturinteresserne, anvendes planlægningen i regionplanen, til konkret at administrere og varetage
naturinteresserne i enkeltsagsbehandlingen. Yderligere anvendes regionplanens retningslinier,
til at styre underordnede planer, som kommune- og lokalplaner, da disse ikke må stride mod
den overordnede planlægning.
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1$785%(6.<77(/6(6/29(16%(67(00(/6(5
Formålet med naturbeskyttelsesloven er at værne om Danmarks natur og miljø så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt med menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet, jf. naturbeskyttelsesloven 2002 § 1, stk. 1. Specielt er fokus på at
styrke beskyttelsen af naturen, bestanden af vilde dyr og planter, deres levesteder samt landskabelige og kulturhistoriske værdier. Yderligere lægges der bl.a. vægt på at beskytte, forbedre,
genoprette og tilvejebringe områder af betydning for bl.a. vilde dyr og planter, samt de landskabelige og kulturhistoriske værdier, samt at give befolkningen adgang til at færdes og opholde sig i naturen, jf. naturbeskyttelsesloven 2002 § 1, stk. 2.
Loven indeholder ikke i sin formålsparagraf nogen opregning af økonomiske eller erhvervsmæssige hensyn, som eksempelvis i forbindelse med landbrugserhvervet. Men reguleringen i
naturbeskyttelsesloven er karakteristisk ved, i et vist omfang, at tage hensyn til eksisterende
landbrugsmæssig udnyttelse, da den danske natur og kulturarv i høj grad er resultat af landbrugets dyrkningspraksis, hvorfor der ikke nødvendigvis er modstrid mellem naturmæssige og
landbrugsmæssige hensyn. Eksempelvis er ferske enge og overdrev et resultat af, og kan kun
opretholdes ved, landbrugsdrift i form af græsning eller slåning. Naturbeskyttelse er derfor i
høj grad ikke ensbetydende med, at overlade landskabet til naturkræfternes frie spil, men at
definere hvilken natur der er samfundsmæssig ønskelig, og træffe de nødvendige foranstaltninger til sikring her af, hvilket ofte vil skulle iværksættes i samspil med den landbrugsmæssige
udnyttelse. [Anker, H. T. 1996: side 267 og 268]
Beskyttelsesbestemmelserne i naturbeskyttelsesloven 2002 kan opdeles i generel og konkret
arealbeskyttelse. Den generelle arealbeskyttelse er kendetegnende ved at der hverken kræves
forudgående kortlægning eller særlige områdeudpegninger for at de pågældende områder kan
omfattes af beskyttelsen. Opfylder de pågældende arealer en række fastsatte kriterier, reguleres
de direkte gennem lovgivningen. Det være sig eksempelvis beskyttelsen af visse naturtyper,
sten- og jorddiger samt fortidsminder. Den konkrete arealbeskyttelse, det være sig fredede
arealer, er derimod baseret på en aktiv udpegning eller lokalisering af områdetyper og lignende, således at det ud fra en konkret vurdering bedømmes som værende særligt beskyttelseseller bevaringsværdige. Yderligere kan den danske udmøntning af internationale direktiver
eller aftaler, jf. kapitel 10, også karakteriseres som konkret arealbeskyttelse.
Det er amtsrådets pligt at påse at bestemmelserne i naturbeskyttelsesloven og af de regler der er
udstedt efter loven, samt fredningsbestemmelser, opretholdes, jf. naturbeskyttelsesloven 2002 §
73. Der er dog visse undtagelser fra denne bestemmelse, eksempelvis er det kommunalbestyrelserne der skal påse om bestemmelserne i naturbeskyttelsesloven 2002 § 16 om søer og åer,
og § 17 om skove, overholdes, jf. naturbeskyttelsesloven 2002 § 73, stk. 3. Naturklagenævnet
er klagemyndighed for administrative afgørelser, efter reglerne i naturbeskyttelseslovens kapi-
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tel 12. Nævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, hvilket dog
ikke gælder erstatningstilkendelser i anledning af fredning eller ekspropriation, jf. naturbeskyttelsesloven 2002 § 82.
Den 25. maj 2004 blev lov om ændring af naturbeskyttelse, lov om planlægning, lov om vandløb og museumsloven vedtaget. Fremover i denne rapport henvises der til denne lov ved forkortelsen: Lov om ændring af naturbeskyttelsesloven m.fl. 2004. Denne lov gennemfører en
del ændringer i naturbeskyttelsesloven, pr. den 1. oktober 2004 og i enkelte tilfælde først den 1.
august 2006.
Formålet med disse ændringer, er bl.a. at realiserer sigtelinier i regeringens naturplan fra 2002:
'DQPDUNVQDWXU±DQVYDUHWIRUDWEHVN\WWHGHQRJJO GHQYHGDWEHQ\WWHGHQ, samt at revidere
lovgivningen med henblik på at supplere den hidtidige implementering af de internationale
beskyttelsesdirektiver, da der har været rejst tvivl om direktiverne har været fuldt ud implementeret i dansk lovgivning. Dette har resulteret i, at det med den nye lovgivning bliver muligt
at gribe ind over for allerede eksisterende aktivitet i et område, der forårsager forringelser eller
betydelige forstyrrelser, også for aktiviteter, der ikke kræver en forudgående godkendelse, som
eksempelvis fiskeri og landbrug, såfremt disse aktiviteter vil kunne føre til forringelser eller
betydelige forstyrrelser. Dette gennemføres ved en række regler i et nyt kapitel 2a, der passivt
som aktivt beskytter de internationale beskyttelsesområder, og dermed supplerer de gældende
regler, således at Danmark opfylder sine forpligtelser over for EU. Se kapitel 10 om international naturbeskyttelse, for en yderligere gennemgang af det nye kapitel 2a.

9,66(1$7857<3(5
Beskyttelsen af visse naturtyper varetages i naturbeskyttelsesloven 2002 § 3. Beskyttelsen indeholder direkte forbud mod at ændre i tilstanden af:
x Naturlige søer, med areal over 100m2,
x vandløb, eller dele her af, som er udpegede som beskyttede,
x heder, moser og lignende, strandenge og strandsumpe, ferske enge og overdrev, når disse naturtyper enkeltvis, tilsammen eller i forbindelse med de ovennævnte søer, er større
end 2500m2 i sammenhængende areal,
x moser og lignende, selvom de er mindre end 2500m2, hvis de ligger i forbindelse med
en sø eller et vandløb, som er omfattet af beskyttelsesbestemmelsen.
Dannes de ovenstående naturtyper, efter aftale med en offentlig myndighed, fordi der i en
nærmere angiven periode er gennemført en særlig driftsform på et areal, som eksempelvis
braklægning, er de undtaget fra forbudsbestemmelserne, med mindre det er bestemt i aftalen.
Undtagelsen gælder indtil et år efter aftaleperiodens udløb, jf. Bekendtgørelse om beskyttede
naturtyper 2001 § 2
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Amtsrådet har dog mulighed for at dispensere fra bestemmelserne i særlige tilfælde, jf. naturbeskyttelsesloven 2002 § 65, hvis foranstaltningerne er af uvæsentlig karakter og ikke er i
uoverensstemmelse med EF-habitatdirektivet, dvs. at foranstaltningerne ikke må ødelægge
udvalgte plantearter samt beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for udvalgte dyrearter, jf. bekendtgørelse om beskyttede naturtyper 2001 § 3. [L70 1991-92: spalte 1423]
Yderligere er der en grænse for hvad der kræver dispensation, hvilket er ensbetydende med at
foranstaltninger, der er meget perifere eller bagatelagtige, kan iværksættes uden dispensation
[L70 1991-92: spalte 1424]. Et eksempel kan udledes af forarbejderne til naturbeskyttelsesloven 1992, hvori det påpeges at opstilling af hegn, der ikke kan karakteriseres som sædvanlige
landbrugshegn, må anses for en ændring af tilstanden, hvorfor dette kræver dispensation [L70
1991-92: spalte 1425]. Dette kan modsætningsvist tolkes således, at opstilling af sædvanlige
landbrugshegn ikke kræver dispensation.
At naturtypens tilstand ikke må ændres, er ensbetydende med at alle aktiviteter eller indgreb
der kan ændre tilstanden af naturtypen, eksempelvis opdyrkning, tilplantning eller bebyggelse,
kun kan ske, med forudgående dispensation fra amtsrådet. Eksempelvis kræver naturgenopretning, der griber ind i beskyttede naturtyper, dispensation. Forbudet gælder også for aktiviteter
der foregår uden for området, men som har indvirkning på dette. [Anker, H. T. 2001a: side
232]
Det er dog kun nye aktiviteter der kræver godkendelse, mens det ikke hindrer fortsættelse af
arealernes hidtidige lovlige anvendelse, som eksempelvis hidtidig landbrugsmæssig udnyttelse.
Dyrkning, herunder gødskning og sprøjtning, vil kunne fortsætte som hidtil, med mindre der
med anden lovgivning fastsættes begrænsninger. Afgrænsningen mellem eksisterende og ændret anvendelse, har betydning for landbruget. Dog er landbrugsdrift, der indebærer en regelmæssig omlægning eller pløjning af eksempelvis engarealer inden for 7-10 år ikke omfattet
forbudet.[Anker, H. T. 2001a: side 232 og 233]
Opstår der tvivl, om hvorvidt en foranstaltning eller en ændring er omfattet af naturbeskyttelseslovens generelle beskyttelsesbestemmelser, er det muligt at forespørge amtsrådet. Modtages
intet svar, inden for fire uger, kan ændringen foretages uden dispensation, dog ikke for foranstaltninger, arealer og søer som klart falder ind under beskyttelsesordningen, jf. bekendtgørelse
om beskyttede naturtyper 2001 § 8.
Det er naturtilstanden på det tidspunkt et indgreb ønskes foretaget, der er afgørende for beskyttelsen. Dette er ensbetydende med, at et areal, da naturen løbende ændrer karakter, kan vokse
sig ind og ud af et beskyttelsesområde. [Anker, H. T. 2001a: side 235] Derfor er en dispensation ikke udtryk for at en tilsvarende ændring kan godkendes fremover, da svaret er baseret på et
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øjebliksbillede af arealets tilstand. Alligevel blev der ved vedtagelsen af naturbeskyttelsesloven
i 1992, vedtaget at foretage en registrering af de beskyttede naturtyper [Anker, H. T. 2001a:
side 235].
Amterne gennemførte i 1995 første gang en registrering af de naturtyper som er omfattet af
naturbeskyttelsesloven 2002 § 3, hvorefter disse er blevet vedligeholdt løbende, jf. Cirkulære
om registrering af beskyttede naturtyper samt om indsendelse af oplysninger til Skov- og Naturstyrelsen 1993 §§ 1 og 4.
Registreringen i sig selv er dog uden retsvirkning, men tjener som vejledning både for borgeren, i relation til om der skal søges dispensation, og for myndighederne i den konkrete sagsbehandling. Det er dog sandsynligt at myndighederne i sagsbehandlingen paralleliserer registreringen med at arealet er omfattet af beskyttelsen i § 3. [Anker, H. T. 1996: side 274] Amternes
registrering af naturtyper, efter § 3, er ikke en afgørelse, hvorfor den ikke kan påklages. [Anker, H. T. 2001a: side 225]

'(11<(/29*,91,1*
Med den nye lovgivning ændres ikke ved beskyttelsesordningen i naturbeskyttelseslovens § 3.
Den udvides dog, således at den er gældende for alle biologiske overdrev, med en større over
2500 m2, i overensstemmelse med størrelsesgrænsen i § 3, jf. lov om ændring af naturbeskyttelsesloven m.fl. 2004 § 1 stk. 2, og ikke som i den gældende lovgivning kun visse overdrev.

236$0/,1*
Naturbeskyttelsesloven 2002 § 3 varetager beskyttelsen af en række nærmere angivne naturtyper, som eksempelvis søer, åer, heder, moser, strandenge, ferske enge, overdrev o.l., ved et
direkte forbud mod ændring i tilstanden af disse naturtyper. Dette er ensbetydende med at alle
aktiviteter der kan ændre tilstanden af naturtypen, eksempelvis opdyrkning, tilplantning eller
bebyggelse, kun kan ske med forudgående dispensation fra amtsrådet. Denne dispensation gives kun når indgrebet er af uvæsentlig karakter. Der er dog en grænse for hvad der kræver dispensation, hvorfor perifere eller bagatelagtige foranstaltninger kan iværksættes uden dispensation. Bestemmelsen hindrer dog ikke fortsat lovlig anvendelse af arealerne, da det kun er nye
aktiviteter der kræver godkendelse, med mindre der i anden lovgivning fastsættes begrænsninger.

985'(5,1*
Beskyttelsen af visse naturtyper i naturbeskyttelsesloven 2002 § 3, begrænser landmanden hvis
denne vil foretage tilstandsændringer, på sine jorder beliggende i et beskyttelsesområde. Beskyttelsen ændrer ikke i eksisterende lovlig drift af jorder, hvilket er ensbetydende med at
landmanden kan udnytte sine jorder landbrugsmæssigt som hidtil, med mindre der i anden lovgivning fastsættes begrænsninger. Dette betyder at det er grænsen mellem eksisterende og ænd-
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ret anvendelse, har betydning for landbruget, da der er forbud mod tilstandsændringer i områder beskyttet efter naturbeskyttelsesloven 2002 § 3.

67(1-25'',*(52*)257,'60,1'(5
Mange steder i arealreguleringen findes bestemmelser der enten direkte bindende er en del af
fortidsmindebeskyttelsen, eller indirekte ved udøvelsen af skønsmæssige beføjelser særligt kan
lægge vægt på fortidsminderne. Lovgivningens specielle regler om fortidsminder på land, og i
havet, findes i naturbeskyttelsesloven 2002 §§ 12-14a. Disse bestemmelser suppleres af museumsloven, for hvad angår varetagelsen af de arkæologiske undersøgelsesbehov i forbindelse
med eksempelvis anlægsarbejder. [Christiansen, O. 2001: side 347] I naturbeskyttelsesloven
2002 § 4 varetages beskyttelsen af sten- og jorddiger. Bestemmelsen blev vedtaget i 1992, og
var et udtryk for en opprioritering af kulturhistoriske interesser [Anker, H. T. 2001a: side 237].
Ved den nye lovgivning, er bestemmelserne om sten- og jorddiger samt fortidsminder, sammenlagt, hvorfor disse behandles afslutningsvis i et samlet afsnit.

67(12*-25'',*(5
Beskyttelsen af sten- og jorddiger består af et generelt forbud mod ændringen af tilstanden af
sten- og jorddiger og lignende. Baggrunden for beskyttelsen er, at en stor del af de diger der
fandtes før i tiden, er fjernet, og at denne udvikling forventes at fortsætte i fremtiden, bl.a. som
følge af sammenlægninger af landbrugsejendomme.
Et dige defineres som en linieformet forhøjning af jord, sten og lignende, der normalt fungerer
som hegn i skel, som og har eller har haft enten administrativ, ejendoms- eller anvendelsesmæssig betydning. [Anker, H. T. 2001a: side 237] Diger er dog også attraktive levesteder for
dyr og planter, og kan fungere som spredningskorridorer, hvorfor naturværdien af et dige ligeledes har stor betydning. [Anker, H. T. 2001a: side 238] Ved bestemmelsen af om der er tale
om et beskyttet sten- eller jorddige, lægges der vægt på diget har eller har haft en hegnsfunktion. [Anker, H. T. 1996: side 270, Anker, H. T. 2001a: side 237]
Det var oprindeligt tanken, at der skulle foretages en konkrete landsdækkende udpegning af
diger, dette blev dog opgivet allerede i 1996, hvorfor bekendtgørelse om beskyttede sten- og
jorddiger og lignende 2001 bekendtgør en registrering af diger, med udgangspunkt i kortmateriale, på linie med registreringen af beskyttede naturtyper og lignende. Registreringen omhandler stendiger, diger der ejes af offentlige myndigheder, diger der afgrænser beskyttede naturtyper efter naturbeskyttelsesloven 2002 § 3, samt diger optegnede på et nærmere angivet fra
Kort- og Matrikelstyrelsen, jf. bekendtgørelse om sten- og jorddiger og lignende 2001 § 1, stk.
1. Registreringen kan dog suppleres med en konkret udpegning, efter vurdering af alle diger
inden for et geografisk afgrænset område, dog minimum et areal der udgør en eller flere kommuner, jf. bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende 2001 § 2, stk. 1 og 4.
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Udpegningen kan omhandle andre end de i bekendtgørelse om sten- og jorddiger og lignende
2001 § 1 nævnte diger, hvis diget har væsentlig kulturhistorisk, biologisk eller landskabelig
værdi.
Amtsrådet kan, efter anmodning fra offentlige myndigheder, berørte ejere eller brugere mv.,
oplyse om en bestemt foranstaltning eller dige er omfattet af beskyttelsesordningen, jf. bekendtgørelse for sten- og jorddiger og lignende 2001 § 8.
Det er amtet der er afgørelsesmyndighed for dispensationer ved sten- og jorddiger jf. bekendtgørelse om sten- og jorddiger og lignende 2001 § 9. Dispensationen må dog ikke udnyttes før
klagefristen er udløbet, og rettidige klager har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, jf. bekendtgørelse om sten- og jorddiger og lignende 2001 § 9, stk. 4. Ved afgørelser af, om
der gives dispensation, lægges der vægt på om indgrebet vil ændre digets tilstand. Dette volder
normalt ikke problemer at konstatere, da der som regel er tale om fjernelse eller gennembrud af
digerne. Dernæst vurderes om der er særlige grunde til at meddele dispensation. Her kan digets
tilstand, samt dets kultur-, natur- og landskabsmæssige betydning være afgørende, jf. NKO
1997.12210. [Anker, H. T. 2001a: side 239] Det understreges i bekendtgørelse om sten- og jorddiger og lignende 2001 § 7, at dispensation ikke kan gives hvis dette vil indebære beskadigelse
eller ødelæggelse af yngle eller rasteområder for udvalgte dyrearter, i medfør af habitatdirektivet, med mindre at direktivets undtagelser er opfyldt.
Sten- og jorddiger af særlig kulturhistorisk interesse, kan ligeledes beskyttes som fortidsminder. I disse tilfælde gælder dog alene reglerne om beskyttelse af fortidsminder jf. naturbeskyttelsesloven 2002 §§ 12 og 13.

)257,'60,1'(5
Den retlige beskyttelse af landfaste fortidsminder varetages i naturbeskyttelsesloven 2002 §§
12 og 13. Foruden et generelt forbud mod ændringen i tilstanden, beskyttes fortidsminder også
af et forbud mod at foretage udstykning, matrikulering eller arealoverførsel, der fastlægger skel
gennem fortidsminder, jf. naturbeskyttelsesloven 2002 § 12. Overtrædelser af beskyttelsen af
fortidsminder efter § 12, straffes med bøde, jf. naturbeskyttelseslovens 2002 § 89, stk. 1. I forbindelse med meddelelse, for fortidsminder under terræn eller bygninger, kan det vælges at
lade beskyttelsen strække sig til ejendomsskellet, jf. naturbeskyttelsesloven 2002 § 12, stk. 3.
Der er yderligere forbud mod at der foretages jordbehandling, gødes, plantes eller anvendes
metaldetektor, på fortidsminder eller inden for en afstand af to meter fra dem, jf. naturbeskyttelsesloven 2002 § 13. Normal kreaturgræsning og fældning af bevoksning anses ikke som ikke
som indgreb [Christiansen, O. 2001: side 347]. Fortidsmindebegrebet er dynamisk, og det er i
10

I NKO 1997.122 udtalte Naturklagenævnet, at beslutningen om at fortsætte den midlertidige ordning, indebar en
mere indgående vurdering af, om der er tale om et beskyttelsesværdigt dige ud fra digets betydning landskabsmæssigt, kulturhistorisk og biologisk.
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et definitionsspørgsmål, hvad der betragtes som et fortidsminde. [Christiansen, O. 2001: side
345 og 346] Som følge af tradition os praksis, men ikke udtrykt i loven, skal fortidsminder være mindst 100 år gamle, fra anlægstidspunktet, for at blive betegnet som fortidsminde. [Christiansen, O. 2001: side 347]
Yderligere er nogle fortidsminder beskyttet af en beskyttelseslinie jf. naturbeskyttelsesloven
2002 § 18, hvorved det forbydes at der ændres i tilstanden af arealet inden for 100 meter fra
fortidsminder, beskyttet efter bestemmelserne i naturbeskyttelsesloven 2002 § 12. Dette er ensbetydende med at der ikke må etableres hegn, opsættes campingvogne og lignende. Bestemmelsen gælder dog ikke for landbrugsmæssig drift, bortset fra tilplantning, samt gentilplantning
af skovarealer og beplantning i eksisterende haver beliggende uden for det i naturbeskyttelsesloven 2002 § 13 nævnte areal, samt sædvanlig hegning på landbrugsejendomme. Bestemmelsen gælder for fortidsminder optegnet i bilag til naturbeskyttelsesloven 2002, kap. 1 og 2.
De beskyttede fortidsminder kan opdeles i to kategorier: Fortidsminder der er umiddelbart fredede og fortidsminder der først er fredede efter meddelelse. De fortidsminder der umiddelbart
fredede, og som har bindende virkning for grundejeren, er oplistet i bilag til naturbeskyttelsesloven 2002, kap. 1, og omfatter gravhøje, dysser og en lang række oldtidsminder samt befæstningsanlæg, ruiner og voldsteder fra middelalderen og nyere tid, hvis de er synlige i terræn,
dvs. synlige og umiddelbare erkendbare fortidsminder. Den anden kategori er optegnet i bilag
til naturbeskyttelsesloven 2002, kap. 2 og 3, som mølleanlæg, dæmninger og bopladser mm,
samt fortidsminder omfattet af kapitel 1 som ikke er synlige i terrænet, sten og træer mm. hvortil der er knyttet folketro, mindesmærker mm.
Amtsrådet kan i særlige tilfælde gøre undtagelser fra naturbeskyttelsesloven 2002 § 18, stk. 1.
Det er miljøministeren der har kompetencen ved fortidsminder, jf. naturbeskyttelsesloven 2002
§ 12, men har dog delegeret den til Skov- og Naturstyrelsen, så de i særlige tilfælde kan meddele dispensation fra beskyttelsen af fortidsminder. Styrelsens praksis er restriktiv, og der gives
dog så godt som aldrig dispensation til fjernelse af et fortidsminde. Der gives dog dispensation
til indgreb i fortidsminder, der er bebygget, i forbindelse med renovering af bebyggelsen. Dispensation til videnskabeligt begrundede arkæologiske udgravninger, gives også, hvis der er en
vægtig videnskabelig begrundelse. Skov- og Naturstyrelsens afgørelser kan efter naturbeskyttelsesloven 2002 § 78, stk. 4, påklages, ned opsættende virkning, til Naturklagenævnet inden
for 4 uger, bortset fra tilladelser til arkæologiske undersøgelser. [Christiansen, O. 2001: side
348]
Der har været tradition for at lade registreringen af fortidsminder tinglyse på ejendommen, jf.
beføjelsen i naturbeskyttelsesloven 2002 § 12, stk. 4. Der er dog ingen krav om dette. Ved fortidsminder under terræn, er det dog praksis at der foretages en tinglysning af oplysninger om
fortidsmindets tilstedeværelse. [Christiansen, O. 2001: side 349]
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Det er amtet der skal føre løbende tilsyn med, om der sker uretmæssige indgreb i de beskyttede
fortidsminder, jf. naturbeskyttelsesloven 2002 § 73. Tilsynspligten tilfalder dog Skov- og Naturstyrelsen, for fortidsminder der er beliggende på arealer ejet af staten, jf. bekendtgørelse om
pleje af fredede arealer og fortidsminder samt om tilsyn 2000 § 4.
Reglerne for pleje af fortidsminder og fredede arealer, pålægger amtsrådet at gennemføre plejende foranstaltninger for ikke statsejede fortidsminder og fredede arealer, med ejer eller brugers samtykke eller efter tilladelse fra fredningsnævnet jf. bekendtgørelse om pleje af fredede
arealer og fortidsminder samt om tilsyn 2000, kap. 1. Plejen skal dog udføres således at den
ikke medfører udgifter, væsentlige gener eller tab for ejer eller bruger. Pleje af statsejede fredede arealer og fortidsminder, foretages af den administrerende statslige myndighed, jf. bekendtgørelse om pleje af fredede arealer og fortidsminder samt om tilsyn 2000, kap. 2.

'(11<(/29*,91,1*
I november 2001, blev der i forbindelse med regeringsdannelsen, overført visse ressortområder
fra Miljøministeriet til Kulturministeriet. Derfor overgår beskyttelsen af fortidsminder, sten- og
jorddiger til museumsloven, som et nyt kapitel 8a, ved ikrafttrædelsen af lov om ændring af
naturbeskyttelse, lov om planlægning, lov om vandløb og museumsloven 2004. Der er tale om
en rent teknisk overførsel, hvorfor der ikke er tilsigtet væsentlige indholdsmæssige ændringer i
den eksisterende retstilstand inden for området. Dog foretages to mindre justeringer, således at
paralleliteten og helheden i lovgrundlaget for Kulturarvsstyrelsens administration, af den del af
kulturarven der hører under styrelsen, sikres. Disse være sig at klagesystemet i museumsloven
gøres parallelt med klagesystemet i naturbeskyttelsesloven. Samt at der stilles vilkår om betaling af en arkæologisk undersøgelse, ved dispensation fra forbuddet mod at foretage ændringer
af fortidsminder, hvorved retstilstanden indrettes i overensstemmelse med gældende regler for
fortidsminder på havbunden samt principperne i museumsloven. [L146 2003-04: afs. 2.7.1]
Kulturministeriet har efterfølgende henlagt opgaver og beføjelser til Kulturarvsstyrelsen, i
2002. Det er Kulturministeriets hensigt at udarbejde en samlet lov for den lovgivning på kulturarvsområdet, som Kulturarvsstyrelsen administrerer, det være sig bl.a. museumsloven og bygningsfredningsloven. [L146 2003-04: afs. 2.7.1]

236$0/,1*
Beskyttelsen af sten- og jorddiger, består af et forbud mod ændringer i tilstanden af disse. Ved
bestemmelsen af om et dige er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven, lægges vægt på om diget
har, eller har haft, en hegnsfunktion samt naturværdien af diget, som levested for planter og
dyr. Amtsrådet kan dispensere fra beskyttelsen, dispensationen må dog ikke udnyttes før klagetiden er udløbet, og rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse. Ved
afgørelsen af om der gives dispensation fra beskyttelsesbestemmelsen, lægges vægt på om ind-
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grebet vil ændre digets tilstand, og om der er særlige grund til at meddele dispensation. Her
kan digets kultur-, natur- og landskabsmæssige betydning være afgørende. Sten- og jorddiger
af særlig kulturhistorisk interesse, kan ligeledes beskyttes som fortidsminde.
Der er to typer af fortidsminder, de der umiddelbart er fredede, med altid bindende virkning for
grundejeren, og de som først er fredede efter meddelelse. Fortidsminder beskyttes, foruden det
generelle forbud mod ændring af tilstanden af fortidsmindet, af et forbud mod at fastlægge skel
gennem fortidsmindet. Yderligere er der, på fortidsmindet og inden for en radius af to meter fra
fortidsmindet, forbud mod at der foretages jordbehandling, gødes, plantes mm. Dog anses
normal kreaturgræsning og fældning af bevoksning ikke som et indgreb. Nogle fortidsminder,
er yderligere beskyttet af en 100 meter beskyttelseslinie, således at der, i dette område, er forbud mod at ændre tilstanden af arealet. Bestemmelsen gælder dog ikke for bl.a. landbrugsdrift,
bortset fra tilplantning, uden for den førnævnte radius på to meter fra fortidsmindet, og sædvanlig hegning på landbrugsejendomme. Amtsrådet kan i særlige tilfælde meddele dispensation
fra beskyttelsen af fortidsminder ved den 100 meters beskyttelseslinie. Skov- og naturstyrelsen
har kompetencen, hvad gælder det generelle forbud mod ændringen af fortidsminder og forbuddet mod at fastlægge skel gennem et fortidsminde. Praksis er dog restriktiv, og der gives
aldrig tilladelse til fjernelse af et fortidsminde.
Som følge af lov om ændring af naturbeskyttelsesloven m.fl. 2004, overgår beskyttelsen af
fortidsminder, sten- og jorddiger, til museumsloven, som et nyt kapitel 8a. Overførslen er dog
rent teknisk, hvorfor der ikke er ændret i indholdet af beskyttelsesbestemmelserne.

985'(5,1*
Der er forbud mod at ændre tilstanden af et beskyttet dige, dvs. et dige som har naturværdi som
levested for dyr og planter, eller som har eller har haft kulturhistorisk, biologisk eller landskabelig værdi. Har sådanne diger beliggenhed på en bedrift, kan de forhindre en driftsøkonomisk
optimering af bedriften, men de begrænser ikke i den forstand landbrugserhvervets frihed i
landzonen. Tidligere udgjorde diger mm. naturlige ejendomsskel i landskabet, i dag ses det dog
ofte at digerne ikke mere har funktion som et ejendomsskel, men er placeret uhensigtsmæssigt i
forhold til landbrugserhvervets udnyttelse af landbrugsjorderne, især i kraft af at der er væsentlige driftsøkonomiske besparelser ved store sammenhængende marker.
Tilsvarende er der forbud mod at ændre tilstanden af, samt at fastlægge skel gennem, et fortidsminde. Endvidere er der forbud mod at foretage jordbehandling, gøde, plante mm. i en radius af to meter omkring et fortidsminde, hvilket vurderes ikke at begrænse den enkelte landmand eller jordbrugserhvervet i nogen særlig grad. 2-meter zonen omkring fortidsminderne er
dog et af de mest direkte og konkrete indgreb der gøres i landzonen, både i kraft af at det sker
erstatningsfrit, men også da der ikke gælder undtagelsesbestemmelser for landbruget.
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Nogle fortidsminder beskyttes af en 100 meter beskyttelseslinie, hvor inden for der er forbud
mod ændringen i tilstanden af arealet. Forbuddet gælder dog ikke landbrugsmæssig drift, bort
set fra tilplantning, og sædvanlig hegning på landbrugsejendomme, hvorfor det, i denne forbindelse, ikke påvirker landbrugserhvervets frihed i landzonen i særlig grad.
I forbindelse med nyopførelse af bebyggelse, tilbygning eller udbygning, derimod, kræves der
tilladelse fra amtsrådet. Praksis er at tilstræbe at vende eksisterende bebyggelses ekspansionsretning bort fra fortidsmindet, og at nye bygninger placeres på den side af eksisterende bygninger, som vender bort fra fortidsmindet. Yderligere forsøges nye gyllebeholdere placeret længere væk fra fortidsmindet, end eksisterende bygninger. Dette vurderes at påvirke landmandens
handlingsfrihed i landzonen, dog kun i begrænset omfang.

%(6.<77(/6(6/,1,(59('9,66(1$7857<3(5
Foruden de generelle beskyttelsesbestemmelser i naturbeskyttelsesloven 2002, foretages der
bl.a. beskyttelse af visse naturtyper ved bygge- og beskyttelseslinier med forbud mod tilstandsændringer samt nærmere definerede aktiviteter inden for en nærmere angiven zone. Denne
beskyttelse ses ved klitter jf. naturbeskyttelsesloven 2002 § 8, kystområder jf. naturbeskyttelsesloven 2002 § 15, søer og åer jf. naturbeskyttelsesloven 2002 § 16, hvilket behandles i det
efterfølgende, samt ved fortidsminder jf. naturbeskyttelsesloven 2002 § 18, se afsnit 8.2.2.
Yderligere er der bygge- og beskyttelseslinier ved skove, jf. naturbeskyttelsesloven 2002 § 17
og kirker jf. naturbeskyttelsesloven 2002 § 19, men disse regulerer kun for bebyggelse.
Ved den nye lovgivning, ændres naturbeskyttelsesloven 2004 § 69, omkring miljøministerens
adgang til at ophæve og reducere beskyttelseslinier, idet der tilføjes en bestemmelse der fastsætter vilkår i forbindelse med ophævelse. I bestemmelsen præciseres at en ophævelse eller
reduktion af en beskyttelseslinie er knyttet til den pågældende lokalplan, hvorfor den genindtræder, ved planens ophør. Derved sikres at en lokalplan hvor en beskyttelseslinie efter anmodning fra en kommune er ophævet eller reduceret, ikke efterfølgende erstattes af en ny plan, der
tillader anvendelse, der vil være i strid med de hensyn, som lovens beskyttelseslinier skal varetage. Reglerne gælder også for lokalplaner i landzone.
De øvrige ændringer, som følger af den nye lovgivning, behandles i de følgende afsnit under de
enkelte naturtyper.

./,77(5
De klitfredede arealer er blevet udvidet, da klitfredningszonen, sammen med strandbeskyttelseslinien, blev udvidet fra 100 til 300 meter, ved Strandbeskyttelseskommissionens arbejde i
henhold til den såkaldte strandbeskyttelseslov fra 1994. [Anker, H. T. 2001a: side 241] Beskyttelsesbestemmelserne i naturbeskyttelsesloven 2002 § 8, fastsætter at der ikke må foretages
ændringer i tilstanden af klitfredede arealer, dvs. at der ikke må etableres hegn, arealerne må
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ikke afgræsses, der må ikke placeres campingvogne eller lignende. Yderligere må der ikke foretages udstykning, matrikulering eller arealoverførsel hvorved der fastlægges skel.
De klitfredede arealer omhandler strandbredden, definerede steder, og 300 meter ind i landet,
dog kun 100 meter i sommerhusområder, samt arealer der er fredede i henhold til tidligere lovgivning om sandflugtsbekæmpelse. Grænserne skal være afmærkede på stedet, og revideres
løbende. Forbudet gælder ikke for foranstaltninger til dæmpning af sandflugt, landbrugsmæssig
drift der hidtil lovligt har været udnyttet landbrugsmæssigt, bortset fra tilplantede arealer, genplantning af skovarealer og beplantning i eksisterende haver, havneanlæg og arealer udlagt til
havneformål samt byggeri der er erhvervsmæssigt nødvendigt for den pågældende ejendoms
drift inden for landbrugs-, skovbrugs og fiskerierhvervet, og som opføres i umiddelbar nærhed
af eksisterende bebyggelse. Det kræver dog miljøministerens tilladelse, hvad angår bygningernes nærmere beliggenhed og ydre udformning.
Miljøministeren kan inddrage andre arealer under klitfredning, såfremt de ligger i en afstand af
maksimalt 500 meter fra den inderste grænse af de føromtalte strandbredder og i særlige tilfælde ophæve klitfredning, jf. naturbeskyttelsesloven 2002 § 9 stk. 1 og 3. Yderligere har ministeren bemyndigelse til at, for at forebygge sandflugt, give påbud om anvendelsen af klitfredede
arealer, samt nedlægge forbud mod visse aktiviteter, jf. naturbeskyttelsesloven 2002 § 11.
Forbud mod andre former for anvendelse af klitfredede arealer er i medfør af § 8, stk. 10, beskrevet i bekendtgørelse om klitfredning 1997 § 1, herunder motorkørsel, cykling eller ridning
m.v., uden for lovligt anlagte veje, campering m.v., gravning og afbrænding m.v. Overtrædelser af disse regler straffes efter reglerne i naturbeskyttelsesloven 2002 § 89 med bøde, eller i
tilfælde af grov eller forsætlig uagtsomhed med hæfte eller fængsel i op til 1 år, jf. bekendtgørelse om klitfredning 1997 § 5. Reglerne, om forbud for andre former af anvendelse af klitfredede områder, gælder dog ikke landbrugsmæssig drift af arealer, der indtil 1. juli 1992, har
været lovligt drevet som landbrug. Yderligere gælder reglerne om kørsel med motorkøretøjer,
cykling og ridning, samt afbrænding m.v. ikke på strandbredden.
Ministeren har også bemyndigelse til i særlige tilfælde at gøre undtagelser fra beskyttelsesbestemmelsen i naturbeskyttelsesloven 2002 § 8 stk. 1, og når det er nødvendigt for realiseringen
af en lokalplan om udbygning med vindmøller i overensstemmelse med region- eller kommuneplanlægningen, jf. naturbeskyttelsesloven 2002 § 65 stk. 1 og 5. Yderligere kan ministeren
nedlægge veje og stier på klitfredede arealer, hvis der er anden fornøden vejadgang til den
ejendom, nedlæggelsen vedrører, jf. naturbeskyttelsesloven 2002 § 11 stk. 2. Det er ikke muligt
at få dispensation, til etablering af vejadgang til nye ejendomme, over klitfredede arealer, jf.
naturbeskyttelsesloven 2002 § 11, stk. 3.
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Ifølge naturbeskyttelsesloven 2002 § 25, er klitfredede arealer, dog ikke arealer der dyrkes
landbrugsmæssigt, åbne for færdsel til fods og kortvarige ophold, hvis der er lovlig adgang til
arealet. Adgang sker dog på eget ansvar og hunde skal føres i snor. Dog må ophold ikke finde
sted inden for 50 meter fra beboelsesbygninger på privatejede klitfredede arealer. Ejere af klitfredede arealer kan dog forbyde offentlig færdsel uden for vej og sti, på den del af grunden der
ligger nærmest ved beboelsesbygninger, det skal dog godkendes af Skov- og Naturstyrelsen, jf.
bekendtgørelse om klitfredning 1997 § 2.

'(11<(/29*,91,1*
Der er med den nye lovgivning ikke foretaget ændringer i forbindelse med beskyttelseslinien
omkring klitter.

.<67205c'(5
Strandbeskyttelseslinien har til formål at friholde kyststrækninger for påvirkninger af aktiviteter, både af permanent og af midlertidig art, bl.a. ud fra landskabelige og rekreative hensyn.
[Anker, H. T. 2001a: side 243]
Fastlæggelsen af strandbeskyttelseslinien har i konkrete sager givet problemer, da kystlinien og
vegetationen er i stadig forandring. Det er dog som udgangspunkt den daglige højvandslinje,
der danner grænsen mod havet. Efter strandbeskyttelseskommissionens arbejde, er det valgt at
udgangspunktet for strandbeskyttelseslinien er den nederste bevoksningsgrænse, dvs. begyndelsen af den sammenhængende landvegetation.
Strandbeskyttelseslinien omfatter en zone på 300 meter fra begyndelsen af den sammenhængende landvegetation, dog kun 100 meter i sommerhusområder. I denne zone er det ikke tilladt
at foretage ændringer i tilstanden af strandbredder og andre kyststrækninger, jf. naturbeskyttelsesloven 2002 § 15. Dette er ensbetydende med at der ikke må etableres hegn, placeres campingvogne og lignende, foretages udstykning, matrikulering eller arealoverførsel, hvorved der
fastlægges skel.
I visse områder der er berørt af bebyggelse, kan miljøministeren beslutte, at der skal være en
anderledes linjeføring, eller slet ingen strandbeskyttelseslinie, jf. naturbeskyttelsesloven 2002 §
15, stk. 3 og 4. Der skal dog være en konkret begrundelse for bortfald af sådanne rådighedsrettigheder, jf. bekendtgørelse om klitfrednings- og strandbeskyttelsesliniens forløb 1999 § 6, stk.
2.
Som det er tilfældet med klitfredningslinjen, er der oplistet hvilke aktiviteter der er undtaget fra
forbudet, jf. naturbeskyttelsesloven 2002 § 15, stk. 5. Undtaget for forbudet er bl.a. landbrugsmæssig drift bortset fra tilplantning, sædvanlig hegning på jordbrugsejendomme og byggeri der
er nødvendig for den pågældende ejendoms drift som landbrugs- eller skovbrugsejendom, eller
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udøvelsen af fiskerierhvervet, hvis de opføres i umiddelbar tilknytning til eksisterende bygninger. For placering af bebyggelsens nærmere beliggenhed og ydre udformning, kræves dog
amtsrådets tilladelse.
Dispensation fra strandbeskyttelseslinien kan gives af amtsrådet i særlige tilfælde, jf. naturbeskyttelsesloven 2002 § 65 stk. 3. Praksis er dog ikke så restriktiv som ved klitfredede områder,
men at der ikke kan konstateres påvirkning af landskabet og lignende, er ikke en tilstrækkelig
begrundelse for en dispensation. Der kræves en særlig begrundelse for det pågældende indgreb,
samtidig med at det ikke må medføre en uacceptabel påvirkning. En særlig grund kunne være
sociale hensyn eksempelvis etablering af en handicapnedgang til stranden. [Anker, H. T 2001a:
side 247]

'(11<(/29*,91,1*
I den nye lovgivning, er retstilstanden permanent forenklet i forbindelse med strandbeskyttelseslinien, da den nu altid er fastlagt ligesom klitfredningslinien, hvorfor amterne ikke længere
skal træffe afgørelse om strandbeskyttelsesliniens beliggenhed i de konkrete sager om dispensation. Bestemmelserne om linjernes forløb er ændret redaktionelt som følge heraf. Yderligere
præciseres i den nye lovtekst, at linierne visse steder forløber i kortere eller længere fra afstand
fra basislinien end henholdsvis 300 eller 100 meter.

6(52*c(5
Beskyttelseslinier omkring søer og åer skal sikre at der ikke placeres bebyggelse11 m.m., foretages beplantning eller ændringer i terrænet inden 150 meter fra søer med en vandoverflade på
minimum 3 ha og de vandløb, som er registreret med beskyttelseslinie i henhold til tidligere
lovgivning, jf. naturbeskyttelsesloven 2002 § 16. Afstanden beregnes fra søbredden eller vandløbsbrinken ved vandstand, og med udgangspunkt i grænsen mellem vandplanter og landvegetation [Anker, H. T. 2001a: side 248]
Formålet er at sikre udsyn til søer og åer, samt at sikre disse som levesteder og spredningskorridorer for planter og dyr. [Anker, H. T. 2001a: side 247]
Forbuddet gælder dog ikke for foranstaltninger, der efter lov om vandløb er meddelt påbud
eller tilladt, genplantning af skovarealer og beplantning i eksisterende haver, bestående forsvarsanlæg, havneanlæg mm., driftsbygninger der er nødvendige for jordbrugs- og fiskerierhvervene og andre områder der hidtidig har været undtaget gennem tidligere lovgivning.

11

Bebyggelsesbegrebet tolkes i overensstemmelse med byggelovens bebyggelsesbegreb. Dette er ensbetydende
med at også andre faste konstruktioner og anlæg end bebyggelse er omfattet. Eksempelvis belysningsmaster af en
vis størrelse, jf. U1999.1485H, hvor i det fastlagdes at 6 lysmaster af 7,8 meters højde, som skulle opstilles som
belysning til en ridebane, var omfattet af bebyggelsesbegrebet.
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Dispensation fra beskyttelseslinien omkring søer og åer, kan meddeles af amtsrådet i landzone,
og kommunalbestyrelsen i byzone og sommerhusområder, jf. naturbeskyttelsesloven 2002 § 65
stk. 2 og 6. Det er ikke et kriterium at der kun kan gives dispensation i særlige tilfælde, hvorfor
der kan forventes en mindre restriktiv praksis, end i forhold til eksempelvis strandbeskyttelseslinien. I den almindelige vurdering må det dog indgå som væsentligt element, om foranstaltningen sker i overensstemmelse med beskyttelsesbestemmelsen, dvs. om der sker en påvirkning af landskabshensyn, rekreative hensyn samt hensynet til dyr og planter. Hvis der sker en
negativ påvirkning, gives normalt ikke dispensation, med mindre der ligger særlige grunde bag.
[Anker, H. T. 2001a: side 249] I lovliggørelsessager vil der blive krævet fysisk lovliggørelse,
hvis indgrebet ikke er af uvæsentlig karakter, eller hvis andre forhold tilsigter dette. [Anker, H.
T. 2001a: side 250]

'(11<(/29*,91,1*
I den nye lovgivning er bestemmelserne omkring beskyttelseslinier omkring søer og åer, opretholdt som hidtil.

6.29(2*.,5.(5
Fælles for beskyttelsesbestemmelserne for skove og kirker er, at de kun beskytter mod byggeri,
placering af campingvogne m.v. Det afgørende hensyn bag skovbyggelinien er sikring af skovbrynet som landskabselement, samt som levested og spredningskorridor for dyr og planter..

6.29%(6.<77(/6(6/,1,(1
Naturbeskyttelsesloven 2002 § 17 indeholder bestemmelser om at der i en afstand på 300 meter
fra en skov ikke må placeres bebyggelse, campingvogne og lignende. For privatejede skove
gælder bestemmelsen dog kun, hvis skoven er mindst 20 ha sammenhængende skov. Ved afgrænsningen af skoven, må der foretages en konkret vurdering af om tilstødende arealer har
karakter af skov. Det er den faktisk eksisterende skovbeplantning der er afgørende, og det er
uden betydning om træerne er plantet eller selvsået. Således vil rydning af skov, kunne ændre
på skovbyggelinien. [Anker, H. T. 2001a: side 250]
Der er dog visse undtagelser fra bestemmelsen, jf. naturbeskyttelsesloven 2002 § 17, stk.2.
Derfor tillades bestående forsvarsanlæg, havneanlæg og de landarealer der ved lokalplan er
udlagt til havneformål, driftsbygninger der er nødvendige for jordbrugs- og fiskerierhvervene,
samt andre områder der efter hidtidig lovgivning har været undtaget. Yderligere kan byggelinien reduceres af Skov- og Naturstyrelsen, eksempelvis i byområder jf. naturbeskyttelsesloven
2002 § 69.
Amtsrådet kan dispensere fra bestemmelsen, hvad angår landzonen, mens kommunalbestyrelsen har kompetencen for byzone og sommerhusområder, jf. naturbeskyttelsesloven 2002 § 65,
stk.1, nr. 2 og 6. Skovejere skal dog underrettes inden kommunalbestyrelsen træffer afgørelse
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om dispensation, jf. naturbeskyttelsesloven 2002 § 65, stk. 6. Tilsvarende bestemmelse gælder
for amtsrådets afgørelser om dispensation, jf. bekendtgørelse om bygge- og beskyttelseslinier
2002 § 2. Dispensationer fra skovbyggelinien er ikke begrænset til særlige tilfælde. Afgørende
vil det dog være om indgrebet strider mod bestemmelsens formål, dvs. mod landskabelige, rekreative og naturmæssige hensyn. [Anker, H. T. 2001a: side 250]

.,5.(%(6.<77(/6(6/,1,(1
For kirker gælder det at der ikke må opføres bebyggelse med en højde over 8,5 meter, inden for
300 meter fra en kirke, med mindre kirken er omgivet af bymæssig bebyggelse i hele beskyttelseszonen, jf. naturbeskyttelsesloven 2002 § 19. Dette er ensbetydende med at der måles fra
kirkebygningen og ikke fra kirkegårdsmuren.
Det har ingen betydning om kirken er beliggende i by-, landzone eller sommerhusområde. Beskyttelseslinien kan ikke, i modsætning til de andre beskyttelseslinier, indskrænkes af miljøministeren, men amtsrådet kan dispensere fra beskyttelseslinien i konkrete tilfælde, jf. naturbeskyttelsesloven 2002 § 65, stk. 2. Yderligere er amtsrådet tilsynsmyndighed over for overholdelsen af kirkebyggelinien, jf. naturbeskyttelsesloven 2002 § 73.

'(11<(/29*,91,1*
Der er ikke foretaget ændringer i forbindelse med beskyttelseslinierne omkring skove og kirker, med den nye lovgivning.

236$0/,1*
Der er beskyttelseslinier omkring en lang række naturtyper, se figur 8.1: Beskyttelseslinier for
visse naturtyper. I klitfredningszonen, som begynder ved strandbredden og går ind i landet, er
der forbud mod motorkørsel, cykling og ridning uden for anlagte veje, samt gravning, afbrænding mm., hvilket dog ikke gælder på selve strandbredden. Yderligere er der forbud mod campering i hele zonen. Forbuddet gælder dog ikke for landbrugsarealer som er lovligt drevet, fra
før 1. juli 1992.
I strandbeskyttelseslinien er der forbud mod at ændre tilstanden af strandbredden og andre
kyststrækninger. Yderligere må der ikke etableres hegn og fastlægges skel mm. Forbudet gælder dog ikke for kyster der er klitfredede, landbrugsmæssig drift, bortset fra tilplantning, sædvanlig hegning på jordbrugsejendomme, samt byggeri der er nødvendigt for jordbrugs- og fiskerierhvervene, hvis dette opføres i forbindelse med eksisterende byggeri. Der kræves dog
tilladelse til byggeri fra amtsrådet, da amtet skal godkende bygningens nærmere beliggenhed
og ydre udformning. Tilsvarende er også gældende i klitfredningszonen. Miljøministeren henholdsvis amtsrådet kan dispensere fra beskyttelsesbestemmelsen i særlig tilfælde, men der kræves en særlig begrundelses og at foranstaltningerne ikke medfører uacceptabel påvirkning af
området.
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1DWXUW\SH
Klitter
– i sommerhusområder
Strand
– i sommerhusområder
Søer over
3 ha.
Registrerede
vandløb


%HVN\WWHOVHV
OLQLH


0nOHSXQNW


8QGWDJHOVHU


'LVSHQVDWLRQVP\QGLJKHG

300 m.
100 m.

Strandbred

Landbrugsdrift*)
Landbrugsbygninger**)

Miljøministeren

Landbrugsdrift
Landbrugsbygninger**)

Amtsrådet

300 m.
100 m.

Begyndelsen af
sammenhængende
langvegetation

150 m.

Søbred

Landbrugsdrift
Landbrugsbygninger***)

150 m.

Vandløbsbrinken

Landbrugsdrift
Landbrugsbygninger***)

Skov
300 m.
Landbrugsbygninger***)
Privat skov over
300 m.
20 ha.
Kirker
300 m.
Kirkemur
Ingen
*)
Dog kun lovligt etablerede bedrifter fra før 1992
**)
Der kræves godkendelse af beliggenhed og ydre udformning
***)
Kun erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri
****)
Amtsrådet i landzone, og kommunalbestyrelser i byzone og sommerhusområder

)LJXU%HVN\WWHOVHVOLQLHUIRUYLVVHQDWXUW\SHU

Amtsrådet eller Kommunalbestyrelsen****)
Amtsrådet eller Kommunalbestyrelsen****)
Amtsrådet eller Kommunalbestyrelsen****)
Amtsrådet

Beskyttelseslinier omkring søer og vandløb indeholder forbud mod bygninger, beplantning
eller ændringer i terræn mm. Forbudet gælder dog ikke for lovlige foranstaltninger eller påbud
efter vandløbsloven, driftsbygninger der er nødvendige for jordbrugs- og fiskerierhvervene,
genplantning af skov mm. Ved afgørelse om dispensation lægges vægt på at foranstaltningen er
i overensstemmelse med beskyttelsesbestemmelsens formål, dvs. om denne påvirker landskabet, rekreative hensyn samt hensynet til dyr og planter. Hvis foranstaltningen er ensbetydende
med negativ påvirkning af de ovenstående hensyn, skal der en særlig grund til for at få dispensation.
Ved skov gælder der forbud mod bebyggelse mm., inden for beskyttelseslinien. Dog gælder
forbudet ikke for forsvars- og havneanlæg, driftsbygninger nødvendige for jordbrugs- og fiskerierhvervene mm. I dispensationssager skal ejere af skoven underrettes inden der træffes afgørelse om dispensation. Ved afgørelsen er det afgørende at et indgreb ikke strider mod beskyttelsesliniens formål, det være sig landskabelige, rekreative eller naturmæssige hensyn.
I kirkebeskyttelseslinier er der forbud mod at opføre bygninger der er højere end 8,5 meter,
med mindre kirken er omgivet af bymæssig bebyggelses i hele beskyttelseszonen.
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985'(5,1*
Beskyttelseslinierne omkring forskellige naturtyper, kan ikke være til gene for landmandens
drift af jorder, da drift af landbrugsjorder enten direkte er nævnt direkte som undtagelse til forbuddet i lovgivningen, eller er en undtagelse i kraft af landbrugspligten, hvilket vurderes hørende under kategorien DQGUHRPUnGHUGHUHIWHUKLGWLGLJORYJLYQLQJKDUY UHWXQGWDJHW. Dog
må klitfredede arealer ikke afgræsses. Det vurderes at beskyttelseslinierne omkring forskellige
naturtyper ikke indskrænker landbrugets driftsmuligheder.
Beskyttelseslinierne vil skulle lægges til grund ved landzoneadministrationen. Erhvervsmæssigt nødvendigt landbrugsbyggeri er dog i stor udstrækning, men ikke fuldstændigt, undtaget
for beskyttelsesliniernes bestemmelser. Landbrugserhvervets byggeri indrømmes derved rige
dispositionsmuligheder i områder, der for andre er underlagt skrappe krav. Mere konkret er
landbruget indrømmet undtagelser for beskyttelseslinierne ved søer, åer og skov samt indenfor
strandbeskyttelses- og klitfredningslinien. Ved strandbeskyttelses- og klitfredningslinien er der
dog krav om en godkendelse af placering og ydre udseende.
Ved kirkebeskyttelseslinien gælder der dog ikke undtagelser for landbrugsbyggeri. Inden for
kirkebeskyttelseslinien er det ikke tilladt at bygge højere end 8,5 meter. Dette er ensbetydende
med at kirkebeskyttelseslinien kan få betydning for placeringen af landbrugsbyggeri i form af
siloer og lignende, hvorfor denne bestemmelse griber ind i landbrugserhvervets handlefrihed,
hvad angår byggeri højere end 8,5 meter. Bestemmelsens betydning vurderes dog som havende
et begrænset omfang.

)5('('($5($/(5
Naturbeskyttelsesloven 2002 kapitel 6 omhandler fredning. Fredning dækker over et konkret
indgreb, hvor der mod erstatning pålægges større eller mindre arealer eller naturelementer visse
rådighedsindskrænkninger. Fredning er et supplement til de øvrige beskyttelsesbestemmelser
der forefindes i plan- og naturlovgivningen, hvorfor fredning kun bør anvendes, hvis de øvrige
bestemmelser ikke yder den fornødne beskyttelse eller bevaring. [Anker, H. T. 2001a: side
265]
Det er fredningsnævnet der gennemfører en fredning jf. naturbeskyttelsesloven 2002 § 33.
Fredningsbestemmelser skal overholdes af alle, jf. naturbeskyttelsesloven 2002 § 41. Fredningsafgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet, efter regler i naturbeskyttelsesloven 2002 §
43. Naturklagenævnet skal dog altid efterprøve sager, hvis det samlede erstatnings- eller godtgørelsesbeløb overstiger 100.000kr, jf. naturbeskyttelsesloven 2002 § 42. Bestemmelsen gælder uanset om fredningsbeslutningen påklages eller ej. Naturklagenævnet kan ændre fredningsnævnets afgørelser for hvad angår geografisk udstrækning, fredningsbestemmelser og erstatning, jf. naturbeskyttelsesloven 2002 § 44. Naturklagenævnets beslutninger om erstatning kan
påklages til Taksationskommissionen, efter regler i naturbeskyttelsesloven 2002 § 45.
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For erstatning, for det tab en fredning kan påføre ejere, brugere og andre rettighedshavere, følges reglerne i naturbeskyttelsesloven 2002 § 39.
Formålet med en fredning var oprindeligt af æstetisk og rekreativ karakter, hvorfor der blev
lagt rådighedsindskrænkninger på særligt smukke, særprægede eller i øvrigt bevaringsværdige
landskaber. Yderligere varetog fredning også kulturhistoriske interesser samt, som mere fremtrædende igennem de senere år, varetagelsen af biologiske hensyn. [Anker, H. T. 2001a: side
265]

)5('1,1*66$*(5
Fredningssager kan kun rejses af miljøministeren, amtsråd, kommunalbestyrelse samt Dansk
naturfredningsforening, jf. naturbeskyttelsesloven 2002 § 33, stk. 3. Dette er ensbetydende med
at fredningsnævn ikke selv kan tage initiativ til fredningssager. Fredningssager rejses ved at en
af de ovenfor angivne myndigheder eller organisationer, indsender et fredningsforslag, med
nærmere angivet indhold, til fredningsnævnet, jf. naturbeskyttelsesloven 2002 § 36. En ejer vil
dog også kunne fremsætte ønske om en frivillig fredning, hvis ønsket vedrører fredning uden
erstatning. Aftalen skal dog i så fald, indgås med den der har ejendomsret over det relevante
areal, træ eller lignende. Forud for rejsningen af en fredningssag, skal sagen drøftes med de
implicerede parter [Anker, H. T. 2001a: side 266].
Når sagsbehandlingen af en fredningssag iværksættes, foretager fredningsnævnet en offentlig
bekendtgørelse af sagens rejsning, og sender fredningsforslaget til ejere og brugere af de omfattede ejendomme, samt til myndigheder, organisationer og lignende, hvis interesse er berørt
af forslaget, jf. naturbeskyttelsesloven 2002 § 37, stk. 1. Offentliggørelsen tillægger fredningsforslaget retsvirkning, hvorefter der ikke må foretages noget der strider mod de forestående
fredningsbestemmelser, jf. naturbeskyttelsesloven 2002 § 37, stk. 2. Rådighedsbegrænsningerne omfatter både retlige og faktiske dispositioner. Der er ikke nogen tidsfrist for den foreløbige
retsvirkning af et fredningsforslag. Ved afvisning af et fredningsforslag, opretholdes retsvirkningen til Naturklagenævnet har truffet afgørelse i sagen, eller hvis fredningsnævnets afgørelse
ikke påklages, indtil klagefristen er udløbet, jf. naturbeskyttelsesloven 2002 § 41, stk. 2. Såfremt en fredningssag ikke gennemføres, kan en ejer eller bruger kunne tilkendes godtgørelse
af tab, hvis de ikke har haft mulighed for at udnytte ejendommen som hidtil i tiden mellem
bekendtgørelsen af fredningsforslaget og beslutningen om, at fredningen ikke gennemføres, jf.
naturbeskyttelsesloven 2002 § 39, stk. 2.

%(6.<77(/6(6%(67(00(/6(5
Miljøministeren og amtsrådet kan nedlægge forbud mod en anvendelse af en ejendom, samt
retlige eller faktiske forhold, i strid med en påtænkt fredning, jf. naturbeskyttelsesloven 2002 §
34. Forbuddet skal dog meddeles ejere, tinglyses på ejendommen samt offentliggøres, jf. na-
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turbeskyttelsesloven 2002 § 34, stk. 2. Forbudet er tidsbegrænset, og gælder kun et år, inden da
skal der være fremsat forslag til fredning, jf. naturbeskyttelsesloven 2002 § 34, stk. 3. Der gives ikke erstatning til tab, grundet et forbud efter naturbeskyttelsesloven 2002 § 34, stk. 2, heller ikke selvom fredningen ikke gennemføres, da bestemmelsen i naturbeskyttelsesloven 2002
§ 39, stk. 2, kun omfatter tiden fra forslaget offentliggøres og til beslutningen om at fredningen
ikke gennemføres. Foreløbige forbud anvendes dog relativt sjældent, og kun i tilfælde hvor der
er stor risiko for at væsentlige fredningsværdier ellers går tabt [Anker, H. T. 2001a: side 268].
En fredning skal indeholde en formålsbestemmelse, jf. naturbeskyttelsesloven 2002 § 38. Det
skal enten være at bevare en tilstand, eller tilvejebringe en tilstand som skal bevares, eller at
regulere offentlig færdsel i et område, jf. naturbeskyttelsesloven 2002 § 38, stk. 2. En fredning
kan bl.a. indeholde bestemmelse om påbud eller forbud vedrørende en arealanvendelse, hvis
dette skønnes nødvendigt for at opnå formålet med fredningen, jf. naturbeskyttelsesloven 2002
§ 38, stk. 3.
Fredningsbestemmelsen skal yderligere angive i hvilket omfang, den træder i stedet for tilladelser m.v. efter reglerne i naturbeskyttelses- eller anden lovgivning, jf. naturbeskyttelsesloven
2002 § 38, stk. 6, hvilket kaldes fredningens bonusvirkning. Herunder også om fredningen udtrykkeligt ophæver forbud i naturbeskyttelseslovens generelle beskyttelsesbestemmelser, bortset fra klitfredningsbestemmelserne, jf. naturbeskyttelsesloven 2002 § 38, stk. 5.
Fredningsbestemmelser rettet mod ejere og brugere af en ejendom, vil oftest omhandle indskrænkninger i rådigheden over det areal der fredes. I særlige tilfælde anvendes påbud om fjernelse af bygninger, beplantninger og lignende [Anker, H. T. 2001a: side 269]
Dispensation fra vedtagne eller foreslåede fredningsbestemmelser, kan kun gives af fredningsnævnet, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål, jf. naturbeskyttelsesloven 2002
§ 50. Vidtgående afvigelser fra, samt hel eller delvis ophævelse af fredningsbestemmelser, kan
kun ske ved gennemførelsen af en ny fredningssag, jf. naturbeskyttelsesloven 2002 § 50, stk. 2.
En hel ophævelse af en fredning, kan dog kun ske undtagelsesvis, hvis fredningen i sin realitet
har mistet sin betydning, eller hvis tungtvejende samfundshensyn nødvendiggør en ophævelse.
[Anker, H. T. 2001a: side 270]
Ifølge naturbeskyttelsesloven 2002 § 38, stk. 4, kan det bestemmes at en ejendom, eller dele
her af, skal overdrages til det offentlige. I disse tilfælde vil der ved stillingtagen til fredningens
omfang, lægges vægt på ejerens indstilling til afståelse. Fredningsbestemmelser der medfører
betydelige indskrænkninger vil efter ekspropriationsretlige betragtninger, kunne medføre krav
fra ejeren om overtagelse af ejendommen. Et sådan krav kunne eksempelvis være begrundet
med dyrkningsforbud, der vedrører større dele af en ejendom. [Anker, H. T. 2001a: side 269]
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'(11<(/29*,91,1*
I forbindelse med vedtagelsen af naturbeskyttelsesloven i 1992, blev fredningsinstrumentet
opretholdt som rets- og styringsmiddel, til varig sikring af lovens formål. Dog blev der fortaget
visse ændringer og forenklinger, bl.a. en modernisering af fredningsnævnene, delvist med det
formål at nedbringe sagsbehandlingstiden for fredningssager. De seneste års fredningsarbejde
har vist at der stadig er et yderligere behov for at nedsætte sagsbehandlingstiden for fredningssager, og i videst muligt omfang formindske generne af fredningsforslag for de berørte lodsejere. [L146 2003-04: afs. 2.4.1]
Derfor indføres en ny to års bortfaldelsesregel for fredningssager hos fredningsnævnene, som
de dog i særlige tilfælde kan udsætte med yderligere to år, jf. lov om ændring af naturbeskyttelsesloven m.fl. 2004 § 37a, stk. 1 og 3. Ligeledes indsættes en tidsgrænse således at Naturklagenævnet skal behandle klager om fredningsnævnets afgørelser, inden for otte uger efter
modtagelsen af klagen, jf. Lov om ændring af naturbeskyttelsesloven m.fl. 2004 § 43, stk. 5.
Ligeledes indføres en to års bortfaldelsesregel for de midlertidige retsvirkninger for fredningsforslag, der verserer hos Naturklagenævnet, jf. lov om ændring af naturbeskyttelsesloven m.fl.
2004 § 43a.
Samtidig begrænses de midlertidige retsvirkninger af et rejst fredningsforslag, således at forslag til fredningsbestemmelser, der indebærer indgreb i den aktuelle drift eller udnyttelse af en
ejendom, først har virkning når det endeligt er afgjort at fredningen skal gennemføres, jf. lov
om ændring af naturbeskyttelsesloven m.fl. 2004 37, stk. 3. Ligeledes kan fredningsnævnet
ophæve retsvirkninger af fredningsforslag, mens fredningssagen verserer, hvis det vurderes at
disse ikke er nødvendige for at opfylde formålet med fedningen, jf. lov om ændring af naturbeskyttelsesloven m.fl. 2004 § 37, stk. 4.
Gennemførslen af EU-direktiverne om internationale naturbeskyttelsesområder har vist, at der
er behov for, at sikre at fredningsforslag der omhandler arealer som er udlagt som internationale naturbeskyttelsesområder, medvirker til at opfylde de danske forpligtelser inden for disse
områder. [L146 2003-04: afs. 2.4.1] Derfor er der i den nye lovtekst, i lov om ændring af naturbeskyttelsesloven m.fl. 2004 §§ 36, stk. 2-4 og 38, stk. 2, indsat nye bestemmelser der skal
sikre dette. Yderligere kan der i forbindelse med fredning eller foreslået fredning, beliggende i
eller udenfor et internationalt beskyttelsesområde, kun gives dispensation hvis det ansøgte ikke
indebærer forringelse af naturtyper og levesteder for arter, eller betydelige forstyrrelser for
arter, som området er udpeget for, jf. lov om ændring af naturbeskyttelsesloven m.fl. 2004 §
50, stk. 2.
Yderligere er der behov for at målrette fredningsindsatsen, og i højere grad vurdere hvor der
opnås mest naturbeskyttelses for pengene. Derfor er fredningsreglerne i naturbeskyttelsesloven

- 124 -

Kapitel 8 – Naturbeskyttelseslovens bestemmelser

2002 kapitel 6, ændret med det formål at sikre en økonomisk prioritering og fokusering af den
fremtidige indsats, således at der opnås den størst mulige naturbeskyttelsesmæssige gevinst.
Dette skal sikres ved krav om at fredningsforslag skal ledsages af et budgetoverslag, der udarbejdes af den der rejser sagen, jf. lov om ændring af naturbeskyttelsesloven m.fl. 2004 § 36,
stk. 5. Yderligere må sagen først indsendes til fredningsnævnet, når budgetoverslaget har været
til obligatorisk høring hos de øvrige myndigheder, der kan rejse en fredningssag jf. lov om ændring af naturbeskyttelsesloven m.fl. 2004 § 36, stk.6. Fredningsinstrumentet ændres ikke i den
nye lovtekst, og den samlede fredningsindsats skal opretholdes på det nuværende niveau [L146
2003-04: afs. 2.4.2]. Udarbejdelsen af budgetoverslag sammen med en fredningssag, skal hjælpe med at danne overblik over omkostningerne knyttet til fredningsindsatsen de enkelte år, og
samtidig øge den økonomiske bevidsthed hos dem der rejser sagerne. [L146 2003-04: afs.
2.4.1]
Yderligere foretages der en præcisering af forholdet mellem fredninger og naturgenopretning,
således at naturgenopretningsprojekter ikke kan gennemtvinges ved fredning, hvis ikke staten
eller amtet, som betaler naturgenopretningen, kan anbefale fredningen jf. lov om ændring af
naturbeskyttelsesloven m.fl. 2004 § 38a. Se afsnit 8.5 om naturforvaltning.

236$0/,1*
Fredning er, som supplement til de øvrige beskyttelsesbestemmelser der findes i plan- og reguleringssystemet, et konkret indgreb, hvor der mod erstatning pålægges større eller mindre arealer eller naturelementer visse rådighedsindskrænkninger. Fredning er pålagt særligt smukke,
særprægede eller i øvrigt bevaringsværdige landskaber, samt arealer med kulturhistorisk interesse, eller som i de seneste år, arealer hvorpå der skal varetages biologiske hensyn. Ved den
nye lovgivning er der indsat bestemmelser der skal sikre at fredningssager skal medvirke til at
opfylde de danske forpligtelser inden for Natura2000-områder.
Fredningssager kan kun rejses af miljøministeren, amtsråd, kommunalbestyrelser og Dansk
Naturfredningsforening. Ved ændringen af naturbeskyttelsesloven foretages en præcisering af
forholdet mellem fredninger og naturgenopretning, således at naturgenopretningsprojekter ikke
kan gennemtvinges ved fredning, hvis ikke staten eller amtet, som betaler naturgenopretningen,
kan anbefale fredningen.
Miljøministeren eller amtsrådet kan nedlægge et tidsbegrænset forbud mod anvendelses af en
ejendom, samt retlige eller faktiske forhold, som er i strid med en påtænkt fredning. Forbuddet
gælder kun i et år, hvilket er ensbetydende med at inden da,skal der være fremsat forslag til
fredning. Forbuddet skal dog meddeles ejere, tinglyses på ejendommen samt offentliggøres, og
der ydes ikke erstatning for tab som følge af sådan forbud.
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Ved den nye lovgivning er der indført den bestemmelse, at de midlertidige retsvirkninger af et
rejst fredningsforslag, begrænses således, at bestemmelser der indebærer indgreb i den aktuelle
drift eller udnyttelse af en ejendom, først har virkning når der endeligt er truffet afgørelse om
fredningen skal gennemføres. Yderligere kan fredningsnævnet ophæve retsvirkninger af et
fredningsforslag, mens sagen behandles, hvis de vurderes ikke at være nødvendige for at opfylde formålet med fredningen.
En fredning skal indeholde en formålsbestemmelse. Det være sig at tilvejebringe og/eller bevare en bestemt tilstand, eller at regulere offentlig færdsel i et område. En fredning kan indeholde
bestemmelse om et påbud eller forbud vedrørende arealanvendelse, hvis dette er nødvendigt for
at opnå formålet med fredningen. Fredninger rettet mod ejere eller brugere af en ejendom, vil
oftest omhandle indskrænkninger i rådigheden over det areal der fredes. Fredningsbestemmelser der medfører betydelige indskrænkninger, vil efter ekspropriationsretlige betragtninger,
kunne medføre krav fra ejeren om overtagelse af ejendommen, eksempelvis ved dyrkningsforbud, der omfatter en større del af en ejendom.
Dispensationer fra vedtagne eller forestående fredningsbestemmelser, kan kun gives af fredningsnævnet, når ansøgningen ikke strider mod formålet med fredningen. Vidtgående afvigelser, samt hel eller delvis ophævelse af fredningsbestemmelser, kan kun ske ved en ny fredningssag. Yderligere kan ophævelse af en fredning kun ske, hvis fredningsbestemmelsen har
mistet sin betydning, eller hvis tungtvejende samfundsmæssige hensyn gør det nødvendigt.
Med den nye lovgivning, kan der, i forbindelse med fredningssager, beliggende i eller uden for
et internationalt naturbeskyttelsesområde, kun gives dispensation hvis det ansøgte ikke indebærer forringelse, af naturtyper og levesteder for arter, eller betydelige forstyrrelser for arter, som
området er udpeget for.
Som noget nyt er der ved den nye lovgivning, indsat bestemmelser om, at det skal vurderes
hvor der opnås mest naturbeskyttelse for pengene. Dette er ensbetydende med, at fredningsforslag skal ledsages af et budgetoverslag, udarbejdet af den der rejser sagen, og været til høring
ved de øvrige myndigheder, der kan rejse fredningssager.

985'(5,1*
Fredninger pålægges et areal som rådighedsindskrænkninger, mod erstatning. Fredninger kan
indeholde bestemmelser om påbud eller forbud vedrørende arealanvendelse, hvis dette er nødvendigt for at opnå formålet med fredningen, hvorfor fredninger kan have konsekvenser for
driften af en eller flere ejendomme.
Disse fredningsindgreb kan være, og er ofte, ensbetydende med at landbruget fratages handlingsfrihed i fredede områder, hvis dette er nødvendigt for at beskytte disse. Dette kan få konsekvenser for en ejendom, hvis indskrænkningerne i rådigheden over ejendommen, er betydeli-
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ge, hvorfor det efter ekspropriationsretlige betragtninger, er muligt at kræve ejendommen overtaget, som følge af dette.
Foretages fredning af nye store områder i landzonen, kan dette have betydning for landbrugserhvervet, da det højst sandsynlig vil være uforeneligt med fredningens formål at drive intensiv
landbrugsdrift.
Den nye lovgivning indfører, til fordel for landbrugserhvervet, en begrænsning i retsvirkningerne i fredningsforslag, således at disse ikke længere kan danne grundlag for indgreb i den
aktuelle drift eller udnyttelse af en ejendom, da fredningsbestemmelserne først får virkning, når
der endeligt er truffet afgørelse om at gennemføre fredningen.

1$785)259$/71,1*
Naturbeskyttelseslovens kapitel 8 omhandler naturforvaltning, og er en videreførelse af naturforvaltningslovens regler. I kapitlet findes en række beføjelser, der gør det muligt at gennemføre større eller mindre naturforvaltningsprojekter, ved hjælp af:
x Erhvervelse, lån og tilskud,
x forkøbsret, samt
x ekspropriation.
Naturforvaltning bygger dog først og fremmest på frivillighed, dvs. at man først vil forsøge at
gennemføre projekterne ad frivillighedens vej, dvs. ved frivillig afståelse af arealer eller frivillige dyrkningsaftaler m.v., og kun vil anvende fredning eller ekspropriation til at nå målet, hvis
der ikke findes anden udvej. [Anker, H. T. 2001a: side 276]

),1$16,(5,1*
Naturforvaltning finansieres som udgangspunkt via en særlig ramme på finansloven, jf. naturbeskyttelsesloven 2002 § 55, stk. 1. Størstedelen af denne bevillingsramme administreres, af
Skov- og Naturstyrelsen, mens en mindre del overføres direkte til amterne som bloktilskud, og
danner grundlag for mindre naturforvaltningsprojekter i amterne. Naturforvaltningsprojekter
fordeler sig i fire hovedgrupper: naturgenopretning, skovrejsning, friluftsliv og kulturhistoriske
interesser. [Anker, H. T. 2001a: side 278] Ved store sager, hvori der indgår erhvervelse af
ejendomme, fastlæggelse af forkøbsret eller ekspropriation, informeres og inddrages den berørte offentlighed i processen, jf. naturbeskyttelsesloven 2002 § 60b.

(5+9(59(/6(/c12*7,/6.8'
Naturforvaltningsbestemmelserne omfatter bl.a. erhvervelse, hvorved miljøministeren kan erhverve fast ejendom eller yde lån til amter, kommuner eller almennyttige foreninger mv. således at de kan erhverve fast ejendom, jf. naturbeskyttelsesloven 2002 § 55, stk. 1 og 2. Yderligere kan miljøministeren afholde yde lån eller tilskud til amter, kommuner eller almennyttige
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foreninger mv., til bevaring, pleje og genopretning af naturområder, samt til forbedring af mulighederne for friluftslivet, jf. naturbeskyttelsesloven 2002 § 55, stk. 3. Disse lån eller tilskud
kan gives direkte til den der forestår naturforvaltningen, eller som lån eller tilskud, til den som
indgår aftaler med andre om naturbevaring, naturgenopretning eller offentlighedens adgang.
Tilskud kan gøres betinget af disse aftaler, jf. naturbeskyttelsesloven 2002 § 55, stk. 3. Aftaler
om naturbevaring mm. kan tinglyses på ejendommen, jf. naturbeskyttelsesloven 2002 § 55, stk.
3, således at kommende ejere af ejendommen, oplyses om de bindende offentligretlige aftaler
der hviler på ejendommen, uanset hvornår de er stiftet.

)25.%65(7
Det er muligt for ministeren at pålægge ejendomme i landzone eller i sommerhusområder, forkøbsret for staten, hvis de er særligt egnede til opfyldelse af lovens formål, jf. naturbeskyttelsesloven 2002 § 57. Staten har dog en frist på otte uger for at gøre forkøbsretten gældende, jf.
naturbeskyttelsesloven 2002 § 59, stk. 2. Ejeren af ejendommen underrettes om forkøbsretten,
som tinglyses på ejendommen. Forkøbsretten kommer dog ikke til anvendelse hvis ejendommen overdrages ved arv eller familiehandel, jf. naturbeskyttelsesloven 2002 § 58.

(.635235,$7,21
Yderligere har ministeren ved naturbeskyttelsesloven 2002 § 60, stk. 3, hjemmel til at ekspropriere ejendomme i landzone eller sommerhusområder, når dette er nødvendigt for at kunne
gennemføre foranstaltninger på grundlag af en planlægning, til fremme af lovens formål, herunder eksempelvis genopretning af vådområder, som skal medvirke til at forbedre vandmiljøet.
Ekspropriation kan dog ikke anvendes til at fremme skovrejsning. Fredninger anvendes i nogle
tilfælde, mens ekspropriationsbestemmelsen, tilbage i 1998, aldrig havde været anvendt [Anker, H. T. 2001a: side 277]. Fredning kan indgå i større eller mindre grad i et naturforvaltningsprojekt, eksempelvis til at beskyttelse af en opnået naturtilstand.

1</29*,91,1*
Ved lov om ændring af naturbeskyttelsesloven 2004, udvides ekspropriationsbestemmelsen,
således at amtsrådet kan ekspropriere en ejendom, når det har væsentlig betydning for gennemførelsen af en Natura2000-plan, jf. lov om ændring af naturbeskyttelsesloven m.fl. 2004 § 60
stk. 3. Det forudsættes dog at ekspropriation kun kan anvendes, når det er af afgørende betydning, for at opnå målsætningen i et område, at erhverve ejendommen. Dette er en supplering af
bestemmelserne i lov om ændring af naturbeskyttelsesloven m.fl. 2004 §§ 19d-19g, se kapitel
9, for en yderligere gennemgang af disse.

236$0/,1*
Naturforvaltning bygger på frivillighed, hvorfor frivillige aftaler mm. forsøges, før der som
sidste udvej anvendes fredning eller ekspropriation, for at nå målet.
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Bestemmelserne om naturforvaltning i naturbeskyttelsesloven, giver miljøministeren mulighed
for at erhverve ejendomme og afholde udgifter til drift og anlægsarbejder. Yderligere kan ministeren give lån eller tilskud til amter, kommuner eller almennyttige foreninger, med det formål
at erhverve fast ejendom eller bevare, pleje eller genoprette naturområder mm. Lån eller tilskud
kan gives direkte til den der forestår naturbevaring, naturgenopretning eller offentlighedens
adgang, eller til den der indgår aftaler med andre om disse foranstaltninger.
Ministeren kan desuden pålægge en ejendom i landzone eller i sommerhusområde forkøbsret
for staten, hvilket tinglyses på ejendommen, hvis de er særligt egnede til opfyldelse af lovens
formål.
Yderligere kan ministeren ekspropriere ejendomme, i landzone eller sommerhusområde, når
dette er nødvendigt for at kunne gennemføre foranstaltninger til fremme af lovens formål, på
grundlag af en planlægning. Som noget nyt kan ministeren tilsvarende ekspropriere en ejendom, når det er nødvendigt for gennemførelsen af en Natura2000-plan.

985'(5,1*
Umiddelbart har naturforvaltning ingen indflydelse på landmanden da det bygger på frivillighed. Alligevel kan naturgenopretningssager, for større områder, påvirke landbrugserhvervet,
om de er baseret på frivillighed eller tvang, alt efter formålet med naturgenopretningen, da
denne kan være uforenelig med landbrugsdrift, hvorfor store områder, ad denne vej kan fratages landbruget som driftsarealer, hvorved landbruget, på disse arealer, fratages deres handlingsfrihed, mere eller mindre frivilligt.
Tilsvarende er gældende for statens mulighed for forkøb af en ejendom til naturforvaltningsopgaver. Herved kan landbrugsjorder fratages landbrugserhvervet, hvis ejendommen er særlig
egnet til opfyldelse af lovens formål. Forkøbsretten gælder dog kun ved salg af ejendommen,
hvorfor overdragelse af ejendommen ved arv eller familiehandel, kan udskyde frasalget af
landbrugsejendommen til staten.

236$0/,1*3c1$785%(6.<77(/6(6/29(1
Naturbeskyttelse er at definere hvilken natur der er samfundsmæssig ønskelig, og træffe de
nødvendige foranstaltninger til sikring af denne, og ikke ensbetydende med at overlade landskabet til sig selv. Beskyttelsen kan ofte iværksættes i et sammenspil med landbrugsmæssig
udnyttelse af jorderne.
For at værne om Danmarks natur og miljø, specielt med fokus på beskyttelsen af naturen, landskabelige og kulturhistoriske værdier m.fl., er der i naturbeskyttelsesloven en række forskellige
bestemmelser, der anvendes til at beskytte naturen. Disse bestemmelser kan deles op i generel
og konkret arealbeskyttelse. De generelle beskyttelsesbestemmelser, det være sig beskyttelse af
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visse naturtyper, sten- og jorddiger samt fortidsminder, samt beskyttelseslinier ved bestemte
naturtyper, er kendetegnende ved at der ikke kræves særlige områdeudpegninger o.l. for at de
pågældende områder kan omfattes beskyttelsen. Dette er ensbetydende med, at hvis de pågældende arealer opfylder en række fastsatte kriterier, så reguleres de gennem naturbeskyttelseslovens generelle beskyttelsesbestemmelser. Den konkrete arealbeskyttelse, som fredning af arealer og gennemførelsen af forskellige typer naturforvaltning, som eksempelvis naturgenopretning, skovrejsning, beskyttelse af friluftsliv og kulturhistoriske interesser, er kendetegnende
ved, at den baseres på en aktiv udpegning eller lokalisering af områdetyper, ud fra en konkret
vurdering af arealet, hvor ud fra det bedømmes som værende særlig beskyttelses- eller bevaringsværdigt.

*(1(5(//(%(6.<77(/6(6%(67(00(/6(5
Der kan i naturbeskyttelsesloven sondres mellem tre kategorier inden for de generelle beskyttelsesbestemmelser. Det være sig beskyttelse ved et generelt forbud mod tilstandsændringer,
hvilket forekommer ved beskyttelsen af visse naturtyper, diger og fortidsminder, samt klitter.
Yderligere er nogle naturtyper beskyttet ved beskyttelseslinier, hvor inden for der er forbud
mod tilstandsændringer og nærmere definerede aktiviteter, hvilket forekommer ved klitter,
strand, søer og åer samt fortidsminder. Sidst men ikke mindst, beskyttes skove og kirker af
byggelinier, hvor indenfor der er forbud mod bebyggelse.
Forbuddet mod tilstandsændringer, i naturbeskyttelseslovens generelle beskyttelsesbestemmelser, er ensbetydende med at alle aktiviteter der indebærer en ændring af tilstanden i det givne
område, som eksempelvis opdyrkning, tilplantning eller opførelse af bebyggelse, kun kan ske
med dispensation fra amtsrådet. Dog gælder forbuddet kun for nye aktiviteter, hvorfor eksisterende lovlig anvendelse af arealerne ikke kan hindres i medfør af naturbeskyttelseslovens almindelige beskyttelsesbestemmelser.
Ved nogle naturtyper er der yderligere forbud mod forskellige aktiviteter som kan skade disse,
eller som fastlægger skel igennem disse, som eksempelvis motorkørsel uden for anlagte veje i
klitfredningszonen og etablering af hegn inden for strandbeskyttelseslinien. I visse tilfælde, er
lovlig landbrugsdrift dog undtaget fra bestemmelsen, hvorfor dette er tilladt12. Yderligere er
driftsbygninger, som er nødvendige for jordbrugs- og fiskerierhvervene, undtaget fra forbuddet, i beskyttelseslinierne omkring søer og åer, samt i skovbyggelinien. I forbindelse med klitfrednings- og strandbeskyttelseslinien, kan driftsbygninger, der opføres i forbindelse med eksisterende bebyggelse, tillades, dog kræves amtets eller miljøministerens godkendelse af placering og det ydre udseende. I byggelinier omkring kirker, er det ikke tilladt at bygge over 8,5
meter i højden.

12

I forbindelse med klitbeskyttelseszonen, gælder undtagelsen dog kun landbrugsarealer der er lovligt drevet før
1. juli 1992.
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)5('1,1*
Fredningsbestemmelserne i naturbeskyttelsesloven kan anvendes ved tilvejebringelse og bevaring af en bestemt ønsket naturtilstand eller til at regulere offentlig færdsel i et område. En
fredning af et areal kan indeholde bestemmelse om påbud eller forbud, dog mod erstatning,
vedrørende anvendelsen af arealet, hvis dette er nødvendigt for at opnå formålet med fredningen. Fredninger rettet mod ejere og brugere af en ejendom, vil ofte omhandle rådighedsindskrænkninger for arealet der fredes.
Med den nye lovgivning er retsvirkningen af et fredningsforslag blevet ændret, således at bestemmelser der indebærer indgreb i den aktuelle drift eller udnyttelse af en ejendom, først har
virkning når der endeligt er truffet afgørelse om at fredningen skal gennemføres.
Dispensation fra fredningsbestemmelser kan kun gives når ansøgningen ikke strider mod formålet med fredningen. I forbindelse med internationale beskyttelsesområder må ansøgningen
heller ikke indebære forringelse af naturtyper og levesteder for arter, eller forstyrre de arter
som området er udpeget for. Vidtgående afvigelser eller ophævelse af fredningsbestemmelser,
kan dog kun ske ved en ny fredningssag. Fredningsbestemmelser kan kun ophæves, hvis disse
har mistet betydningen, eller hvis tungtvejende samfundsmæssige hensyn gør det nødvendigt.
Yderligere er der som noget nyt indført bestemmelse om at der skal foretages en vurdering af,
hvorledes der opnås mest naturbeskyttelse for pengene. Derfor skal fredningsansøgninger ledsages af et budgetoverslag. Budgetoverslaget der udarbejdes af den part som vil rejse fredningssagen, skal inden der rejses en fredningssag, i høring ved de øvrige myndigheder, der har
kompetence til at rejse fredningssager.

1$785)259$/71,1*
Naturforvaltning bygger på frivillighed. Kan man ikke ved frivillige aftaler eller frivillig afståelse mm. opnå målet, er der i loven bemyndigelse til ministeren således at denne kan erhverve
ejendomme eller yde tilskud eller lån til amter, kommuner eller almennyttige foreninger, med
det formål at de kan erhverve fast ejendom eller udføre bevaring, pleje eller genopretning af
naturområder.
Yderligere er det muligt, for ministeren, at pålægge ejendomme der er særligt egnede til at opfylde lovens formål forkøbsret for staten, eller ekspropriere ejendomme når dette er nødvendigt
for at kunne gennemføre foranstaltninger til at fremme lovens formål. Ved den nye lov, bliver
det tilsvarende muligt at ekspropriere, når dette er nødvendigt for at opnå formålet med en Natura2000-plan.
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6$0/(7985'(5,1*$)1$785%(6.<77(/6(6/29(1
Naturbeskyttelseslovens generelle arealbeskyttelse sætter en lang række begrænsninger for
byggeri og arealanvendelse i landzonen, når der foretages tilstandsændringer. Den generelle
arealbeskyttelse medfører dog kun en begrænset regulering af landbrugserhvervet i kraft af de
omfattende undtagelsesbestemmelser. Derved tilgodeses landbrugserhvervets arealanvendelse
på bekostning af naturbeskyttelsen. Kun på enkelte områder er landbrugets ikke undtaget den
generelle arealbeskyttelse, eksempelvis ved kirkebeskyttelseslinier og sten- og jorddiger. Lokalisering af, og arealanvendelsen for landbrugserhvervet kan derfor siges ikke at være påvirket i
nogen særlig grad af naturbeskyttelseslovens generelle arealbeskyttelse
De konkrete arealbeskyttelser, i medfør af naturbeskyttelsesloven, har en anderledes betydning
for landbruget, da disse kan påvirke såvel drift af jorder som fremtidig etablering af landbrugsbyggeri i store områder, og dermed indskrænke landbrugets handlingsfrihed i landzonen, og
begrænse omfanget af landbrugsdrift inden for de pågældende områder. Ved fredning er det
muligt, dog kun som noget nyt ved vedtagne fredningsbestemmelser, at gribe ind i eksisterende
anvendelse, med påbud eller forbud, og indskrænke rådigheden over et areal, hvis dette er nødvendigt for at opnå formålet med fredningen. Fredning sker altid mod erstatning. Det er dog
muligt, ved betydelige indskrænkninger i rådigheden over en ejendom, at kræve ejendommen
overtaget ved ekstension.
Som det er tilfældet med fredning, kan naturforvaltning have stor indflydelse på landbrugserhvervets drift af jorder. Dog bygger naturforvaltning på frivillighed, hvorfor landmanden som
udgangspunkt indvilliger til at der pålægges restriktioner på dennes ejendom. Er naturforvaltningen uforenelig med landbrugsdrift, er det dog muligt for ministeren m.fl., at opkøbe ejendomme, der er særligt egnede til at opfylde formålet med loven. Herved er det muligt at inddrage landbrugsjord til naturformål, og helt fratage landbruget indflydelse i disse områder.
Yderligere er det muligt at ekspropriere ejendomme, for at kunne gennemføre foranstaltninger
til opfyldelse af lovens formål, på grundlag af en planlægning. Dette er ensbetydende med at
det er muligt at fjerne landbrugsejendomme fra et område, hvis landbrugserhvervet ikke frivilligt vil indgå aftale eller afståelse af jorder, i forbindelse med et naturforvaltningsprojekt eller
ved gennemførelsen af en Natura2000-plan i et internationalt naturbeskyttelsesområde.
Samlet set er der i naturbeskyttelsesloven en række værktøjer, der gør det muligt at indskrænke
landbrugets handlingsfrihed, i et givent område, eller fjerne landbrugsdrift helt fra området,
under en række givne forhold, som med den nye lovgivning er blevet udvidet til at omhandle
flere formål end hidtil, hvis dette er nødvendigt for at beskytte, bevare eller genoprette naturens
tilstand.
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,17(51$7,21$/(1$785%(6.<77(/6(6205c'(5
Danmark er i dag forpligtet til at beskytte naturen og den biologiske mangfoldighed ikke kun
efter national lovgivning, men også gennem internationale direktiver. Gennem Habitatdirektivet13 er Danmark forpligtet til at bevare naturtyper og arter, som har betydning for EU. Ved
EF-fuglebeskyttelsesdirektiv14 er den danske forpligtelse bl.a. at udpege og sikre levesteder for
fugle, og gennem Ramsarkonventionen15 forpligtes Danmark til at beskytte vådområder af international betydning, især som levesteder for vandfugle. Direktiverne rummer desuden en
generel forpligtelse til at beskytte en række sjældne, truede eller sårbare arter og deres levesteder, både i og udenfor de udpegede områder. Denne forpligtelse skal opfyldes gennem administrationen af anden lovgivning. [Skov og Naturstyrelsen 2001: afs. 1.2.1]
Bevaringsmålsætningen for de internationale naturbeskyttelsesområder er at sikre og genoprette en gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, som områderne er udpeget for. For
ramsarområderne er målsætningen yderligere at beskyttelsen skal fremmes, jf. bekendtgørelse
om afgrænsning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder 2003 § 1, stk. 2.
Bekendtgørelse om afgrænsning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder
2003 § 2 stk. 1, fastlægger bl.a. de internationale beskyttelsesområder på land. Disse angivne
områder optages i såvel regionplan som kommuneplan, og der fastsættes regningslinier i planerne i overensstemmelse med bekendtgørelsen, jf. § 3
Den 25. maj 2004 blev lov om ændring af naturbeskyttelsesloven m.fl. 2004 vedtaget. Denne
lov gennemfører en del ændringer i forbindelse med beskyttelsen af naturområder, bl.a. gennemføres et supplement til den hidtidige implementering af de internationale beskyttelsesdirektiver, da der har været rejst tvivl om direktiverne har været fuldt ud implementeret i dansk lovgivning. Dette gennemføres ved en række regler i et nyt kapitel 2a, der passivt som aktivt beskytter de internationale beskyttelsesområder, og dermed supplerer de gældende regler, således
at Danmark opfylder sine forpligtelser over for EU.

*(1(5(//(%(6.<77(/6(6%(67(00(/6(5
Alle aktiviteter der kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde, og som forudsætter
planlægning, tilladelse, godkendelse eller dispensation er omfattet af reglerne om internationale
naturbeskyttelsesområder, uanset om de er beliggende i eller udenfor et internationalt naturbeskyttelsesområde. [Skov og Naturstyrelsen 2001: afs. 1.1]

13

Rådets direktiv 92/43/EØF
Rådets direktiv nr. 79/409 af 2. april 1979
15
BKI nr. 26 af 4. april 1978
14
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Administrationen af beskyttelsesinteresserne varetages af den kompetente myndighed, med
udgangspunkt i den eksisterende lovgivning, jf. bekendtgørelse om afgrænsning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder 2003 § 4, stk. 1.
Der er forbud mod planlægning for bestemte aktiviteter inden for de internationale naturbeskyttelsesområder, jf. bekendtgørelse om afgrænsning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder 2003 § 3, stk. 2. Det være sig at udlægges nye arealer i byzone eller til
sommerhusområde, at der planlægges større vejanlæg og lignende, at der planlægges nye eller
væsentlige udvidelser af andre trafik- eller tekniske anlæg og lignende, som eksempelvis flyveplads eller jernbane, eller at der udlægges nye områder til råstofindvinding. Disse forbud
gives retsvirkning som regionplaner, jf. bekendtgørelse om afgrænsning og administration af
internationale naturbeskyttelsesområder 2003 § 3, stk. 5. Det er dog tilladt, at planlægge for
linieføring af luftledningsanlæg, for de områder der alene er EF-habitatområde, samt at planlægge foranstaltninger der vil forbedre naturforholdene i det givne område, jf. bekendtgørelse
om afgrænsning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder 2003 § 3, stk. 3
og 4.
Det pålægges amtskommuner og kommuner gennem planlægning og i sagsbehandling af tilladelser, dispensationer samt godkendelser og lignende, at sikre at der ikke sker en forringelse af
områdernes naturtyper, levestederne for arterne eller sker forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for de arter, som områderne er udpeget for, jf. bekendtgørelse om afgrænsning og
administration af internationale naturbeskyttelsesområder 2003 § 4, stk. 1. I behandlingen af
tilladelser, godkendelser og dispensationer og lignende, skal vurderingen bero på en konkret
vurdering, der forholder sig til det samlede udpegningsgrundlag og områdets bevaringsmålsætning. [www.sns.dk11]
Amtskommuner og kommuner skal foretage konsekvensvurderinger af planforslag, hvis det i
sig selv, eller i forbindelse med andre planer, kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde, jf. bekendtgørelse om afgrænsning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder 2003 § 6. Falder resultatet negativt ud, dvs. at planen vil forringe områdets naturtyper
eller levestederne for arterne, eller at planen vil medføre forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for de arter området er udlagt for, kan planen ikke gennemføres, jf. bekendtgørelse
om afgrænsning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder 2003 § 6, stk. 2.
Det er kun muligt ved forudgående høring af Skov- og Naturstyrelsen, at fravige beskyttelsen i
ganske særlige tilfælde, dvs. kun hvis der foreligger bydende nødvendige hensyn til væsentlige
samfundsinteresser, fordi der ikke findes andre alternativer, jf. bekendtgørelse om afgrænsning
og administration af internationale naturbeskyttelsesområder 2003 § 7 stk. 1 og 5.
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Beskyttelsesbestemmelserne berører ikke eksisterende lovlig anvendelse, herunder jordbrugsmæssig drift eller udnyttelse af ejendomme, og regulerer ikke færdsel, jagt eller aktiviteter som
ikke hidtil har været reguleret. [Skov og Naturstyrelsens 2001: afs. 1.1]
Hvis eksisterende, lovlig aktivitet er i strid med beskyttelsesforpligtelserne, kan disse kun reguleres gennem lovgivningens almindelige regler, som plejeaftaler, fredning eller lignende, således at bevaringsmålsætningen for området sikres. [Skov og Naturstyrelsen 2001: afs. 1.1]

+$%,7$7205c'(5
Habitatområderne er områder, der skal være med til at genoprette og bevare vores natur. Det
være sig natur der er i fare for at forsvinde, natur med begrænset udbredelse og natur der er
karakteristisk for bestemte områder i Europa. Hvert område udpeges med det formål at beskytte bestemte naturtyper og arter af dyr og planter. [www.sns.dk4] Habitatområderne udpeges af
de enkelte EU-lande på baggrund af habitatdirektivet.
De naturtyper og arter som et habitatområde udpeges for at beskytte, og som danner grundlag
for beskyttelsen, er oplistet i direktivets bilag I og II. Flere af disse naturtyper og arter er prioriterede, hvilket medfører et særligt ansvar for beskyttelsen. Yderligere pålægger direktivet en
række andre beskyttelsesforanstaltninger. Eksempelvis må en række dyrearter ikke fanges,
dræbes eller forstyrres, eller at en række plantearter ikke må plukkes, graves op eller på anden
måde ødelægges. [www.sns.dk12]

)8*/(%(6.<77(/6(6205c'(5
Fuglebeskyttelsesområderne er områder hvor sjældne, truede eller følsomme ynglefugle samt
fugle, der regelmæssigt vender tilbage til Danmark beskyttes. [www.sns.dk6] Hvert område
udpeges med formål at beskytte bestemte fuglearter. [www.sns.dk7] Disse fuglearter er oplistet
i direktivets bilag I. I Danmark er områderne især vigtige for mange vandfugle.
[www.sns.dk13]
Fuglebeskyttelsesområder udpeges af de enkelte EU-lande med baggrund i fuglebeskyttelsesdirektivet. For nogle af fuglebeskyttelsesområderne i Danmark, gælder også Ramsarkonventionen.

5$06$5205c'(5
Ramsarkonventionen er en aftale mellem 138 lande, om at beskytte vådområder af international betydning der beskyttes især fordi de har særlig betydning for fugle. Vådområder skal forstås bredt og omfatter strandenge, moser, søer, fjorde og nærmere specificerede lavvandede
havområder. Den internationale vådområder omfatter ikke kun områder for fugle, men også
områder der er eksempelvis er væsentlige gyde- eller opvækstområder for vigtige fiskebestande. I Danmark er alle ramsarområder beliggende inden for de udpegede EUfuglebeskyttelsesområder eller er med identisk områdeafgrænsning.
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Når et land tiltræder konventionen, forpligtes det på baggrund af ramsarkonventionen til at
udpege minimum et vådområde, der har international betydning. Yderligere skal landet fremme
beskyttelsen af andre vådområder af international betydning, og sikre at udviklingen af områderne sker på en økologisk fornuftig og bæredygtig måde. [www.sns.dk14]

1$785$205c'(5
Habitatområderne danner sammen med fuglebeskyttelsesområderne, Natura2000, som er et
netværk af beskyttede naturområder i hele EU, hvis formål er at bevare den biologiske mangfoldighed og forhindre forringelser af biodiversiteten.
Habitat- og fuglebeskyttelsesområderne er i nogle tilfælde sammenfaldende, hvilket betyder at
det samlede areal af Natura2000-områderne ikke svarer til summen af habitat- og fuglebeskyttelsesområder. I Danmark er 14.174 km2 udlagt som Natura2000-areal. På land drejer det sig
dog kun om 3.590km2, mens de marine Natura2000-områder udgør 10.584km2.
[www.sns.dk15]

.216(.9(16(5)25/2'6(-(5(
Med den nuværende lovgivning er der for lodsejere og brugere af Natura2000-arealer ingen
forandringer i den aktuelle anvendelse på kort sigt, hvorfor der ikke gives erstatning hvis en
ejendom indgår i et Natura2000-område. Umiddelbart er der ingen begrænsninger for Natura2000-områder, da man fortsat kan drive land- og skovbrug, bruge ejendomme i området til
det samme som tidligere, jage og fiske som før, samt færdes på samme måde som hidtil.
Skal en lodsejer foretage sig noget, i et område beliggende i eller i nærheden af et internationalt
beskyttelsesområde, der kræver forudgående planlægning, tilladelse, godkendelse eller en dispensation, skal der søges som hidtil hos amt eller kommune. Det er myndighederne der skal
vurdere om det der søges om, kan påvirke de arter og naturtyper som området er udpeget for.
[www.sns.dk16] Umiddelbart har de internationale naturbeskyttelsesområder ikke betydning
for landbruget, da erhvervsmæssigt nødvendigt landbrugsbyggeri ikke skal søge tilladelse,
godkendelse og lignende i landzonen.
Der kan der i nogle områder være behov for at beskytte naturen bedre end hidtil, hvorfor det på
sigt kan blive nødvendigt at foretage ændringer, eksempelvis i den måde der drives skov- eller
landbrug i et område. Skal der ændres på driften, skal myndighederne indgå aftale med lodsejeren om hvordan det skal gøres. Det kunne eksempelvis være gennem fredning af området, eller
gennem frivillige dyrkningsaftaler, hvor der ydes kompensation for tab. [www.sns.dk17]
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Som noget nyt skal de internationale naturbeskyttelsesinteresser varetages i naturbeskyttelsesloven, i et nyt kapitel 2a. Hermed er en række aktiviteter blevet anmeldelsespligtige, bl.a. opdyrkning af græsarealer i fuglebeskyttelsesområder, ændring i anvendelsen af husdyrgødning
og etablering af anlæg der er nødvendige for erhvervet, hvilket er ensbetydende med, at der før
påbegyndelsen af de nævnte aktiviteter, jf. naturbeskyttelsesloven 2004 bilag 2 som eksempelvis opførelse af bygninger, ændringer i gødningstryk, anlæggelse af vej og levende hegn mm.,
gives skriftlig meddelelse herom til amtsrådet, således at de kan foretage en vurdering af virkningen på området, under hensyn til områdets bevaringsmålsætninger, jf. naturbeskyttelsesloven 2004 § 19b.
Amtsrådet kan indgå aftale med ejeren eller brugeren af en ejendom i Natura2000-områder, om
driften eller andre foranstaltninger for at realisere Natura2000-planen, jf. naturbeskyttelsesloven 2004 § 19c. Denne aftale kan dog ændres, hvis parterne er enige herom, og ændringen ikke
strider mod Natura2000-planens bevaringsmålsætninger. Ligeledes kan amtsrådet yderligere
pålægge ejeren eller brugeren af en ejendom en bestemt form for drift eller foranstaltning, der
er nødvendige for at realisere Natura2000-planen, hvis der ikke kan indgås aftale på rimelige
vilkår, eller hvis en allerede indgået aftale ikke overholdes, jf. naturbeskyttelsesloven 2004 §
19d.
Tilsvarende kan amtsrådet pålægge ejer eller bruger, en bestemt form for drift eller foranstaltning, hvis det er nødvendigt, af hensyn til bevaringsmålsætningen i Natura2000-planen, for at
undgå varig forringelse af naturtyper eller levesteder for arter, eller betydelig forstyrrelse af de
arter, som området er udpeget for, hvis risikoen herfor ikke kan afværges med foranstaltninger
på grundlag af Natura2000-planen, jf. naturbeskyttelsesloven 2004 § 19d.
Indtil der foreligger en endelig Natura2000-plan skal amtsrådet pålægge ejeren af en ejendom, i
eller uden for internationale naturbeskyttelsesområder, den drift eller de andre foranstaltninger
som er nødvendige for at undgå forringelse af naturtyper og levesteder for arter, eller betydelig
forstyrrelse af arter, som området er udpeget for. Dette skal gøres hvis det ikke kan afvente
vedtagelsen af en Natura2000-plan, og hvis sådan en forringelse eller forstyrrelse ikke kan afværges gennem aftale eller på anden måde, jf. naturbeskyttelsesloven 2004 § 19f.
Der ydes dog erstatning for det tab, som påføres en ejendom, i kraft af en afgørelse efter naturbeskyttelsesloven 2004 §§ 19b og 19d-19f, jf. naturbeskyttelsesloven 2004 § 19g.

236$0/,1*
Ved den nuværende lovgivning, har Natura2000-områder ikke umiddelbart nogle konsekvenser
for landbrugserhvervet, da erhvervsmæssig nødvendige bygninger ikke kræver tilladelse i
landzonen.
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Med de nye tilføjelser til naturbeskyttelsesloven, er kravene i Natura2000-områderne skærpede, også over for landbrugserhvervet. Dette er ensbetydende med, at amtsrådet er forpligtet til
at pålægge landbrugsejendomme i og udenfor Natura2000-områderne restriktioner i driften
eller andre beskyttende foranstaltninger, hvis dette er nødvendigt for realisere Natura2000planen, og der ikke kan indgås aftale på rimelige vilkår, eller hvis ejendommen ikke overholder
en indgået aftale. Tilsvarende gælder også i de særlige tilfælde, hvor det er nødvendigt af hensyn til bevaringsmålsætningen i Natura2000-planen, og risikoen ikke kan afværges med foranstaltninger på grundlag af Natura2000-planen. Yderligere er amtet i særlige tilfælde pålagt en
tilsvarende forpligtelse, indtil der er vedtaget Natura2000-planer, hvis det vurderes at der ikke
kan afventes vedtagelsen af en Natura2000-plan, før der gribes ind over for ejendommen.
Yderligere er en række aktiviteter i Natura2000-områder blevet anmeldelsespligtige, for landbrugets vedkommende gælder dette også en række aktiviteter som det før har været fritaget for
at skulle anmelde eller søge tilladelse til, bl.a. ændringer i anvendelsen af husdyrgødning og
etablering af anlæg der er erhvervsmæssigt nødvendige for landbrugserhvervet. Dette er ensbetydende med at der før påbegyndelsen af en række aktiviteter i et Natura2000-område skal gives skriftlig besked til amtsrådet, således at det er muligt at vurdere om aktiviteten vil have
negative konsekvenser for de arter og naturtyper som området er udpeget for.

985'(5,1*
Med naturbeskyttelsesloven 2004 kapitel 2a, får amtsrådet ret og pligt til at gennemføre en
aktiv forvaltning på grundlag af en løbende naturplanlægning. Dette er ensbetydende med, at
det nu er muligt for amtet, at gribe ind i eksisterende lovlig arealanvendelse, også i forbindelse
med landbrug, hvis dette er nødvendigt for at beskytte eller bevare et internationalt naturbeskyttelsesområde.
Yderligere er det ensbetydende med at jordbrugserhvervet fratages noget af den frihed, det før
havde i landzonen, da der nu skal ske skriftlig meddelelse til amtsrådet, før påbegyndelsen af
en lang række aktiviteter, således at amtet kan foretage en forudgående konsekvensvurdering af
de påtænkte ændringer i Natura2000-området. Dette gælder også for aktiviteter som landbruget
før har været undtaget fra at skulle anmelde, eksempelvis opførelse af erhvervsmæssigt nødvendige bygninger, ændringer i gødningstryk, anlæggelse levende hegn mm. Disse nye bestemmelser er med til at indskrænke landbrugets handlingsfrihed i landzonen, hvilket kan betyde at omfanget af landbrug i Natura2000-områder begrænses.
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Planloven og skovloven har en naturbeskyttende effekt, da de indeholder foranstaltninger, der
har eller kan have betydning for varetagelsen af det åbne land. Derfor er hensigten med dette
kapitel at gennemgå planlovens og skovlovens natur- og landskabsbeskyttende foranstaltninger. Planloven og skovloven vil i det efterfølgende blive gennemgået i hver sit afsnit, hvortil
der vil være en individuel opsamling og vurdering. Det vælges derfor ikke at udarbejde en fælles opsamling og vurdering på dette kapitel.

3/$1/29(16%(67(00(/6(5
Planlovens kapitel 2a indeholder bestemmelser om planlægning i kystområderne. Disse blev
tilføjet til planloven i 1994. Dette var ensbetydende med at ved lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelsesloven. Dette var ensbetydende med at der blev tilføjet en
række kystplanlægningsbestemmelser i planloven, hvorfor kystplanlægningen fik en mere
fremtrædende position. Kystbestemmelserne er i et vist omfang aktivitets- eller anlægsorienterede, idet der ikke stilles krav om en egentlig kystzoneplanlægning for hele kystområder jf.
planloven 2002 kap 2a.
Den 4. juni 2004 blev forslag til lov om ændring af planloven vedtaget. Loven indeholder udelukkende bestemmelser omkring udvidelse af sommerhusområder i kystnærhedszonen. Hensigten med dette afsnit er, at undersøge kystzonebestemmelsernes betydning for det åbne land,
samt betydningen af de ændringer der er blevet tilføjet ved lov om ændring af planloven 2004.

.<6715+('6=21(1
Planloven indtager en central position i forhold til forvaltningen af de danske kystområder,
men finder dog som udgangspunkt kun anvendelse ved aktiviteter på land. En del af planlovens
overordnede formål er at sikre de åbne kyster, da disse udgør en væsentlig natur- og landskabsressource, jf. planloven 2002 § 1, stk. 3 pkt. 3. Ligeledes er hensigten med kystnærhedszonen,
at beskytte det danske kystlandskab, ud fra betragtninger om at kystlandskabet er en begrænset
ressource, og at presset på kysterne er stort, grundet de herlighedsværdier som knytter sig hertil.
Kystnærhedszonen er indarbejdet i planlægningen, således at både amter og kommuner er forpligtede til at varetage interesserne i de kystnære områder, gennem bestemmelser i planloven
2002 §§ 6a og 11a. Derudover er kystzonebestemmelserne også knyttede til lokalplanlægning
og landzonebestemmelserne, jf. planloven 2002 §§ 16, stk. 3 og 5 samt 35, stk. 3, og endvidere
landsplanlægningen, jf. planloven 2002 §§ 5a og 5b.
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Der sondres mellem en tre kilometer kystnærhedszone i landzone og sommerhusområder16, og
de mere ubestemte kystnære dele af byzonerne. For de sidstnævnte områder gælder alene reglerne om kommune- og lokalplanlægning i kystområder, jf. planloven 2002 § 5a, stk. 4.
Grundprincippet er dog altid, at kystområderne skal søges friholdt for bebyggelse og anlæg,
som ikke er afhængig af kystnærhed jf. planloven 2002 § 5a, stk. 1.
Inden for kystnærhedszonen gælder bl.a., at der kun må inddrages nye arealer i byzone samt
planlægges i landzone, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering, jf. planloven 2002 § 5b, stk. 1 nr. 1. I forbindelse med landbrugsbyggeri, kunne en sådan særlig begrundelse eksempelvis være byggeriets afhængighed af
eller tilknytning til dyrkningsjorden og/eller en eksisterende landbrugsproduktion.
Ved landzonearealer beliggende i kystnærhedszonen, skal landzoneadministrationen særligt
styres af hensynet til at friholde både det åbne land og kystområderne for ny bebyggelse. Zonemyndigheden må derfor kun meddele tilladelse, hvis det ansøgte enten har underordnet betydning, i forhold til kystinteresserne, eller har en kystnær begrundelse. Bestemmelserne hindrer dog ikke, at der kan meddeles tilladelse, til en hensigtsmæssig udnyttelse af eksisterende
bygninger indenfor de nuværende bygningsmæssige rammer, som eksempelvis ved turistmæssige formål, eller ved ferie- og fritidsfunktioner, hvis det kan ske uden at tilsidesætte kystinteresserne.[Landsplanafdelingen 2002c: side 24]

'(11<(/29*,91,1*
Lov om ændring af planloven 2004, gør det muligt, at udvide sommerhusområderne i kystnærhedszonen, jf. planloven 2004 § 5b, stk. 2. Dette er ensbetydende med, at der, som noget nyt, er
mulighed for at gennemføre et eller flere landsplandirektiver for udlæg af op til i alt 8000 nye
sommerhusgrunde indenfor kystnærhedszonen, på betingelse af en række nærmere definerede
vilkår, [L202 2003-04a: kap. 2].
I forbindelse med udarbejdelsen af et sådan landsplandirektiv opstilles fem kriterier til regionplanmyndighedernes og kommunernes planlægning for udbygningen af de eksisterende sommerhusområder. Et af disse kriterier indeholder, at der skal foretages en vurdering af, om udbygningen, af området til sommerhusbebyggelse, kan komme i konflikt med andre arealanvendelser, og hvordan disse eventuelle konflikter forebygges. I denne forbindelse gælder bl.a. hensynet til eksisterende landbrugserhverv og kulturarven. [L202 2004b: til § 2]

16

Der er forbud mod at udlægge nye sommerhusområder indenfor kystnærhedszonen, jf. planloven 2002 § 5b, stk.
1 nr. 3. Det betyder, at udvidelse af eksisterende sommerhusområder og ændringer af områdernes afgrænsning
ikke kan finde sted.
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Kystnærhedszonen er en tre km bred planlægningszone, hvor indenfor loven fastsætter en række krav til den regionale og kommunale planlægning. Ved landzoneadministrationen af områder beliggende både i land- og i kystnærhedszone, skal der lægges særlig vægt på at friholde
arealet for ny bebyggelse, både i kraft af hensynet til det åbne land og hensynet til kystområderne. Derfor må kommunalbestyrelsen kun meddele tilladelse til bebyggelse efter planloven,
hvis det ansøgte enten har helt underordnet betydning i forhold til kystinteresserne eller har en
særlig kystnær begrundelse.
Det er ned den nye lovgivning blevet muligt at udvide sommerhusområderne i kystnærhedszonen, dog mod en række betingelser, herunder bl.a. at der skal tages hensyn til det eksisterende
landbrug mv.

985'(5,1*
Landbruget opretholder en særstatus for byggeri i kystnærhedszonen. For byggeri der er erhvervsmæssigt nødvendigt, og som ligger i forbindelse med de oprindelige bebyggelsesarealer,
træder den traditionelle anmeldeordning i kraft. For andet byggeri skal der som nævnt anlægges en restriktiv praksis, hvilket også må antages at gælde for landbrugsbyggeri der ikke er
erhvervsmæssigt nødvendigt, eller ikke ligger i umiddelbar tilknytning til eksisterende landbrugsbebyggelse. For så vidt angår landmandens anvendelse af dyrkningsjord, sker der ingen
regulering i kraft af kystnærhedszonen.
Idet at der er åbnet op for fremtidige udvidelser af sommerhusområderne i kystnærhedszonen
vurderes det, at det i visse tilfælde, kan betyde en indskrænkning af landmandens udvidelsesog driftsmuligheder, da en udvidelse af et sommerhusområde kan være ensbetydende med inddragelse af landbrugsarealer, på trods af at det, i forarbejderne til loven, er fastslået, at der skal
tages hensyn til landbrugserhvervet ved en udvidelse af et sommerhusområde.

6.29/29(16%(67(00(/6(5
Det overordnende formål med skovloven er, at bevare og værne om de danske skove, samt at
forøge skovarealet, jf. skovloven 1996 § 1, stk. 1. pkt. 1 og 3. Midlerne hertil er først og fremmest fredskovspligt og forskellige former for støtte til skovrejsning.
Den 25. maj 2004 blev der vedtaget en ny skovlov. Loven indeholder i store træk de samme
formålsbestemmelser, som skovloven fra 1996. I forbindelse med vedtagelsen af lovforslaget
er ministeren, som noget nyt, blevet pålagt at udarbejde Natura2000-skovplaner. Bestemmelserne omkring Natura2000-skovplaner vil i det efterfølgende blive gennemgået i et afsnit for
sig, da disse er omfattende.
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I det efterfølgende vil vi undersøge bestemmelserne om fredskovspligt, støtteordninger der
anvendes ved skovrejsning, samt bestemmelserne for Natura2000-skovplaner. Ligeledes vil
den nye skovlov bliver inddraget, i det omfang denne har betydning for fredskovspligten mm.

)5('6.2963/,*7
Fredskovspligt er en permanent reservation af arealer til skovformål, jf. skovloven 1996 § 3.
Fredskovspligten bindende for ejere, og andre rettighedshavere, uden hensyn til, hvornår retten
er stiftet, jf. skovloven 1996 § 6. Dette er ensbetydende med, at der er tale om en almindelig
rådighedsindskrænkning, som sikrer at skovarealer forbliver skov.
Definitionen af fredskovspligtige arealer er fastsat i skovloven 1996 § 4, stk.1. Det er ministeren der skal sørge for at fredskovspligtige arealer noteres i matriklen, jf. skovloven 1996 § 8,
stk. 4.
Fredskovspligt indebærer at arealet skal anvendes til god og flersidig skovdrift, jf. skovloven
1996 § 15, stk. 1. Begrebet god og flersidig skovdrift er defineret som dyrkning med henblik på
at forøge og forbedre træproduktionen og at varetage landskabelige, naturhistoriske, kulturhistoriske og miljøbeskyttende hensyn, samt hensyn til friluftslivet, jf. skovloven 1996 § 15, stk.
2. Der stilles en række krav til driften af skoven, som skal opfyldes for at den kan betegnes
som god og flersidig, jf. skovloven 1996 §§ 16-18. Kravene omfatter bl.a. at der ikke må være
dyrehold på skovbevoksede arealer i fredskov, samt der ikke må ske en udbringning af affald,
jf. skovloven 1996 § 16, stk. 10 og 11. Der kan dog dispenseres fra disse krav, hvis særlige
grunde taler derfor, jf. skovloven 2004 § 18b.
Efter lov om landbrugsejendomme 2004 er der fri adgang til at plante skov på arealer, der er
landbrugspligtige, dog bortset de arealer, der i regionplanen er udpeget som områder hvor
skovrejsning er uønsket, se afsnit 7.5. Et landbrugspligtigt areal, som tilplantes med skov, kan
blive fredskovspligtigt, jf. skovloven 1996 § 8, stk. 1, hvis tilplantningen opfylder skovlovens
krav. I så fald vil arealet være omfattet af både landbrugspligt og fredsskovpligt. Landbrugspligten kan dog ophæves på sammenhængende skov arealer på minimum 20 ha., jf. lov om
landbrugsejendomme 2004 § 6, stk. 1, pkt. 6, hvilket er en lempelse fra tidligere, hvor kravet
var på minimum 35 ha.
Fredskovspligt indebærer at der ikke må opføres bygninger17, etableres anlæg18 eller gennemføres terrænændringer uden dispensation, medmindre det er nødvendigt for skovdriften, jf.
skovloven 1996 §§ 10 og 12. Bygninger mv. til brug for jagt, landbrug mv. er ikke undtaget fra
forbudet, selvom de måtte supplere skovdriften. Landbrugsbygninger på kombinerede land- og
17

Begrebet bygninger omfatter udover beboelsesbygninger, offentlige institutioner restaurationer, kiosker mv.,
samt mere tekniske anlæg som antennemaster, vindmøller og bådebroer. [Anker, H. T. 2001d: side 426]
18
Ved begrebet anlæg forstås vejanlæg, stier, lejrpladser og affaldsdepoter. [Anker, H. T. 2001d: side 426]
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skovbrugsejendomme skal derfor placeres på den del af ejendommen, der ikke er pålagt fredskovspligt [Anker, H. T. 2001d: side 427].

'(11<(/29*,91,1*
Fredskovsnoteringen i matriklen er i dag landsdækkende, hvilket er ensbetydende med, at matriklen er det centrale register for fredskovspligtige arealer. Dette betyder, at der altid kan findes præcise oplysninger, i form af register og kort, hvoraf det enkelte fredskovspligtige areal
fremgår. Denne registrering har bl.a. medført en forenkling af bestemmelserne i forslag til lov
om skov 2004 i forhold til skovloven 1996. [L145 2003-04a: til § 2]
Bestemmelserne i skovloven 1996 § 16, stk. 10, angående forbud mod dyrehold, er indholdsmæssigt uændret, jf. skovloven 2004 § 8, stk. 4, dog gælder der ikke forbud på arealer, der lovligt kan holdes uden for skovbevoksning. Både etablering af dyrehold, hjortefarme og dyrehaver er forbudt, dog kan der dispenseres fra forbuddet, jf. skovloven 2004 § 38.
Hidtil er der givet dispensation til dyrehold af natur- eller kulturhistoriske grunde, hvor målet
med dyreholdet har været at pleje eller opnåelse af den naturtype, som denne driftsform afstedkommer. Der endvidere givet dispensationer af hensyn til skovens dyrkning, det vil sige til
svinehold, som hjælp til skovens selvfornyelse og jordbearbejdning. Disse former for dyrehold
er imidlertid omfattet af den nye bestemmelse i skovloven 2004 § 9. Denne bestemmelse gør
det muligt for den enkelte skovejer, at bruge op til ti procent af det enkelte fredskovspligtige
areal til stævningsdrift19 og/eller skovgræsning20 uden dispensation. Dog må hegningen til
skovgræsning ikke forringe mulighederne for offentlig færdsel og ophold, jf. skovloven 2004 §
9, stk. 1.
Det er stadig et krav, ved den nye lovgivning, at opførelse af bygninger mv. på fredskovspligtige arealer, ikke kan opføres uden dispensation, med mindre det er nødvendigt for skovdriften,
jf. skovloven 2004 § 11. Ligeledes er forbuddet mod udbringning af affald i fredskov, også
overført til den nye skovlov, jf. skovloven 2004 § 11. Anvendelse af slam, aske og husdyrgødning til jordbrugsmæssige formål anses ikke som anbringelse af affald i skovlovens forstand.
Det gælder dog kun, hvor der er gødningsbehov. Er der ikke et sådant behov, kræver udbringning dispensation efter såvel skovloven som den lovgivning der regulerer disse stoffer. [L 145
2003-04a: til § 11]

19

Ved stævningsdrift forstås, at skovarealet drives i kort omdrift med løvtræarter, der egner sig til at skyde fra
stubbe og/eller rødderne [L145 2003-04a: til § 9]
20
Ved skovgræsning forstås græsning med husdyr på skovbevoksede arealer, hvor græsning understøtter den
biologiske mangfoldighed og hensynet til landskab og kulturhistorie. Græsning som udelukkende har til formål at
opdrætte dyr, herunder græsning med hjorte er ikke skovrejsning [L145 2003-04a: til § 9]
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6.295(-61,1*
Skovrejsning kan ske på de områder, der er udpeget via regionplanlægningens retningsliner, jf.
planloven 2002 § 6, stk. 3, nr. 7. Retningslinierne indeholder både en udpegning af, hvor skovrejsning er ønsket og uønsket, se yderligere afsnit 7.5.
Skovrejsningens primære formål er at bevare og øge den biologiske mangfoldighed. De seneste
fem til syv år har der været en øget opmærksomhed på skovrejsningens miljøbeskyttende funktion, hvor skovrejsningen især er blevet benyttet af frivillighedens vej til at beskytte drikkevandsressourcerne. Ligeledes er skovrejsningen blevet anvendt til en begrænsning af drivhusgas i atmosfæren ved lagring af kulstof i skovene.
I skovloven 1996 er der bl.a. hjemmel til at give tilskud til god og flersidig skovdrift, urørt
skov21, skovtilplantning22, produktudvikling mv., jf. skovloven 1996 § 19. Yderligere kan ministeren give tilskud til bl.a. tilplantning af landbrugsarealer med skov, pleje af disse kulturer,
samt kompensation for tabt indkomst, under forudsætning af, at arealerne pålægges fredskovspligt, jf. skovloven § 19, stk. 1 pkt. 4.
Tilskudsmulighederne, er som udgangspunkt rettet mod privat skovejere, og anses som et væsentligt led i at fremme god og flersidig skovdrift [Anker, H. T. 2001d: side 431]. Derudover
kan amtskommuner, kommuner, kommunalt ejede selskaber og menighedsråd, som led i landdistriktsprogrammet, opnå medfinansiering til tilplantning af skov på tidligere landbrugsjorder.
[Skov og Naturstyrelsen et al 2003: afs. 8-10] Offentlig skovrejsning medfører fredskovspligt,
jf. skovloven § 4, stk. 4 nr. 1. Statslige myndigheder kan ikke, i kraft af at de er offentlige
myndigheder, opnå medfinansiering fra landdistriktsprogrammet, hvorfor etablering af ny
statsskov forudsætter at staten erhverver jorden, hvorefter den tilplantes.

'(11<(/29*,91,1*
Bestemmelserne om tilskud til private skovejere, er videreført i den nye lov, jf. skovloven 2004
§ 29, stk.1.
Et areal vil, som hidtil, kunne være omfattet af både fredskovspligt efter skovloven og landbrugspligt efter landbrugsloven. Arealet vil i så fald være omfattet af landbrugslovens regler
såsom bopælspligt, uddannelseskrav, sammenlægning mm. [L145 2003-04a: til § 2] Forudsætningen om at et areal, skal være underlagt både fredskovspligt og landbrugspligt, dvs. en dobbeltbinding, i en periode på otte år, er blevet afskaffet i skovloven 2004 § 29, stk.1 nr. 2. Baggrunden for dette er at dobbeltbindingen kan være en barriere for skovrejsningen, og dermed en
barriere for opfyldelse af skovrejsningsmålsætning. [L145 2004a: til § 29].
21
22

Urørt skov er skov, hvor der permanent ikke må gennemføres skovdrift [L145 2003-04b: afs. 1.2.1].
Ved skov tilplantning forstås tilplantning med henblik på etablering af sluttet skov af højstammende træer.

- 144 -

Kapitel 10 – Andre bestemmelser om natur

1$785$6.293/$1(5
Natura2000-skovplaner, der er tilknyttet de internationale beskyttelsesområder, er blevet tilføjet i skovloven i 2004.
En Natura2000-skovplan indeholder en beskrivelse af bevaringsmålsætningerne og de foranstaltninger, der er nødvendige eller ønskelige for at sikre eller forbedre bevaringsstatus for de
enkelte naturtyper og levesteder i overensstemmelse med målsætningerne. Dette er ensbetydende med, at Natura2000-skovplanen skal danne en ramme for de aftaler og afgørelser om
driften, der efterfølgende skal indgås eller træffes, jf. skovloven 2004 §§ 18 og 19, for at beskytte de enkelte naturtyper og levesteder. De aftaler og afgørelser der træffes kan knytte sig til
både arealanvendelsen samt andre driftsforhold.
Det er ministeren der skal udarbejde Natura2000-skovplanerne23 for de skovbevoksede, fredskovspligtige arealer i internationale naturbeskyttelsesområder. Natura2000-skovplanen skal
også omfatte de arealer med naturtyper, som er for små til at være omfattet at naturbeskyttelseslovens § 3, og som er beskyttet efter skovloven 2004 § 28. Det vil sige at, de også vil blive
omfattet af planen og kortlægningen i det omfang, de indeholder naturtyper eller levesteder for
arter, der er omfattet af de direktiver, der er nævnt i skovloven 2004 § 15, stk. 2, jf. skovloven
2004 § 14, stk. 1 og 2.
De berørte lodsejere vil blive inddraget i udarbejdelsen af Natura2000-skovplanen. Planerne vil
dog ikke være direkte bindende for private ejere, men de vil gøre en administrativ ramme for
det efterfølgende arbejde med aftaleindgåelse og afgørelser, og vil på længere sigt kunne danne
ramme for eventuelle genforhandlinger af aftaler vedrørende enkelte lokaliteter, hvor der er
behov eller ønske om en ændring. [L145 2003-04a: til §§ 14 og 15]
Planerne vil være bindende for myndighederne, og vil danne grundlag for disses administration
af beføjelser, med betydning for arealer omfattet af Natura2000-skovplaner. [L145 2003-04a:
til §§ 14 og 15] Ligeledes vil Natura2000-skovplanen være en del af regionplanlægningen, og
planen skal revideres hver 12. år, jf. skovloven 2004 § 16, stk. 2.
Ministeren kan indgå aftaler, med ejeren eller brugeren af en ejendom, om drift eller andre foranstaltninger med henblik på at realisere Natura2000-skovplanens bevaringsmålsætning, jf.
skovloven 2004 § 18, stk. 1. Aftalen kan også omfatte andre arealer, hvis driften kan bidrage til
planens opfyldelse, jf. skovloven 2004 § 18, stk. 3. Dette er ensbetydende med at ministeren
kan indgå aftaler om jorder, der er beliggende udenfor de internationale beskyttelsesområder,
23

I forbindelse med udarbejdelsen Natura 2000-skovplan skal ministeren foretage en kortlægning af beliggenheden og bevaringsstatus for de naturtyper og levesteder for arter, der er optaget på bilag I og II til EFhabitatdirektivet og bilag I til EF-fuglebeskyttelsesdirektivet. Ligeledes skal ministeren fastsætte de målsætninger,
som er nødvendige for at sikre eller genoprette en gunstig bevaringsstatus for de naturtyper og arter, der er nævnt i
bilagene, jf. skovloven 2002 § 15 stk. 1 og 2.
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hvis reguleringen af anvendelsen af disse arealer er nødvendige for at opfylde bevaringsmålsætningen i området.
Ministeren kan også pålægge ejeren af en ejendom, i eller uden for internationale naturbeskyttelsesområder, den drift eller de andre foranstaltninger, der er nødvendige for at realisere Natura2000-skovplanen, hvis der ikke kan indgås en aftale på rimelige vilkår, jf. skovloven 2004 §
18, stk. 1, eller hvis en allerede indgået aftale ikke overholdes, jf. skovloven 2004 § 19. Der
skal foretages en partshøring før en afgørelse, efter skovloven 2004 § 19, pålægges ejeren af en
ejendom. Det vil sige at ejeren dels skal have adgang til at komme med bemærkninger til sagen, og dels gøres opmærksom på adgangen til aktindsigt efter forvaltningsloven § 19. Hvis
ejendommen er lejet eller forpagtet ud skal både ejer som lejer eller forpagter parthøres. Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet. [L145 2003-04a: til §§ 18 og 19]
De krav der stilles efter skovloven 2004 § 19, vil ikke altid have karakter af ekspropriation i
grundlovens forstand, men ud fra en billighedsbetragtning vil indgreb der forårsager tab, efter
skovloven 2004 § 19, altid udløse erstatning. [L145 2003-04a: til § 24]
Ved indgåelse af aftaler efter skovloven 2004 § 18, stk. 1, eller afgørelser der træffes efter
skovloven 2004 § 19, forudsættes at denne, går forud for enhver ret ejeren måtte have, til at
udlægge en del af det fredskovspligtige areal til åbne naturtyper, stævningsdrift, græsningsreal,
juletræer eller pyntegrønt, i kort omdrift jf. skovloven 2004 §§ 9 og 10 [L145 2003-04a: til §§
18 og 19]
I de tilfælde hvor der foreligger en Natura2000-skovplan, kan en overhængende trussel mod en
habitatnaturtype mv., medføre at et hurtigt indgreb er nødvendigt for at afværge truslen. Derfor
har ministeren i sådanne tilfælde hjemmel til at give ejeren et foreløbigt pålæg, jf. skovloven
2004 § 20. Retsvirkningen er begrænset til seks måneder, hvilket er ensbetydende med, at pålægget, inden for dette tidsrum, skal afløses af en aftale efter skovloven 2004 § 18, stk. 1, eller
en afgørelse efter skovloven 2004 § 19.
I tidsrummet inden den første Natura2000-skovplan er udarbejdet, er det tilsvarende muligt for
ministeren, indtil, at pålægge ejeren af en ejendom i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde den drift eller de andre foranstaltninger, der er nødvendige for at undgå en forringelse af naturtyper eller levesteder for arter, som området er udpeget for, jf. skovloven 2004 §
21, stk. 1. Det forudsætter dog, at truslen ikke kan afværges gennem aftale eller på anden måde. Afgørelsen efter skovloven 2004 § 21, stk.1, gælder dog maksimalt et år, eller indtil den
afløses af en aftale efter skovloven 2004 § 18 eller en afgørelse efter skovloven 2004 § 19.
Yderligere har ministeren fået hjemmel til at ekspropriere ejendomme, når det er af væsentlig
betydning for at realisere Natura2000-skovplanen, jf. skovloven 2004 § 23, stk.1. Bestemmel-
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sen supplerer ministerens øvrige virkemidler, jf. skovloven 2004 §§ 19-21 og 24. Dette er ensbetydende med at ekspropriation kun må anvendes, når det er af afgørende betydning for opfyldelse af målsætningen for et område, at erhverve den givne ejendom. Dette kan f.eks. være i
en situation, hvor der er tale om at standse en større virksomhed eller begrænse denne i et betydeligt omfang. [L145 2003-04a: til § 23] I denne forbindelse, kan der stilles spørgsmål, om
rigtig store landbrugsbedrifter, som kan betragtes som industri, hører under kategorien større
virksomheder. Hvis dette er tilfældet, kan det betyde, at de større landbrug kan eksproprieres
væk fra et område, for at kunne realisere en Natura2000-skovplan.

236$0/,1*
Fredskovspligt indebærer, at et areal skal anvendes til god og flersidig skovdrift. Fredskovspligten er en permanent reservation, som er noteret i matriklen. Dette er ensbetydende med at
fredskovspligten er bindende for ejere og andre rettighedshavere uden hensyn til hvornår rettigheden er stiftet.
Fredskovspligten indebærer at der ikke må opføres bygninger, etableres anlæg, gennemføres
terrænændringer eller anbringes fald i fredskov uden dispensation, medmindre det er nødvendigt for skovdriften. I skovloven 2004 er det blevet muligt at udlægge ti procent af skoven til
græsning med f.eks. får og kvæg. Dog må hegningen til skovgræsningen ikke forringe mulighederne for offentlig færdsel og ophold.
Skovrejsningen har til formål at øge den biologiske mangfoldighed, og er desuden et af de frivillige virkemidler der anvendes i forbindelse med beskyttelse af drikkevand, da det er muligt
at opnå tilskud til frivillig skovrejsning.
I skovloven 2004 er der blevet indført en række beføjelser til ministeren, som pålægger denne
at udarbejde Natura2000-skovplaner, og desuden gør det muligt at realisere disse. Beskyttelsen
kan strække sig til arealer udenfor det område der er dækket af Natura2000-skovplanen, hvis
dette er nødvendigt for at realiserer planens målsætning. I forbindelse med realiseringen af Natura2000-skovplanens bevaringsmålsætning har ministeren yderligere hjemmel til at pålægge,
ejere eller brugere af en ejendom, foranstaltninger, hvis der ikke kan indgås aftale på rimelige
vilkår eller en allerede indgået aftale ikke overholdes. Derudover har ministeren også en
hjemmel til at ekspropriere ejendomme, når det er af væsentlig betydning for at realisere Natura2000-skovplanen. Dette kan f.eks. være i en situation, hvor der er tale om at standse en større
virksomhed eller begrænse denne i et betydeligt omfang.

985'(5,1*
Tilskuddet til skovrejsning kan generelt øge landbrugets muligheder for flersidig arealanvendelse, men samtidig indsnævrer skovrejsningen landmandens anvendelsesfrihed på det pågæl-
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dende areal. I husdyrintensive områder kan skovrejsning begrænse adgangen til arealer, der kan
anvendes til udbringning af husdyrgødning.
Det er blevet muligt for landmanden, at omdanne ti procent af dennes fredskovspligtige skov til
græsning med f.eks. får og kvæg, så længe hegning ikke forringer mulighederne for offentlig
færdsel og ophold.
De ønskede skovrejsningsområder via regionplanlægningen kan være beliggende på landbrugsmæssige god jord. Hvor dette er tilfældet skyldes det ofte et politiske ønske om bynær
skov eller skov til miljøbeskyttende formål. I de områder i regionplanen, hvor der ikke ønskes
skovrejsning, mister landmanden rettet til at tilplante skov. Dog kan arealerne fortsat anvendes
til jordbrugsmæssige formål i den udstrækning, det var muligt tidligere.
Bebyggelse, herunder også erhvervsmæssigt nødvendigt landbrugsbyggeri, på fredsskovspligtige arealer kan kun opføres mod behørig dispensation. Kun bebyggelse der er nødvendigt for
skovmæssig drift må opføres uden tilladelse.
I kraft af ministerens kompetence til at gribe ind i eksisterende lovlig anvendelse både udenfor
og indenfor det område der er omfattet af Natura2000-skovplanen, kan dette medføre dyrkningsrestriktioner på tilgrænsende landbrugsjorder. Dyrkningsrestriktioner kan medføre at
arealet ikke kan medtages i beregning af udbringningsareal. Ministeren har også en hjemmel til
at ekspropriere ejendomme, hvis disse er af afgørende betydning for opfyldelsen af målsætninger i Natura2000-skovplanen. Dette kan betyde at større landbrugsejendomme kan blive helt
eller delvis fjernet fra et område, på baggrund af ekspropriation, til fordel for en Natura2000skovplan. Natura2000-planen kan derfor siges at kunne medføre temmelig indgribende foranstaltninger på eksisterende landbrugsdrift.
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ANALYSENS 3. DEL
Den tredje del af analysen omhandler beskyttelsen af vandmiljøet i landzonen. Udgangspunktet
er de overordnede målsætninger, der ønskes varetaget i den amtslige og kommunale administration samt planlægningen for vandmiljøet i regionplanen, samt de grundvands- og overfladevandsbeskyttende bestemmelser der skal varetages ved enkeltsagsbehandlingen i de forskellige sektorlove.
Fokus er både på grundvand og overfladevand, samt de virkemidler der anvendes til at beskytte
disse naturressourcer, i forbindelse med landbrugsdrift i landzonen. Formålet med denne del af
analysen, er at opnå en forståelse for hvordan bevarelsen af vandmiljøet prioriteres og varetages i dag, samt hvordan dette ønskes prioriteret i fremtiden, i forhold til landbrugserhvervet.
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Som nævnt tidligere, er planlægningen for landzonen, opdelt i to kategorier, benyttelse og beskyttelse. Landbrugsinteresserne benytter i høj grad landzonen, mens interesserne inden for
vandmiljø drejer sig om at beskytte dette, såvel i landzonen som i byzonen, så det sikres at dette, en del af vores eksistensgrundlag, bevares i en god kvalitet.
I dette kapitel vil vi fokusere på vandmiljøbeskyttelsesinteresserne i landzonen, som de kommer til udtryk gennem regionplanlægningen, som er den overordnede planlægning for det åbne
land. Dette sker med henblik på at sikre en række retningslinier som kan varetages ved enkeltsagsbehandlingen i det åbne land.
Vi vil i det efterfølgende, gennemgå de overordnede politiske målsætninger, der er for regionplanlægningen, for derefter at gennemgå hvordan de mere konkrete beskyttelsesinteresser, som
skal varetages gennem regionplanlægningen, det være sig grundvand og vandforsyning, samt
miljøkvalitet for søer, vandløb og kystvande, kommer til udtryk i planlægningen.

*581'9$1'6%(6.<77(/6(2*9$1')256<1,1*
En af de vigtigste ressourcer som skal varetages i regionplanlægningen, er beskyttelsen af vores fremtidige drikkevandsressourcer. Da Danmark har baseret drikkevandsforsyningen på rent
grundvand, medfører det, at der skal gøres en væsentlig indsats for at sikre vores grundvand
mod forurening, hvilket bl.a. gennemførelsen af vandrammedirektivet også medvirker til.
Regionplanlægningen er et vigtigt værktøj til at klassificere og prioritere indsatsen for rent
grundvand. Igennem en sådan klassificering og prioritering kan det besluttes hvor, og med
hvilke midler, der skal sættes ind imod truende forurening, eksempelvis fra sprøjtemidler og
næringsstoffer.
De konkrete interesser der skal varetages i regionplanlægningen er:
x At vandforsyningen i Danmark er baseret på rent grundvand,
x at grundvandsbeskyttelsen er forebyggende, og at indsatsen for at sikre grundvandet så
vidt muligt sker ved kilden til forurening,
x at der indgås aftaler om arealanvendelsen mellem på den ene side lodsejere og virksomheder og på den anden side kommuner, amter eller vandværker i de indsatsområder,
hvor en særlig indsats er nødvendig for at sikre vandforsyningen. Hvis der ikke kan
indgås aftaler, må den nødvendige regulering ske mod kompensation. [Landsplanafdelingen 2002b: side 29]
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Regionplanens bidrag til beskyttelsen af vandressourcerne, også kaldet vandressourceplanlægningen, koncentrerer sig om at opregne resultaterne for den hidtidige grundvandsbeskyttende
indsats, samtidig med at regionplanmyndighederne bør søge at opnå overblik over:
x Status for kortlægningen af de enkelte nitratfølsomme indvindingsområder og indsatsområder,
x oversigt over de tidsplaner, der er angivet i vandressourceplanlægningen for at udarbejde og iværksætte indsatsplaner, samt eventuelle afvigelser i forhold til de tidsplaner, der
fremgår af regionplanrevision 2001,
x status for udarbejdelsen af indsatsplaner og
x de konkrete foranstaltninger og tidsplaner for at gennemføre indsatsplanerne. [Landsplanafdelingen 2002b: side 29]

9$1'5(66285&(3/$1/*1,1*(16,1'+2/'
Kravene til regionplanarbejdet fremgår af planloven 2002 § 6, stk. 3 nr. 12, hvorefter regionplanmyndigheden skal sikre at der sker en udpegning af vandressourcerne i områder med særlige drikkevandsinteresser, områder med drikkevandsinteresser og områder med begrænsede
drikkevandsinteresser. Endvidere skal regionplanmyndigheden udpege følsomme indvindingsområder og indsatsområder samt foretage en prioritering af indsatsområderne.
De nærmere regler om vandressourceplanlægningen findes i vandforsyningsloven 1999, hvor
regler for den nærmere kortlægning, forudsætninger og indhold er reguleret.
Baggrunden for vandressourceplanlægningen er en kortlægning foretaget af amtet i samarbejde
med kommunerne, jf. vandforsyningsloven 1999 § 10. Denne kortlægning omhandler vandressourcernes beliggenhed, størrelse, kvalitet og den naturlige beskyttelse mod forurening, samt
eventuelle forureningstrusler der kan påvirke vandmiljøets kvalitet, og danner yderligere
grundlag for undersøgelser og beregninger af de vandmængder, der er til rådighed for vandindvinding, jf. vandforsyningsloven 1999 § 10. Som en del af kortlægningen identificeres de
vandressourcer som er særlige følsomme over for forurening, også kaldet følsomme indvindingsområder jf. vandforsyningsloven 1999 § 10, stk. 2.
Med udgangspunkt i kortlægningen og med hensyn til den igangværende og forventede erhvervs- og befolkningsudvikling gennemfører amtet vandressourceplanlægningen, der omhandler den fremtidige anvendelse og beskyttelse af regionens vandressourcer, jf. vandforsyningsloven § 11. Vandressourceplanlægningen er en del af regionplanens retningslinier jf.
vandforsyningsloven 1999 § 11, stk. 3 og planloven 2002 § 6 stk. 3 pkt. 12, hvorfor alle de
øvrige sektorinteresser der er i regionplankataloget, samt den sektorlovgivning der ligger bag
disse, også har indflydelse på vandressourceplanlægningen. Yderligere skal amtet koordinere
vandressourceplanlægningen med andre relevante aktiviteter som amtet udfører. Det vil også
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sige dem der ikke er en del af regionplanlægningen, som eksempelvis den indsats der udføres
på jordforureningsområdet, jf. vandforsyningsloven 1999 § 11, stk. 2. Miljøministeren har bemyndigelse til at udarbejde landsplaner for vandindvinding, vandforsyning og for beskyttelse
af vandressourcerne, som skal lægges til grund ved behandling af sager efter vandforsyningsloven, jf. vandforsyningsloven 1999 § 15, stk. 1.
Til at bistå amtsrådet ved udarbejdelsen og realiseringen af vandressourceplanlægningen, skal
der oprettes et koordinationsforum, jf. vandforsyningsloven 1999 § 12. Da vandressourceplanlægningen skal realiseres i et samspil mellem mange parter, er det kun rimeligt at disse får mulighed for, at fremkomme med deres synspunkter og bidrag. Koordinationsforummet skal bestå
af repræsentanter fra amtet, kommunerne i amtet, vandforsyningerne i amtet, andre berørte
myndigheder, jordbruget, industri og andre relevante parter i amtet.

,1'6$76205c'(5
Som nævnt ovenfor, skal amtsrådet udpege og prioritere indsatsområder. Indsatsområder udpeges hvor der er behov for en supplerende grundvandsbeskyttende indsats, ud over den generelle
grundvandsbeskyttelse, for at fastholde en tilfredsstillende vandkvalitet, som er egnet til produktion af drikkevand. Det skal dokumenteres, at det i indsatsområdet er nødvendigt at udføre
en aktiv indsats, enten grundet særlige forureningskilder eller fordi grundvandet er særligt sårbart over for forurening. Indsatsområderne udpeges og prioriteres ud fra en vurdering af arealanvendelsen og grundvandets sårbarhed, sammenholdt med målsætninger for grundvandets
kvalitet. [Miljøstyrelsen 2000: afs. 2.2.3]
Indsatsområderne kan deles op i generelle indsatsområder, der udpeges som ramme for den
koordinerede indsats over for alle forureningskilder, og indsatsområder med hensyn til nitrat24,
det vil sige hvor der skal foregå en specifik indsats for at stabilisere eller nedbringe belastningen af nitrat i grundvandet, hvilket gøres ved udarbejdelsen af en indsatsplan. Kriteriet for udpegningen af nitratindsatsområder, foruden beliggenheden i et grundvandsdannende opland, er
et af følgende:
x Ringe geologiske beskyttelse over for nitrat,
x nitratkoncentrationen er over 25 mg/l i en eller flere indvindingsboringer eller i grundvandsmagasinet, eller
x nitratkoncentrationer over 5mg/l med en stigende tendens over en årrække i en eller flere indvindingsboringer eller i grundvandsmagasinet.
Der er de samme kriterier for udpegningen af et nitratindsatsområde, som der er for et nitrat
følsomt indvindingsområde, hvorfor disse kan være sammenfaldende. [Miljøstyrelsen 2000:
afs. 2.2.3, 2.2.5 og 4.1, Anker, H. T. 2001b: side 296]

24

Indsatsområder med hensyn til nitrat, betegnes efterfølgende i projektet nitratindsatsområder.
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Et indsatsområde kan udpeges i områder med særlige drikkevandsinteresser, eller i et indvindingsopland til en vandforsyning, som skal indgå i den fremtidige vandforsyningsstruktur. Det
er vigtigt at området er hydrologisk afgrænset, så der ikke kan strømme forurenet grundvand
ind fra andre områder. [Landsplanafdelingen 2002b, Miljøstyrelsen 2000: afs. 2.2.2]
Afgrænsningen af indsatsområderne vil som regel følge brugs-, ejendoms- eller matrikelgrænser. Da afgrænsningen af de følsomme områder næppe vil følge disse grænser, er det nødvendigt at tage lidt større eller lidt mindre arealer med, når indsatsen fastlægges. Afgrænsningen
fastsættes i indsatsplanen.[Miljøstyrelsen 2000: afs. 5.1.1]
Når de generelle indsatsområder er udpeget, skal de prioriteres efter, hvor vigtige de er for den
nuværende og fremtidige vandforsyning, og efter hvor akut risikoen er for forurening. Dette
gøres gennem udpegningen af stofspecifikke indsatsområder i regionplanen. Amtet skal også
opstille en tidsplan for udarbejdelsen og iværksættelsen af indsatsplaner, i henhold til vandforsyningsloven 1999 § 13, stk. 1, for hvert område jf. vandforsyningsloven 1999 § 11, stk. 1, pkt.
6.[Anker, H. T. 2001b: side 296]

'(1)5(07,',*(6758.785)259$1'5(66285&(3/$1/*1,1*(1
I forbindelse med implementeringen af EU’s vandrammedirektiv i den danske lovgivning, er
der sket en række ændringer i kraft af miljømålsloven fra december 2003. Miljømålsloven indeholder bl.a. en afgrænsning af 13 vanddistrikter, hvori den fremtidige vandplanlægning skal
foregå, jf. miljømålsloven 2003 § 2. Disse vanddistrikter er geografisk afgrænsede områder,
der er baseret på naturlige grænser mellem vandløbsoplande. Hvert distrikt indeholder et eller
flere vandløbsoplande, der omfatter både land- og kystterritorier, og derfor både overfladevand
og grundvand. Dermed er der lagt op til en ny struktur som er uafhængig af amts- og kommunegrænser. Den nye myndighed som oprettes til at administrere vanddistrikterne, har udelukkende en koordinerende funktion i forhold til de berørte amter og kommunalbestyrelser i det
pågældende vanddistrikt. Alle initiativer ligger fortsat ved amterne, som så indberetter til
vanddistriktsmyndigheden i det pågældende vanddistriktsområde.
Bidragene fra de enkelte amter og kommuner udmøntes i en vandplan. Vandplanen er den store
forkromede plan for vanddistriktsområdet, og gælder for en periode på 6 år, jf. miljømålsloven
2003 § 3. Den første vandplan skal være udarbejdet i 2009. Vandplanen skal bl.a. indeholde
faktuelle beskrivelser af vandressourcernes tilstand, miljømål og indsatsplaner jf. miljømålsloven 2003 § 4. Miljømålene omhandler en tidsmæssig ramme for forebyggelse af forbedring af
vandkvaliteten jf. miljømålsloven 2003 §§ 11 og 12.
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Miljømålsloven opstiller desuden et krav om at vandrammedirektivets mål skal være gennemført senest i 2015, hvilket er ensbetydende med et tidspres på indsatsplanlægningen og indsatsplanernes udførelse.

0,/-.9$/,7(7,9$1'/%6(52*.<679$1'(
Et vigtigt led i at opretholde et rent vandmiljø i Danmark er, at vi kan nedbringe forureningen
af overfladevandet i overensstemmelse med vandmiljøplan I-III. De store spørgsmål er hvordan
der kan sikres en sammenhæng, og dermed mest miljø for pengene, i de indsatser, som skal
gøres for at realisere målene for overfladevandet, og de indsatser som skal gøres på andre områder, eksempelvis retablering af vådområder, skovrejsning og tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger.
De konkrete interesser i regionplanlægningen er:
x At Danmarks vandmiljø er rent, så både mennesker og natur kan nyde godt heraf
x at nedbringe udledningen af næringsstoffer, mikroorganismer og miljøfarlige stoffer i
vandløb, søer og kystvande i overensstemmelse med de reduktionsmål, kvalitetsgrænseværdier og tidsfrister, der fremgår af vandmiljøplan I og II, EU-direktiver og internationale aftaler om beskyttelse af havmiljøet,
x at miljøpåvirkningen af vandløb, søer og kystvande også bliver nedbragt gennem en
bedre rensning af spildevandet fra bebyggelser i ukloakerede områder,
x at badevandskvaliteten bliver forbedret på de steder, hvor den er påvirket af udledninger fra renseanlæg, overløb og spredt bebyggelse,
x at få realiseret vandrammedirektivets krav om at have opnået god økologisk og god
kemisk status i alt overfladevand inden december 2015. [Landsplanafdelingen 2002b:
side 30]
Opfordringerne til amternes fremtidige arbejde med miljøkvaliteten i vandløb, søer og kystvande, fokuserer i høj grad på at sikre regionplanen som den overordnede administrationsgrundlag, for både sikringen af overfladevandkvaliteten, såvel som anvendelsen af vandløb,
søer og kystvande. Igennem målsætninger og retningslinier for kvaliteten og anvendelsen, som
amtsrådet er forpligtet til at udarbejde jf. planloven 2002 § 6, stk. 3, nr. 13, kan rammerne for
arbejdet med spildevand og udledninger til vandmiljøet i øvrigt, fastlægges, således at vandmiljøet sikres gennem dette arbejde.

327(17,(//(9c'205c'(5
I nær tilknytning til miljøkvaliteten i vandløb, søer og kystvande hører udpegningen af lavbundsarealer der er potentielt egnede som vådområder. Som en del af målsætningerne i vandmiljøplan II, blev det besluttet at kvælstofudvaskningen skulle reduceres kraftigt. Et af initiativerne er at genoprette lavbundsarealer til vådområder, på baggrund af udpegninger i regionplanen.
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De konkrete interesser i regionplanlægningen er:
x At der oprettes 8.000-12.500 ha vådområder svarende til en kvælstofreduktion på 3.600
tons i overensstemmelse med den aftale der blev indgået ved midtvejsevalueringen af
vandmiljøplan II i 2001,
x at de områder, der er udpegede som potentielle vådområder, sikres mod indgreb, der
gør det vanskeligt eller umuligt at oprette dem som vådområder. [Landsplanafdelingen
2002b: side 32]
Igennem udpegning i regionplanlægningen sikres de udpegede lavbundsområder en planlægningsmæssig status, der gør det muligt at varetage hensyn herom, i enkeltsagsbehandlingen. I
kraft af cirkulære om regionplanlægning og landzoneadministration for lavbundsarealer 1998,
skal udpegningen og de tilhørende retningslinier opretholdes, indtil målet med genopretning af
vådområder under vandmiljøplan II er nået.
I kraft af udpegningen, sikres der også hjemmel til at anvende (amts)kommunale midler til at
gennemføre en opretning, der dog så vidt muligt skal ske på grundlag af frivillige aftaler med
lodsejere. Lavbundsområderne bliver endvidere også udpeget som SFL-områder, således at der
kan anvendes MVJ-støtteordninger til genopretningen.
I forbindelse med landzoneadministrationen må der endvidere ikke meddeles tilladelse til byggeri og anlæg mv. som kan hindre formålet med lavbundsområdeudpegningerne, jf. cirkulære
om regionplanlægning og landzoneadministration for lavbundsarealer 1998 § 3. Denne bestemmelse omfatter opførelse af bolig- og erhvervsbebyggelse der ikke er erhvervsmæssigt
nødvendigt for jordbruget. Modsætningsvist må det så sluttes at erhvervsmæssigt nødvendigt
landbrugsbyggeri kan anmeldes og opføres som hidtil.

236$0/,1*
I regionplanen udpeges i forbindelse med grundvand og vandindvinding bl.a. områder med
eller uden særlige drikkevandsinteresser, nitratfølsomme indvindingsområder samt generelle
indsatsområder. Denne vandressourceplanlægning har fokus på den fremtidige anvendelse og
beskyttelse af regionens vandressourcer. Baggrunden for vandressourceplanlægningen er en
kortlægning, der bl.a. omhandler vandressourcernes beliggenhed, størrelse, kvalitet, naturlig
beskyttelse mod forurening, samt de eventuelle forureningstrusler i området, som kan påvirke
vandmiljøets kvalitet.
Generelle indsatsområder udpeges, som ramme for den koordinerede indsats over for alle forureningskilder, i områder hvor der er behov for en ekstra beskyttelse af grundvandet, ud over
den generelle grundvandsbeskyttelse. Yderligere kan indsatsområder udpeges specielt med
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hensyn til nitrat i områder, hvor der er behov for en specifik indsats for at stabilisere eller nedbring belastningen af nitrat i grundvandet.
Regionplanlægningen beskæftiger sig yderligere med kvalitet og anvendelse af bl.a. vandløb,
søer og kystvande, hvilket danner rammerne for arbejdet med bl.a. spildevand og udledninger i
vandmiljøet. Dette gøres bl.a. for at bibeholde vandløbene til afledning af vand, for at undgå
spærringer som hindrer passage for fisk og den øvrige fauna, samt for at sikre vandmiljøet mod
forurening af eksempelvis spildevand. Et af målene i regionplanlægningen er at det danske
vandmiljø skal være rent, at både mennesker, dyr og planter kan nyde godt heraf.
Vandkvalitetsplanlægningen skal også ses i sammenhæng med udpegninger af lavbundsarealer
med henblik på genopretning af vådområder. Dette tiltag er et vigtigt element i at nå de mål til
nedbringelse af kvælstofudledningen som blev stillet i forbindelse med Vandmiljøplan II.
Ved miljømålsloven 2003 ændres den fremtidige struktur af vandressourceplanlægningen. Eksempelvis opdeles landet i 13 vanddistrikter, baseret på naturlige grænser mellem vandløbsoplande, hvori den fremtidige vandplanlægning skal foregå. Initiativerne ligger fortsat hos
amterne, mens den overordnede koordination foretages af vandmyndigheden. Bidragene fra
amter og kommuner samles i en overordnet vandplan, der bl.a. skal indeholde faktuelle beskrivelser af vandressourcernes tilstand, indsatsplaner samt miljømål for de enkelte områder. Miljømålene er udtryk for en tidsmæssig ramme for forbedring af vandkvaliteten. Yderligere pålægger miljømålsloven 2003 amterne, at opfylde målene i vandrammedirektivet inden år 2015,
hvilket er ensbetydende med at amterne skal have udarbejdet indsatsplaner, samt gennemført
disse, og have opnået resultater i alle indsatsområder i amtet.

985'(5,1*
Hverken regionens udpegning af områder med drikkevandsressourcer, eller udpegningen af
lavbundsarealer til genopretning af vådområder, har nogen særlig indflydelse på landbrugserhvervets anvendelse af jorder eller lokalisering af bygninger. Udpegningerne er ikke direkte
bindende for grundejeren, og kan ikke hindre fremtidig lokalisering af husdyrbrug. Dog kan de
få betydning for landmanden, da forvaltningen skal lægge udpegningerne til grund for varetagelsen af sektorinteresser i enkeltsagsbehandlingen.
Yderligere udlægges i regionplanen store områder til indsatsområder, inden for områder med
drikkevandsinteresser, hvilket kan have betydning for landbrugets fremtidige og nuværende
anvendelse af arealer, hvis disse er beliggende i et indsatsområdeområde. Regionplanmyndigheden er forpligtet til at udarbejde indsatsplaner for alle indsatsområder, og skal derved varetage at der i disse områder indgås frivillige aftaler om dyrkningsrestriktioner, eller at der foretages den nødvendige regulering mod kompensation. Dette er ensbetydende med, at det i disse
områder, med hjemmel i sektorlovgivningen, er muligt at gribe ind i eksisterende lovlig samt
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fremtidig anvendelse, og fratage landbrugserhvervets handlingsfrihed, på arealer i disse områder, hvis dette er nødvendigt.
Alt i alt, prioriteres vandmiljøet højere i dag, end førhen. Dette ses tydeligt i regionplanlægningen, hvor der siden 1997 er foretaget en kategorisering af områderne i regionen hvad angår
drikkevandsinteresser, samt udpeget indsatsområder og lavbundsarealer til genopretning af
vådområder. Yderligere er kravene til kvaliteten af vandmiljøet skærpet ved miljømålsloven
2003, som kræver vandmiljø af en god kvalitet inden 2015, på baggrund af en aktiv indsats.
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Beskyttelsen af grundvandet finder både sted i vandforsyningsloven og miljøbeskyttelsesloven.
Begge love har en række bestemmelser, der er tilknyttet hinanden, som bl.a. beskytter grundvandet gennem tilladelser, forbud og påbud.
Vandforsyningsloven har bl.a. til formål at sikre, at udnyttelsen af vandforekomsterne sker
efter en samlet planlægning og derefter en samlet afvejning af befolkningen og erhvervslivet
behov for en tilstrækkelig og god vandforsyning med en samtidig natur- og miljøinteresse, jf.
vandforsyningsloven 1999 § 1, stk. 1 nr. 1. Yderligere er formålet at sikre, at kvalitetskravet til
drikkevandet beskyttes i forhold til menneskers hensyn, jf. lov om ændring af lov om vandforsyning mv. 2000 § 1, stk. 4. Dette er ensbetydende med at vandforsyningsloven både sikrer en
beskyttelse og fordeling af vandmængden.
Miljøbeskyttelsesloven skal medvirke til at værne om natur og miljø, så samfundsudviklingen
kan ske på et bæredygtigt grundlag, jf. miljøbeskyttelsesloven 2001 § 1, stk. 1. Miljøbeskyttelsesloven tilsigter ligeledes at forebygge og bekæmpe forureningen af luft, vand, jord og undergrund, hvorfor miljøbeskyttelsesloven medvirker til at beskytte af grundvandet.
Vandforsyningsloven indeholder en hjemmel til at udarbejde indsatsplaner for indsatsområder,
som er udpeget i regionplanen. Det er valgt at gennemgå indsatsplaninstrumentet for sig, da
disse kan have en stor indflydelse på arealanvendelsen i det åbne land, herunder også for landbrugserhvervet. Efterfølgende vil vandforsyningslovens andre bestemmelser samt miljøbeskyttelseslovens bestemmelser blive gennemgået.

,1'6$763/$1(5()7(59$1')256<1,1*6/29(1
I 1998 blev vandforsyningsloven, miljøbeskyttelsesloven og planloven ændret. Hensigten var
at beskytte drikkevandsressourcerne ved at udvide vandressourceplanlægningen, således at
amter og kommuner fik mulighed for at pålægge arealanvendelsesrestriktioner i indsatsområder, med det formål at beskytte grundvandet mod eksisterende og kommende forurening. Se
afsnit 11.1.1 for en yderligere uddybning af vandressourceplanlægningen.
Amtsrådet har pligt til at udarbejde og vedtage en indsatsplan25 for hvert indsatsområde, jf.
vandforsyningsloven 1999 § 13, stk. 1, under hensyntagen til den i regionplanen fastlagte prioritering. Hertil kommer kommunalbestyrelsens og ejere af de almene vandforsyningsanlægs
muligheder for at vedtage en indsatsplan, hvis de finder at amtets prioritering eller retningslinier i vandressource- og/eller regionplanlægningen er utilstrækkelige, jf. vandforsyningsloven
1999 § 13, stk. 1. Det kræves dog jf. vandforsyningsloven 1999 § 13a, stk. 2, at indsatsplanen
25

Indsatsplanen skal indeholde en detaljeret opgørelse over behovet for beskyttelsen samt retningslinier og en
tidsplan for myndighedernes indsats til opnåelse af denne beskyttelse, jf. vandforsyningsloven 1999 § 13, stk. 3.
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ikke strider mod vandressourceplanlægningen, regionplanen, vandforsyningsplanen og amtsrådets indsatsplaner. Amtsrådet skal påse, at disse betingelser er tilgodeset, jf. vandforsyningsloven 1999 § 13b, stk. 2. Ved udarbejdelsen af indsatsplaner skal alle de berørte parter inddrages,
jf. vandforsyningsloven 1999 § 13b. Det er ensbetydende med at de konkrete parter i det berørte område, hvilket er ensbetydende med at alle lodsejere, virksomheder, vandforsyningsanlæg,
kommuner mm., skal inddrages.

5($/,6(5,1*$),1'6$763/$1(5
Vandforsyningsloven 1999 § 13, stk. 1, forpligter amtsrådet og kommunalbestyrelsen til at
gennemføre de indsatsplaner, som de selv har vedtaget. Ligeledes skal kommunerne og de almene vandforsyningsanlæg virke for amtets indsatsplaner. Amtsrådet, kommunalbestyrelsen
og ejeren af et alment vandforsyningsanlæg kan, for at gennemføre en indsatsplan, indgå aftale
med ejeren, eller indehaveren af andre rettigheder over en ejendom, om dyrkningspraksis eller
andre restriktioner i arealanvendelsen, jf. vandforsyningsloven 1999 § 13d, stk. 1 og 4.
Amtsrådet og kommunalbestyrelsen kan ligeledes, for at gennemføre en indsatsplan, vedtaget
af amtet eller kommunen, indgå aftale om overtagelse af hele eller dele af en ejendom, jf. vandforsyningsloven § 13d stk. 1 og 4, hvilket der også lægges op til i lov om landbrugsejendomme
2004 § 22, der giver offentlige danske myndigheder, mulighed for at erhverve adkomst på en
landbrugsejendom, uden tilladelse efter landbrugsloven. Dog er det, på arealer erhvervet af
offentlige myndigheder, kun muligt at ophæve landbrugspligten, hvis disse er under to ha, jf.
lov om landbrugsejendomme § 6 stk. 1 nr. 4. Dette er ensbetydende med at alle arealer over to
ha, fortsat, efter offentlig erhvervelse, er pålagt landbrugspligt, hvorfor disse skal anvendes til
jordbrugsmæssige formål. Dog defineres jordbrugsmæssige formål, som anvendelse til dyrknings- og naturformål, jf. lov om drift af landbrugsjorder 2004 § 2, stk. 2.
De almene vandforsyningsanlæg har, som noget nyt, fået hjemmel til, uden tilladelse efter
landbrugsloven, at erhverve og bevare adkomst på landbrugsejendomme i landzone, når formålet er at beskytte drikkevandsressourcerne, når det sker i overensstemmelse med en af amtet
eller kommunen vedtaget indsatsplan efter vandforsyningsloven, jf. lov om landbrugsejendomme § 23. Yderligere kan ejeren af et alment vandforsyningsanlæg, også uden tilladelse,
erhverve og bevare adkomst på et areal, på to ha og derover, af en bygningsløs landbrugsejendom, hvis formålet er at beskytte drikkevandsressourcerne, jf. lov om landbrugsejendomme §
23, stk. 2. Dog er det bl.a. et krav, at der på den bygningsløse landbrugsejendom tinglyses en
deklaration om at der ikke, uden særlig tilladelse, må opføres bygninger på landbrugsejendommen. Yderligere er det et krav, at ejeren af et alment vandforsyningsanlæg, når der ikke
længere er behov for ejendommen eller det pågældende areal til beskyttelse af drikkevandsressourcerne, afhænder pågældende ejendom eller areal, inden for seks måneder.
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Ved almene vandforsyningsanlægs erhvervelse af landbrugsjorder til drikkevandsbeskyttende
formål, er det dog kun muligt at ophæve landbrugspligten, hvis arealet er under to ha, og arealet er beliggende inden for et indsatsområde udlagt i regionplanen, og der ifølge en, af amtet
eller kommunen vedtaget, indsatsplan er behov for at der ydes en særlig indsats for beskyttelsen af drikkevand. Dette er ensbetydende at der skal lægges en særlig planlægning til grund for
at ophæve landbrugspligten på arealer under to ha. Yderligere skal der tinglyses en deklaration,
der tager sigte på, at der igen pålægges landbrugspligt, hvis der ikke længere er behov for at
beskytte drikkevandsressourcen, det pågældende sted, jf. lov om landbrugsejendomme 2004 §
6, stk. 1, nr. 8. Som det er tilfældet ved amter og kommuners erhvervelse af landbrugsjorder, er
det ikke muligt at ophæve landbrugspligten på arealer over to ha, hvorfor disse skal anvendes
til jordbrugsmæssige formål, herunder naturformål.
Miljøbeskyttelsesloven 2001 § 26a, stk. 1, er det muligt at påbyde rådighedsindskrænkelser
eller andre foranstaltninger, der er nødvendige, for at sikre realiseringen af en vedtaget indsatsplan. Amtsrådet kan benytte beføjelsen i miljøbeskyttelsesloven til at realisere alle indsatsplaner, mens kommunalbestyrelsen kun kan benytte beføjelsen ved egne indsatsplaner, eller ved
indsatsplaner vedtaget af almene vandforsyningsanlæg. Ejere af almene vandforsyningsanlæg
har dog kun mulighed for, at anmode amtsrådet eller kommunalbestyrelsen om at gennemføre
de nødvendige rådighedsindskrænkninger eller andre foranstaltninger, for at sikre den nuværende og fremtidige drikkevandsinteresse. Der er dog en række betingelser og krav for miljøbeskyttelsesloven 2001 § 26a, stk. 1 kan anvendes.
For det første skal det være forsøgt, at gennemføre en frivillig aftale på rimelige vilkår. Dette
indebærer at grundejeren ikke kan stille krav til aftalen, på hvad der må betegnes som urimelige aftalevilkår, eksempelvis betaling af en høj kompensation. Yderligere skal de foranstaltninger, som ønskes gennemført, være nødvendige for at sikre nuværende eller fremtidige drikkevandsressourcer mod forurening med nitrat og pesticider. Dette fordrer en klar dokumentation
af, at de pågældende foranstaltninger kan bidrage til sikring af drikkevandsressourcerne. Dog
betragtes en vurdering af området som helhed, som tilstrækkelig dokumentation, således at det
ikke er nødvendigt med en individuel vurdering af den enkelte ejendoms bidrag. [Anker, H. T.,
2001b: side 301, FT 1997-98 tillæg A: spalte 1497]
I forarbejderne til vandforsyningsloven, fremgår det at de ønskede drikkevandsbeskyttende
resultater, formodentlig vil kunne opnås alene ved at pålægge ejeren rådighedsindskrænkninger, hvorfor der ikke synes behov for at kunne ekspropriere arealer. [FT 1997-98 tillæg A:
spalte 1497] I forbindelse med gennemførelsen af det omhandlende pålæg, efter miljøbeskyttelsesloven 2001 § 26a, stk.1, skal myndighederne følge de i lov om offentlige veje fastsatte
procedureregler om åstedsforretning mv., jf. miljøbeskyttelsesloven 2001 § 26a stk. 3.
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Vandforsyningsloven indeholder foruden bestemmelser om indsatsplaner mm., også bestemmelser om tilladelse til vandindvinding. Miljøbeskyttelsesloven indeholder, i denne forbindelse, regler der kan have indflydelse på selve vandindvindingsanlægget.
Ved vandindvinding forstås alle former for tilvejebringelse af vand til nyttiggørelse, selvom
vandet efterfølgende ledes tilbage i kilden [Anker, H. T. 2001b: side 304]. I princippet kræves
der tilladelse til alt vandindvinding af overflade og grundvand, jf. vandforsyningsloven 1999 §
18, stk. 1. Yderligere kræves også tilladelse til at etablere vandindvindingsanlægget, jf. vandforsyningsloven 1999 § 21, stk. 1. Dog vil der typisk ikke være krav om indvindingstilladelse
ved mindre anlæg, da de ofte vil kunne placeres på en sådan måde, at de ikke udsættes for forurening af bakterier [Miljøstyrelsen 2001: afs. 2.5.1.2.1].
Ved indvinding af grundvand til markvanding eller dambrug kræver det en indvindingstilladelse fra amtet, jf. vandforsyningsloven 1999 § 20. Indvindingsaftalen, der gives, er tidsbegrænset, jf. vandforsyningsloven 1999 § 22, stk. 1. Dette er ensbetydende med, at der, i forbindelse
med markvanding og dambrug, maksimalt kan gives en tilladelse i op til 15 år.

.,/'(3/$'6=21(
Når amtsrådet giver tilladelse til et vandindvindingsanlæg, til indvinding af grundvand, er det
muligt at fastlægge et beskyttelsesområde, dvs. en kildepladszone, hvor indenfor der er forbud
mod anlæg, der udleder spildevand, eller andre af de, i miljøbeskyttelsesloven 2001 § 19, omfattede forbud, jf. miljøbeskyttelsesloven 2001 § 22. Det er dog muligt for amtet at ændre beskyttelseszonen, og tillade enkelte forhold, som ellers er omfattet af forbuddet, jf. miljøbeskyttelsesloven 2001 § 22, stk. 2. Afgørelser om beskyttelsesområder efter miljøbeskyttelsesloven
2001 § 22, eller ændringer i disse, pålægges som erstatningsfri regulering.
I praksis fastlægges en sådan beskyttelseszone, som regel omkring indvindingsanlæg, for almene vandforsyningsanlæg og for visse firmaer, der kræver vand af drikkevandskvalitet. Beskyttelsesområdet fastsættes, hovedsagelig efter spildevandsbekendtgørelsens regler om tilladelse til nedsivning af spildevand i jorden, hvilket eksempelvis, i forbindelse med vandforsyningsanlæg der indvinder vand af drikkevandskvalitet, er mindst 300 meter, i forhold til nedsivningsanlæg. [Bjerring, J. et al. 1998: side 280 og 281]
Beskyttelsesområderne kan angives i regionplanens kortmateriale når amtsrådet finder det hensigtsmæssigt, dog giver beskyttelsesområdet som en planlægningsmæssig kategori ikke særlige
muligheder for regulering. [Miljøstyrelsen 2000: afs. 2.2.8]
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For at undgå fare for forurening af bestående, eller fremtidige, vandforsyningsanlæg til indvinding af grundvand, offentlige som private, kan amtsrådet give påbud eller pålægge forbud, jf.
miljøbeskyttelsesloven 2001 § 24.
Bestemmelsen er et supplement til beskyttelsesforanstaltningerne i miljøbeskyttelsesloven
2001 § 22. [Bjerring, J. et al. 1998: side 284] Dog er det muligt at yde erstatning for rådighedsindgreb efter miljøbeskyttelsesloven 2001 § 24, jf. miljøbeskyttelsesloven 2001 § 63. Bestemmelsen om udlæggelse af en fysisk sikkerhedszone, omfatter dog kun aktuelle vandforsyningsinteresser, det vil sige kun ved grundvandsmagasiner, hvor der foreligger en aktuel indvindingsinteresse, hvorfor den ikke kan anvendes som en generel beskyttelse af grundvandet. Den
aktuelle beskyttelse af grundvandet, omfatter bl.a. beskyttelse mod pelsdyrfarme, løsdriftsstalde, visse anvendelser af gødskning og gødningsoplæg, utætte spildevandsledninger mm. Bestemmelsen kan dog, i forbindelse med ovenstående eksempler, anvendes både forebyggende
eller som oprydning af eksisterende forurening. [Bjerring, J. et al. 1998: side 285]
En sådan forebyggelse af fremtidig forurening, foretages hovedsagelig i forbindelse med fastlæggelsen af fredningsbælter omkring vandboringer, med forbud mod gødskning, anvendelse
af gift og bekæmpelsesmidler mv. Disse sikkerhedszoner fastlægges typisk som et bælte på ti
meter omkring boringen. I forbindelse med boringer for almene vandforsyningsanlæg, og visse
virksomheder, der kræver vand af drikkevandskvalitet, bør der stilles krav om at arealet omkring boringen indhegnes, i en afstand af ti meter, og at der ikke øvrigt anvendes stoffer på en
måde som kan udsætte anlægget for forurening, eksempelvis ved gødskning, anvendes af gift
eller bekæmpelsesmidler. Drejer beskyttelsen sig om et areal, der ikke ejes af vandforsyningsanlægget, f.eks. markvandingsanlæg, bør der dog kun stilles forbud mod gødskning mm. [Bjerring, J. et al. 1998: side 286]

%(6.<77(/6($)-25'2**581'9$1'
Miljøbeskyttelsesloven 2001 kapitel 3 indeholder en række bestemmelser om forbud og påbud,
der har betydning for både beskyttelse af jord og grundvand.
Miljøbeskyttelsesloven 2001 § 19, stk. 1, indeholder et forbud mod nedgravning, udledning,
oplægning eller afledning af stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, jord
og undergrund. Dog gælder det som udgangspunkt, at almindelig landbrugsdrift ikke er omfattet af beskyttelsesbestemmelserne i miljøbeskyttelseslovens § 19. Dette er ensbetydende med at
eksempelvis almindelig udbringning af gødning og ensilage, ikke er omfattet af begrebet ”XG
OHGQLQJSnMRUG”, samt at markmøddinger ikke er omfattet af begrebet ”RSO JQLQJSnMRUG”, da
markmøddinger antages at være udtømmende reguleret ved husdyrgødningsbekendtgørelsen,
se afsnit 14. [Anker, H. T. 1996: side 120] Yderligere er beholdere til opbevaring af flydende
husdyrgødning ikke omfattet nedgravningsforbuddet, jf. miljøbeskyttelsesloven 2001 § 19, stk.
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3. Dog er der hjemmel til, administrativt, at fastsætte generelle krav til sådanne beholdere, jf.
miljøbeskyttelsesloven 2001 § 19, stk. 5.
Uheld i forbindelse med almindelig landbrugsdrift, såsom udledning eller udslip fra møddinger
vil dog, i det omfang der er risiko for forurening af grundvandet, være omfattet af miljøbeskyttelsesloven 2001 § 19. [Anker, H. T. 1996: side 121]
Ministeren har hjemmel til, at fastsætte regler om godkendelsesordninger, for etablering eller
udvidelse af husdyrhold i indsatsområder med hensyn til nitrat, der er udpeget i regionplanen,
og som kan medføre en forøgelse af risikoen for forureningen af grundvand eller overfladevand, jf. miljøbeskyttelsesloven 2001 § 19, stk. 6. Ligeledes kan ministeren, efter miljøbeskyttelsesloven 2001 § 19, stk. 7, fastsætte regler til begrænsning af, eller forbud mod, tilførsel af
husdyrgødning og affaldsprodukter til jordformål, i områder, der i regionplanen er udpeget som
nitratindsatsområder. Denne hjemmel, er dog endnu ikke benyttet.

236$0/,1*
Amterne er forpligt til at udarbejde og gennemføre indsatsplaner inden for de i regionplanen
udlagte indsatsområder. Kommuner og de almene vandforsyningsanlæg skal virke for amtslige
indsatsplaner, og har yderligere beføjelse til, på frivillig basis, at vedtage egne indsatsplaner,
hvis de mener at amtets indsats ikke findes tilstrækkelig, til at dække deres behov. Amter som
kommuner er forpligtede til at gennemføre indsatsplaner, de selv har vedtaget.
For at gennemføre en indsatsplan er det muligt for amter, kommuner og almene vandforsyningsanlæg, at indgå aftaler, med ejere eller bruger af en landbrugsejendom, om dyrkningsrestriktioner eller andre restriktioner i arealanvendelsen. Ligeledes kan amter og kommuner indgå aftaler om hel eller delvis overtagelse af en ejendom, også uden at det kræver tilladelse efter
landbrugsloven.
Med lov om landbrugsejendomme 2004 er der åbnet op for at almene vandforsyningsanlæg,
uden tilladelse efter landbrugsloven, kan erhverve og bevare adkomst på landbrugsejendomme,
hvis formålet er at beskytte drikkevandsressourcen, efter en af amtet eller kommunen vedtaget
indsatsplan. Tilsvarende kan almene vandforsyningsanlæg, erhverve arealer, på to ha og der
over af en bygningsløs landbrugsejendom, dog skal der i disse tilfælde tinglyses på ejendommen at der ikke, uden særlig, tilladelse må opføres bygninger igen. Hvis det ikke længere er
nødvendigt at bevare ejendommen eller jorderne, til drikkevandsbeskyttende formål, der det
dog et krav at det almene vandforsyningsanlæg, afhænder ejendommen eller arealet igen, således at jorderne igen kan indgå til landbrugsdrift.
Det er dog det kun muligt, både ved amter, kommuner og almene vandforsyningsanlægs erhvervelse af jorder, at ophæve landbrugspligten på ejendomme op til to ha. Dog er det et krav,
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at sådanne arealer erhvervet af almene vandforsyningsanlæg, skal have tinglyst en deklaration
om, at der pålægges landbrugspligt på jorderne igen, når det ikke længere er nødvendigt at beskytte drikkevandsressourcen. Arealer større end to ha, er derfor altid pålagt landbrugspligt,
hvorfor de skal anvendes til jordbrugsmæssige formål, hvilket dog, med ved den nye landbrugslovgivning, også omfatter naturformål.
Yderligere er det muligt, for at sikre realiseringen af en indsatsplan, at pålægge en ejendom
rådighedsindskrænkninger eller andre nødvendige foranstaltninger, hvis det ikke er muligt at
indgå frivillig aftale, på rimelige vilkår, og hvis foranstaltningerne, der pålægges, er nødvendige for at sikre drikkevandsressourcen mod nitrat eller pesticider. Amterne kan anvende denne
hjemmel til at sikre realiseringen af alle indsatsplaner, mens kommunen kun må anvende beføjelsen til at sikre egne indsatsplaner, eller indsatsplaner vedtaget af et alment vandforsyningsanlæg. De almene vandforsyningsanlæg har ikke kompetence til at benytte denne hjemmel,
men kan bede amt eller kommune om hjælp.
Ved indvinding af grundvand kræves der en indvindingstilladelse. For vandforsyningsanlæg
kan en sådan tilladelse være gyldig i op til 30 år, mens tilladelser til markvanding, kun kan
gælde op til 15 år. Når der gives indvindingstilladelse, er det muligt, men ikke et krav, at fastlægge en kildepladszone, ved erstatningsfri regulering, hvor inden for der er forbud mod udledning af spildevand mm. Kildepladszonen er ofte anvendt omkring boringer til indvindingsanlæg der kræver vand af drikkevandskvalitet, og er som regel mindst 300 meter, hvad angår
forbud mod nedsivningsanlæg.
Yderligere er det muligt, for at undgå fare for forurening af bestående, eller fremtidige, vandforsyningsanlæg, til indvinding af grundvand, at give påbud eller forbud, i en fysisk sikkerhedszone, gerne på ti meter, omkring en vandboring. Det er dog et krav at der i området er en
aktuel vandforsyningsinteresse. Beskyttelsen omhandler ofte krav om at der ikke må anvendes
stoffer på en måde som kan udsætte anlægget for forurening, eksempelvis ved forbud mod anvendelse af gift, bekæmpelsesmidler og visse former for gødskning.
Miljøbeskyttelsesloven indeholder, foruden muligheden for at pålægge kildepladszoner og fysiske sikkerhedszoner omkring vandboringer, et mere generel beskyttelse af grundvandsressourcen, ved forbud med nedgravning, udledning, oplægning eller afledning af stoffer, produkter, og materialer, der kan forurene grundvand, jord og undergrund. Dog gælder denne beskyttelsesbestemmelse ikke for almindelig landbrugsdrift, som eksempelvis almindelig udbringning
af gødning og ensilage, mens uheld der kan være til fare for forurening af grundvandet, i forbindelse med almindelig landbrugsdrift, er omfattet af beskyttelsen.
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Med den nye landbrugslovgivning, er der åbnet op for at almene vandforsyningsanlæg, ligesom
amter og kommuner, kan erhverve landbrugsjorder eller ejendomme til beskyttelse af drikkevandsinteresserne, uden tilladelse fra landbrugsloven. Dette er ensbetydende med, at interessen
for rent drikkevand, prioriteres højere i landzonen, ved den nye landbrugslovgivning, end det
har været tilfældet før. Dette øger konkurrencen om landbrugsjorderne i landzonen, da der nu
er flere parter, der har mulighed for, og interesse i, at købe landbrugsjorder.
Der kræves tilladelse til indvinding af grundvand. I denne tilladelse kan der fastsættes en række
beskyttelseskrav, bl.a. ved en kildepladszone eller ved en fysisk sikkerhedszone, omkring boringen. Beskyttelseszonerne anvendes hovedsageligt omkring vandindvindingsanlæg der kræver vand af drikkevandskvalitet. Ved krav om en kildepladszone, er der som hovedregel forbud
mod udledning af spildevand inden for en afstand af 300 meter fra boringen, hvilket i enkelte
tilfælde kan få betydning for landmandens lokalisering af spildevandsanlæg. Ved krav om en
fysisk beskyttelseszone, er der som hovedregel forbud mod at anbringe eller benytte gødning,
gift, eller bekæmpelsesmidler indenfor 10 meter fra boringen, hvilket i begrænset omfang kan
få indflydelse på landmandens anvendelse af jorden omkring en vandboring, hvis denne kræver
vand af drikkevandskvalitet.
Indsatsplaninstrumentet er, i landzonen, primært rettet imod driften af landbrugsjorder. Dette er
ensbetydende med at landbrugsjorder, der ligger inden for et indsatsområde, kan blive pålagt
rådighedsindskrænkninger eller andre foranstaltninger, der er nødvendige, for at sikre realiseringen af en indsatsplan for det pågældende område. Det er dog kun muligt at anvende påbud,
hvis det ikke er muligt at indgå en frivillig aftale med landmanden omkring driften af jorderne,
eller en aftale om erhvervelse af hel eller dele af hans ejendom. Dette er ensbetydende med at
der kan gribes ind i eksisterende lovlig arealanvendelse, og ikke kun i fremtidige forhold, hvis
dette er nødvendigt for at beskytte drikkevandsinteressen. Dette kan være meget indskrænkende for landbrugserhvervets handlingsfrihed i disse områder, eksempelvis da det er muligt at
påbyde ekstensiv drift af jorder. Yderligere kan dette betyde en begrænsning af omfanget af
landbrug i indsatsområder, da det er muligt at afvise lokale udvidelser af husdyrbrug i disse
områder. Alt i alt har grundvandets kvalitet fået større betydning i den seneste tid, og udviklingen tyder på at drikkevandsområder får mere og mere indflydelse og større og større konsekvenser i landzonen, også i fremtiden, hvilket bl.a. skyldes miljømålslovens krav om dokumenterede resultater, dvs. have opnået en god tilstand, inden udgangen af 2015.
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29(5)/$'(9$1'

9HGRYHUIODGHYDQGPHQHVYDQGO¡EV¡HURJN\VWYDQGH%HVN\WWHOVHQDIRYHUIODGHYDQGVRPHQ
QDWXURJPLOM¡P VVLJUHVVRXUFHHUVRPYHGJUXQGYDQGQ UWVDPPHQK QJHQGHPHGDVSHNWHU
VRPIRUXUHQLQJRJXGOHGQLQJ<GHUOLJHUHKDUIRUDQVWDOWQLQJHUVRPSnYLUNQLQJDIYDQGO¡EVI\
VLVNHWLOVWDQGRJYDQGO¡EVYHGOLJHKROGHOVHUHJXOHULQJUHVWDXUHULQJPPRJVnLQGIO\GHOVHSn
NYDOLWHWHQDIRYHUIODGHYDQG'HWWHHUQ UPHUHUHJXOHUHWLEHVWHPPHOVHUQHLYDQGO¡EVORYHQ
LVDPVSLOPHGEODPLOM¡EHVN\WWHOVHVORYHQRJYDQGIRUV\QLQJVORYHQ>$QNHU
+7EVLGH@

)RUPnOHWPHGGHWWHNDSLWHOHUDWEHKDQGOHORYJLYQLQJHQVEHVWHPPHOVHURPNULQJEHVN\WWHOVHRJ
EHQ\WWHOVHDIRYHUIODGHYDQGLV UPHGIRNXVSnGHEHVWHPPHOVHULGHRYHQVWnHQGHORYHVRP
KDULQGIO\GHOVHSnUHJXOHULQJHQDIODQGEUXJHW'HWVNDOLGHQQHIRUELQGHOVHQ YQHVDWYLLNNHL
GHWWHDIVQLWEHVN IWLJHURVPHGIXQNWLRQHQDIYDQGO¡EV¡HURJOLJQHQGHVRPELRORJLVNLQWHUHV
VHQDWXUHOOHUODQGVNDEVHOHPHQWHUGDGHWWHYDUHWDJHVLQDWXUEHVN\WWHOVHVORYJLYQLQJHQPHQ
KHQYLVHUWLONDSLWHO

%(6.<77(/6($)9$1'/%00

'HKHQV\QGHUOLJJHUEDJYDQGO¡EVORYHQVEHVWHPPHOVHUHUDIVnYHOPLOM¡P VVLJVRPG\UN
QLQJVP VVLJNDUDNWHU>$QNHU+7EVLGH@'HWWHVHVDIIRUPnOVEHVWHPPHOVHUQHL
YDQGO¡EVORYHQVRPRPKDQGOHUEHQ\WWHOVHQDIYDQGO¡EWLODIOHGQLQJDIYDQGQDYQOLJ
RYHUIODGHYDQGVSLOGHYDQGRJGU QYDQGKYLONHWVNDOYDUHWDJHVLRYHUHQVVWHPPHOVHPHGGH
PLOM¡P VVLJHNUDYWLOYDQGO¡EVNYDOLWHWHQVRPVWLOOHVLDQGHQORYJLYQLQJMIYDQGO¡EVORYHQ
'HWWHVNXOOHLI¡OJHEHP UNQLQJHUQHWLOORYHQEHW\GHDWDGPLQLVWUDWLRQHQDIORYHQ
VNDOVNHXQGHUKHQV\QWDJHQWLOGHQUHFLSLHQWHOOHUYDQGNYDOLWHWVSODQO JQLQJVRPHUXGDUEHMGHW
WLOGHWHQNHOWHYDQGO¡E>$QNHU+7EVLGH@

%HVWHPPHOVHUQHLORYHQILQGHULNNHNXQDQYHQGHOVHLIRUELQGHOVHPHGYDQGO¡EPHQRJVnYHG
JU¡IWHUV¡HUGDPPHPHUJHOJUDYHRJOLJQHQGHMIYDQGO¡EVORYHQ'HWHULYDQGO¡EV
ORYHQVIRUVWDQGXGHQEHW\GQLQJRPGLVVHHUVNDEWSnQDWXUOLJYLVHOOHUYHGPHQQHVNHKnQG
'RJILQGHUORYHQLNNHDQYHQGHOVHVSnYDQGO¡EVRPNXQHQHQNHOWPDQGKDULQWHUHVVHLMI
YDQGO¡EVORYHQVWN'HWWHHUHQVEHW\GHQGHPHGDWYDQGO¡EHWVNDOKDYHLQWHUHVVHIRU
PHUHHQGHQHQNHOWHMHQGRPIRUDWY UHUHJXOHUHWDIORYHQ

9$1'/%60<1',*+('(5
9DQGO¡EVP\QGLJKHGHUHUKHQKROGVYLVDPWVNRPPXQDOHRJNRPPXQDOHP\QGLJKHGHU2SJDYH
IRUGHOLQJHQDIK QJHUDINODVVLILNDWLRQHQDIYDQGO¡EMIYDQGO¡EVORYHQNDSLWHO'HU
VNHOQHVPHOOHPRIIHQWOLJHRJSULYDWHYDQGO¡EMIYDQGO¡EVORYHQ'HQQHVRQGULQJRP
KDQGOHUVS¡UJVPnOHWRPYHGOLJHKROGHOVHVSOLJWXGJLIWVIRUGHOLQJRJNRPSHWHQFHIRUGHOLQJ>$Q
NHU+7EVLGH@'HRIIHQWOLJHYDQGO¡ELQGGHOHVLKHQKROGVYLVDPWVRJNRPPXQH
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YDQGO¡EMIYDQGO¡EVORYHQVWN$IJ¡UHQGHIRUGHQQHLQGGHOLQJHUKLGWLGLJUHJLVWUH
ULQJHOOHUYDQGO¡EVP\QGLJKHGHQVEHVOXWQLQJRPDWRSWDJHHWYDQGO¡EVRPKHQKROGVYLVDPWV
HOOHUNRPPXQHYDQGO¡EMIYDQGO¡EVORYHQ

$PWVUnGHWHUYDQGO¡EVP\QGLJKHGIRUDPWVYDQGO¡EPHQVNRPPXQDOEHVW\UHOVHQHUYDQGO¡EV
P\QGLJKHGIRUNRPPXQHYDQGO¡ERJSULYDWHYDQGO¡E'HWHUGRJPXOLJWIRUPLQLVWHUHQDWIDVW
V WWHDWDPWVUnGHWRYHUWDJHUNRPPXQDOEHVW\UHOVHQVNRPSHWHQFHULYLVVHVDJHUMIYDQGO¡EVOR
YHQVWN'HWWHHUWLOI OGHWKYDGDQJnUVDJHUKYRUGHUWU IIHVIRUDQVWDOWQLQJHUVRP
OHGLHQWLOODGHOVHWLOVSLOGHYDQGVXGOHGQLQJHOOHUHQWLOODGHOVHWLOYDQGLQGYLQGLQJMIEHNHQGWJ¡
UHOVHRPYDQGO¡EVUHJXOHULQJPYVWN

9DQGP\QGLJKHGHUQHXGI¡UHUWLOV\QRJNRQWUROPHGORYHQVRYHUKROGHOVHMIYDQGO¡EVORYHQ
NDSLWHO'HWWHJ OGHUEODRYHUKROGHOVHDISnEXGIRUEXGRJYLONnUMIYDQGO¡EVORYHQ
VWN,WLOI OGHDIXORYOLJHIRUKROGHUGHWYDQGP\QGLJKHGHQVSOLJWDWEULQJHGLVVH
WLORSK¡UMIYDQGO¡EVORYHQD

9DQGP\QGLJKHGHQVRSJDYHURPKDQGOHUGHVXGHQXGDUEHMGHOVHDIUHJXODWLYHUIRUYHGOLJHKROGHO
VHRJUHVWDXUHULQJDIRIIHQWOLJHYDQGO¡EVDPWNRQNUHWHQNHOWVDJVEHKDQGOLQJLIRUELQGHOVHPHG
YXUGHULQJDIUHJXOHULQJHWDEOHULQJ QGULQJRJEHQ\WWHOVHDIDQO JPY>$QNHU+7E
VLGH@

9DQGO¡EVUHJXODWLYHUHUGHWDGPLQLVWUDWLYHJUXQGODJIRUYDQGO¡EVP\QGLJKHGHQRJGHHQNHOWH
EHVWHPPHOVHUNDQY UHGLUHNWHELQGHQGHIRUHMHUQH<GHUOLJHUHHUUHJXODWLYHUQHHWFHQWUDOW
PLGGHOLYDUHWDJHOVHQDIPLOM¡P VVLJHKHQV\QKYLONHVLNUHVYHGHQDIYHMQLQJDIGLVVHRYHUIRU
YDQGDIOHGQLQJVLQWHUHVVHUQHMIYDQGO¡EVORYHQVWN9DQGO¡EVUHJXODWLYHUQHKDUEH
W\GQLQJIRUPHJHWVWRUHDUHDOHUGDYDQGO¡EHQHVWLOVWDQGLNNHNXQSnYLUNHUGHWLOJU QVHQGH
PDUNHUPHQRJVnSnYLUNHUG\UNQLQJVVLNNHUKHGHQSnDUHDOHUGHUOLJJHUO QJHUHY NIUDYDQGO¡
EHQH>6WUXNWXUGLUHNWRUDWHWIRU/DQGEUXJRJ)LVNHULVLGH@

'HVXGHQKDUYDQGP\QGLJKHGHQNRPSHWHQFHUWLOYHGHNVSURSULDWLRQDWJHQQHPI¡UHIRUDQVWDOW
QLQJHUHIWHUORYHQQnUDOPHQYHOOHWNU YHUGHWWHMIYDQGO¡EVORYHQVWN<GHUOLJHUH
HUYDQGP\QGLJKHGHQIRUSOLJWHWWLODWWLOYHMHEULQJHIRUOLJLVDJHURP¡NRQRPLVNHVS¡UJVPnO
YHGDIJ¡UHOVHUHIWHUYDQGO¡EVORYHQMIYDQGO¡EVORYHQVWN

9DQGP\QGLJKHGHQVDIJ¡UHOVHUNDQSnNODJHVWLO6NRYRJ1DWXUVW\UHOVHQHIWHUUHJOHUQHLYDQG
O¡EVORYHQNDS

5(*/(520$/0,1'(/,*%(1<77(/6(
,YDQGO¡EVORYHQNDSLWHOIDVWVOnVHQU NNHUHWWLJKHGHUWLOEHQ\WWHOVHDIYDQGO¡E8G
JDQJVSXQNWHWHUGRJDWGHUNU YHVWLOODGHOVHWLOEHQ\WWHOVHDIYDQGO¡EGRJERUWVHWIUDVHMODGV
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GU QLQJRJOLJQHQGHMIYDQGO¡EVORYHQRJ/RYHQIDVWV WWHULNNHHMHQGRPVUHWWHQ
WLOYDQGO¡EV¡HURJOLJQHQGH

QGULQJDIHNVLVWHUHQGHYDQGO¡ERJDQO JDIQ\HYDQGO¡ENU YHUWLOODGHOVHMIYDQGO¡EVORYHQ
VWN+HUYHGVLNUHVDWVDPWOLJHDIVWU¡PQLQJVLQWHUHVVHUYDUHWDJHVLIRUELQGHOVHPHG
QGULQJDIYDQGO¡EHQHVnOHGHVDWGHULNNHRSVWnURYHUVY¡PPHOVHULIRUELQGHOVHPHG QGULQ
JHURJOLJQHQGHDIYDQGO¡E'HWWHHUV UOLJYLJWLJWLIRUELQGHOVHPHGNXQVWLJWDQODJWHGU QLQJV
DQO JVRPHUGLPHQVLRQHUHWWLOHQEHVWHPWYDQGP QJGH>6WUXNWXUGLUHNWRUDWHWIRU/DQGEUXJRJ
)LVNHULVLGH@

-RUGEUXJVHUKYHUYHWKDUXPLGGHOEDUWUHWWLOGU QLQJSnHJHQHMHQGRPVDPWDIOHGQLQJDIYDQGMI
YDQGO¡EVORYHQ5HWWHQWLODIOHGQLQJRPIDWWHUGRJNXQDIOHGQLQJWLOYDQGO¡EGHUVW¡GHU
RSWLOHJHQHMHQGRP5HWWLJKHGHUQHJ OGHUGRJLNNHYDQGO¡EGHUXGHOXNNHQGHHUDQODJWWLOV U
OLJWIRUPnOHOOHUIRUHQEHVWHPWSHUVRQNUHGVMIYDQGO¡EVORYHQ

5HWWHQWLODWGU QHRPKDQGOHUEODJUXQGYDQGVV QNQLQJYHGDOPLQGHOLJXGJU¡IWQLQJRJGU 
QLQJPHGDIO¡EWLOEHVWnHQGHDIO¡E9HGGU QLQJNDQGHURSVWnIRUXUHQLQJVSUREOHPHUPHGRN
NHUKYRUIRUYDQGO¡EVORYHQLQGHKROGHUEHVWHPPHOVHUWLODWLP¡GHJnRNNHUJHQHUHNVHPSHOYLVL
VWNRJ2NNHUIRUXUHQLQJEHVWnUDIMHUQIRUELQGHOVHUGHUNDQIRUULQJHYDQGNYDOLWHWHQRJ
VNDGHG\UHRJSODQWHOLYHWVDPWPLOM¡P VVLJHUHNUHDWLYHRJHUKYHUYVP VVLJHLQWHUHVVHUNQ\W
WHWWLOYDQGO¡E>$QNHU+7EVLGH@

2NNHUORYHQKDUWLOIRUPnODWEHVN\WWHYDQGO¡EV¡HURJKDYHWPRGRNNHUJHQHUMIRNNHUORYHQ
0LGOHWWLOGHWWHHUDWGHULV UOLJWXGSHJHGHRNNHUSRWHQWLHOOHRPUnGHUNU YHVDPWV
UnGHWVWLOODGHOVHWLODWXGDUEHMGHJU¡IWQLQJVRJGU QLQJVSURMHNWHUMIRNNHUORYHQ'HW
WHJ OGHURJVn QGULQJUHSDUDWLRQRJYHGOLJHKROGHOVHDIHNVLVWHUHQGHGU Q

5HWWHQWLOGU QLQJHIWHUYDQGO¡EVORYHQKDUY UHWRPVWULGW'HWWHVNDOVHVLVDPPHQK Q
JHQPHGLV UPLOM¡EHVN\WWHOVHVORYHQGDGU QLQJRJDIOHGQLQJDIGU QYDQGNDQPHGI¡UHIRUX
UHQLQJLEHW\GHOLJJUDG'HWHUYHGK¡MHVWHUHWGRJVOnHWIDVWDWPLOM¡EHVN\WWHOVHVORYHQVEH
VWHPPHOVHULNNHNXQQHDQWDJHVDW QGUHSnDWGHUHIWHUYDQGO¡EVORYHQXPLGGHOEDUWHUUHWWLO
V GYDQOLJGU QLQJVRPOHGLDOPLQGHOLJODQGEUXJVGULIW

'<5.1,1*6)5,(%500(5
,ODQG]RQHQHUGHWLNNHWLOODGWDWIRUHWDJHG\UNQLQJMRUGEHKDQGOLQJSODQWQLQJVRPXGJDQJV
SXQNWDQEULQJHOVHDIKHJQRJRSI¡UHOVHQDIE\JQLQJHULHQEU PPHSnWRPHWHUODQJVQDWXUOL
JHHOOHULUHJLRQSODQHQK¡MWPnOVDWWHYDQGO¡ERJV¡HUMIYDQGO¡EVORYHQ'HWWHJ O
GHUGRJLNNHIRULVROHUHGHV¡HUXQGHUP)RUEXGGHWPRGMRUGEHKDQGOLQJRPIDWWHLNNH
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J¡GVNQLQJKYRUIRUGHWWHHUPXOLJWHNVHPSHOYLVSnJU VQLQJVDUHDOHU>$QNHU+7EVLGH
@

9DQGO¡EVP\QGLJKHGHQNDQLUHJXODWLYHUIRURIIHQWOLJHYDQGO¡EIDVWV WWHEUHGGHQDIGHWDUHDO
GHWHUQ¡GYHQGLJWDWUnGHRYHUYHGPDVNLQHOXGI¡UHOVHDIYHGOLJHKROGHOVHVDUEHMGHUMIYDQG
O¡EVORYHQVWN'HWWHHUHQVEHW\GHQGHPHGDWGHQG\UNQLQJVIULHEU PPHNDQ
YDULHUHULEUHGGHQnUGHWWHHUQ¡GYHQGLJWIRUGHPDVNLQHOOHYHGOLJHKROGHOVHVDUEHMGHU

%HVWHPPHOVHQRPGHG\UNQLQJVIULHEU PPHURSIDWWHVDIQRJOHLODQGEUXJVNUHGVHVRPVWUL
GHQGHPRGGHQJUXQGORYVVLNUHGHHMHQGRPVUHW'HWHULPLGOHUWLGIDVWVOnHWYHGK¡MHVWHUHWDW
EHVWHPPHOVHQHUHQHUVWDWQLQJVIULUHJXOHULQJGDGHUEODHUWDOHRPHWLQGJUHEDIULQJHLQWHQVL
WHWKYRUIRUGHULNNHHUWDOHRPHWHNVSURSULDWLYWLQGJUHELUnGLJKHGHQRYHUHMHQGRPPHQVDPW
DWLQGJUHEHWHUJHQHUHOWRJEHJUXQGHWLVDPIXQGVP VVLJHKHQV\Q'HWNDQGRJLNNHXGHOXNNHV
DWGHUHUXKHOGLJHODQGP QGGHUUDPPHVLVnGDQJUDGDWLQGJUHEHWLGHQNRQNUHWHVDJYLOOH
NXQQHKDYHHNVSURSULDWLYNDUDNWHU>$QNHU+7EVLGH@

%(6.<77(/6($)29(5)/$'(9$1'

0LOM¡EHVN\WWHOVHVORYHQLQGHKROGHUUHJOHURPNULQJRYHUIODGHYDQGVEHVN\WWHOVHLNDSLWHO
'HWWHLQGHKROGHUEODUHJOHURPNRPPXQDOEHVW\UHOVHQVXGDUEHMGQLQJDIVSLOGHYDQGVSODQHUMI
PLOM¡EHVN\WWHOVHVORYHQKYLONHWLNNHHULQWHUHVVDQWLGHQQHVDPPHQK QJ

9HGPLOM¡EHVN\WWHOVHVORYHQHUGHWIRUEXGWDWWLOI¡UHVWRIIHUGHUNDQIRUXUHQHYDQGHW
WLOYDQGO¡EV¡HURJKDYHWHOOHURSODJUHGHPVnOHGHVDWGHHUWLOIDUHIRUDWYDQGHWIRUXUHQHV'H
IOHVWHIRUKROGSnHQODQGEUXJVHMHQGRPYLOLQGHE UHHQULVLNRIRUIRUXUHQLQJDIRYHUIODGHYDQG
KYRUIRUGLVVHRJVnPnY UHRPIDWWHWDIPLOM¡EHVN\WWHOVHVORYHQ>$QNHU+7
VLGH@$OPLQGHOLJODQGEUXJVGULIWHUGRJVRPGHWHUWLOI OGHWYHGPLOM¡EHVN\WWHOVHVORYHQV
NDSLWHOLNNHRPIDWWHWDIPLOM¡EHVN\WWHOVHVORYHQVHOYRPJ\OOHDMOHP¡GGLQJVVDIW
PYHURPIDWWHWDIEHJUHEHWIRUXUHQHQGHVWRIIHU'HUIRUNU YHVGHWDWGHUVNDOY UHWDOHRP
K QGHOVHUXGRYHUDOPLQGHOLJODQGEUXJVGULIWHNVHPSHOYLVYHGXGW¡PQLQJDIJ\OOHEHKROGHUH
XW WKHGHURYHUO¡EPPIRUDWHWIRUXUHQLQJVIRUKROGNDQKHQI¡UHVXQGHUPLOM¡EHVN\WWHOVHVORYHQ
>$QNHU+7VLGH@

$PWVUnGHWNDQGRJJLYHWLOODGHOVHWLODWVSLOGHYDQGWLOI¡UHVYDQGO¡EV¡HUHOOHUKDYHWMIPLOM¡
EHVN\WWHOVHVORYHQ7LOVYDUHQGHNDQNRPPXQDOEHVW\UHOVHQJLYHWLOODGHOVHWLOXGOHG
QLQJDIVSLOGHYDQGIUDDQO JPHGHQNDSDFLWHWSnRSWLOSHUVRQ NYLYDOHQWHU

(UHQYLUNVRPKHGPHJHWIRUXUHQHQGHNDQGHUVWLOOHVNUDYRPUHQVQLQJDIVSLOGHYDQGLQGHQ
XGOHGQLQJLNORDNNHQ)XQJHUHHWVSLOGHYDQGVDQO JLNNHPLOM¡P VVLJWIRUVYDUOLJWRSI\OGHU
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HOOHUWLOJRGHVHUGHWLNNHNUDYHQHRPWLOODGHOVHYLONnUNQ\WWHWWLOHQWLOODGHOVHHOOHUNUDYWLOVSLO
GHYDQGVUHQVQLQJRJVSLOGHYDQGVSURMHNWHUHOOHUIRUXGV WQLQJHUIDVWVDWDIPLQLVWHUHQNDQDPWV
UnGHWSnE\GHDWGHUIRUHWDJHVGHQ¡GYHQGLJHIRUDQVWDOWQLQJHUWLOIRUEHGULQJHOOHUIRUQ\HOVHDI
DQO JJHWMIPLOM¡EHVN\WWHOVHVORYHQV.DQIRUXUHQLQJHQLNNHDIKM OSHVHOOHUPHGI¡UHU
GHQRYHUK QJHQGHDOYRUOLJIDUHIRUVXQGKHGHQNDQDPWVUnGHWQHGO JJHIRUEXGPRGIRUWVDW
GULIWDIDQO JJHW

'LVVHEHVWHPPHOVHUKDULNNHXGHOXNNHQGHPHQSULP UWIRNXVSnUHJXOHULQJDILQGXVWULHQVRJ
GHDOPLQGHOLJHERUJHUHVPLOM¡IRUKROG,PLGOHUWLGVWLOOHVGHUPHGJUXQGODJLPLOM¡EHVN\WWHOVHV
ORYHQRJVnHQU NNHNUDYWLOODQGEUXJHWGDGHWWHRJVnXGJ¡UHWPLOM¡SUREOHPJUXQGHWHUKYHU
YHWVDQYHQGHOVHDIKXVG\UJ¡GQLQJRJNXQVWJ¡GQLQJKYLONHWPHGI¡UHUHQULVLNRIRUQLWUDWIRUXUH
QLQJDIVnYHOJUXQGYDQGVRPRYHUIODGHYDQG'HWWHJ¡UHVJHQQHPKXVG\UJ¡GQLQJVEHNHQGWJ¡
UHOVHQVRPHUXGVWHGWSULP UWPHGKMHPPHOLPLOM¡EHVN\WWHOVHVORYHQV6HNDSLWHOIRU
HQ\GHUOLJHUHJHQQHPJDQJDIKXVG\UJ¡GQLQJVEHNHQGWJ¡UHOVHQ

,1'9,1',1*$)29(5)/$'(9$1'

9DQGIRUV\QLQJVORYHQVLNUHUDWYDQGIRUHNRPVWHUQHVXGQ\WWHOVHVNHUHIWHUHQVDPOHWDI
YHMQLQJDIEHIRONQLQJHQVRJHUKYHUYVOLYHWVEHKRYIRUWLOVWU NNHOLJRJJRGYDQGIRUV\QLQJPHG
HQVDPWLGLJVLNULQJDIQDWXURJPLOM¡LQWHUHVVHU>6WUXNWXUGLUHNWRUDWHWIRU/DQGEUXJRJ)LVNHUL
VLGH@,YDQGIRUV\QLQJVORYHQVWNGHILQHUHVRYHUIODGHYDQGVRPYDQGL
YDQGO¡EKHUXQGHUV¡HUGDPPHNDQDOHUU¡UODJWHYDQGO¡ERJGU QOHGQLQJHU

9DQGIRUV\QLQJVORYHQLQGHKROGHUEHVWHPPHOVHURPDWLQGYLQGLQJDIRYHUIODGHYDQGRJ
JUXQGYDQGLNNHPnVNHXGHQIRUXGJnHQGHWLOODGHOVHMIYDQGIRUV\QLQJVORYHQ(MHUH
DIYDQGO¡EVEUHGGHHUGRJXQGWDJHWIUDGHQQHEHVWHPPHOVHRJPnXGHQWLOODGHOVHLQGYLQGH
RYHUIODGHYDQGWLONUHDWXUYDQGLQJMIYDQGIRUV\QLQJVORYHQVWN

(QWLOODGHOVHWLOLQGYLQGLQJDIRYHUIODGHYDQGNDQK¡MVWPHGGHOHVIRUHWWLGVUXPSnWLnUMI
YDQGIRUV\QLQJVORYHQ0 QJGHQDIRYHUIODGHYDQGVNDOIUHPJnDIYDQGLQGYLQGLQJVWLO
ODGHOVHQDQI¡UWVRPYDQGP QJGHSUWLPH<GHUOLJHUHNDQWLOODGHOVHQLQGHKROGHRSO\VQLQJRP
PLQLPXPVYDQGI¡ULQJHOOHUPLQLPXPVYDQGVWDQGVRPDPWVUnGHWNDQNU YHRSUHWKROGWMIYDQG
IRUV\QLQJVORYHQVWN9HGWLOODGHOVHWLOLQGYLQGLQJDIRYHUIODGHYDQGWLOGDPEUXJ
VNDOGHUDOWLGRSUHWKROGHVHQQ UPHUHDQJLYHWPLQLPXPVYDQGI¡ULQJ

'HWHUPXOLJWDWHNVSURSULHUHUHWWLJKHGHURYHURYHUIODGHYDQGKYLVXGQ\WWHOVHQKYLOHUSnV UOLJ
DQNRPVWKYLVGHWHUWLOIRUGHOIRUHWRIIHQWOLJWYDQGIRUV\QLQJVDQO JHOOHUHWSULYDWDOPHQW
YDQGIRUV\QLQJVDQO JGDDOPHQYHOOHWNU YHUGHWRJGHUHUJLYHWWLOODGHOVHMIYDQGIRUV\QLQJV
ORYHQVWNQU
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<GHUOLJHUHLQGHKROGHUYDQGIRUV\QLQJVORYHQEHP\QGLJHOVHWLOPLQLVWHUHQVnGHQQHNDQIDVWV WWH
UHJOHURPNYDOLWHWHQDIRYHUIODGHYDQGRJJUXQGYDQGKYLVGHWWHVNDODQYHQGHVWLOYDQGLQGYLQ
GLQJVIRUPnOMIYDQGIRUV\QLQJVORYHQ

%(6.<77(/6(6205c'(5
1nUGHUJLYHVWLOODGHOVHWLOLQGYLQGLQJDIRYHUIODGHYDQGHIWHUYDQGIRUV\QLQJVORYHQ
HUGHWPXOLJWDWIDVWV WWHHWEHVN\WWHOVHVRPUnGHLQGHQIRUKYLONHWGHULNNHPnGULYHVYLUNVRP
KHGRSODJUHVVWRIIHUSURGXNWHURJPDWHULDOHUGHUNDQIRUXUHQHYDQGHWMIPLOM¡EHVN\WWHOVHVOR
YHQ,QGGUDJHOVHQDIEHVN\WWHOVHVRPUnGHWWLQJO\VHVHMHQGRPPHQIRUXGIRUDOOHDQ
GUHUHWWLJKHGHURYHUHMHQGRPPHQ$PWVUnGHWKDUGRJPXOLJKHGIRUDW QGUHEHVN\WWHOVHVRPUn
GHWRJWLOODGHHQNHOWHIRUKROGVRPHOOHUVHURPIDWWHWDIEHVN\WWHOVHQ

%HVN\WWHOVHQHIWHUPLOM¡EHVN\WWHOVHVORYHQHUPHUHRPIDWWHQGHHQGGHQWLOVYDUHQGH
EHVN\WWHOVHDIJUXQGYDQGGDRYHUIODGHYDQGUHODWLYWHUODQJWPHUHVnUEDUWRYHUIRUSnYLUNQLQJHU
DIIRUXUHQLQJVP VVLJDUW%HVN\WWHOVHQNDQGHUIRURPIDWWHIRUEXGPRGHUKYHUYVYLUNVRPKHGHU
KHUXQGHUODQGEUXJFDPSLQJSODGVHURJOLJQHQGHVDPWRSODJULQJDIVWRIIHUGHUNDQIRUXUHQH
YDQGO¡ERJOLJQHQGHLQGLUHNWHJHQQHPQHGVLYQLQJHOOHUDIO¡E>%MHUULQJ-HWDOVLGH
@%HVN\WWHOVHVRPUnGHUHIWHUPLOM¡EHVN\WWHOVHVORYHQNDQXGO¡VHHUVWDWQLQJ

%HVWHPPHOVHQLPLOM¡EHVN\WWHOVHVORYHQRPKDQGOHUGRJNXQRIIHQWOLJHYDQGIRUV\
QLQJVDQO JRJVNDOVHVLVDPPHQK QJPHGDWWLOODGHOVHUWLORIIHQWOLJHYDQGIRUV\QLQJVDQO JWLO
LQGYLQGLQJDIRYHUIODGHYDQGHUPHJHWVM OGQHGDYDQGIRUV\QLQJHQL'DQPDUNKRYHGVDJHOLJHU
EDVHUHWSnJUXQGYDQG>%MHUULQJ-HWDOVLGH@%HVWHPPHOVHQLQGHKROGHULQJHQUHW
QLQJVOLQLHUIRURPIDQJHWDIVnGDQQHEHVN\WWHOVHVRPUnGHUPHQRPUnGHWVNXOOHHIWHUHQWLGOLJHUH
UHJHOLYDQGIRUV\QLQJVORYHQNXQQHVWU NNHVLJVnODQJWLDIVWU¡PQLQJHQVO QJGHUHWQLQJ
VRPGHWHU¡QVNHOLJWGRJQRUPDOWRPIDWWHQGHDOOHGHWLOJU QVHQGHHMHQGRPPHLQGHQIRU
PHWHUIUDEUHGGHQ>%MHUULQJ-HWDOVLGHRJ@

<GHUOLJHUHNDQDPWVUnGHWPHGGHOHSnEXGHOOHUIRUEXGIRUDWXQGJnIDUHIRUIRUXUHQLQJDIRYHU
IODGHYDQGGHULQGYLQGHVPHGWLOODGHOVHHIWHUYDQGIRUV\QLQJVORYHQMIPLOM¡EHVN\W
WHOVHVORYHQVWN+HUXQGHUIRUEXGHOOHUIDVWV WWHOVHDIYLONnUIRUVHMODGVRJILVNHUL
'HQQHEHVWHPPHOVHRPKDQGOHUVnYHORIIHQWOLJHVRPSULYDWHYDQGIRUV\QLQJVDQO J

236$0/,1*

9DQGO¡EVORYHQKDUEHW\GQLQJIRUODQGEUXJHWGDORYHQVLNUHUDIOHGQLQJDIGU QRJRYHU
IODGHYDQG%HVN\WWHOVHQDIYDQGO¡EGHUYDUHWDJHUKHQV\QDIVnYHOG\UNQLQJVP VVLJVRPPLO
M¡P VVLJNDUDNWHURPKDQGOHUEODNRPSHWHQFHRJXGJLIWVIRUGHOLQJYHGOLJHKROGHOVHVSOLJW
WLOV\QRJNRQWUROIRUV¡HUYDQGO¡EJU¡IWHUGDPPHPP'HUVNHOQHVPHOOHPSULYDWHYDQGO¡E
RJRIIHQWOLJHYDQGO¡E$PWVUnGHWHUYDQGO¡EVP\QGLJKHGIRUGHDPWVOLJHYDQGO¡EPHQVNRP
PXQDOEHVW\UHOVHQHUIRUGHNRPPXQDOHVDPWGHSULYDWHYDQGO¡E9DQGP\QGLJKHGHQKDUEOD



.DSLWHO±2YHUIODGHYDQG

NRPSHWHQFHWLODWXGVWHGHWLOODGHOVHWLOEHQ\WWHOVH QGULQJHOOHUDQO JDIYDQGO¡EVDPWIRUHWD
JHHNVSURSULDWLRQWLORSI\OGHOVHDIORYHQKYLVGHWNU YHVDIDOPHQYHOOHW-RUGEUXJVHUKYHUYHW
KDUUHWWLOGU QLQJSnHJHQHMHQGRPRJDIOHGQLQJDIYDQG'HWWHRPKDQGOHUEODUHWWHQWLO
JUXQGYDQGVV QNQLQJWLOGHQIRUG\UNQLQJHQQ¡GYHQGLJHG\EGHYHGDOPLQGHOLJXGJU¡IWQLQJRJ
GU QLQJ

9DQGO¡EVORYHQLQGHKROGHU\GHUOLJHUHEHVWHPPHOVHRPDWGHWLNNHHUWLOODGWDWIRUHWDJH
EODG\UNQLQJMRUGEHKDQGOLQJSODQWQLQJVDPWRSI¡UHOVHDIE\JQLQJHULHQWRPHWHUEU PPH
IUDQDWXUOLJHHOOHULUHJLRQSODQHQK¡MWPnOVDWWHYDQGO¡ERJV¡HU'HWWHIRUEXGRPKDQGOHUGRJ
LNNHJ¡GVNQLQJKYRUIRUGHWWHHUWLOODGWHNVHPSHOYLVSnJU VQLQJVDUHDOHU%U PPHUQHVNDO
VLNUHPRGHURVLRQIUDWLOJU QVHQGHDUHDOHURJHUVDPWLGLJOHYHVWHGIRUG\URJSODQWHU<GHUOLJH
UHWLOJRGHVHUEU PPHUQHGHPLOM¡P VVLJHIRUKROGLYDQGO¡EHQHRJVLNUHUODQGEUXJHWVLQWHUHV
VHULYDQGO¡EHQHVDIOHGQLQJVHYQH

0LOM¡EHVN\WWHOVHVORYHQVLNUHUYDQGO¡EHQHVNYDOLWHWJHQQHPIRUEXGPRGDWWLOI¡UHIRUXUHQHQGH
VWRIIHUHOOHURSODJUHVnGDQQHVWRIIHUVnGHHUWLOIDUHIRUDWYDQGHWIRUXUHQHV)RNXVHUGRJKR
YHGVDJHOLJPHGIRNXVSnUHJXOHULQJDILQGXVWULHQVRJGHDOPLQGHOLJHERUJHUHVPLOM¡IRUKROG
$OPLQGHOLJODQGEUXJVGULIWHUGRJLNNHRPIDWWHWDIGLVVHIRUEXGKYRUIRUGLVVHEHVWHPPHOVHUNXQ
J OGHUIRUODQGEUXJVHUKYHUYHWYHGK QGHOVHUXGRYHUDOPLQGHOLJODQGEUXJVGULIWHNVHPSHOYLV
YHGW¡PQLQJDIJ\OOHEHKROGHUHXW WKHGHUVDPWRYHUO¡E/DQGEUXJHWVPLOM¡UHJXOHULQJIRUHWDJHV
PHGKMHPPHOLPLOM¡EHVN\WWHOVHVORYHQEODYHGKXVG\UJ¡GQLQJVEHNHQGWJ¡UHOVHQMIDIVQLW

9DQGIRUV\QLQJVORYHQVLNUHUDWGHUEDJXGQ\WWHOVHQDIYDQGIRUHNRPVWHUQHOLJJHUHQVDP
OHWSODQO JQLQJVDPWHQDIYHMQLQJDIEHIRONQLQJHQVRJHUKYHUYVOLYHWVEHKRYIRUYDQGIRUV\QLQJ
LWLOVWU NNHOLJNYDOLWHWRJP QJGHPHGHQVLNULQJDIQDWXURJPLOM¡LQWHUHVVHU/RYHQLQGHKRO
GHUEODEHVWHPPHOVHRPDWLQGYLQGLQJDIRYHUIODGHYDQGLNNHPnVNHXGHQIRUXGJnHQGHWLOOD
GHOVH'RJHUHMHUHDIYDQGO¡EVEUHGGHUGHULQGYLQGHURYHUIODGHYDQGWLONUHDWXUYDQGLQJLNNH
RPIDWWHWDIGHQQHEHVWHPPHOVH<GHUOLJHUHHUGHULYDQGIRUV\QLQJVORYHQKMHPPHOWLODWHNV
SURSULHUHUUHWWLJKHGHUWLORYHUIODGHYDQGKYLVGHWHUWLOIRUGHOIRUHWRIIHQWOLJWHOOHUHWSULYDWDO
PHQWYDQGIRUV\QLQJVDQO JKYLVGHUJLYHVWLOODGHOVHWLOGHWRJGHWHUNUDYIUDDOPHQYHOOHW

<GHUOLJHUHLQGHKROGHUPLOM¡EHVN\WWHOVHVORYHQEHVWHPPHOVHUGHUJLYHUPXOLJKHGIRUIDVW
V WWHOVHDIEHVN\WWHOVHVRPUnGHULIRUELQGHOVHPHGYDQGIRUV\QLQJVDQO JVLQGYLQGLQJDIRYHUIOD
GHYDQG2IIHQWOLJHYDQGIRUV\QLQJVDQO JWLOLQGYLQGLQJDIRYHUIODGHYDQGHUGRJVM OGQHGD
YDQGIRUV\QLQJHQL'DQPDUNKRYHGVDJHOLJHUEDVHUHWSnJUXQGYDQG'LVVHEHVWHPPHOVHUHUSD
UDOOHOOHPHGEHVWHPPHOVHUQHRPNULQJNLOGHSODGV]RQHURJI\VLVNHVLNNHUKHGV]RQHULIRUELQGHOVH
PHGLQGYLQGLQJDIJUXQGYDQGVHDIVQLW'RJnEQHUEHVWHPPHOVHUQHRSIRUHQPHUHRPIDW
WHQGHEHVN\WWHOVHGDRYHUIODGHYDQGHUUHODWLYWHUODQJWPHUHPRGWDJHOLJWRYHUIRUSnYLUNQLQJHU
DIIRUXUHQLQJVP VVLJDUW
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6HOYRPJUXQGYDQGHU\GHUVWVnUEDUWPRGIRUXUHQLQJKDUGHWWHKRYHGVDJHOLJWLNNHNRQVHNYHQVHU
IRUODQGEUXJHWYHGUHJXOHULQJHQLPLOM¡EHVN\WWHOVHVORYHQYDQGO¡EVORYHQRJYDQGIRUV\QLQJVOR
YHQGDODQGEUXJVHUKYHUYHWPLOM¡UHJXOHUHVJHQQHPEODKXVG\UJ¡GQLQJVEHNHQGWJ¡UHOVHQRJ
PLOM¡JRGNHQGHOVHQVHNDSLWHORJ

'\UNQLQJVIULHEU PPHUODQJVQDWXUOLJHHOOHULUHJLRQSODQHQK¡MWPnOVDWWHYDQGO¡ERJV¡HUNDQ
LHWYLVWRPIDQJSnYLUNHGULIWHQDIODQGEUXJVMRUGHU)RUEXGGHWRPKDQGOHUEODMRUGEHKDQGOLQJ
SODQWQLQJVDPWRSI¡UHOVHDIE\JQLQJHU'HWWHHUHQVEHW\GHQGHPHGDWGHWLNNHHUWLOODGWIRU
ODQGPDQGHQDWG\UNHMRUGHQHOOHURSI¡UHE\JQLQJHULQGHQIRUWRPHWHUIUDHWYDQGO¡E6HOYRP
K¡MHVWHUHWYXUGHUHUDWGHUHUWDOHRPHWJHQHUHOWLQGJUHEDIULQJHLQWHQVLWHWVRPHUEHJUXQGHWL
VDPIXQGVP VVLJHKHQV\QRJDWGHULNNHHUWDOHRPHNVSURSULDWLRQNDQLQGJUHEHWLV UOLJHWLO
I OGHKDYHNRQVHNYHQVHUIRUGHQHQNHOWHODQGEUXJVHMHQGRP)RUEXGGHWRPKDQGOHUGRJLNNH
J¡GVNQLQJKYRUIRUGHWWHHUPXOLJWHNVHPSHOYLVSnJU VQLQJVDUHDOHU

)RUEXGLPLOM¡EHVN\WWHOVHVORYHQNDSLWHOEODRPNULQJWLOI¡UVOHQDIVWRIIHUGHUNDQIRUX
UHQHWLOV¡HUYDQGO¡ERJKDYHWIRNXVHUHUKRYHGVDJHOLJSnUHJXOHULQJDIYLUNVRPKHGHURJERU
JHUHVPLOM¡IRUKROGKYRUIRUDOPLQGHOLJODQGEUXJVGULIWLNNHHURPIDWWHWDIGHWWH'HUIRUInUNDSL
WHONXQEHW\GQLQJIRUODQGEUXJVHUKYHUYHWYHGK QGHOVHUXGRYHUGHQDOPLQGHOLJHODQGEUXJV
GULIW

<GHUOLJHUHLQGHKROGHUPLOM¡EHVN\WWHOVHVORYHQEHVWHPPHOVHUGHUJ¡UGHWPXOLJWDWIDVW
O JJHEHVN\WWHOVHV]RQHULIRUELQGHOVHPHGYDQGLQGYLQGLQJDIRYHUIODGHYDQG'LVVHEHVWHPPHO
VHUNDQInNRQVHNYHQVHUIRUODQGEUXJVHUKYHUYHWVORYOLJWHWDEOHUHGHDQYHQGHOVHDIMRUGHUVDPW
RSI¡UVHODIE\JQLQJHUGDGHWHUPXOLJWDWIRUE\GHEODYLUNVRPKHGHUGHUNDQIRUXUHQHYDQGHW
KHUXQGHUODQGEUXJL]RQHURPNULQJV¡HURJnHU'HWHUGRJNXQIUD6M OV¡RJ+DUDOGVWHG6¡
RIIHQWOLJHYDQGIRUV\QLQJVDQO JLQGYLQGHURYHUIODGHYDQGGDYDQGIRUV\QLQJHQL'DQPDUNKR
YHGVDJHOLJHUEDVHUHWSnJUXQGYDQGKYRUIRUGHWNXQGUHMHUVLJRPQRJOHInRPUnGHUKYRUIRU
GLVVHEHVWHPPHOVHULNNHSnYLUNHUODQGEUXJVHUKYHUYHWVRPHQKHOKHG




MILJØREGULERING
ANALYSENS 4. DEL
Analysens fjerde del omhandler reguleringen af landbrugserhvervets gødningshåndtering og
bygningslokalisering. Fokus er her på helt konkrete redskaber, der anvendes i forbindelse med
reguleringen af landbrugserhvervet, hvad angår miljø, natur og nabohensyn. Dette håndteres
hovedsageligt gennem husdyrgødningsbekendtgørelsen, VVM og miljøgodkendelsen.
Reguleringen ved husdyrbekendtgørelsen omfatter generelle bestemmelser om opbevaringskapacitet, udbringning, samt afstande til naboer og lignende. Miljøgodkendelsen samt vurderingen af virkninger på miljøet, omfatter en mere konkret regulering, og henvender sig udelukkende til den del af landbrugserhvervet som forurener det overordnede miljø såvel som nærmiljøet.
Husdyrgødningsbekendtgørelsens regler er gældende for husdyrbrug med en kapacitet over 15
DE. For større husdyrbrug, dvs. husdyrbrug med en kapacitet der som udgangspunkt er over
250 DE, er det reglerne om miljøgodkendelse der finder anvendelse, se kapitel 15. Endvidere
findes reglerne om VVM for større enkeltanlæg der kan påvirke miljøet i væsentlig grad. I forbindelse med landbrug gælder VVM-reglerne bl.a. for husdyrbrug over 250 DE, se yderligere
kapitel 16.
Fokus er særligt på hvordan disse forskellige virkemidler fungerer og varetager reguleringen af
landbruget, i forhold til naboejendomme, natur og miljø.
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+XVG\UJ¡GQLQJVEHNHQGWJ¡UHOVHQHUXGVWHGWPHGKMHPPHOLPLOM¡EHVN\WWHOVHVORYHQ+XV
G\UJ¡GQLQJVEHNHQGWJ¡UHOVHQKDUWLOIRUPnODWEHJU QVHIRUXUHQLQJRJJHQHUIUDHUKYHUYVP V
VLJG\UHKROGLIRUKROGWLOPLOM¡HWRJQDERHU+XVG\UJ¡GQLQJVEHNHQGWJ¡UHOVHQRPKDQGOHUEOD
SURGXNWLRQRSEHYDULQJRJDQYHQGHOVHDIKXVG\UJ¡GQLQJRJHQVLODJHPYMIKXVG\UJ¡GQLQJV
EHNHQGWJ¡UHOVHQVWN

,KXVG\UJ¡GQLQJVEHNHQGWJ¡UHOVHQNDQGHUVRQGUHVPHOOHPGHUHJOHUGHUYHGU¡UHUKXVG\UKRO
GHWVORNDOLVHULQJRJNDSDFLWHWGYVDIVWDQGV±RJRSEHYDULQJVNUDYVDPWGHUHJOHUGHUYHGU¡UHU
GHQXPLGGHOEDUHXGEULQJQLQJDIKXVG\UJ¡GQLQJSnPDUNHUQHGYVXGEULQJQLQJVNUDY5HJOHUQH
VNDOVLNUHHWIRUQXIWLJWXGJDQJVSXQNWIRUDWPLQGVNHIRUXUHQLQJHQPHGJ¡GQLQJVVWRIIHUVnYHOL
VWDOGHQVRPSnPDUNHUQH>$QNHU+7VLGH@

'HQPDUWVEOHYGHUIRUHWDJHWHQU NNH QGULQJHURJWLOI¡MHOVHULKXVG\UJ¡GQLQJVEH
NHQGWJ¡UHOVHQ'LVVHEHVWnUKRYHGVDJHOLJWDIVN USHQGHDIVWDQGVNUDYLIRUELQGHOVHPHGDI
KXVG\UEUXJHWVSODFHULQJDIVWDOGDQO JRJJ\OOHEHKROGHUHPY6N USHOVHUQHHUKRYHGVDJHOLJW
JHQQHPI¡UWSnEDJJUXQGDIHQUHGHJ¡UHOVHIUDQDERJHQHXGYDOJHWGHUKDUDQEHIDOHW QGULQJHUL
IRUKROGWLOQDEREHERHOVHPYDIKHQV\QWLOEHGUHEHVN\WWHOVHDILV UHQNHOWOLJJHQGHQDERHMHQ
GRPPH>1DERJHQHXGYDOJHWVLGH@

+HQVLJWHQPHGGHWWHDIVQLWHUDWIDVWO JJHNUDYYHGU¡UHQGHORNDOLVHULQJHQDIODQGEUXJVHUKYHU
YHWKHUXQGHUGHQ\HDIVWDQGVNUDYVDPWGHNUDYGHUYHGU¡UHURSEHYDULQJRJXGEULQJQLQJDI
KXVG\UJ¡GQLQJ

$)67$1'6.5$9

9HGORNDOLVHULQJDIKXVG\UEUXJLIRUKROGWLOQDERHMHQGRPPHPYHUGHUYLVVHDIVWDQGVNUDYGHU
VNDORYHUKROGHVGDKXVG\UEUXJHWHUIRUEXQGHWPHGYLVVHJHQHULIRUPDIIOXHUVW¡MOXJWDP
PRQLDNIRUGDPSQLQJPY$IVWDQGVNUDYHQHJ OGHUIRUDOOHW\SHUHUKYHUYVP VVLJWG\UHKROGGHU
KDUPHUHHQG'(MIKXVG\UJ¡GQLQJVEHNHQGWJ¡UHOVHQVWN'RJJ OGHUNUDYHQH
LNNHIRUKXVG\UEUXJPHGPHUHHQG'(GDGLVVHNU YHUHQPLOM¡JRGNHQGHOVHVHNDSLWHO
'HWHUGRJLNNHPXOLJWLPLOM¡JRGNHQGHOVHQDWIDVWV WWHOHPSHOLJHUHNUDYHQGNUDYHQHL
KXVG\UJ¡GQLQJVEHNHQGWJ¡UHOVHQ>$QNHU+7VLGH@

(WDEOHULQJDIHUKYHUYVP VVLJWG\UHKROGKHUXQGHUVWDOGHRJOLJQHQGHJ¡GQLQJVRSEHYDULQJVDQ
O JVDPWXGYLGHOVHRJ QGULQJHUDIHNVLVWHUHQGHG\UHKROGVRPPHGI¡UHUHQIRU¡JHWIRUXUH
QLQJWLOODGHOVHVLNNHL




* OGHUIRUVYLQRJIMHUNU 
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• (NVLVWHUHQGHHOOHUIUHPWLGLJHE\]RQHHOOHUVRPPHUKXVRPUnGHULI¡OJHNRPPXQHSODQHQV
UDPPHGHO
• RPUnGHULODQG]RQHGHULHQORNDOSODQHUXGODJWWLOEROLJIRUPnOEODQGHWHUKYHUYRJER
OLJHOOHUWLORIIHQWOLJHIRUPnO
• HQDIVWDQGSnPLQGUHHQGPHWHUIUDGHWRRYHQVWnHQGHSXQNWHUVRPUnGHUVDPWL
• HQDIVWDQGSnPLQGUHHQGPHWHUIUDQDEREHERHOVH>+XVG\UJ¡GQLQJVEHNHQGWJ¡UHOVHQ
VWN@

'HWRVLGVWHDIVWDQGVNUDYHUEOHYHWWLOI¡MHWLIRUELQGHOVHPHG QGULQJHUQHWLOKXVG\UJ¡GQLQJV
EHNHQGWJ¡UHOVHQ'HWWHHUHQVEHW\GHQGHPHGDWGHUHUEOHYHWLQGI¡UWHQPIRU
EXGV]RQHKYRUGHUEODLNNHPnVNHQ\HWDEOHULQJXGYLGHOVHHOOHU QGULQJGHUPHGI¡UHUIRUX
UHQLQJLIRUKROGWLOHNVLVWHUHQGHHOOHUIUHPWLGLJE\]RQHHOOHUVRPPHUKXVRPUnGH

'HUVNDOLQGKHQWHVJRGNHQGHOVHWLOORNDOLVHULQJDIKXVG\UEUXJPHGPHUHHQG'(KYLVDI
VWDQGHQHHUPLQGUHHQG
• PHWHUWLOHMHQGRPPHGHUOLJJHULQGHQIRUHQVDPOHWEHE\JJHOVHLODQG]RQHQ
• PHWHUWLOHNVLVWHUHQGHHOOHULI¡OJHNRPPXQHSODQHQVUDPPHGHOIUHPWLGLJHE\]RQH
HOOHUVRPPHUKXVRPUnGHUHOOHU
• PHWHUWLOODQG]RQHRPUnGHORNDOSODQODJWWLOEROLJIRUPnOPY>+XVG\UJ¡GQLQJVEH
NHQGWJ¡UHOVHQVWN@

'HUNU YHVOLJHOHGHVJRGNHQGHOVHWLOORNDOLVHULQJDIKXVG\UEUXJPHGPHUHHQG'(KYLV
GHUWLOQDEREHERHOVHVRPKDUHQDQGHQHMHUHQGGULIWVKHUUHQRJVRPLNNHHUEHOLJJHQGHSnHQ
HMHQGRPPHGODQGEUXJVSOLJWHUPLQGUHHQGPHWHUMIKXVG\UJ¡GQLQJVEHNHQGWJ¡UHOVHQ
VWN

$IVWDQGVNUDYHQHKDUEHW\GQLQJYHGHWDEOHULQJXGYLGHOVHHOOHU QGULQJDIKXVG\UEUXJLGHW
HWDEOHULQJVRPLQGHQIRUGLVVHVRPXGJDQJVSXQNWNU YHUNRPPXQHQVJRGNHQGHOVHMIKXV
G\UJ¡GQLQJVEHNHQGWJ¡UHOVHQVWN'HWWHJ OGHULNNHNXQE\JQLQJVP VVLJH QGULQ
JHUPHQRJVnXGYLGHOVHDIKXVG\UEUXJLQGHQIRUGHHNVLVWHUHQGHE\JQLQJVUDPPHU8GYLGHOVH
HOOHU QGULQJGHULNNHPHGI¡UHUIRU¡JHWIRUXUHQLQJNDQVNHXGHQWLOODGHOVHMIKXVG\UJ¡G
QLQJVEHNHQGWJ¡UHOVHQVWN8GYLGHOVHHOOHU QGULQJHUVNDOIRUVnYHOVWDOGDQO JRJ
J¡GQLQJVRSEHYDULQJVDQO JPYGRJDOWLGDQPHOGHVWLONRPPXQHQMIKXVG\UJ¡GQLQJVEH
NHQGWJ¡UHOVHQRJ





9HGHQVDPOHWEHE\JJHOVHIRUVWnVLI¡OJHKXVG\UJ¡GQLQJVEHNHQGWJ¡UHOVHQVWNQUHWRPUnGHKYRU
GHULQGHQIRUPHWHUIUDODQGEUXJVHMHQGRPPHQVEHE\JJHOVHPYOLJJHUEHERHOVHVE\JQLQJHUIRUPHUHHQGILUH
DQGUHHMHQGRPPH



.DSLWHO+XVG\UJ¡GQLQJVEHNHQGWJ¡UHOVHQ

(WDEOHULQJXGYLGHOVHHOOHU QGULQJHUDIKXVG\UEUXJXGHQIRUGHDQJLYQHDIVWDQGHNDQVNHXGHQ
JRGNHQGHOVHMIKXVG\UJ¡GQLQJVEHNHQGWJ¡UHOVHQVWNVnIUHPWNRPPXQDOEHVW\UHO
VHQLNNHKDUJMRUWLQGVLJHOVHLQGHQWRXJHUHIWHUDQPHOGHOVHQ

'HUHU\GHUOLJHUHIDVWVDWHQU NNHDIVWDQGVNUDYIRUSODFHULQJDIVWDOGHRJOLJQHQGHLQGUHWQLQJHU
WLOG\UP¡GGLQJHURJnEQHEHKROGHUHWLOKXVG\UJ¡GQLQJMIKXVG\UJ¡GQLQJVEHNHQGWJ¡UHOVHQ
VWN'LVVHNUDYHUVRPI¡OJHQGH
• PHWHUWLOHQNHOWYDQGLQGYLQGLQJVDQO J
• PHWHUWLOI OOHVYDQGLQGYLQGLQJVDQO J
• PHWHUWLOYDQGO¡EKHUXQGHUGU QRJV¡HU
• PHWHUWLORIIHQWOLJYHMRJSULYDWI OOHVYHM
• PHWHUWLOOHYQHGVPLGGHOYLUNVRPKHG
• PHWHUWLOEHERHOVHSnVDPPHHMHQGRPRJ
• PHWHUWLOQDERVNHO

(QVLODJHRSODJHQVLODJHEHKROGHUHRJOXNNHGHEHKROGHUHWLOKXVG\UJ¡GQLQJVDPWEHKROGHUHWLO
VSLOGHYDQGVNDORSI\OGHDIVWDQGVNUDYHQHMIKXVG\UJ¡GQLQJVEHNHQGWJ¡UHOVHQVWN
GRJPHGXQGWDJHOVHDINUDYHWRPHQDIVWDQGSnPHWHUWLOEHERHOVHSnVDPPHQHMHQGRPMI
KXVG\UJ¡GQLQJVEHNHQGWJ¡UHOVHQVWN

'HWHUPXOLJWDWGLVSHQVHUHIUDDIVWDQGHQHKYLVGHWLNNHHUPXOLJWDWRYHUKROGHGHPMIKXVG\U
J¡GQLQJVEHNHQGWJ¡UHOVHQVWN,IRUELQGHOVHPHGVnGDQQHGLVSHQVDWLRQHUNDQGHU
IDVWV WWHVYLONnUIRULQGUHWQLQJRJGULIWVnOHGHVDWGHULNNHRSVWnUY VHQWOLJHXOHPSHUJHQHU
HOOHUIRUXUHQLQJDIRPJLYHOVHUQH9HGGLVSHQVDWLRQLUHODWLRQWLOHQNHOWHOOHUI OOHVYDQGLQGYLQ
GLQJVDQO JVDPWLUHODWLRQWLOYDQGO¡EVNDOGHUIDVWV WWHVYLONnUIRULQGUHWQLQJRJGULIWMIKXV
G\UJ¡GQLQJVEHNHQGWJ¡UHOVHQVWN

.RPPXQDOEHVW\UHOVHQKDUKMHPPHOWLODWSnE\GHDWDQO JJHWVNDOSODFHUHVPHUHKHQVLJWVP V
VLJWGYVKYRUGHQ YQWHDIVWDQGHLNNHYLOPHGI¡UHHQWLOVWU NNHOLJVLNNHUKHGPRGLNNH
XY VHQWOLJHJHQHURJIRUXUHQLQJMIKXVG\UJ¡GQLQJVEHNHQGWJ¡UHOVHQVWN

<GHUPHUHHUGHURJVnNUDYIRULQGUHWQLQJDIVWDOGHPYVnOHGHVDWIRUXUHQLQJDIJUXQGYDQGRJ
RYHUIODGHYDQGLNNHILQGHUVWHGMIKXVG\UJ¡GQLQJVEHNHQGWJ¡UHOVHQ'HWWHHUEODHQV
EHW\GHQGHPHGDWDIO¡EIUDE\JQLQJHURJOLJQHQGHVNDOOHGHVWLOHQDMOHEHKROGHU

23%(9$5,1*6.5$9

2SEHYDULQJVNDSDFLWHWHQVNDOY UHWLOVWU NNHOLJWLODWODQGPDQGHQNDQVLNUHHQXGEULQJQLQJL
RYHUHQVVWHPPHOVHPHGUHJOHUQHLKXVG\UJ¡GQLQJVEHNHQGWJ¡UHOVHQNDSLWHOVDPWWLODW
XGQ\WWHOVHQDIKXVG\UJ¡GQLQJHQVQ ULQJVVWRILQGKROGRSI\OGHUNUDYHQHLJ¡GQLQJVORYHQMIKXV
G\UJ¡GQLQJVEHNHQGWJ¡UHOVHQVWN'HUVNDOY UHHQNDSDFLWHWWLOPLQLPXPVHNV
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PnQHGHUMIKXVG\UJ¡GQLQJVEHNHQGWJ¡UHOVHQVWNRJ.DSDFLWHWVNUDYHWNDQY UH
Q UPHUHVSHFLILFHUHWLYLONnUHQHLIRUELQGHOVHPHGHQPLOM¡JRGNHQGHOVH>$QNHU+7
VLGH@

/DQGPDQGHQKDULNNHPXOLJKHGIRUDWRSQnGLVSHQVDWLRQIUDNUDYHWRPRSEHYDULQJVNDSDFLWHW
PHQKDUPXOLJKHGIRUDWRSI\OGHNUDYHWYHGLQGJnHOVHDIVNULIWOLJHJ\OOHHOOHURSEHYDULQJVDIWD
OHURPOHYHULQJDIRYHUVN\GHQGHKXVG\UJ¡GQLQJWLOHQDQGHQHMHQGRPHOOHUHWI OOHVELRJDVDQ
O JPYMIKXVG\UJ¡GQLQJVEHNHQGWJ¡UHOVHQVWN6nGDQQHDIWDOHUVNDOKDYHHQYD
ULJKHGDIPLQGVWIHPnU

,IRUELQGHOVHPHGPnGHQKYRUSnKXVG\UJ¡GQLQJRSEHYDUHVHUGHUIDVWVDWHQU NNHNUDYVRP
HNVLQGUHWQLQJRJRYHUG NQLQJDIJ\OOHEHKROGHUHKYLONHWVNDOY UHPHGWLODWEHJU QVHIRU
GDPSQLQJRJXGVOLSLIO\GHQGHIRUP.UDYHQHWLOVLJWHURJVnDWPLQGVNHULVLNRHQIRUXKHOG>$Q
NHU+7VLGH@

8'%5,1*1,1*6.5$9

5HJOHUQHRPDQYHQGHOVHDIKXVG\UJ¡GQLQJRJHQVLODJHVDIWILQGHVLKXVG\UJ¡GQLQJVEHNHQGWJ¡
UHOVHQNDSLWHO)RUPnOHWPHGUHJOHUQHHUDWEHJU QVHIRUXUHQLQJHQDIRYHUIODGHYDQG
JUXQGYDQGRJOXIWPHGQ ULQJVVDOWHRJRUJDQLVNVWRIRJHUVWDWWHGHUHJOHUVRPGHWDOPLQGHOLJH
ODQGEUXJHUXQGWDJHWIUDLPLOM¡EHVN\WWHOVHVORYHQRJVHNDSLWHORJ

,IRUELQGHOVHPHGXGEULQJQLQJDIKXVG\UJ¡GQLQJKDUKDUPRQLNUDYHWRJVnHQYLJWLJIXQNWLRQGD
GHWWHVLNUHUDWGHUWLOHWKYHUWG\UHKROGHUUnGLJKHGRYHUGHIRUQ¡GQHDUHDOHUWLOXGEULQJQLQJHQDI
KXVG\UJ¡GQLQJ

'HUDQJLYHVLKXVG\UJ¡GQLQJVEHNHQGWJ¡UHOVHQDWKXVG\UJ¡GQLQJPYGHUWLOI¡UHV
MRUGNXQPnDQYHQGHVWLOJ¡GQLQJVIRUPnO+HQVLJWHQPHGGHQQHEHVWHPPHOVHHUDWVLNUHHQ
KHQVLJWVP VVLJDQYHQGHOVHDIKXVG\UJ¡GQLQJ>$QNHU+7VLGH@

'HPHUHVSHFLILNNHXGEULQJQLQJVNUDYRPKDQGOHUWLGVSXQNWHURJPHWRGHUIRUXGEULQJQLQJKYLO
NHWEnGHVLJWHUSnPLOM¡EHVN\WWHOVHRJPRGDWPLQGVNHQDERJHQHUMIKXVG\UJ¡GQLQJVEHNHQGW
J¡UHOVHQ8GIUDEHWUDJWQLQJHURPQDERJHQHUPYHUGHWIDVWVDWDWGHULNNHPn
VNHXGEULQJQLQJDIJ\OOHSnDUHDOHUGHUOLJJHUPHUHHQGPHWHUIUDE\]RQHUVRPPHUKXVRP
UnGHUHOOHUODQG]RQHRPUnGHUGHUHUORNDOSODQODJWWLOEROLJIRUPnOSnO¡UGDJHV¡QGDJHVDPWKHO
OLJGDJHMIKXVG\UJ¡GQLQJVEHNHQGWJ¡UHOVHQVWN/LJHOHGHVHUIDVWVDWNUDYRPWLGV
SXQNWHUKYRUODQGPDQGHQPnXGEULQJHIDVWRJIO\GHQGHKXVG\UJ¡GQLQJVDPWHQVLODJHVDIWSn
VLQHMRUGHU

8GEULQJQLQJHQDIKXVG\UJ¡GQLQJHQVLODJHVDIWRJVSLOGHYDQGPnLNNHVNHSnHQVnGDQPnGHRJ
SnVnGDQQHDUHDOHUDWGHUHUIDUHIRUDWJ¡GQLQJHQHQVLODJHVDIWHOOHUVSLOGHYDQGHWVWU¡PPHUWLO
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V¡HUHOOHUYDQGO¡EKHUXQGHUGU QYHGW¡EUXGHOOHUUHJQVN\OMIKXVG\UJ¡GQLQJVEHNHQGWJ¡UHO
VHQVWN

236$0/,1*

+XVG\UJ¡GQLQJVEHNHQGWJ¡UHOVHQIDVWV WWHUUHJOHUIRUHUKYHUYVP VVLJWG\UHKROGPHGND
SDFLWHWRYHU'(2YHUVWLJHUKXVG\UKROGHWVNDSDFLWHWPHUHHQG'(IDVWV WWHVUHJOHUIRU
GHWWHJHQQHPHQSOLJWLJPLOM¡JRGNHQGHOVH'RJNDQNUDYHQHLPLOM¡JRGNHQGHOVHQDOGULJY UH
OHPSHOLJHUHHQGNUDYHQHIDVWVDWLKXVG\UJ¡GQLQJVEHNHQGWJ¡UHOVHQ

,KXVG\UJ¡GQLQJVEHNHQGWJ¡UHOVHQIDVWV WWHVDWHWDEOHULQJDIHUKYHUYVP VVLJWG\UHKROGKHUXQ
GHUVWDOGHJ¡GQLQJVRSEHYDULQJVDQO JVDPWXGYLGHOVHHOOHU QGULQJDIHNVLVWHUHQGHG\UHKROG
GHUPHGI¡UHUHQIRU¡JHWIRUXUHQLQJLNNHHUWLOODGWLQGHQIRUPHWHUIUDQDEREHERHOVHVDPW
HNVLVWHUHQGHHOOHUIUHPWLGLJE\]RQHHOOHUVRPPHUKXVRPUnGH'HUVNDOGRJLQGKHQWHVWLOODGHOVH
DIORNDOLVHULQJHQDIKXVG\UEUXJKYLVDIVWDQGHQHUPLQGUHHQGPHWHUWLOVDPOHWEHE\JJHOVH
RJOLJQHQGH<GHUOLJHUHNU YHVHQWLOODGHOVHWLOORNDOLVHULQJDIKXVG\UEUXJPHGPHUHHQG
'(KYLVGHUHUXQGHUPHWHUWLOHQQDEREHERHOVHSnHQHMHQGRPVRPLNNHHUSnODJWODQG
EUXJVSOLJW

'HUHUOLJHOHGHVIDVWVDWHQU NNHDIVWDQGVNUDYYHGU¡UHQGHSODFHULQJHQDIVWDOGHP¡GGLQJHURJ
nEQHEHKROGHUHWLOKXVG\UJ¡GQLQJLIRUKROGWLOYDQGLQGYLQGLQJVDQO JEHERHOVHSnVDPPH
HMHQGRPYHMHRJQDERVNHOPY'HUNDQGRJGLVSHQVHUHVIUDGLVVH'HUXGRYHUKDUNRPPXQDO
EHVW\UHOVHQHQKMHPPHOWLODWSnE\GHDWDQO JJHWVNDOSODFHUHVPHUHKHQVLJWVP VVLJWVnOHGHV
DWGHULNNHRSVWnUY VHQWOLJHJHQHUHOOHUIRUXUHQLQJDIRPJLYHOVHUQH

9HGRSEHYDULQJHQDIKXVG\UJ¡GQLQJHQJ OGHUNUDYRPHQYLVRSEHYDULQJVNDSDFLWHWVnOHGHVDW
XGEULQJQLQJHQNDQWLOSDVVHVPLOM¡NUDYPY6HOYHPnGHQKYRUSnKXVG\UJ¡GQLQJHQRSEHYDUHV
HURJVnUHJXOHUHWGDGHQQHKDULQGIO\GHOVHSnEHJU QVQLQJHQDIXGVOLS

8GEULQJQLQJDIKXVG\UJ¡GQLQJHURJVnUHJXOHUHWPHGKHQV\QWLOYDOJDIWLGVSXQNWHURJPHWR
GHU'HWWHVLJWHUSnDWEHVN\WWHPLOM¡HWVDPWPLQGVNHQDERJHQHU

985'(5,1*

)RUPnOHWPHGKXVG\UJ¡GQLQJVEHNHQGWJ¡UHOVHQHUDWVNDEHHQUDPPHIRUODQGEUXJVHUKYHUYHWV
SURGXNWLRQDQYHQGHOVHRJRSEHYDULQJDIJ\OOHRJSnGHQPnGHNRQWUROOHUHODQGEUXJHWSnWURGV
DIODQGEUXJVHUKYHUYHWVIULKHGLODQG]RQHQVDPWDWPLQGVNHJHQHUIRUQDERHUQHRJIRUXUHQLQJHQ
DIPLOM¡HW'HWWHHUHQVEHW\GHQGHPHGDWKXVG\UEHNHQGWJ¡UHOVHQVUHJOHUXGHOXNNHQGHIDVWO J
JHUUDPPHUIRUODQGEUXJVHUKYHUYHWRJLNNHGLUHNWHKDULQGIO\GHOVHSnORNDOLVHULQJHQDIQ\H
EHGULIWHUPHGDQLPDOVNSURGXNWLRQLODQG]RQHQ
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+XVG\UJ¡GQLQJVEHNHQGWJ¡UHOVHQIDVWV WWHUHQU NNHDIVWDQGVNUDYGHUVNDORYHUKROGHVYHG
HWDEOHULQJXGYLGHOVHHOOHU QGULQJDIKXVG\UEUXJ'LVVHKDUVWRULQGIO\GHOVHSnODQGEUXJVHU
KYHUYHWEODYHGORNDOLVHULQJDIODQGEUXJVE\JQLQJHUVDPWYHGXGYLGHOVHURJ QGULQJHUDIHN
VLVWHUHQGHG\UHKROGLIRUKROGWLOHNVHPSHOYLVQDERVNHORJEHE\JJHOVHEHOLJJHQGHSnHQHMHQ
GRPXGHQODQGEUXJVSOLJW.UDYHQHKDUEODLQGIO\GHOVHSnQ\HWDEOHULQJDIKXVG\USURGXNWLRQV
DQO JRJXGYLGHOVHDIKXVG\UEUXJLQGHQIRUHNVLVWHUHQGHE\JQLQJVUDPPHULIRUKROGWLOJHQHDI
EODYDQGPLOM¡HWRJQDERHU

'HWVNDOLGHQQHIRUELQGHOVHSnSHJHVDWWHNQRORJLHQNDQY UHPHGWLODWO¡VHGLVVHSUREOHPHU
HNVHPSHOYLVXGEULQJQLQJDIQ ULQJVVWRIIHUSnODQGEUXJVMRUGHURJOXJWJHQHUVRPI¡OJHKHUDI
YHGXGYLNOLQJDIHIIHNWLYHJ\OOHVHSDUDWLRQVDQO J'LVVHDQO JJ¡UGHWPXOLJWDWVHSDUHUHQ 
ULQJVVWRIIHUQHIUDJ\OOHQVnOHGHVDWNRQFHQWUHUHGHRJOXJWIULHIUDNWLRQHUNDQWUDQVSRUWHUHVKHQ
KYRUGHUHUEHKRYIRUQ ULQJVVWRIIHUKYLONHWVLNUHUHQEHGUHXGQ\WWHOVHVDIQ ULQJVVWRIIHUQH

<GHUOLJHUHLQGHKROGHUKXVG\UJ¡GQLQJVEHNHQGWJ¡UHOVHQHQU NNHNUDYWLORSEHYDULQJRJXG
EULQJQLQJDIKXVG\UJ¡GQLQJ'LVVHUHJOHUKDULQGIO\GHOVHSnODQGEUXJVHUKYHUYHWVGULIWVP VVLJH
IRUDQVWDOWQLQJHURJUXWLQHU)RUPnOHWHULIRUELQGHOVHPHGRSEHYDULQJDIKXVG\UJ¡GQLQJDW
PLQGVNHULVLNRHQIRUXGVOLSEnGHKYDGDQJnUGDPSHVRPNDQJHQHUHGHRPNULQJERHQGHRJ
KYDGDQJnUXGVOLSGHUNDQSnYLUNHPLOM¡HWHNVHPSHOYLVYHGIRUXUHQLQJDIJUXQGYDQGRJRYHU
IODGHYDQG5HJOHUQHRPXGEULQJQLQJDIKXVG\UJ¡GQLQJKDUWLOIRUPnODWKLQGHUIRUXUHQLQJDI
RYHUIODGHYDQGJUXQGYDQGRJOXIW'LVVHUHJOHUIRUHVNULYHULKYLONHSHULRGHUDInUHWGHWHUWLO
ODGWDWJ¡GVNHDIKHQV\QWLOPLOM¡HWRJSnKYLONHWLGVSXQNWHUJ¡GVNQLQJHUWLOODGWDIKHQV\QWLO
GHRPNULQJERHQGH

3nEDJJUXQGDIQDERJHQHXGYDOJHWVUDSSRUWNDQGHWYXUGHUHVDWWnOHJU QVHQIRUQDERHULODQG
]RQHQLNNHHUKYDGGHQKDUY UHWKYRUIRUNUDYHQHWLOODQGEUXJVHUKYHUYHWLIRUELQGHOVHPHG
OXJWJHQHUVN USHV<GHUOLJHUHHUGHUNRPPHWPHUHIRNXVSnEODYDQGPLOM¡KYRUIRUNUDYHQH
SnGHWWHRPUnGHOLJHOHGHVK PPHUODQGEUXJVHUKYHUYHWVKDQGOLQJVIULKHGLODQG]RQHQKYDG
DQJnUG\UNQLQJDIMRUGHULIRUELQGHOVHPHGRSEHYDULQJRJXGVSUHGQLQJDIJ\OOHRJGHQULVLNR
GHUHUIRUEHODVWQLQJHQDIYDQGUHVVRXUFHUQH
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0,/-*2'.(1'(/6(

0LOM¡JRGNHQGHOVHQHUHWNRQNUHWUHJXOHULQJPHGKMHPPHOLPLOM¡EHVN\WWHOVHVORYHQNDSL
WHO0LOM¡JRGNHQGHOVHQGHULQGHKROGHUNUDYRPIRUXGJnHQGHWLOODGHOVHKDUWLOIRUPnODWUH
JXOHUHUGHSnYLUNQLQJHUHQYLUNVRPKHGNDQSnI¡UHRPJLYHOVHUQH'HWWHHUHQVEHW\GHQGHPHGDW
PLOM¡JRGNHQGHOVHQHUHQIRUYDOWQLQJVDIJ¡UHOVHGHUHUNQ\WWHWWLOHQNRQNUHWDNWLYLWHWHOOHUYLUN
VRPKHGSnHQEHVWHPWORNDOLWHWHOOHUIDVWHMHQGRP

,IRUELQGHOVHPHGODQGEUXJILQGHUPLOM¡JRGNHQGHOVHQDQYHQGHOVHLIRUELQGHOVHPHGQ\DQO J
XGYLGHOVHHOOHU QGULQJDIVnYHOE\JQLQJHUVRPGULIWDIODQGEUXJPHGKXVG\USURGXNWLRQDIHQ
YLVVW¡UUHOVHVnOHGHVDWGHWWHPHGI¡UHU¡JHWIRUXUHQLQJDIRPJLYHOVHUQHGYVPLOM¡QDWXURJ
QDERHU

.5$9200,/-*2'.(1'(/6(

$OOHGHYLUNVRPKHGHUGHUHURSOLVWHWSnJRGNHQGHOVHVEHNHQGWJ¡UHOVHQELODJRJVnNDOGW
JRGNHQGHOVHVOLVWHQPnLNNHSnEHJ\QGHVHOOHUDQO JJHVI¡UGHUHUPHGGHOWJRGNHQGHOVHKHUDI
/LJHOHGHVPnYLUNVRPKHGHUQHKHOOHULNNHXGYLGHVHOOHU QGUHVE\JQLQJVHOOHUGULIWVP VVLJW
SnHQPnGHVRPLQGHE UHUIRU¡JHWIRUXUHQLQJI¡UXGYLGHOVHQHOOHU QGULQJHQHUJRGNHQGWMI
PLOM¡EHVN\WWHOVHVORYHQVWN

+XVG\USURGXNWLRQVDQO JGHUHURYHUHQYLVVW¡UUHOVHHURPIDWWHWDIJRGNHQGHOVHVOLVWHQMI
JRGNHQGHOVHVEHNHQGWJ¡UHOVHQELODJVWN,SNW'HWWHHUHQVEHW\GHQGHPHGDWGHU
NU YHVHQPLOM¡JRGNHQGHOVHIRUKXVG\USURGXNWLRQDIPHUHHQG
• '(GRJ'(KYLVPLQGVWSURFHQWDIG\UHHQKHGHUQHVWDPPHUIUDV¡HUPHG
WLOK¡UHQGHVPnJULVHWLONJ
• '(IRUVODJWHVYLQRYHUNJ
• '(IRUVODJWHN\OOLQJHUHOOHU
• '(IRU JO JJHQGHK¡QV

9HGQ\DQO JHOOHUYHGY VHQWOLJXGYLGHOVHDIHMHQGRPPHPHGHQNDSDFLWHWSnG\UHHQKH
GHUGRJG\UHHQKHGHUKYLVPLQGVWSURFHQWDIG\UHHQKHGHUQHVWDPPHUIUDV¡HUPHGWLOK¡
UHQGHVPnJULVHWLONJVNDOGHUOLJHOHGHVODYHVHQ990YXUGHULQJVH\GHUOLJHUHNDSLWHO

'HWWHHUHQVEHW\GHQGHPHGDWSDUDOOHOWPHGDWNRPPXQDOEHVW\UHOVHQJHQQHPJnUSURFHGXUHQ
IRUXGDUEHMGHOVHDIPLOM¡JRGNHQGHOVHSnEDJJUXQGDIHQDQV¡JQLQJMIJRGNHQGHOVHVEHNHQGW
J¡UHOVHQWLOYHMHEULQJHUDPWVUnGHWHWUHJLRQSODQWLOO JPHGHQ990UHGHJ¡UHOVH)RU
VODJHWWLOPLOM¡JRGNHQGHOVHQVNDORIIHQWOLJJ¡UHVVDPWLGLJPHGUHJLRQSODQIRUVODJHWLRYHUHQV
VWHPPHOVHPHGUHJOHUQHLSODQORYHQMIJRGNHQGHOVHVEHNHQGWJ¡UHOVHQVWN0LOM¡
JRGNHQGHOVHQPnGRJWLGOLJVWHWU IIHVJRGNHQGWVDPWLGLJPHGGHQHQGHOLJHYHGWDJHOVHDIUHJL
RQSODQUHWQLQJVOLQLHUQHHIWHUSODQORYHQMIJRGNHQGHOVHVEHNHQGWJ¡UHOVHQVWN
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$16*1,1*(16,1'+2/'

$QV¡JQLQJHQRPPLOM¡JRGNHQGHOVHQVNDOLQGVHQGHVWLONRPPXQDOEHVW\UHOVHQMIJRGNHQGHO
VHVEHNHQGWJ¡UHOVHQVWN$QV¡JQLQJHQVNDOY UHVNULIWOLJRJVNDOOHGVDJHVDIGHL
EHNHQGWJ¡UHOVHQELODJDQJLYQHSXQNWHUVDPPHQPHGGHQGRNXPHQWDWLRQVRPHUQ¡G
YHQGLJIRUEHG¡PPHOVHQDIYLUNVRPKHGHQVPLOM¡P VVLJHSnYLUNQLQJHUDIGH\GUHRPJLYHOVHU
MIJRGNHQGHOVHVEHNHQGWJ¡UHOVHQVWN

'HWVNDODIDQV¡JQLQJHQIUHPJnKYRUYLGWGHUHUWDOHRPHWDEOHULQJXGYLGHOVHHOOHU QGULQJDI
YLUNVRPKHGHQ'HUVNDOHQGYLGHUHIUHPJnRPGHUHUWDOHRPHQORYSOLJWLJJRGNHQGHOVHLKHQ
KROGWLOPLOM¡EHVN\WWHOVHVORYHQRJ+HUXGRYHUE¡UGHUPHGI¡OJHRSO\VQLQJHURP
• 9LUNVRPKHGHQVSODFHULQJHWDEOHULQJLQGUHWQLQJRJGULIW
• YLUNVRPKHGHQVIRUXUHQLQJVDPWIRUXUHQLQJVEHJU QVHQGHIRUDQVWDOWQLQJHU
• YLUNVRPKHGHQVYDOJDIUHQHUHWHNQRORJL
• YLUNVRPKHGHQVDIIDOGPYVDPW
• WLORJIUDN¡UVHOVIRUKROG>0LOM¡VW\UHOVHQVLGH@

,IRUELQGHOVHPHGHQPLOM¡JRGNHQGHOVHHUGHWPXOLJWDWWDJHK¡MGHIRUIRUXGVHHOLJHSURGXNWL
RQV QGULQJHUVnOHGHVDWGHQSnJ OGHQGHYLUNVRPKHGHIWHUI¡OJHQGHNDQJHQQHPI¡UH QGULQJHU
LGULIWLQGUHWQLQJHOOHUSURGXNWLRQVP VVLJHXGYLGHOVHUXGHQDWVNXOOHV¡JHWLOODGHOVHLJHQMI
PLOM¡EHVN\WWHOVHVORYHQ'RJJ OGHUUHJOHUQHNXQIRUDQV¡JQLQJHUGHULQGHKROGHU
WLOVWU NNHOLJHRSO\VQLQJHURPGHSODQODJWHXGYLGHOVHUHOOHU QGULQJHUWLODWJRGNHQGHOVHVP\Q
GLJKHGHQNDQYXUGHUHIRUXUHQLQJVIRUKROGHQHRJIDVWV WWHGHQ¡GYHQGLJHYLONnUMIPLOM¡EHVN\W
WHOVHVORYHQVWNSNW<GHUOLJHUHVNDOXGYLGHOVHQHOOHU QGULQJHUQHY UHSODQ
ODJWJHQQHPI¡UWLQGHQIRUHQNRUWHUHWLGVKRULVRQWGYVLQGHQIRUHQSHULRGHSnIHPnUIUDJRG
NHQGHOVHQVPHGGHOHOVHMIJRGNHQGHOVHVEHNHQGWJ¡UHOVHQVWN

$)*5(/6(20*2'.(1'(/6(

.RPPXQDOEHVW\UHOVHQNDQPHGGHOHJRGNHQGHOVHHIWHUPLOM¡EHVN\WWHOVHVORYHQVWN
KYLVGHQILQGHUDWYLUNVRPKHGHQVKDUWUXIIHWGHQ¡GYHQGLJHIRUDQVWDOWQLQJHUWLODWIRUHE\JJHRJ
EHJU QVHIRUXUHQLQJVDPWDWYLUNVRPKHGHQNDQGULYHVSnGHQJLYQHORNDOLVHULQJXGHQDWSnI¡UH
RPJLYHOVHUQHIRUXUHQLQJMIJRGNHQGHOVHVEHNHQGWJ¡UHOVHQVWN

.RPPXQDOEHVW\UHOVHQVNDOYXUGHUHXGIUDDQV¡JQLQJHQRPGHUNDQPHGGHOHVJRGNHQGHOVH
VDPWYLONnURJSU PLVVHUIRUJRGNHQGHOVHQ8GIUDYHMOHGQLQJRPJRGNHQGHOVHVDIKXVG\UEUXJ
HUGHWEOHYHWHNVHPSOLILFHUHWKYDGNRPPXQDOEHVW\UHOVHQVNDOIRNXVHUHUSnYHGYXUGHULQ
JHQDIDQV¡JQLQJHQ'HUHUI¡OJHQGHSXQNWHU
• /RNDOLVHULQJ
• OXJWNLOGHU
• YXUGHULQJDIVWDOGOXJWHPLVVLRQHU
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•
•
•
•
•

YXUGHULQJDIVW¡M
J¡GQLQJVKnQGWHULQJ
VSLOGHYDQG
DIIDOGVKnQGWHULQJVDPW
UHQHUHWHNQRORJL>0LOM¡VW\UHOVHQVLGH@

)$67677(/6($)9,/.c5)259,5.620+('(1

(QPLOM¡JRGNHQGHOVHVNDODOWLGLQGHKROGHHQPLOM¡WHNQLVNEHVNULYHOVHRJHQPLOM¡WHNQLVNYXU
GHULQJDISURMHNWHWMIJRGNHQGHOVHVEHNHQGWJ¡UHOVHQVWN'HQPLOM¡WHNQLVNHYXU
GHULQJVNDOLQGHKROGHHQUHGHJ¡UHOVHIRUKYRUGDQIRUXGV WQLQJHUQHIRUDWPHGGHOHJRGNHQGHO
VHHURSI\OGWMIJRGNHQGHOVHVEHNHQGWJ¡UHOVHQ

*RGNHQGHOVHQVNDOVRPXGJDQJVSXQNWRPKDQGOHKHOHYLUNVRPKHGHQ'HWWHJ OGHURJVnQnU
GHUHUWDOHRPHQXGYLGHOVHHOOHUHQ QGULQJGDGHWQRUPDOWLNNHHUPXOLJWDWVNHOQHRPHYHQ
WXHOOHJHQHUNRPPHUIUDHNVLVWHUHQGHYLUNVRPKHGHOOHUIUDXGYLGHOVH

(WDIGHHOHPHQWHUGHUO JJHVY JWSnYHGPLOM¡JRGNHQGHOVHDIHQODQGEUXJVYLUNVRPKHGHU
ORNDOLVHULQJHQLIRUKROGWLOGHRPNULQJERHQGH'HRPNULQJERHQGHLODQG]RQHQPnGRJDFFHS
WHUHIOHUHJHQHUHQGKYDGHUDFFHSWDEHOWLEROLJRPUnGHULE\HUQH>0LOM¡VW\UHOVHQVLGH
RJ@'RJHUGHWRIWHPXOLJWYHGKM OSDIPLOM¡JRGNHQGHOVHQDWORNDOLVHUHVYLQHRJHOOHU
IMHUNU VIDUPHVnOHGHVDWGHLNNHJLYHUDQOHGQLQJWLOJHQHUIRUGHRPNULQJERHQGH

,PLOM¡JRGNHQGHOVHQVNDOGHUIDVWV WWHVYLONnUIRUYLUNVRPKHGHQVHWDEOHULQJRJGULIWMIPLOM¡
EHVN\WWHOVHVORYHQ9LONnUHQHVNDOVLNUHDWNUDYHQHLJRGNHQGHOVHVEHNHQGWJ¡UHOVHQ
VWNRSI\OGHV)¡OJHQGHYLONnUVNDOIDVWV WWHV
• (PLVVLRQVJU QVHY UGLHUPDNVLPDOOXIWP QJGHRJDINDVWK¡MGHIRUKYHUWDINDVWKYRU
GHUXGOHGHVIRUXUHQHGHVWRIIHU
• HPLVVLRQV±RJLPPLVVLRQVJU QVHY UGLHUVDPWPDNVLPDOVSLOGHYDQGVP QJGHIRU
KYHUWDIO¡EKYRUGHUXGOHGHVIRUXUHQHQGHVWRIIHUWLOYDQGO¡EV¡HUHOOHUKDYHW
• VW¡MJU QVHU
• NUDYWLOHJHQNRQWURO
• NUDYWLOEHVN\WWHOVHDIMRUGRJJUXQGYDQG
• NUDYWLOKnQGWHULQJRJRSEHYDULQJDIDIIDOGSnYLUNVRPKHGHQ
• NUDYWLOEHJU QVQLQJDIOXJWJHQHU
• NUDYRPKYRUGDQYLUNVRPKHGHQVVNDOIRUKROGHVLJWLOXQRUPDOHGULIWVVLWXDWLRQHU




(PLVVLRQHUIRUXUHQLQJHQIUDGHQHQNHOWHIRUXUHQLQJVNLOGHRJGHUIRUQRUPDOWLNNHHWXGWU\NIRUYLUNVRPKHGHQV
VDPOHGHIRUXUHQLQJVXGOHGQLQJ

,PPLVVLRQGYVGHPWRWDOHIRUXUHQLQJVEHODVWQLQJIUDDOOHDNWLYLWHWHUQHSnYLUNVRPKHGHQ
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• DQGUHNUDYWLOYLUNVRPKHGHQVLQGUHWQLQJRJGULIWGHUHUQ¡GYHQGLJHIRUDWVLNUHYLUN
VRPKHGHQLNNHSnI¡UHURPJLYHOVHUQHY VHQWOLJIRUXUHQLQJVDPW
• NUDYRPDWGHUYHGRSK¡UDIGULIWHQVNDOWU IIHVGHQ¡GYHQGLJHIRUDQVWDOWQLQJHUIRUDW
XQGJnIRUXUHQLQJVIDUHRJIRUDWEULQJHVWHGHWWLOEDJHLWLOIUHGVVWLOOHQGHWLOVWDQG>*RG
NHQGHOVHVEHNHQGWJ¡UHOVHQVWN@

.RPPXQDOEHVW\UHOVHQNDQYHGPLOM¡JRGNHQGHOVHQIDVWO JJHYLONnUGHUHUPHUHYLGWJnHQGH
HQGEHVWHPPHOVHUQHLKXVG\UJ¡GQLQJVEHNHQGWJ¡UHOVHQMIKXVG\UJ¡GQLQJVEHNHQGWJ¡UHOVHQ
VWN'HWWHHUHQVEHW\GHQGHPHGDWKXVG\UJ¡GQLQJVEHNHQGWJ¡UHOVHQVJHQHUHOOH
NUDYRPJ¡GQLQJVRSEHYDULQJXGEULQJQLQJVWLGVSXQNWHURJXGEULQJQLQJVP QJGHUNDQVN USHV
LPLOM¡JRGNHQGHOVHQ(QPLOM¡JRGNHQGHOVHYLOGRJDOGULJNXQQHIDVWV WWHOHPSHOLJHUHNUDYHQG
KXVG\UJ¡GQLQJVEHNHQGWJ¡UHOVHQVEHVWHPPHOVHU,QGHQGHUWU IIHVDIJ¡UHOVHRPHQPLOM¡JRG
NHQGHOVHVNDOGHUY UHLQGKHQWHWHQODQG]RQHWLOODGHOVH

0LOM¡JRGNHQGHOVHQHUJ\OGLJLRWWHnUKYRUHIWHUWLOV\QVP\QGLJKHGHUQHNDQ QGUHYLONnUHQH
KHULYHGSnEXGHOOHUQHGO JJHOVHDIIRUEXGLPRGIRUVDWGULIWKYLVYLUNVRPKHGHQPHGI¡UHUY 
VHQWOLJHIRUXUHQLQJMIPLOM¡EHVN\WWHOVHVORYHQ*RGNHQGHOVHQVNDOGRJWDJHVRSWLO
UHYXUGHULQJRJGHUVNDOKYLVGHWWHHUQ¡GYHQGLJWPHGGHOHVSnEXGHOOHUIRUEXGEODKYLVGHU
IUHPNRPPHUQ\HRSO\VQLQJHUGHUNXQQHKDYHKDIWEHW\GQLQJIRUGHQJLYQHPLOM¡JRGNHQGHOVH
HOOHUKYLVGHUIRUHWDJHVY VHQWOLJH QGULQJHUMIPLOM¡EHVN\WWHOVHVORYHQDVWN

236$0/,1*

0LOM¡JRGNHQGHOVHQRPIDWWHUKXVG\USURGXNWLRQVDQO JRYHUHQYLVVW¡UUHOVHGYVEODKXVG\U
SURGXNWLRQDIPHUHHQG'(IRUN¡HURJJULVHRJ'(IRUVODJWHN\OOLQJHU7LOVYDUHQGH
JU QVHY UGLHUJ OGHUUHJOHUQHRP990KYRUIRUGLVVHSURFHGXUHUHUVLGHO¡EHQGH'DGHUL
VHOYH990UHGHJ¡UHOVHQLNNHNDQVWLOOHVNUDYPHQEORWIRUHWDJHVYXUGHULQJHUHUGHWPXOLJWDW
JHQQHPI¡UHHYHQWXHOOHNUDYEODLIRUELQGHOVHPHGPLOM¡JRGNHQGHOVHQ

0LOM¡JRGNHQGHOVHQHUJ\OGLJLRWWHnUPHQYLONnUHQHKHULNDQ QGUHVKYLVGHUIRUHWDJHVY 
VHQWOLJH QGULQJHUYHGDQO JJHWHOOHUKYLVGHUIUHPNRPPHUQ\HRSO\VQLQJHUPHGEHW\GQLQJ
IRUGHQJLYQHPLOM¡JRGNHQGHOVH(UGHWWHWLOI OGHWVNDOJRGNHQGHOVHQUHYXUGHUHVRJGHUHU
Q¡GYHQGLJWVNDOGHUPHGGHOHVSnEXGHOOHUIRUEXG

9HGEHKDQGOLQJHQDIHQPLOM¡JRGNHQGHOVHIRUGLVVHDQO JO JJHVGHUEODY JWSnORNDOLVH
ULQJHQLIRUKROGWLOGHRPNULQJERHQGHOXJWNLOGHUVW¡MJ¡GQLQJVKnQGWHULQJDIIDOGVKnQGWHULQJ
PP<GHUOLJHUHO JJHVGHUY JWSnRPYLUNVRPKHGHQKDUWUXIIHWGHQ¡GYHQGLJHIRUDQVWDOWQLQ
JHUWLODWIRUHE\JJHRJEHJU QVHIRUXUHQLQJVDPWRPYLUNVRPKHGHQNDQGULYHVSnGHQYDOJWH
ORNDOLVHULQJXGHQDWSnI¡UHRPJLYHOVHUQHIRUXUHQLQJ
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0HGPLOM¡JRGNHQGHOVHQHUGHWPXOLJWDWIDVWO JJHYLONnUIRUHWDEOHULQJRJGULIWDIYLUNVRPKH
GHQGHUHUPHUHYLGWJnHQGHHQGGHWHUPXOLJWPHGKXVG\UJ¡GQLQJVEHNHQGWJ¡UHOVHQ'LVVHYLO
NnURPKDQGOHUEODVW¡MJU QVHUNUDYWLOEHJU QVQLQJDIOXJWJHQHUNUDYWLOEHVN\WWHOVHVDIMRUG
RJJUXQGYDQGPP9LONnUHQHVNDOVLNUHDWNUDYHQHLPLOM¡JRGNHQGHOVHQRYHUKROGHV.RPPX
QDOEHVW\UHOVHQNDQGRJLNNHPHGPLOM¡JRGNHQGHOVHQIDVWV WWHOHPSHOLJHUHNUDYHQGKXVG\U
EHNHQGWJ¡UHOVHQVEHVWHPPHOVHU

,IRUELQGHOVHPHGPLOM¡JRGNHQGHOVHQHUGHWPXOLJWDWWDJHK¡MGHIRUIRUXGVLJHOLJH QGULQJHUL
GULIWLQGUHJQLQJHOOHUSURGXNWLRQVP VVLJHXGYLGHOVHUVnOHGHVDWGHQSnJ OGHQGHYLUNVRPKHG
LQGHQIRUHWNRUWHUHWLGVUXPNDQJHQQHPI¡UH QGULQJHUQHXGHQDWVNXOOHV¡JHWLOODGHOVHLJHQ

985'(5,1*

5HJOHUQHRPPLOM¡JRGNHQGHOVHPHGI¡UHUDWKXVG\USURGXNWLRQRYHUHQJLYHQNDSDFLWHWVJU QVH
VNDODQV¡JHRPJRGNHQGHOVHLQGHQSnEHJ\QGHOVHDQO JJHOVHXGYLGHOVHHOOHU QGULQJDIE\J
QLQJVHOOHUGULIWVP VVLJHIRUKROG'HWWHHUHQVEHW\GHQGHPHGDWPLOM¡JRGNHQGHOVHQHUPHGWLO
DWIDVWO JJHUDPPHUQHIRUKXVG\UEUXJHWVIULKHGLODQG]RQHQVnOHGHVDWGLVVHVORNDOLVHULQJLNNH
HUWLOJHQHIRUPLOM¡HWVnYHOVRPQDERHUQHYHGDWIRUE\GHUHJXOHUHRJIDVWV WWHYLONnUIRUKXV
G\UEUXJDIHQYLVVW¡UUHOVHLODQG]RQHQ

0LOM¡JRGNHQGHOVHQHUGHUIRUHWJRGWVW\ULQJVPLGGHOWLODWEHJU QVHQDERJHQHULIRUPDIOXJWRJ
VW¡MIUDVW¡UUHKXVG\USURGXNWLRQVDQO JVDPWWLODWV WWHJU QVHUIRUGLVVHYLUNVRPKHGHUVIRUX
UHQLQJDIMRUGRJJUXQGYDQGVDPWXGOHGQLQJHUDIIRUXUHQHQGHVWRIIHUWLOV¡HUnHURJKDYHW
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985'(5,1*$)9,5.1,1*3c0,/-(7

9XUGHULQJDIYLUNQLQJHUSnPLOM¡HWRJVnNDOGHW990HUHQYXUGHULQJGHPLOM¡P VVLJHNRQVH
NYHQVHUDIHWSURMHNWGHUNDQInY VHQWOLJLQGYLUNQLQJSnPLOM¡HWKYDGDQJnUSODFHULQJRJ
XGIRUPQLQJLUHODWLRQWLOGHQ UHRPJLYHOVHU'HQQHYXUGHULQJIRUHWDJHVLQGHQGHUJLYHVWLOOD
GHOVHWLOSURMHNWHWRJHULNNHHQVEHW\GHQGHPHGHQVN USHWPLOM¡UHJXOHULQJPHQHQYXUGHULQJ
DIE\JJHHOOHUDQO JVSURMHNWHUVIRUXUHQLQJLVDPPHQK QJPHGGHWV¡YULJHYLUNQLQJHUSnPLO
M¡HW'HWWHJLYHUPXOLJKHGIRUDWJHQQHPI¡UHHQKHOKHGVRULHQWHUHWYXUGHULQJRJJRGNHQGHOVHDI
GHWSnJ OGHQGHSURMHNWLIRUKROGWLOEODQDWXUPLOM¡RJQDERHU

990',5(.7,9(7

%DJJUXQGHQIRU990HU5nGHWVGLUHNWLYDIMXQLRPYXUGHULQJDIYLVVHRIIHQWOLJHRJ
SULYDWHSURMHNWHUVLQGYLUNQLQJSnPLOM¡HWPHG QGULQJHUVRPI¡OJHDI5nGHWVGLUHNWLYDI
PDUWVRP QGULQJDIGLUHNWLY()RPYXUGHULQJDIYLVVHRIIHQWOLJHRJSULYDWH
SURMHNWHUVLQGYLUNQLQJSnPLOM¡HWRJVnNDOGHW990GLUHNWLYHW'LUHNWLYHWIRUXGV WWHUHQYXU
GHULQJDIDOOHPLOM¡HIIHNWHUGYVRJVnHIIHNWHUSnODQGVNDEHOLJHNXOWXUKLVWRULVNHRJELRORJLVNH
Y UGLHUIRUXGIRUDWGHUJLYHVWLOODGHOVHWLOIRUVNHOOLJHSURMHNWHUGHUEHU¡UHUVS¡UJVPnORP
DUHDODQYHQGHOVH$QYHQGHOVHVRPUnGHWHUKRYHGVDJHOLJE\JJHRJDQO JVSURMHNWHUPHQRPIDW
WHURJVnDQGUHIRUVNHOOLJHDNWLYLWHWHUHNVHPSHOYLVNQ\WWHWWLOVNRYRJODQGEUXJ>$QNHU+7
HVLGH@

990GLUHNWLYHWNDQEHWUDJWHVVRPHWUDPPHGLUHNWLYGDGHWIDVWV WWHUQRJOHJUXQGO JJHQGH
YXUGHULQJVSULQFLSSHURJGHKHUWLONQ\WWHGHSURFHVVXHOOHNUDY'HWHUIUD(8 VVLGHRYHUODGWWLO
GHHQNHOWHPHGOHPVODQGHDWIDVWV WWHGHORYJLYQLQJVP VVLJHDGPLQLVWUDWLYHRJRUJDQLVDWRUL
VNHUDPPHUIRUHQEHVOXWQLQJVSURFHVGHUNDQWLOJRGHVHNUDYHQHIUD(8

,03/(0(17(5,1*(1,'$16./29*,91,1*
,'DQPDUNHU990UHJOHUQHLQGDUEHMGHWLSODQORYHQVUHJOHURPUHJLRQSODQO JQLQJKYLONHW
PHGI¡UHUDW990EHVWHPPHOVHULQGHE UHUXGDUEHMGHOVHDIUHJLRQSODQUHWQLQJVOLQLHUVDPWHQ
WLOK¡UHQGHUHGHJ¡UHOVHIRUYLUNQLQJHUQHSnPLOM¡HWIRUYLVVHVW¡UUHDQO JGHUNDQSnYLUNHPLO
M¡HWLY VHQWOLJJUDGMISODQORYHQFRJVWN'LVVH´990UHWQLQJVOLQLHU´EOLYHU
W\SLVNYHGWDJHWVRPHWUHJLRQSODQWLOO J>$QNHU+7FVLGH@'DORYJLYQLQJHQIRNX
VHUHUSnNRQNUHWHRJDNWXHOOHSURMHNWHUPLQGHUSURFHVVHQPHUHRPHQNHOWVDJVEHKDQGOLQJHQG
RPSODQO JQLQJLWUDGLWLRQHOIRUVWDQG>$QNHU+7FVLGH@

)RUGHOHQHYHGDWLQGSODFHUH990UHJOHUQHLUHJLRQSODQV\VWHPHWIUHPK YHVEODVRP
• $WYXUGHULQJHQNXQQHIRUHWDJHVVnWLGOLJWLSURFHVVHQVRPPXOLJW
• DWGHUHUEDVLVIRUYXUGHULQJDIDOWHUQDWLYHUVDPW



5nGHWVGLUHNWLY()
5nGHWVGLUHNWLY()
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• DWGHULUHJLRQSODQV\VWHPHWDOOHUHGHYDUHQYHOHWDEOHUHWRIIHQWOLJKHGVSURFHGXUH>$QNHU
+7FVLGH@

0HQ990V\VWHPHWKDUGRJRJVnVLQHEHJU QVQLQJHURJNDQJLYHDQOHGQLQJWLOSUREOHPHU(Q
DIEHJU QVQLQJHUQHYHGGHWGDQVNHV\VWHPHUDWV\VWHPHWDIJU QVHVWLODNWLYLWHWHUSnODQGGD
DNWLYLWHWHUSnV¡WHUULWRULHWLNNHHURPIDWWHWDISODQORYHQ>$QNHU+7FVLGH@<GHUOL
JHUHHUVHOYHLQGDUEHMGHOVHQLUHJLRQSODQO JQLQJHQRJUHJLRQSODQSURFHGXUHQHWSUREOHPLGHQ
IRUVWDQGDWUHJLRQSODQHQKRYHGVDJHOLJWHUHWVW\ULQJVLQVWUXPHQWPHOOHPP\QGLJKHGHURJEOD
PDQJOHUGLUHNWHUHWVYLUNQLQJRYHUIRUERUJHUQHVDPWSODFHULQJHQDIRSO\VQLQJVRJYXUGHULQJV
IRUSOLJWHOVHQ'HWHUGRJYHG()GRPVWROHQYXUGHUHWDWHQU NNHDI990GLUHNWLYHWVEHVWHP
PHOVHUHUVnSU FLVHRJHQW\GLJHDWGLVVHNDQKDYHGLUHNWHHIIHNWKYRUIRUGHEODNDQSnEHUn
EHVERUJHUQHKYLVGHQUHOHYDQWHPHGOHPVVWDWLNNHKDULPSOHPHQWHUHWGLUHNWLYHWUHWWLGLJWHOOHU
I\OGHVWJ¡UHQGH>$QNHU+7FVLGH@

990EHVWHPPHOVHUQHLQGJnULHWNRPSOLFHUHWVDPVSLOPHGDQGHQORYJLYQLQJ'HWWHHUIRUV¡JW
DINODUHWYHGRUGO\GHQDI990EHVWHPPHOVHUQHLVnYHOSODQORYHQVRPGHWLOK¡UHQGHEHNHQGW
J¡UHOVHUKYRULGHWIDVWVOnVDWGHULNNHPnJLYHVWLOODGHOVHULQGHQGHUHUXGDUEHMGHWUHJLRQSODQ
UHWQLQJVOLQLHU'HWWHJ OGHUPHGGHOHOVHDIODQG]RQHWLOODGHOVHMISODQORYHQVWN
WLOODGHOVHUHIWHUPLOM¡EHVN\WWHOVHVORYHQHNVHPSHOYLVPLOM¡JRGNHQGHOVHVDPWWLOODGHOVHHIWHU
YDQGIRUV\QLQJVORYHQYDQGO¡EVORYHQRNNHUORYHQQDWXUEHVN\WWHOVHVORYHQRJUnVWRIORYHQ>$Q
NHU+7FVLGHRJ@

,IRUELQGHOVHPHGODQG]RQHWLOODGHOVHHIWHUSODQORYHQVVWNPnHWDEOHULQJHQDIDQO JWLO
LQWHQVLYKXVG\USURGXNWLRQGHUPnDQWDJHVDWY UH990SOLJWLJHNXQPHGGHOHVKYLVDQO JJHW
RYHUKROGHUGHLUHJLRQSODQHQIDVWVDWWHUHWQLQJVOLQHUMIFLUNXO UHRPUHJLRQSODQO JQLQJRJ
ODQG]RQHDGPLQLVWUDWLRQIRUDQO JWLOLQWHQVLYKXVG\USURGXNWLRQGHUPnDQWDJHVDWSnYLUNHPLO
M¡HWLY VHQWOLJJUDG

'RJXGJ¡UYHGWDJQHUHJLRQSODQUHWQLQJVOLQLHULNNHHQIRUYDOWQLQJVDIJ¡UHOVHKYRUIRUGHWLNNHHU
PXOLJWDWIDVWV WWHYLONnUPHGELQGHQGHYLUNQLQJIRUDGUHVVDWHQ'HUIRUPnYLONnUIDVWV WWHVL
HQHJHQWOLJWLOODGHOVHHOOHUJRGNHQGHOVHVRPHNVHPSHOYLVHQPLOM¡JRGNHQGHOVHHOOHUHQ990
WLOODGHOVH'HUIRUEOLYHULQGKROGHWDI990UHWQLQJVOLQLHUQHLHWYLVWRPIDQJEHVWHPWDIKYDG
GHUNDQIDVWV WWHVNUDYRPLDQGHQORYJLYQLQJ>$QNHU+7FVLGH@

,SODQORYHQFVWNEHP\QGLJHVPLQLVWHUHQWLODWIDVWV WWHUHJOHURPDWDQO JLNNHPn
SnEHJ\QGHVXGHQHQV UOLJ990WLOODGHOVH990SOLJWLJHDQO JPnGHUIRULNNHSnEHJ\QGHV
XGHQUHJLRQSODQP\QGLJKHGHQVWLOODGHOVHVRPLNNHNDQPHGGHOHVI¡UUHJLRQSODQUHWQLQJVOLQLHUQH
HUHQGHOLJWYHGWDJHWMIVDPOHEHNHQGWJ¡UHOVHQ'HUHULNNHIDVWVDWQ UPHUHEHVWHP
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PHOVHURP990WLOODGHOVHUPHQHIWHUV GYDQOLJIRUYDOWQLQJVUHWOLJHSULQFLSSHUYLOGHUNXQQH
IDVWV WWHVVDJOLJHYLONnUGHUOLJJHULQGHQIRUORYHQVIRUPnO>$QNHU+7FVLGH@

9903/,*7

'HWDIJ¡UHQGHNULWHULXPIRUKYLONHDQO JGHUHURPIDWWHWDI990SOLJWHQHU6W¡UUHHQNHOWDQ
O JGHUNDQSnYLUNHPLOM¡HWLY VHQWOLJJUDGMISODQORYHQFVWN,'DQPDUNHUGHU
WROLVWHURYHU990SOLJWLJHDQO JKYLONHIUHPJnUDIVDPOHEHNHQGWJ¡UHOVHQELODJRJ
'LVVHWROLVWHUXGJ¡UWLOVDPPHQHQXGW¡PPHQGHOLVWH'HUHUGRJWDOHRPRYHURUGQHGHNDWHJR
ULHUKYRUIRUGHWHUPXOLJWDWVW¡UUHDQO JHURPIDWWHWDIEHJJH(UGHWWHWLOI OGHWDQYHQGHV
UHJOHUQHIRU990SOLJWLJHDQO JHIWHUELODJMIVDPOHEHNHQGWJ¡UHOVHQELODJ

%,/$*±2%/,*$725,6.(352-(.7(5
'HLVDPOHEHNHQGWJ¡UHOVHQELODJRSOLVWHGHDQO JVNDOYHGQ\DQO JHOOHUYHGY VHQWOL
JH QGULQJHUDIEHVWnHQGHDQO JGHUNDQVLGHVWLOOHVPHGQ\DQO JOHGVDJHVDIHQUHGHJ¡UHOVH
GHULQGHKROGHUHQV UOLJYXUGHULQJDIDQO JJHWVYLUNQLQJHUSnPLOM¡HWMIVDPOHEHNHQGWJ¡UHO
VHQVWN

)OHUHDIGHRSOLVWHGHSURMHNWHUHUDIJU QVHGHYHGJU QVHY UGLHUKYLONHWHUHQVEHW\GHQGHPHG
DWHQRYHUVNULGHOVHDIHQJU QVHY UGLPHGI¡UHUH990SOLJW'HWWHHURJVnWLOI OGHWLIRUELQ
GHOVHPHGODQGEUXJGDVDPOHEHNHQGWJ¡UHOVHQELODJRPKDQGOHUDQO JWLOKXVG\USUR
GXNWLRQPHGNDSDFLWHWIRUPHUHHQG'(IRUNY JRJVYLQGRJ'(KYLVPLQGVW
SURFHQWDIG\UHHQKHGHUQHVWDPPHUIUDV¡HUPHGWLOK¡UHQGHVPnJULVHWLONJRJ'(IRU
VODJWHN\OOLQJHUMIEHNHQGWJ¡UHOVHRP QGULQJRPVXSSOHUHQGHUHJOHULPHGI¡UDIORYRPSODQ
O JQLQJRP QGULQJDIVDPOHEHNHQGWJ¡UHOVHQVELODJSXQNW

%UXJHQDIJU QVHY UGLHUNDQLSUDNVLVY UHHQVEHW\GHQGHPHGHQYLVLQNRQVHNYHQVLPLOM¡
P VVLJWKHQVHHQGHGDELODJLEHJU QVHWRPIDQJJLYHUPXOLJKHGIRUHQNRQNUHWYXUGHULQJDI
EHKRYHWIRULY UNV WWHOVHDIHQ990SURFHGXUH>$QNHU+7FVLGH@'RJHU Q
GULQJHUHOOHUXGYLGHOVHUDIDQO JHIWHUELODJHOOHUVRPDOOHUHGHHUJRGNHQGWHUXGI¡UWHOOHU
HUYHGDWEOLYHXGI¡UWDQI¡UWVRPHWVHOYVW QGLJWSXQNWSnVDPOHEHNHQGWJ¡UHOVHQELODJ
KYRUIRUGLVVHWLOI OGHVNDOYXUGHUHVNRQNUHWRJNXQXGO¡VHU990SOLJWQnUGHNDQY UHWLO
VNDGHIRUPLOM¡HWMIVDPOHEHNHQGWJ¡UHOVHQELODJSNW

%,/$*±.21.5(7985'(5,1*
6DPOHEHNHQGWJ¡UHOVHQELODJRPIDWWHUNXQDQO JGHUSnJUXQGDIGHWVDUWGLPHQVLRQHU
HOOHUSODFHULQJPnDQWDJHVDWNXQQHInY VHQWOLJHLQGYLUNQLQJHUSnPLOM¡HWMIVDPOHEHNHQGW
J¡UHOVHQVWN'HWWHHUHQVEHW\GHQGHPHGDWGLVVHDQO JXQGHUJLYHVHQNRQNUHW
YXUGHULQJRJVnNDOGHWVFUHHQLQJPHGKHQEOLNSnDWIDVWVOnRPGHNDQPHGI¡UHHQY VHQWOLJ
SnYLUNQLQJDIPLOM¡HWRJKHUPHGY UH990SOLJWLJH
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6DPOHEHNHQGWJ¡UHOVHQELODJRPIDWWHUI¡OJHQGHSURMHNWHULIRUELQGHOVHPHGODQGEUXJ
• 3URMHNWHUYHGU¡UHQGHVDPPHQO JQLQJHU
• SURMHNWHUYHGU¡UHQGHLQGGUDJQLQJDIXRSG\UNHWODQGHOOHUGHOYLVHQDWXURPUnGHUWLOLQWHQ
VLYODQGEUXJVYLUNVRPKHG
• YDQGIRUYDOWQLQJVSURMHNWHULQGHQIRUODQGEUXJKHUXQGHUYDQGLQJVRJGU QLQJVSURMHN
WHUVDPW
• DQO JWLOLQWHQVLYKXVG\UDYOMIVDPOHEHNHQGWJ¡UHOVHQELODJ

'HWYLORIWHY UHNRPPXQHQGHULI¡UVWHRPJDQJVNDOYXUGHUHRPSURMHNWHWVNDOIRUHO JJHV
DPWHWWLOHQQ UPHUHYXUGHULQJDIKYRUYLGWSURMHNWHWHU990SOLJWLJWHIWHUVDPOHEHNHQGWJ¡UHO
VHQELODJ'HWVNDOLGHQQHIRUELQGHOVHSRLQWHUHVDWGHWGRJHUDPWHWVYXUGHULQJDIRP
SURMHNWHWNU YHUXGDUEHMGHOVHDI990UHWQLQJVOLQLHUGHUHUDIJ¡UHQGH,IRUELQGHOVHPHGKXV
G\UEUXJHUGHWGRJKHQVLJWVP VVLJWIRUDWQHGV WWHVDJVEHKDQGOLQJVWLGHQDWVHQGHDQPHOGHOVHU
RPXGYLGHOVHEnGHWLODPWRJNRPPXQHVDPWLGLJ>$QNHU+7FVLGH@

990352&('85(

1nUUHJLRQSODQP\QGLJKHGHQPRGWDJHUHQDQV¡JQLQJRP990WLOODGHOVHLQGHKROGHQGHHQEH
VNULYHOVHDISURMHNWHWXQGHUV¡JHVI¡UVWRPSURMHNWHWHUXQGHUODJWKHQKROGVYLVVDPOHEHNHQGWJ¡
UHOVHQELODJHOOHU

9('9903/,*7
)RU990SOLJWLJHDQO JGYVDQI¡UWLVDPOHEHNHQGWJ¡UHOVHQELODJLQGOHGHV990
YXUGHULQJHQPHGVFRRSLQJGYVHQLQGNDOGHOVHDILGHHURJIRUVODJVYDUHQGHWLOGHQIRUXGJnHQ
GHRIIHQWOLJKHGVIDVHLUHJLRQSODQO JQLQJHQMISODQORYHQ)RUPnHWPHGDWIRUHWDJH
VFRRSLQJIDVHQHUIRUXGHQDWRSQnEHGUHNHQGVNDEWLOXQGHUV¡JHOVHVLQGKROGHWDIGHQIRUHVWnHQ
GH990YXUGHULQJDWLQGGUDJHRIIHQWOLJKHGHQSnGHWWLGOLJVWPXOLJHWLGVSXQNWLDUEHMGHWPHG
990YXUGHULQJHQ'HUYHGRSQnVDWGHVS¡UJVPnOGHUUHMVHVLRIIHQWOLJKHGHQRSQnUHQVnI\O
GHVWJ¡UHQGHEHKDQGOLQJVRPPXOLJWXGHQDWGHWWHIRUVLQNHUVDJVEHKDQGOLQJHQXQ¡GLJW>/DQGV
SODQDIGHOLQJHQVLGH@

1nUXGNDVWHWWLO990UHGHJ¡UHOVHRJUHJLRQSODQUHWQLQJVOLQLHUHUWLOYHMHEUDJWIRUHO JJHVGHWWH
IRUDPWVUnGHWVRPGHUHIWHUWDJHUVWLOOLQJWLORPSURMHNWHWVNDOIUHPPHVRJGHUPHGRIIHQWOLJJ¡
UHV.U YHUSURMHNWHWHQJRGNHQGHOVHLKHQKROGWLOPLOM¡EHVN\WWHOVHVORYHQNDSLWHOVNDO
IRUVODJWLOPLOM¡JRGNHQGHOVHRIIHQWOLJJ¡UHVVDPWLGLJPHG990UHGHJ¡UHOVHQVHILJXU
$PWHWVEHKDQGOLQJDI990VDJHU>/DQGVSODQDIGHOLQJHQVLGH@
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$PWVUnGHWHULNNHIRUSOLJWHWWLODWYHGWDJHUHJLRQSODQUHWQLQJVOLQLHURJGHUYHGPXOLJJ¡UHHWKYHUW
SURMHNWGHQQHEHVOXWQLQJHUSROLWLVN'RJHUGHIRUSOLJWHGHWLODWIUHPV WWHIRUVODJWLOUHJLRQ
SODQUHWQLQJVOLQLHURJGHUHIWHUIUHPPHVDJHQPHVWPXOLJWVnIUHPWSURMHNWHWHULRYHUHQVVWHP
PHOVHPHGUHWQLQJVOLQLHUQHLUHJLRQSODQHQMISODQORYHQFVWN'HWHUNXQPXOLJWDW
DIYLVHDWIRUHWDJHHQYXUGHULQJDIGHPLOM¡P VVLJHNRQVHNYHQVHUKYLVSURMHNWHWSnIRUKnQG
LNNHYLONXQQHJHQQHPI¡UHVHNVHPSHOYLVKYLVSURMHNWHWVWULGHUPRGORYJLYQLQJHQHOOHUKYLV
SURMHNWHWLNNHYLONXQQHRSQnGHQIRUXGVDWWHWLOODGHOVHHNVHPSHOYLVODQG]RQHWLOODGHOVH(QDI
YLVQLQJSnEDJJUXQGDIQDWXUHOOHUODQGVNDEVP VVLJHIRUKROGPnIRUXGV WWHVDWY UHEDVHUHW
SnVnLQGO\VHQGHIRUKROGDWHQ990LNNHYLONXQQHELGUDJHPHGHQ\GHUOLJHUHDINODULQJHOOHU
NXQQHOHGHWLODOWHUQDWLYHSURMHNWIRUVODJ>$QNHU+7FVLGH@
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(IWHURIIHQWOLJKHGVIDVHQHUDIVOXWWHWVNDOGHUJHQQHPI¡UHVHYHQWXHOOHMXVWHULQJHUDIIRUVODJHWWLO
UHJLRQSODQUHWQLQJVOLQLHUSnEDJJUXQGDIGHLQGNRPQHLQGVLJHOVHUKYRUHIWHUIRUVODJHWHQGHOLJW
YHGWDJHVHOOHURSJLYHV%HVOXWWHVHW990SOLJWLJWSURMHNWWLOODGWVNDOGHUJLYHVHQV UOLJWLOOD
GHOVHHNVHPSHOYLVHQPLOM¡JRGNHQGHOVHVHNDSLWHOI¡UDQO JVDUEHMGHWPnLJDQJV WWHV
>/DQGVSODQDIGHOLQJHQVLGH@

9('635*60c/(7209903/,*7
(USURMHNWHWDQI¡UWLVDPOHEHNHQGWJ¡UHOVHQELODJIRUHWDJHVHQVFUHHQLQJ9HGGHQQH
VFUHHQLQJYXUGHUHVSURMHNWHWVYLUNQLQJSnPLOM¡HWRJGHWDIJ¡UHVRPGHUVNDOXGDUEHMGHVHQ
990UHGHJ¡UHOVHHOOHUHM)RUKRYHGSDUWHQDISURMHNWHUQHHUVFUHHQLQJHQGHQEHU¡ULQJGHInU
PHG990UHJOHUQHKYRUIRUGHWHUYLJWLJWDWVFUHHQLQJVIDVHQHUNRUWYDULJRJVLPSHO>/DQGV
SODQDIGHOLQJHQVLGH@

9HGVFUHHQLQJHQLIRUELQGHOVHPHGODQGEUXJYXUGHUHVI¡OJHQGH
• 2PDUHDOHUQHNDQEHQ\WWHVWLOXGEULQJQLQJDIKXVG\UJ¡GQLQJ
• RPEHVN\WWHGHQDWXUW\SHULQGJnULGHWWLOW QNWHXGEULQJQLQJVDUHDO
• RPGHULRPUnGHWILQGHVVnUEDUHV¡HURJYDQGO¡EVRPLNNHNDQWnOH\GHUOLJHUHEHODVWQLQJ
PHGQ ULQJVVWRIIHU
• RPJUXQGYDQGHWYLOEOLYHSnYLUNHW
• RPQDERHUYLOEOLYHEHU¡UWDI¡JHGHOXJWRJVW¡MJHQHUVDPW
• RPDQV¡JHURYHUKROGHUKDUPRQLRJDUHDONUDYHWVDPWDQGHQORYJLYQLQJ

(IWHUVFUHHQLQJHQNDQGHWDIJ¡UHVRPSURMHNWHWYLOSnYLUNHPLOM¡HWY VHQWOLJW(UGHWLNNHWLO
I OGHWRJHU990UHGHJ¡UHOVHQLNNHQ¡GYHQGLJPHGGHOHVGHWWHRJSURMHNWHWNDQJHQQHPI¡
UHVKYLVDQGUHWLOODGHOVHUHULRUGHQVHILJXU$PWHWVEHKDQGOLQJDI990VDJHU'HQQH
SURFHVWDJHURPNULQJVHNVWLORWWHXJHU

9XUGHUHVGHWYHGVFUHHQLQJHQDWSURMHNWHWRPIDWWHWDI990UHJOHUQHNU YHVGHUXGDUEHMGHOVH
DIHWUHJLRQSODQWLOO JPHGWLOK¡UHQGH990UHGHJ¡UHOVHI¡UE\JKHUUHQPnUHDOLVHUHSURMHNWHW
990UHGHJ¡UHOVHQLQGHKROGHUVDPPHHOHPHQWHUVRPVFUHHQLQJHQPHQHUPHJHWPHUHRPIDW
WHQGHRJWLGVNU YHQGH'HQQHSURFHVWDJHUJHUQHHWWLOWRnU

6N¡QQHVHWSURMHNWDWY UH990SOLJWLJWPHQYXUGHUHVGHY VHQWOLJHPLOM¡SnYLUNQLQJHUGHU
XGO¡VHU990SOLJWHQDWNXQQHIMHUQHVYHGDW QGUHSURMHNWHWE¡UGLVVH QGULQJHUIRUHWDJHV,
VnGDQQHWLOI OGHInUE\JKHUUHQPXOLJKHGIRUDWWU NNHVLQDQV¡JQLQJWLOEDJHKYRUHIWHUGHWYHG
HQQ\VFUHHQLQJIRUPHOWYXUGHUHVRPGHW QGUHGHSURMHNWXGO¡VHU990SOLJW+HUPHGRSQnV
HQPLOM¡P VVLJWEHGUHO¡VQLQJVDPWHQNRUWHUHRJPLQGUHNRPSOLFHUHWVDJVEHKDQGOLQJ
>/DQGVSODQDIGHOLQJHQVLGH@
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$10(/'(25'1,1*
)RUXGHQGHQDOPLQGHOLJH990SURFHGXUHHUGHULLQGI¡UWHQDQPHOGHRUGQLQJGYVHQ
VFUHHQLQJDIDQO JWLOLQWHQVLYWKXVG\UDYOGHUNDQEHQ\WWHVSnXNRPSOLFHUHGHVDJHURPHWDEOH
ULQJHUXGYLGHOVHURJ QGULQJHUDIKXVG\UEUXJRSWLOPDNVLPDOW'(MIEHNHQGWJ¡UHOVHRP
QGULQJDIEHNHQGWJ¡UHOVHRPVXSSOHUHQGHUHJOHULPHGI¡UDIORYRPSODQO JQLQJQU
RPNULQJGHQQ\DVWNRJ

'HWWHHUHQVEHW\GHQGHPHGDWGHULIRUELQGHOVHPHGHWDEOHULQJXGYLGHOVHHOOHU QGULQJDIHW
DQO JWLOLQWHQVLYKXVG\UDYOVRPRSI¡UWLELODJQUHLQGHQSURMHNWHWSnEHJ\QGHVVNDOLQG
JLYHVHQVNULIWOLJDQPHOGHOVHWLOUHJLRQSODQP\QGLJKHGHQ2PIDWWHUGHWWHHWDQO JPHG'(
HOOHUGHUXQGHUNDQGHWWHVNHSnGHWLVDPOHEHNHQGWJ¡UHOVHQELODJDQJLYQHDQPHOGH
VNHPDRJVnLIRONHPXQGHNDOGHWWLSVNXSRQHQ$QPHOGHRUGQLQJHQIULWDJHULNNHDQPHOGHUHQIRU
DWLQGKHQWHDQGUHQ¡GYHQGLJHWLOODGHOVHUHOOHUJRGNHQGHOVHUDISURMHNWHWMIYHMOHGQLQJRPDG
PLQLVWUDWLRQDIDQPHOGHRUGQLQJIRUKXVG\UEUXJDIVQLW

$QPHOGHVNHPDHWEHVWnUDIWLVS¡UJVPnORPQDWXURJPLOM¡IRUKROG+YLVDOOHVS¡UJVPnOHQHNDQ
EHVYDUHVPHGHWMDKDUUHJLRQSODQP\QGLJKHGHQWLDUEHMGVGDJHHIWHUPRGWDJHOVHQWLODWYXUGHUH
RPSURMHNWHWInUHQY VHQWOLJLQGYLUNQLQJSnPLOM¡HWHOOHUGHUHUEHKRYIRUHQ\GHUOLJHUHYXUGH
ULQJGYVIRUHWDJHHQVFUHHQLQJMIEHNHQGWJ¡UHOVHRP QGULQJDIEHNHQGWJ¡UHOVHRPVXSSOH
UHQGHUHJOHULPHGI¡UDIORYRPSODQO JQLQJVWNRPNULQJGHQQ\DVWN+YLV
SURMHNWHWLQGHE UHUDWKXVG\USURGXNWLRQHQYHGSURMHNWHWNRPPHUWLODWInHQNDSDFLWHWIRUPH
UHHQG'(VNDOGHWGRJDOWLGEHKDQGOHVHIWHUUHJOHUIRUDQO JRSOLVWHWSnVDPOHEHNHQGWJ¡
UHOVHQVELODJMIYHMOHGQLQJRPDGPLQLVWUDWLRQDIDQPHOGHRUGQLQJIRUKXVG\UEUXJDIV


(UEORWHWHQNHOWDIVYDUHQHHWQHMHUGHULNNHWDOHRPHQDQPHOGHOVHHIWHUDQPHOGHRUGQLQJHQ
RJDQPHOGHOVHQNDQEHKDQGOHVVRPHQDQV¡JQLQJGYVHIWHUGHQSURFHGXUHGHUOLJJHUXGHQIRU
DQPHOGHRUGQLQJHQMIYHMOHGQLQJRPDGPLQLVWUDWLRQDIDQPHOGHRUGQLQJIRUKXVG\UEUXJ
DIV

5HJLRQSODQP\QGLJKHGHQVNDORIIHQWOLJJ¡UHDIJ¡UHOVHUQHGHULNNHDQWDJHVDWNXQQHInLQGYLUN
QLQJSnPLOM¡HWKXUWLJVWPXOLJWHIWHUXGO¡EHWDIGHWLGDJH$IJ¡UHOVHURPDQO JGHUDQWDJHVDW
NXQQHInLQGYLUNQLQJSnPLOM¡HWRJGHUIRUVNDOLJHQQHPGHQDOPLQGHOLJHSURFHGXUHIRUDQO J
RSWDJHWSnELODJVNDORIIHQWOLJJ¡UHVQnUDIJ¡UHOVHQPHGGHOHVDQV¡JHUHQMIEHNHQGWJ¡UHOVH
RP QGULQJDIEHNHQGWJ¡UHOVHRPVXSSOHUHQGHUHJOHULPHGI¡UDIORYRPSODQO JQLQJ
RP QGULQJL

,IRUELQGHOVHPHGDQPHOGHOVHQWLOUHJLRQSODQP\QGLJKHGHQVNDOGHUOLJHOHGHVVHQGHVHQNRSLWLO
NRPPXQDOEHVW\UHOVHQVDPPHQPHGHQDQPHOGHOVHDIE\JJHULHWGHUVNDOVNHHIWHUKXVG\UJ¡G
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QLQJVEHNHQGWJ¡UHOVHQRJMIYHMOHGQLQJRPDGPLQLVWUDWLRQDIDQPHOGHRUGQLQJIRU
KXVG\UEUXJDIV

9905('(*5(/6(1

990SOLJWLJHSURMHNWHUHIWHUVDPOHEHNHQGWJ¡UHOVHQELODJVNDOLJHQQHP990
SURFHGXUHQVRPLQGHE UHUDWGHUXGDUEHMGHVHWUHJLRQSODQWLOO JPHGHQWLOK¡UHQGH990
UHGHJ¡UHOVHLQGHQGHUPnJLYHVWLOODGHOVHWLODWLJDQJV WWHSURMHNWHW

990UHGHJ¡UHOVHQWLOUHJLRQSODQUHWQLQJVOLQLHUQHIRUSURMHNWHULKHQKROGWLOVDPOHEHNHQGWJ¡
UHOVHQELODJVNDOSnSDVVHQGHPnGHSnYLVHEHVNULYHRJYXUGHUHHWDQO JVYLUNQLQJ
GLUHNWHRJLQGLUHNWHSnIDNWRUHUVRP
• 0HQQHVNHUIDXQDRJIORUD
• MRUGEXQGYDQGOXIWNOLPDRJODQGVNDE
• PDWHULHOOHJRGHURJNXOWXUDUYVDPW
• VDPPHQVSLOOHWPHOOHPGLVVHIDNWRUHUMIVDPOHEHNHQGWJ¡UHOVHQ

'HWWHLQGHE UHUDW990UHGHJ¡UHOVHQVNDOLQGHKROGHEOD
• (QQ UPHUHGHILQHUHWEHVNULYHOVHDIGHWSnW QNWHDQO JKHUXQGHUVNDOGHUY UHHQEH
VNULYHOVHDISURMHNWHWVI\VLVNHXGIRUPQLQJRJNDUDNWHULVWLNDVDPWDUHDODQYHQGHOVHVEH
KRYHWXQGHUE\JQLQJVRJGULIWVIDVHUQH
• HQRYHUVLJWRYHUGHY VHQWOLJVWHDOWHUQDWLYHU
• HQEHVNULYHOVHDIGHRPJLYHOVHUVRPLY VHQWOLJJUDGNDQEOLYHEHU¡UWDIGHW¡QVNHGH
DQO JLKHQKROGWLOVDPOHEHNHQGWJ¡UHOVHQ
• HQEHVNULYHOVHDIGHNRUWVRPODQGVLJWHGHYLUNQLQJHUSnPLOM¡HWVnVRPSnYLUNQLQJDI
RYHUIODGHRJJUXQGYDQGVV\VWHPHUVW¡MEHODVWQLQJPP
• HQEHVNULYHOVHDIGHIRUDQVWDOWQLQJHUGHUVNDOKM OSHPHGDWXQGJnQHGEULQJHRJQHXWUD
OLVHUHVNDGHOLJHYLUNQLQJHUSnPLOM¡HW
• HWLNNHWHNQLVNUHVXPHDIGHWRYHQQ YQWHVDPW
• HQRYHUVLJWRYHUHYHQWXHOOHPDQJOHUYHGRSO\VQLQJHURJYXUGHULQJHUDIPLOM¡SnYLUNQLQ
JHUQHMIVDPOHEHNHQGWJ¡UHOVHQELODJ

8GIUDSURMHNWHWVGLUHNWHHOOHULQGLUHNWHSnYLUNQLQJDIRPJLYHOVHUQHHUGHWGHUHIWHUPXOLJWDWVH
SnPDQJHDVSHNWHUYHGGHWQ\HSURMHNWRJGHWVDIOHGWHHIIHNWHUVDPWIRUHWDJHHQDIYHMQLQJKHU
DI

(WFHQWUDOWSXQNWLUHGHJ¡UHOVHQHUHQRYHUVLJWRYHUGHY VHQWOLJVWHDOWHUQDWLYHURJDOWHUQDWLYH
SODFHULQJHUVRPKDUY UHWXQGHUV¡JWLIRUELQGHOVHPHGSURMHNWHWKHUXQGHUDOWHUQDWLYHWVDPW
HQHQGHOLJEHJUXQGHOVHIRUE\JKHUUHQVRJUHJLRQSODQP\QGLJKHGHQVYDOJDIO¡VQLQJVPRGHOXQ
GHUKHQV\QWLOPLOM¡NRQVHNYHQVHUQHMIVDPOHEHNHQGWJ¡UHOVHQELODJSNW'HQQHSUR
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FHVNDQIHNVEHW\GHDWHWDQO JGHULSURMHNWIDVHQVVWDUWYDULQGUHWWHWVnEHODVWQLQJHQDIQDWXU
RJPLOM¡YDUXDFFHSWDEHOWNDQJHQQHPSURMHNWIDVHQLQGUHWWHVVnOHGHVGHWOHYHURSWLOQXWLGLJH
RJIUHPWLGLJHNUDY

9HGDOWHUQDWLYHWIRUVWnVHQEHVNULYHOVHDIGHNRQVHNYHQVHUHQXQGODGHOVHDIDWJHQQHPI¡UH
SURMHNWHWYLOJLYHMIVDPOHEHNHQGWJ¡UHOVHQELODJSNW'HQQHEHVNULYHOVHPnE\JJH
SnE\JJHKHUUHQVRSO\VQLQJHURPKYLONHNRQVHNYHQVHUHQPDQJOHQGHJRGNHQGHOVHDIDQO JJHW
YLOIn>/DQGVSODQDIGHOLQJHQVLGH@

3nJUXQGODJDI990UHGHJ¡UHOVHQVNDOGHUEODIDVWV WWHVQ\HHOOHUVXSSOHUHQGHUHJLRQSODQUHW
QLQJVOLQLHUVDPWLIRUELQGHOVHPHGGHQ¡GYHQGLJHWLOODGHOVHUHOOHUJRGNHQGHOVHUVWLOOHVYLONnU
IRUDQO JJHWVRJHYWGHWVGULIW>/DQGVSODQDIGHOLQJHQVLGH@

9HGSURMHNWHULKHQKROGWLOVDPOHEHNHQGWJ¡UHOVHQELODJVNDOGHUYHGYXUGHULQJHQWDJHV
KHQV\QWLOI¡OJHQGHNULWHULHU
• 3URMHNWHWVNDUDNWHULVWLNDGHWY UHVLJGLPHQVLRQHUDQYHQGHOVHDIQDWXUUHVVRXUFHUIRUX
UHQLQJRJJHQHUPP
• SURMHNWHWVSODFHULQJGHWY UHVLJGHQPLOM¡P VVLJHVnUEDUKHGLRPUnGHWXGIUDGHQQX
Y UHQGHDUHDODQYHQGHOVHQDWXUUHVVRXUFHUQHVUHODWLYHULJGRPRJNYDOLWHWPPVDPW
• NHQGHWHJQYHGGHQSRWHQWLHOOHPLOM¡SnYLUNQLQJGHURPKDQGOHUGHWQDWXUOLJHPLOM¡VE 
UHHYQHV UOLJWPHGRSP UNVRPKHGSnRPUnGHUVRPHNVHPSHOYLVYnGRPUnGHULQWHUQD
WLRQDOHEHVN\WWHOVHVRPUnGHUW WEHIRONHGHRPUnGHUVDPWYLJWLJHKLVWRULVNHNXOWXUHOOH
DUN RORJLVNH VWHWLVNHHOOHUJHRORJLVNHODQGVNDEHUPPMIVDPOHEHNHQGWJ¡UHOVHQ
ELODJ

'HWWHHUHQVEHW\GHQGHPHGDWGHUYHGXGDUEHMGHOVHQDIUHGHJ¡UHOVHULNNHHURSVWLOOHWGHVDPPH
NUDYIRUSURMHNWHULKHQKROGWLOVDPOHEHNHQGWJ¡UHOVHQELODJRJELODJMIVDPOHEH
NHQGWJ¡UHOVHQVNWRJ

236$0/,1*

,'DQPDUNHU990GLUHNWLYHWLPSOHPHQWHUHWLSODQORYHQVUHJOHURPUHJLRQSODQO JQLQJKYRU
IRU990EHVWHPPHOVHULQGHE UHUXGDUEHMGHOVHDIUHJLRQSODQUHWQLQJVOLQLHUKYLONHWLSUDNVLV
RIWHVWJ¡UHLHWUHJLRQSODQWLOO JVDPWHQWLOK¡UHQGHUHJLRQSODQUHGHJ¡UHOVHKYRULGHPLOM¡P V
VLJHNRQVHNYHQVHUDISURMHNWHWVNDOIUHPJn

6W¡UUHHQNHOWDQO JGHUNDQSnYLUNHPLOM¡HWHUDOWLGRPKDQGOHWDI990UHJOHUQH'LVVHDQO J
RPIDWWHUEODQ\DQO JHOOHUY VHQWOLJH QGULQJHUDIEHVWnHQGHDQO JPHGNDSDFLWHWSnPHUH
HQG'(IRUNY JRJVYLQHOOHU'(IRUVODJWHN\OOLQJHU<GHUOLJHUHHUHQU NNHODQG
EUXJVSURMHNWHURPIDWWHWDIUHJOHUQHRPNRQNUHWYXUGHULQJRJVnNDOGHWVFUHHQLQJIRUDWIDVWVOn
RPGLVVHNDQPHGI¡UHHQY VHQWOLJSnYLUNQLQJDIPLOM¡HWRJGHUIRUHU990SOLJWLJH'LVVH
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SURMHNWHURPIDWWHUEODVDPPHQO JQLQJHULQGGUDJQLQJDIXRSG\UNHWODQGHOOHUGHOYLVHQDWXU
RPUnGHUWLOLQWHQVLYODQGEUXJVYLUNVRPKHGYDQGIRUV\QLQJVSURMHNWHUVDPWDQO JWLOLQWHQVLY
KXVG\UDYOXDQVHWVW¡UUHOVH

'HQQH990UHGHJ¡UHOVHVNDOSnYLVHEHVNULYHRJYXUGHUHHWDQO JVYLUNQLQJGLUHNWHRJLQGL
UHNWHSnIDNWRUHUVRPHNVHPSHOYLVIORUDIDXQDMRUGEXQGYDQGOXIWNOLPDODQGVNDERJNXO
WXUDUY%ODVNDOUHGHJ¡UHOVHQLQGHKROGHHQRYHUVLJWRYHUGHY VHQWOLJVWHDOWHUQDWLYHURJDOWHU
QDWLYHSODFHULQJHUKHUXQGHUDOWHUQDWLYHWVRPHUNRQVHNYHQVHQYHGDWXQGODGHDWRSI¡UHSUR
MHNWHWVDPWHQEHJUXQGHOVHIRUE\JKHUUHRJUHJLRQSODQP\QGLJKHGHQVYDOJDIDOWHUQDWLY

3nJUXQGODJDI990UHGHJ¡UHOVHQIDVWV WWHVGHQ\HHOOHUVXSSOHUHQGHUHJLRQSODQUHWQLQJVOLQL
HURJLIRUELQGHOVHPHGGHQ¡GYHQGLJHWLOODGHOVHURJJRGNHQGHOVHUVWLOOHVYLONnUIRUDQO JJHW
RJHYHQWXHOWGHWWHVGULIW

990EHVWHPPHOVHUQHLQGJnULHWNRPSOLFHUHWVDPVSLOPHGDQGHQORYJLYQLQJKYRUIRUGHUHU
LQGI¡UWUHJOHUIRUDWRPIDWWHGHSURMHNWHULNNHPnSnEHJ\QGHVXGHQUHJLRQSODQP\QGLJKHGHQV
WLOODGHOVH'HQQHWLOODGHOVHPnLNNHJLYHVI¡UUHJLRQSODQUHWQLQJVOLQLHUQHIRUSURMHNWHWHUHQGH
OLJWYHGWDJHW<GHUOLJHUHPnGHULNNHPHGGHOHVODQG]RQHWLOODGHOVHWLOXGVW\NQLQJEHE\JJHOVHRJ
QGUHWDQYHQGHOVHIRU990SOLJWLJHSURMHNWHUI¡UGHUHUXGDUEHMGHWUHWQLQJVOLQLHULUHJLRQSOD
QHQPHGWLOK¡UHQGH990UHGHJ¡UHOVHIRUGHWSnJ OGHQGHSURMHNWRJGLVVHUHWQLQJVOLQLHUHU
HQGHOLJYHGWDJHW

,IRUELQGHOVHPHGDQO JWLOLQWHQVLYKXVG\UDYOSnPDNVLPDOW'(HUGHWPXOLJWDWDQYHQGH
HQVSHFLHODQPHOGHRUGQLQJKYRUHIWHUDPWHWNXQKDUWLGDJHWLODWYXUGHUHRPDQO JJHWInUY 
VHQWOLJLQGYLUNQLQJSnPLOM¡HW$QPHOGHRUGQLQJHQNDQGRJNXQDQYHQGHVLVDJHUKYRUGHWHU
PXOLJWDWVYDUHMDWLOGHSnDQPHOGHVNHPDHWRSVWLOOHGHSXQNWHU+YLVSURMHNWHWLQGHE UHUDW
KXVG\UEUXJHWVSURGXNWLRQDIKXVG\UVDPOHWInUHQNDSDFLWHWSnPHUHHQG'(VNDOGHWWH
GRJDOWLGEHKDQGOHVHIWHUUHJOHUQHIRUDQO JRPKDQGOHWDIVDPOHEHNHQGWJ¡UHOVHQELODJ

985'(5,1*

9XUGHULQJDIYLUNQLQJSnPLOM¡HWKDUVWRUEHW\GQLQJIRUODQGPDQGHQGDGHQQHYHGXGYLGHOVH
HOOHUQ\RSI¡UHOVHDIODQGEUXJVE\JJHULVDPWYHGHQU NNHDQGUHSURMHNWHUGDQQHUJUXQGODJIRU
UHJXOHULQJDIHQODQJU NNHIRUKROG)¡UHWSURMHNWSnEHJ\QGHVVNDODPWVUnGHWLQIRUPHUHV
KYRUHIWHUHQODQJSURFHVV WWHVLY UNIRUDWXQGJnXKHQVLJWVP VVLJHSnYLUNQLQJHUDIPLOM¡HW
'HUNDQGRJLNNHIDVWV WWHVNUDYWLOSURMHNWHWLUHJLRQSODQUHWQLQJVOLQLHUQHKYRUIRUGHWWHJ¡UHVL
IRUELQGHOVHPHGGHQ¡GYHQGLJHWLOODGHOVHURJJRGNHQGHOVHU

990SnYLUNHULK¡MJUDGODQGPDQGHQVIULKHGLODQG]RQHQRJNDQEnGHKDYHLQGIO\GHOVHSn
ORNDOLVHULQJDIE\JQLQJHURJDQYHQGHOVHQDIDUHDOHULIRUELQGHOVHPHGEODLQWHQVLYKXVG\USUR
GXNWLRQ'RJRPKDQGOHU990NXQORNDOLVHULQJDIDQO JSnHMHQGRPVQLYHDXRJRSHUHUHULNNH
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PHGDOWHUQDWLYHUXGHQIRUHMHQGRPPHQVJU QVHUGDYXUGHULQJHQHUEHKDQGOLQJDIHQHQNHOW
VDJRJLNNHHQSODQO JQLQJIRUVW¡UUHRPUnGHUEHVWnHQGHDIIOHUHEHGULIWHU'HUIRUSnYLUNHU
YXUGHULQJHUDIYLUNQLQJHUSnPLOM¡HWLNNHORNDOLVHULQJHQDIODQGEUXJVHMHQGRPPHLODQG]RQHQ

9XUGHULQJHQGDQQHUJUXQGODJIRUHQUHJXOHULQJDIODQGEUXJVDQO JWLOIRUGHOIRUPLOM¡QDWXURJ
QDERHU(NVHPSHOYLVPn990SOLJWLJHDQO JWLOLQWHQVLYKXVG\USURGXNWLRQLNNHSODFHUHVL
RPUnGHUKYRUGHUHUULVLNRIRUDWDQO JJHWDOHQHHOOHUVDPPHQPHGDQGUHDQO JYLOKDYHY 
VHQWOLJHVNDGHYLUNQLQJHUIRUJUXQGYDQGGHW¡YULJHYDQGPLOM¡VDPWQDWXURJODQGVNDEVY UGLHU
'HWWHNDQInEHW\GQLQJIRUODQGPDQGHQVnOHGHVDWXGE\JQLQJHUHOOHUXGYLGHOVHULNNHWLOODGHV
SnWURGVDIDWODQGEUXJVORYHQVJHQHUHOOHNUDYRPXGEULQJQLQJVDUHDOHURYHUKROGHVKYLVGHWWHYLO
KDYHY VHQWOLJHVNDGHYLUNQLQJHUIRUQ UPLOM¡HW

'HUHULQGHQIRUGHWVHQHVWHVW\NNHWLGIRUHWDJHWIRUHQNOLQJHUL990UHJOHUQHRJGHUPHGnE
QHWRSIRUHQKXUWLJHUHVDJVJDQJIRUXNRPSOLFHUHGHVDJHURPHWDEOHULQJXGYLGHOVHHOOHU Q
GULQJDIKXVG\UEUXJRSWLO'('HWWHW\GHUSnDW990DQVHVVRPHWQ¡GYHQGLJWPHQNRP
SOLFHUHWRPIDWWHQGHRJWLGVNU YHQGHY UNW¡MGHUKRYHGVDJHOLJWVNDOKLQGUHGHVWRUHKXVG\U
SURGXFHQWHUKRYHGVDJHOLJWRYHU'(LDWWLOVYLQHPLOM¡HWRJQDWXUHQKYRUIRUVDJVJDQJHQ
IRUHQNOHVIRUPLQGUHKXVG\USURGXFHQWHU






AFRUNDING
SAMMENFATNING, KONKLUSION OG PERSPEKTIVERING

.DSLWHO±6DPPHQIDWQLQJ

6$00(1)$71,1*

6DPPHQIDWQLQJHQKDUWLOIRUPnODWRSVDPOHRJVDPPHQV WWHDQDO\VHQVILUHGHOHSnWY UVVnOH
GHVDWSURMHNWHWVSUREOHPVWLOOLQJNDQEHVYDUHVLNRQNOXVLRQHQ6DPPHQIDWQLQJHQHURSGHOWLHQ
VWUXNWXUGHUPRGVYDUHUSUREOHPIRUPXOHULQJHQKYRUIRUGHQHURSGHOWLWRGHOH

,I¡UVWHGHOLQGJnUGHDVSHNWHURJHOHPHQWHULQGHQIRUGHILUHGHOHDIDQDO\VHQGHUSnYLUNHUKHQ
KROGVYLVODQGEUXJHWVE\JQLQJVORNDOLVHULQJRJORNDOLVHULQJDIODQGEUXJVHUKYHUYHWVSULP UHXG
EULQJQLQJVDUHDOHU'HWWHHUHOHPHQWHUGHUEHVNULYHUKYRUGDQRJLKYLONHQJUDGSODQRJUHJXOH
ULQJVV\VWHPHWYDUHWDJHUKHQV\QWLOODQGEUXJQDWXUYDQGPLOM¡RJQDERHU

,DQGHQGHOLQGJnUGHDVSHNWHURJHOHPHQWHUGHUHUEHVNULYHQGHIRULKYLONHQUHWQLQJODQGEUXJV
HUKYHUYHWQDWXUYDQGPLOM¡RJQDERKHQV\QHUSnYHMKHQRJKYRUYLGWSUREOHPDWLNNHQPHOOHP
KHQKROGVYLVKHQV\QHWWLOODQGEUXJHWRJKHQV\QHQHWLOQDWXUYDQGPLOM¡RJQDERHUV\QHVDWKDYH
InHWHQDINODULQJHOOHUHM

/2.$/,6(5,1*$)/$1'%58*6(5+9(59(7,/$1'=21(1

7UDGLWLRQHOWVHWKDUODQGEUXJVHUKYHUYHWRSSHEnUHWHQV UVWDWXVPHGKHQV\QWLODUHDODQYHQGHOVHQ
LGHWnEQHODQG'HWWHHULV URSQnHWLNUDIWDIODQG]RQHEHVWHPPHOVHUQHRJXQGWDJHOVHUIRU
ODQGEUXJVE\JJHULLIRUVNHOOLJHORYJLYQLQJHU/DQG]RQHEHVWHPPHOVHUQHUXPPHUVWRUHPXOLJKH
GHUIRUODQGPDQGHQWLOIULWDWORNDOLVHUHRJXGE\JJHVLQHE\JQLQJVNRPSOHNVHUVDPWLGLJPHGDW
GHXGJ¡UHQHIIHNWLYUHJXOHULQJDIDODQGHQEHE\JJHOVHHQGGHWGHUHUQ¡GYHQGLJWIRUVNRYEUXJ
ODQGEUXJRJILVNHUL6nO QJHHQXGYLGHOVHHUGULIWVP VVLJQ¡GYHQGLJWNDQODQGPDQGHQVWRUW
VHWE\JJHO¡VKYRUKDQYLOVnO QJHGHWHULWLONQ\WQLQJWLOHNVLVWHUHQGHE\JQLQJHU/DQGPDQ
GHQVEHKRYIRUXGYLGHOVHUHUGRJVW\UHWDIVWUXNWXUUHJOHUQHLODQGEUXJVORYJLYQLQJHQ,NUDIWDI
VWUXNWXUUHJOHUQHV WWHVGHUHQRYHURUGQHWUDPPHIRUHQODQGEUXJVHMHQGRPVKHQKROGVYLV
EHGULIWVVW¡UUHOVH'HWWHVNHUXGIUDEHVWHPPHOVHURPDQWDOHMHQGRPPHRJHQEHJU QVQLQJSn
VW¡UUHOVHQDIGHDUHDOHUGHUNDQHUKYHUYHV6DPWLGLJWVLNUHUODQGEUXJVORYJLYQLQJHQLNUDIWDI
ODQGEUXJVSOLJWRJG\UNQLQJVSOLJWDWDUHDOHUQHLODQG]RQHQKRYHGVDJHOLJWHUIRUEHKROGWODQGEUX
JHW

,NUDIWDIHQVWLJHQGHUHJXOHULQJDIQDWXUPLOM¡RJQDERLQWHUHVVHULODQG]RQHQHUGHUGRJ
NRPPHWIOHUHHOHPHQWHUWLOYXUGHULQJHQDIKYRUYLGWODQGEUXJVE\JJHULNDQRSI¡UHVLNUDIWDIHQ
DQPHOGHOVHHOOHURPGHUIRUGUHVHQNRQNUHWODQG]RQHWLOODGHOVH)RUODQGEUXJHWRSIDWWHVGHWWH
VRPHQEHVQ UHQGHUHJXOHULQJPHQVS¡UJVPnOHWHUKYRUYLGWGHWHJHQWOLJWKDULQGIO\GHOVHSn
ODQGEUXJHWVE\JQLQJVXGYLGHOVHRJKYRUYLGWGHUHUHQORNDOLVHUHQGHHIIHNWVRPI¡OJHDIGHQQH
VWLJHQGHUHJXOHULQJ1HGHQIRUJHQQHPJnVGHEHW\GHQGHHOHPHQWHULQGHQIRUQDWXUYDQGPLOM¡RJ
PLOM¡UHJXOHULQJVRPHULGHQWLILFHUHWLDQDO\VHQLGHWWHSURMHNWRJVRPNDQEHVNULYHKYRUYLGWGHU
HUYHGDWVNHHQLQGLUHNWHHOOHUGLUHNWHORNDOLVHULQJDIODQGEUXJVE\JJHULHWRJODQGEUXJHWVDUHD
OHU



.DSLWHO±6DPPHQIDWQLQJ




1$785
3ODFHULQJDIODQGEUXJVE\JJHULRJODQGEUXJHWVDQYHQGHOVHDIXGEULQJQLQJVMRUGHUHULNNHSnYLU
NHWDIQDWXUEHVN\WWHOVHVORYHQVJHQHUHOOHEHVN\WWHOVHVEHVWHPPHOVHULQRJHQV UOLJJUDGGDODQG
EUXJVHUKYHUYHWKRYHGVDJHOLJWHUXQGWDJHWIUDUHJOHUQH'HUHUGRJHQNHOWHRPUnGHUKYRUODQG
EUXJHWLNNHHUXQGWDJHWIUDGHQJHQHUHOOHEHVN\WWHOVHLIRUELQGHOVHPHGWLOVWDQGV QGULQJHU'HW
WHHULQGHQIRUNLUNHEHVN\WWHOVHVOLQLHULRPUnGHUVDPWLHQPHWHUEHVN\WWHOVHV]RQHRP
NULQJIRUWLGVPLQGHU0HGKHQV\QWLOIRUWLGVPLQGHUNU YHVGHUWLOODGHOVHIRUQ\RSI¡UVHOXGE\J
QLQJRJWLOE\JQLQJKYLONHWQRUPDOWUHVXOWHUHULDWQ\HE\JQLQJHUJ\OOHEHKROGHUHRJOLJQHQGH
HQWHQIRUV¡JHVSODFHUHWO QJHUHY NIUDIRUWLGVPLQGHWHQGHNVLVWHUHQGHEHE\JJHOVHHOOHUSn
GHQVLGHDIHNVLVWHUHQGHEHE\JJHOVHVRPYHQGHUY NIUDIRUWLGVPLQGHW

'HNRQNUHWHEHVN\WWHOVHVEHVWHPPHOVHULQDWXUEHVN\WWHOVHVORYHQNDQSnYLUNHIUHPWLGLJHWDEOH
ULQJDIODQGEUXJVE\JJHULRJODQGEUXJHWVGULIWDIMRUGHUEODLIUHGHGHRPUnGHURJLV UOLJHWLO
I OGHYHGQDWXUIRUYDOWQLQJVSURMHNWHU<GHUOLJHUHHUGHWPXOLJWDWJULEHLQGLHNVLVWHUHGHDQYHQ
GHOVHPHGSnEXGHOOHUIRUEXGRJLQGVNU QNHUnGLJKHGHQRYHUHWDUHDOKHUXQGHURJVnUnGLJKHG
RYHUODQGEUXJVE\JQLQJHUKYLVGHWWHHUQ¡GYHQGLJWIRUDWRSQnIRUPnOHWPHGHQIUHGQLQJ,V U
OLJHWLOI OGHDQYHQGHVSnEXGRPIMHUQHOVHDIE\JQLQJHUPPLIRUELQGHOVHPHGIUHGHGHDUHDOHU

,IRUELQGHOVHPHG1DWXUDRPUnGHUKDUGHQQXY UHQGHORYJLYQLQJLNNHXPLGGHOEDUWLQG
IO\GHOVHSnODQGEUXJVHUKYHUYHWVORNDOLVHULQJDIGULIWVE\JQLQJHUGDHUKYHUYVP VVLJWQ¡GYHQ
GLJWE\JJHULMRVRPKRYHGUHJHOLNNHNU YHUWLOODGHOVHLODQG]RQHQ,1DWXUDRPUnGHWHUGHU
KHOOHULNNHXPLGGHOEDUWEHJU QVQLQJHUIRUODQGEUXJVHUKYHUYHWVG\UNQLQJVP VVLJHDUHDODQYHQ
GHOVH0HGPLOM¡PnOVORYHQVNDODPWHUQHGRJJHQQHPI¡UHHQPHUHRPIDWWHQGHQDWXUSODQ
O JQLQJHQGKLGWLOGYV1DWXUDSODQHUKYRULGHUVNDONRUWO JJHVIRUKDELWDWW\SHURJOHYH
VWHGHUIRUXGYDOJWHDUWHUVDPWIRUHWDJHVYXUGHULQJHUDIRPUnGHWRJGHWVWUXVOHU(QGYLGHUHVNDO
GHUXGDUEHMGHVHWLQGVDWVSURJUDPGHUIRUHVNULYHUKYRUOHGHVGHIDVWVDWWHPnOIRUQDWXUWLOVWDQGHQ
LRPUnGHWRSQnV

,NUDIWDIHQU NNHWLOI¡MHOVHULQDWXUEHVN\WWHOVHVORYHQLNDSLWHODVN USHVUHJXOHULQJHQL
1DWXUDRPUnGHUEODIRUODQGEUXJVHUKYHUYHW+HULJHQQHPSnO JJHVDPWVUnGHWUHWRJSOLJW
WLODWJHQQHPI¡UHHQDNWLYIRUYDOWQLQJRJSnO JJHHMHQGRPPHKHUXQGHURJVnODQGEUXJVHMHQ
GRPPHLRJRPNULQJ1DWXUDRPUnGHUEHVN\WWHQGHIRUDQVWDOWQLQJHUKYLVGHWWHHUQ¡GYHQ
GLJWIRUDWUHDOLVHUH1DWXUDSODQHQHOOHUEHYDULQJVPnOV WQLQJHUQHLGHQQH'HWWHHUGRJ
NXQPXOLJWDWSnO JJHUHVWULNWLRQHUKYLVGHULNNHNDQLQGJnVDIWDOHSnULPHOLJHYLONnU'HWHU
OLJHOHGHVPXOLJWDWJULEHLQGLHNVLVWHUHQGHORYOLJDQYHQGHOVHDIE\JQLQJHUGRJHUEHVWHPPHO
VHQKRYHGVDJHOLJWUHWWHWSnG\UNQLQJHQDIMRUGHU

<GHUOLJHUHHUHQU NNHDNWLYLWHWHUL1DWXUDRPUnGHUHNVHPSHOYLVHWDEOHULQJDIHUKYHUYV
P VVLJWQ¡GYHQGLJWODQGEUXJVE\JJHUL QGULQJDIJ¡GVNQLQJVWU\NPPEOHYHWDQPHOGHOVHV
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SOLJWLJHIRUODQGEUXJVHUKYHUYHWKYLONHWNDQInLQGIO\GHOVHIRUSODFHULQJDIE\JQLQJVDQO JRJ
XGQ\WWHOVHDIMRUGHUQH'HWWHHUHQVEHW\GHQGHPHGDWDPWHWInUPXOLJKHGIRUDWWDJHVWLOOLQJWLO
RPE\JJHULHWHOOHUGHQ QGUHGHDUHDODQYHQGHOVHYLOSnI¡UH1DWXUDRPUnGHWQHJDWLYHNRQ
VHNYHQVHU

'HLUHJLRQSODQHQXGSHJHGHVNRYUHMVQLQJVRPUnGHUKDULQJHQEHW\GQLQJIRUODQGEUXJHWVRSI¡U
VHODIE\JQLQJHURJKLGWLGLJHDQYHQGHOVHDIG\UNQLQJVMRUGHUQH8GSHJQLQJHQHUXGHOXNNHQGHHW
XGWU\NIRUHW¡QVNHRPGHQIUHPWLGLJHDQYHQGHOVH'HUPnGRJLNNHWLOSODQWHVPHGVNRYLPL
QXVRPUnGHU

)UHGVNRYVSOLJWLJHDUHDOHUVNDODQYHQGHVWLOJRGRJIOHUVLGLJVNRYGULIW'HWWHHUHQVEHW\GHQGH
PHGDWGHWLNNHHUWLOODGWDWRSI¡UHE\JQLQJHUHOOHUDQO JXGHQGLVSHQVDWLRQPHGPLQGUHDWGHW
HUQ¡GYHQGLJWIRUVNRYGULIWHQ%\JQLQJHUWLOEUXJIRUODQGEUXJHULNNHXQGWDJHWIUDIRUEXGGHW
VHOYRPGLVVHPnWWHVXSSOHUHVNRYGULIWHQ

6RPQRJHWQ\WHUGHWLVNRYORYHQSnODJWPLQLVWHUHQDWXGDUEHMGH1DWXUDVNRYSODQHU'LVVH
NDQPHGI¡UHVnIUHPWGHWHUQ¡GYHQGLJWDIKHQV\QWLOHQ1DWXUDVNRYSODQVJHQQHPI¡UHOVH
DWGHUSnO JJHVODQGEUXJVDUHDOHUXGHQIRU1DWXUDVNRYSODQHQVRPUnGHEHVN\WWHQGHIRUDQ
VWDOWQLQJHU'HWWHHUGRJNXQPXOLJWKYLVGHULNNHNDQLQGJnVDIWDOHSnULPHOLJHYLONnUHOOHUHQ
HNVLVWHUHQGHDIWDOHLNNHRYHUKROGHV<GHUOLJHUHKDUPLQLVWHUHQKMHPPHOWLODWHNVSURSULHUHHMHQ
GRPPHQnUGHWHUDIY VHQWOLJEHW\GQLQJIRUUHDOLVHULQJHQDI1DWXUDVNRYSODQHQ'HWWHHU
HQVEHW\GHQGHPHGDWGHWPHG1DWXUDVNRYSODQHQHUPXOLJWDWKLQGUHLQWHQVLYODQGEUXJV
GULIWVDPWKHOWHOOHUGHOYLVWDWIMHUQHODQGEUXJVHMHQGRPPHLHWJLYHQWRPUnGH

,IRUELQGHOVHPHGN\VWQ UKHGV]RQHQRSUHWKROGHUODQGEUXJHWVLQV UVWDWXVIRURSI¡UHOVHDIHU
KYHUYVP VVLJWQ¡GYHQGLJWE\JJHULQnUGHWVNHULIRUELQGHOVHPHGHNVLVWHUHQGHEHE\JJHOVH
GYVDWGHWWHXGHOXNNHQGHVNDODQPHOGHVKRVE\JJHP\QGLJKHGHQ.\VWQ UKHGV]RQHQSnYLUNHU
LNNHODQGEUXJHWVMRUGEUXJVP VVLJHDUHDODQYHQGHOVH

9$1'0,/-
9DQGUHVVRXUFHSODQO JQLQJHQVNDOEODQGWIOHUHRSJDYHUVLNUHYDQGUHVVRXUFHUWLOODQGEUXJHW
'LVVHYDQGUHVVRXUFHUHURJVnLQGHKROGWVRPHWHOHPHQWLODQGEUXJVSODQO JQLQJHQGDDGJDQJHQ
WLOYDQGHUYLJWLJWIRUDWNXQQHGULYHODQGEUXJ9DQGHWVWLOJ QJHOLJKHGKDUGHUIRUEHW\GQLQJIRU
SODFHULQJHQDIODQGEUXJHW

5HJLRQSODQHQVXGSHJQLQJDIRPUnGHUPHGGULNNHYDQGVUHVVRXUFHUKDULNNHQRJHQV UOLJLQG
IO\GHOVHSnODQGEUXJVHUKYHUYHWVDQYHQGHOVHDIMRUGHUHOOHUORNDOLVHULQJDIE\JQLQJHU8GSHJ
QLQJHUQHHULNNHGLUHNWHELQGHQGHIRUJUXQGHMHUHQRJNDQGHUYHGLNNHGLUHNWHKLQGUHIUHPWLGLJ
ORNDOLVHULQJDIKXVG\UEUXJ,QGVDWVRPUnGHXGSHJQLQJHQGHUI¡OJHUDIYDQGUHVVRXUFHSODQO JQLQ
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JHQNDQGRJInPHJHWVWRUHNRQVHNYHQVHUIRUODQGPDQGHQVQXY UHQGHRJIUHPWLGLJHDQYHQGHO
VHDIDUHDOHU

$PWVUnGHWHUIRUSOLJWHWWLODWXGDUEHMGHRJJHQQHPI¡UHLQGVDWVSODQHUIRUDOOHGHXGSHJHGHLQG
VDWVRPUnGHUXQGHUKHQV\QWDJHQWLOGHLUHJLRQSODQHQIDVWODJWHSULRULWHULQJ<GHUOLJHUHKDU
NRPPXQDOEHVW\UHOVHURJDOPHQHYDQGIRUV\QLQJVDQO JPXOLJKHGIRUDWYHGWDJHRJJHQQHPI¡UH
LQGVDWVSODQHU,IRUELQGHOVHPHGJHQQHPI¡UHOVHQDIHQLQGVDWVSODQHUGHWPXOLJWDWRPO JJH
DUHDOHUWLOHNVWHQVLYHULQJHOOHUXGWDJHGHPDIODQGEUXJVSURGXNWLRQLJHQQHPIULYLOOLJHDIWDOHU
HOOHUYHGWYDQJVUHJXOHULQJ'HWWHHUHQVEHW\GHQGHPHGDWGHWPHGLQGVDWVSODQLQVWUXPHQWHWHU
PXOLJWDW QGUHLHNVLVWHUHQGHORYOLJDUHDODQYHQGHOVHWLOIRUGHOIRUJUXQGYDQGVUHVVRXUFHQ'HW
WHKDUVWRUEHW\GQLQJIRUODQGEUXJVHUKYHUYHWVORNDOLVHULQJDIMRUGHUWLOLQWHQVLYGULIWRJHUPHG
YLUNHQGHWLODWODQG]RQHQLQGLUHNWHRSGHOHVLRPUnGHUPHGKHQKROGVYLVHNVWHQVLYRJLQWHQVLY
GULIW

0HGORYRPODQGEUXJVHMHQGRPPHHUGHUnEQHWRSIRUDWDOPHQHYDQGIRUV\QLQJVDQO J
XGHQWLOODGHOVHHIWHUODQGEUXJVORYHQNDQHUKYHUYHRJEHYDUHDGNRPVWSnODQGEUXJVHMHQGRPPH
KYLVIRUPnOHWHUDWEHVN\WWHGULNNHYDQGVUHVVRXUFHQ'HUVNDOGRJOLJJHHQDPWVOLJHOOHUNRP
PXQDOLQGVDWVSODQWLOJUXQG<GHUOLJHUHHUGHWQXWLOODGWIRUDOPHQHYDQGIRUV\QLQJVDQO JDW
HUKYHUYHDUHDOHUGRJHUGHWNUDYDWHMHQGRPPHQHOOHUDUHDOHWDIK QGHVLJHQVnVQDUWGHWLNNH
O QJHUHHUQ¡GYHQGLJWIRUEHVN\WWHOVHQDIGULNNHYDQGVUHVVRXUFHQVnOHGHVDWGHLJHQNDQLQGJnL
ODQGEUXJVGULIWHQ(UDUHDOHWXQGHUWRKDNDQODQGEUXJVSOLJWHQRSK YHVPHQVNDOGRJSnO JJHV
LJHQKYLVDUHDOHWLNNHO QJHUHWMHQHUHWEHVN\WWHQGHIRUPnOPHUH'HWWHELGUDJHUWLODWVN USH
NRQNXUUHQFHQRPODQGEUXJVDUHDOHUQHLV ULGHRPUnGHUKYRUGHULNNHHUNUDYRPHNVWHQVLYH
ULQJDIGULIWHQIRUDWEHVN\WWHGULNNHYDQGVUHVVRXUFHQ

0HGPLOM¡PnOVORYHQLQWHQVLYHUHVGHQGULNNHYDQGVEHVN\WWHQGHLQGVDWVGDGHQQHNU YHU
DWGHUHURSQnHWUHVXOWDWHULDOOHLQGVDWVRPUnGHULQGHQnU'HWWHHUHQVEHW\GHQGHPHGDW
GHUVNDOXGDUEHMGHVRJJHQQHPI¡UHVLQGVDWVSODQHUIRUDOOHXGSHJHGHLQGVDWVRPUnGHUVDPWDW
GHUNDQGRNXPHQWHUHVUHVXOWDWHUDIUHJXOHULQJHQLRPUnGHUQHLNUDIWDIHQJRGYDQGPLOM¡NYDOL
WHW.RQVHNYHQVHQIRUODQGEUXJHWHUGHUIRUHQ¡JHWHNVWHQVLYHULQJVDPWKHOHOOHUGHOYLVXGWDJ
QLQJDIG\UNQLQJVMRUGLYLVVHRPUnGHU

<GHUOLJHUHSUHVVHVODQGEUXJVHUKYHUYHWYHGQDWXUJHQRSUHWQLQJSURMHNWHUHNVHPSHOYLVJHQHWDEOH
ULQJDIYnGRPUnGHUVRPVNHUSnEDJJUXQGDIHQXGSHJQLQJLUHJLRQSODQHQDIODYEXQGVDUHDOHU
VRPNDQJHQRSUHWWHVVRPYnGRPUnGHU'HWWHEDVHUHVGRJKRYHGVDJHOLJWSnIULYLOOLJHDIWDOHURJ
VW¡WWHVLVWRUJUDG¡NRQRPLVNPHG09-RUGQLQJHQ

,IRUELQGHOVHPHGYDQGLQGYLQGLQJVDQO JNDQGHUHWDEOHUHVNLOGHSODGV]RQHUGHUVLJWHUPRGDW
KLQGUHIRUXUHQLQJDIYDQGUHVVRXUFHUQHIUDVSLOGHYDQG'HWWHKDUXPLGGHOEDUWLQJHQLQGIO\GHOVH
SnODQGEUXJHWVORNDOLVHULQJDIMRUGHULODQG]RQHQPHQUHJXOHUHUODQGEUXJHWVXGOHGQLQJDIVSLO
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GHYDQG<GHUOLJHUHHUGHWPXOLJWDWHWDEOHUHHQI\VLVNEHVN\WWHOVHV]RQHRPNULQJYDQGLQGYLQ
GLQJVDQO JKYRULGHUHUIRUEXGPRGJ¡GVNQLQJJLIWRJEHN PSHOVHVPLGOHU'HQQH]RQHHU
W\SLVNWLPHWHURPNULQJYDQGERULQJHQRJKDUNXQHQEHJU QVHWLQGIO\GHOVHIRUODQGPDQGHQ
KYLVGHUHUHWDEOHUHWHQGULNNHYDQGVERULQJSnGHQQHVHMHQGRP

,NUDIWDIEHVN\WWHOVHVKHQV\QIRUYDQGO¡EV¡HUPPHUGHUXGODJWG\UNQLQJVIULHEU PPHUSnWR
PHWHURPNULQJGLVVH%U PPHUQHXGJ¡UHQHUVWDWQLQJVIULUHJXOHULQJGHULGHWVWRUHKHOHLNNH
KDUGHQVWRUHEHW\GQLQJIRUODQGEUXJVHUKYHUYHW'HWVNDOGRJLNNHXGHOXNNHVDWGHULHQNHOWH
WLOI OGHNDQY UHHQODQGPDQGGHUUDPPHXIRUKROGVP VVLJWKnUGW%U PPHXGO JQLQJHQKDU
GRJLNNHXPLGGHOEDUWEHW\GQLQJIRUORNDOLVHULQJHQDIODQGEUXJHWVSULP UHXGEULQJQLQJVDUHDOHU

$OPLQGHOLJODQGEUXJVGULIWEHWUDJWHVLNNHVRPIRUXUHQLQJLPLOM¡EHVN\WWHOVHVORYHQVNDSLWHOWUH
RPEHVN\WWHOVHDIRYHUIODGHYDQG'HUIRUHUGHWNXQXKHOGXGRYHUGHQDOPLQGHOLJHGULIWGHUHU
RPIDWWHWDIGLVVHUHJOHU)RUKROGHWPHOOHPODQGEUXJRJPLOM¡PPUHJXOHUHVGRJJHQQHPKXV
G\UJ¡GQLQJVEHNHQGWJ¡UHOVHQPLOM¡JRGNHQGHOVHQRJ990

+86'<5*'1,1*6%(.(1'7*5(/6(1
)RUPnOHWPHGKXVG\UJ¡GQLQJVEHNHQGWJ¡UHOVHQHUDWRSVWLOOHHQUDPPHIRUODQGEUXJVHUKYHUYHWV
SURGXNWLRQDQYHQGHOVHRJRSEHYDULQJDIJ\OOHIRUEODDWPLQGVWHJHQHUIRUQDERHURJPLOM¡HW
+XVG\UJ¡GQLQJVEHNHQGWJ¡UHOVHQIDVWV WWHUUHJOHUIRUHUKYHUYVP VVLJWG\UHKROGPHGNDSDFLWHW
RYHU'(2YHUVWLJHUNDSDFLWHWHQ'(IDVWO JJHVUHJOHULKHQKROGWLOPLOM¡JRGNHQGHOVHQ
0LOM¡JRGNHQGHOVHQNDQLNNHIDVWV WWHOHPSHOLJHUHNUDYHQGKXVG\UJ¡GQLQJVEHNHQGWJ¡UHOVHQV
EHVWHPPHOVHU

+XVG\UJ¡GQLQJVEHNHQGWJ¡UHOVHQIDVWV WWHUHQU NNHDIVWDQGVNUDYGHUKDULQGIO\GHOVHSnVHOYH
ORNDOLVHULQJHQDISURGXNWLRQVDQO JJHQHSnHMHQGRPVQLYHDXVDPWYHGXGYLGHOVHURJ QGULQJHU
DIHNVLVWHUHQGHG\UHKROG+XVG\UJ¡GQLQJVEHNHQGWJ¡UHOVHQRSHUHUHUPHGHQIRUEXGV]RQHSn
PHWHULIRUKROGWLOHNVLVWHUHQGHHOOHUIUHPWLGLJHE\]RQHHOOHUVRPPHUKXVRPUnGHUVDPWQDEREH
ERHOVH,GLVVH]RQHUPnGHULNNHVNHQ\HWDEOHULQJXGYLGHOVHHOOHU QGULQJDIG\UHKROGGHU
PHGI¡UHUHQIRU¡JHWIRUXUHQLQJ

8GRYHUIRUEXGV]RQHQGHUEODVNDOY UHPHGWLOORNDOLVHUHKXVG\UEUXJHWLIRUKROGWLOQDER
HMHQGRPPHPYHUGHURJVnHQU NNHDIVWDQGVUHJOHULIRUELQGHOVHPHGORNDOLVHULQJDISURGXN
WLRQVDQO JJHQHVDPWYHGXGYLGHOVHURJ QGULQJHUDIHNVLVWHUHQGHG\UHKROGLQGHQIRUHNVLVWH
UHQGHE\JQLQJVUDPPHU'LVVHDIVWDQGVUHJOHUVNDOLV UVHVLIRUKROGWLOPLOM¡HWKHUXQGHUYDQG
PLOM¡HWGHUNDQGRJGLVSHQVHUHVIUDGLVVHDIVWDQGVUHJOHU

(WDEOHULQJDISURGXNWLRQVDQO JLQGHQIRUDIVWDQGVJU QVHUQHNU YHUNRPPXQHQVJRGNHQGHOVH
8GYLGHOVHHOOHU QGULQJGHULNNHPHGI¡UHUIRU¡JHWIRUXUHQLQJNDQVNHXGHQWLOODGHOVHPHQ
VNDOGRJDOWLGDQPHOGHVWLONRPPXQHQGHUGHUHIWHUKDUWRXJHUWLODWJ¡UHLQGVLJHOVH.RPPX
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QDOEHVW\UHOVHQKDUKMHPPHOWLODWSnE\GHDWE\JQLQJVDQO JSODFHUHVPHUHKHQVLJWVP VVLJWHQG
RSULQGHOLJWSODQODJWVnOHGHVDWGHULNNHRSVWnUY VHQWOLJIRUXUHQLQJDIRPJLYHOVHUQHHOOHUY 
VHQWOLJHJHQHUIRUQDERHU

'HUHULKXVG\UJ¡GQLQJVEHNHQGWJ¡UHOVHQRSVWLOOHWHQU NNHNUDYIRURSEHYDULQJRJXGEULQJQLQJ
DIKXVG\UJ¡GQLQJSnODQGEUXJVMRUGHUEODRPNULQJWLGVSXQNWHURJPHWRGHUKYLONHWKDUWLO
IRUPnOEODDWEHVN\WWHPLOM¡HW'LVVHUHJOHUKDULQGIO\GHOVHSnODQGEUXJVHUKYHUYHWVGULIWVP V
VLJHIRUDQVWDOWQLQJHURJUXWLQHU'HWYLOVLJHDWKXVG\UJ¡GQLQJVEHNHQGWJ¡UHOVHQLNNHGLUHNWHKDU
LQGIO\GHOVHSnODQGEUXJVHUKYHUYHWVORNDOLVHULQJDISULP UHXGEULQJQLQJVDUHDOHULODQG]RQHQ
PHQRSVWLOOHUHQUDPPHIRUDQYHQGHOVHQDIMRUGHUQH

0,/-*2'.(1'(/6(1
)RUPnOHWPHGPLOM¡JRGNHQGHOVHQHUEODDWUHJXOHUHGHSnYLUNQLQJHUODQGEUXJVHUKYHUYHWNDQ
SnI¡UHRPJLYHOVHUQH'HWWHHUHQVEHW\GHQGHPHGDWPLOM¡JRGNHQGHOVHQHUHQIRUYDOWQLQJVDIJ¡
UHOVHGHUHUNQ\WWHWWLOHQEHVWHPWIDVWHMHQGRP0LOM¡JRGNHQGHOVHQNDQGRJDOGULJIDVWV WWH
OHPSHOLJHUHNUDYHQGGHIDVWVDWWHNUDYLKXVG\UJ¡GQLQJVEHNHQGWJ¡UHOVHQ

0LOM¡JRGNHQGHOVHQJ OGHUNXQIRUKXVG\USURGXNWLRQVDQO JRYHUHQEHVWHPWG\UHHQKHGVNDSD
FLWHWVJU QVH'HWNDQIHNVY UHHQKXVG\USURGXNWLRQPHGHQNDSDFLWHWRYHU'(IRUN¡HU
RJJULVH9HGXGYLGHOVHUGHUPHGI¡UHUNUDYRPPLOM¡JRGNHQGHOVHVNHUGHWRIWHDWGHURJVnUHM
VHVNUDYRP990YXUGHULQJ(UGHWWHWLOI OGHWXGDUEHMGHVPLOM¡JRGNHQGHOVHQ990
YXUGHULQJHQRJ990WLOODGHOVHQRIWHLPHUHHOOHUPLQGUHVDPPHQK QJ

(WDIGHYLJWLJVWHNULWHULHULPLOM¡JRGNHQGHOVHQHUORNDOLVHULQJHQDISURGXNWLRQVDQO JJHWSn
ODQGEUXJVHMHQGRPPHQ9HGEHKDQGOLQJHQDIPLOM¡JRGNHQGHOVHQO JJHVGHUY JWSnDWORNDOL
VHULQJHQNDQVNHXGHQDWSnI¡UHRPJLYHOVHUQHIRUXUHQLQJVDPWDWYLUNVRPKHGHQKDUWUXIIHWGH
Q¡GYHQGLJHIRUDQVWDOWQLQJHUWLODWIRUHE\JJHRJEHJU QVHIRUXUHQLQJ

<GHUOLJHUHNDQGHULPLOM¡JRGNHQGHOVHQVWLOOHVYLONnURPNULQJEODJU QVHY UGLHUIRUHPLVVLRQ
RJLPPLVVLRQGHQPDNVLPDOHVSLOGHYDQGVP QJGHIRUKYHUWDIO¡EKYRUWLOGHUXGOHGHVIRUXUH
QHQGHVWRIIHUWLOYDQGO¡EV¡HURJKDYHWVDPWNUDYWLOEHVN\WWHOVHDIJUXQGYDQGPP'LVVHYLO
NnUVNDOVLNUHDWGHUV WWHVJU QVHUIRUIRUXUHQLQJDIMRUGHQRJYDQGPLOM¡HWVDPWDWPLOM¡JRG
NHQGHOVHQVRYHUKROGHV

,PLOM¡JRGNHQGHOVHQHUGHWRJVnPXOLJWDWRSVWLOOHNUDYRPEODODQGEUXJVHUKYHUYHWVLQGUHWQLQJ
RJGULIWGHUHUQ¡GYHQGLJHIRUDWVLNUHDWYLUNVRPKHGHQLNNHSnI¡UHURPJLYHOVHUQHY VHQWOLJ
IRUXUHQLQJ'HWWHHUGRJLNNHHQVEHW\GHQGHPHGDWPLOM¡JRGNHQGHOVHQKDULQGIO\GHOVHSnODQG
EUXJVHUKYHUYHWVORNDOLVHULQJDISULP UHXGEULQJQLQJVDUHDOHULODQG]RQHQPHQRSVWLOOHUHQ
UDPPHIRUDQYHQGHOVHQDIMRUGHUQH<GHUOLJHUHHUGHWPXOLJWDWKLQGUHVWRUHRJLQWHQVLYHODQG
EUXJVEHGULIWHULVnUEDUHRPUnGHU
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985'(5,1*$)9,5.1,1*3c0,/-(7
9XUGHULQJDI9LUNQLQJSn0LOM¡HWHUHQYXUGHULQJDIGHPLOM¡P VVLJHNRQVHNYHQVHUDIHWSUR
MHNWGHUNDQInY VHQWOLJLQGYLUNQLQJSnPLOM¡HWKYDGDQJnUSODFHULQJRJXGIRUPQLQJLUHODWLRQ
WLOGHQ UHRPJLYHOVHU9XUGHULQJHQVNDOIRUHWDJHVLQGHQGHUJLYHVWLOODGHOVHWLOSURMHNWHWPHQ
HULNNHHQVEHW\GHQGHPHGHQVN USHWPLOM¡UHJXOHULQJPHQHQYXUGHULQJDIE\JJHHOOHUDQ
O JVSURMHNWHWVIRUXUHQLQJLVDPPHQK QJPHGGHWV¡YULJHYLUNQLQJHUSnPLOM¡HW

990YXUGHULQJHQRSHUHUHUPHGIRUVNHOOLJHNULWHULHUIRUKYRUQnUHWSURMHNWHOOHUDQO JNU YHU
990UHGHJ¡UHOVH.ULWHULHUQHRPIDWWHUKHQKROGVYLVREOLJDWRULVNHSURMHNWHUSURMHNWHUGHUVNDO
XQGHUO JJHVHQQ UPHUHYXUGHULQJVDPWDQPHOGHRUGQLQJHQ2EOLJDWRULVNHSURMHNWHUHUDOWLG
990SOLJWLJHPHQVSURMHNWHUGHUVNDOYXUGHUHVXQGHUJnUHQVFUHHQLQJGHUVNDOIDVWVOnRP
SURMHNWHWHOOHUDQO JJHWHU990SOLJWLJW$QPHOGHRUGQLQJHQHUHQNRQNUHWVFUHHQLQJDIDQO J
WLOLQWHQVLYWKXVG\UDYOVRPNDQDQYHQGHVSnXNRPSOLFHUHGHVDJHURPHWDEOHULQJHUXGYLGHOVHU
RJ QGULQJHUDIKXVG\UEUXJRSWLO'(

990SnYLUNHULK¡MJUDGODQGPDQGHQVIULKHGLODQG]RQHQRJNDQEnGHKDYHLQGIO\GHOVHSn
ORNDOLVHULQJDIE\JQLQJHURJDQYHQGHOVHQDIDUHDOHULIRUELQGHOVHPHGEODLQWHQVLYKXVG\USUR
GXNWLRQ'RJRPKDQGOHU990NXQORNDOLVHULQJDIDQO JSnHMHQGRPVQLYHDXRJRSHUHUHULNNH
PHGDOWHUQDWLYHUXGHQIRUHMHQGRPPHQVJU QVHUGDYXUGHULQJHQHUEHKDQGOLQJDIHQHQNHOW
VDJRJLNNHHQSODQO JQLQJIRUVW¡UUHRPUnGHUEHVWnHQGHDIIOHUHEHGULIWHU

9XUGHULQJHQGDQQHUJUXQGODJIRUHQUHJXOHULQJDIODQGEUXJVDQO JWLOIRUGHOIRUPLOM¡QDWXURJ
QDERHU(NVHPSHOYLVPn990SOLJWLJHDQO JWLOLQWHQVLYKXVG\USURGXNWLRQLNNHSODFHUHVL
RPUnGHUKYRUGHUHUULVLNRIRUDWDQO JJHWDOHQHHOOHUVDPPHQPHGDQGUHDQO JYLOKDYHY 
VHQWOLJHVNDGHYLUNQLQJHUIRUJUXQGYDQGGHW¡YULJHYDQGPLOM¡VDPWQDWXURJODQGVNDEVY UGLHU
'HWWHNDQInEHW\GQLQJIRUODQGPDQGHQVnOHGHVDWXGE\JQLQJHUHOOHUXGYLGHOVHULNNHWLOODGHV
SnWURGVDIDWODQGEUXJVORYHQVJHQHUHOOHNUDYRPXGEULQJQLQJVDUHDOHURYHUKROGHVKYLVGHWWHYLO
KDYHY VHQWOLJHVNDGHYLUNQLQJHUIRUQ UPLOM¡HW

6$0/(7985'(5,1*/2.$/,6(5,1*$)%<**(5,
/RNDOLVHULQJHQDIODQGEUXJHWVGULIWVP VVLJHQ¡GYHQGLJHE\JQLQJHUUHJXOHUHVLODQG]RQHQL
XGSU JHWJUDGNXQLQGHQIRUGHQVDPOHGHIDVWHHMHQGRPVXGVWU NQLQJ,NUDIWDISODQORYJLYQLQ
JHQRJODQG]RQHEHVWHPPHOVHUQHVNHUGHULNNHHQRYHURUGQHWORNDOLVHULQJDIODQGEUXJVE\JJHUL
HW1DWXUEHVN\WWHOVHVORYJLYQLQJHQELGUDJHUWLOHQEHJU QVHWXGSHJQLQJDIKYRUODQGEUXJVE\J
JHULHUX¡QVNHW'HWWHVNHULV ULNUDIWDIIUHGQLQJHUPHQRJVnLHWPHJHWEHJU QVHWRPIDQJDI
QDWXUEHVN\WWHOVHVORYHQVJHQHUHOOHEHVN\WWHOVHVOLQLHUIHNVNLUNHE\JJHOLQLHQ1DWXUD
SODQHURJ1DWXUDVNRYSODQHUNDQGRJIUHPRYHULYLVVHWLOI OGHPHGI¡UHHQUHJXOHULQJEnGH
DIHNVLVWHUHQGHODQGEUXJVE\JJHULRJIRUORNDOLVHULQJDIQ\WE\JJHUL
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3nGHQHQNHOWHHMHQGRPVQLYHDXVNHUGHUGRJHQVW¡UUHJUDGDIUHJXOHULQJQnUGHU¡QVNHVWLO
VWDQGV QGULQJHU+XVG\UJ¡GQLQJVEHNHQGWJ¡UHOVHQLQGHKROGHUQXHQU NNHVN USHGHEHVWHP
PHOVHUGHUPHGI¡UHUHQVW¡UUHDIVWDQGWLOKHQKROGVYLVQDERHUPLQGUHHUKYHUYVYLUNVRPKHGHUL
RYHUIO¡GLJHODQGEUXJVE\JQLQJHUV UOLJVnUEDUWYDQGPLOM¡RJV UOLJVnUEDUQDWXU+XVG\UJ¡G
QLQJVEHNHQGWJ¡UHOVHQXQGHUVW¡WWHVHQGYLGHUHDIGHQPLOM¡JRGNHQGHOVHGHUVNHUIRUVW¡UUHKXV
G\UEUXJLNUDIWDIDWPLOM¡JRGNHQGHOVHQLNNHNDQOHPSHEHVWHPPHOVHUQHLKXVG\UJ¡GQLQJVEH
NHQGWJ¡UHOVHQ

990WLOODGHOVHQHUSnVLQYLVGHQNUDIWLJVWHUHJXOHULQJDIODQGEUXJVE\JJHULHW'HWWHVNDOIRU
VWnVSnGHQPnGHDWVnIUHPWGHQVDPOHGHPLOM¡P VVLJHHIIHNWDIHQSURGXNWLRQVXGYLGHOVHKHU
XQGHURJVnE\JQLQJVXGYLGHOVHRYHUVWLJHUJU QVHUQHIRUKYDGORNDORPUnGHWNDQE UHVnQ J
WHVGHUWLOODGHOVH990YXUGHULQJHQNDQHQGYLGHUHIRUHWDJHPLQGUHMXVWHULQJHULSODFHULQJHQDI
GULIWVE\JQLQJHUQHLQWHUQWSnHMHQGRPPHQ990WLOODGHOVHQXGDUEHMGHVGRJNXQIRUVW¡UUHKXV
G\UEUXJRJXGJ¡ULNNHHQRYHURUGQHWSODQO JQLQJLNUDIWDIDWGHQXGDUEHMGHVVRPHQNHOWVDJV
EHKDQGOLQJ

6$0/(7985'(5,1*/2.$/,6(5,1*$)/$1'%58*(76-25'(5
2YHURUGQHWVHWHUODQG]RQHMRUGHQIRUEHKROGWODQGEUXJVNRYEUXJWLOHQYLVJUDGQDWXUIRUPnOMI
IRUPnOHWPHGODQG]RQHORYHQ/DQGEUXJVHUKYHUYHWKDUKDIWHQVWRULQYHVWHULQJVVLNNHUKHGLNUDIW
DIODQGEUXJVSOLJWHQRJG\UNQLQJVSOLJWHQGDODQG]RQHMRUGHQVLNUHVRJIRUEHKROGHVODQGEUXJVHU
KYHUYHW'HQQHLQYHVWHULQJVVLNNHUKHGHUGRJLGHVLGVWHSDUnUWLHUEOHYHWDQI JWHWLNUDIWDIIOHUH
WLOWDJSnQDWXURJPLOM¡VLGHQVRPEHJU QVHUODQGEUXJHWVXGQ\WWHOVHDIODQG]RQHMRUGHQVDPWL
GLJPHGDWODQG]RQHQHUJnHWIUDDWY UHHWRPUnGHXGHOXNNHQGHIRUODQGEUXJRJVNRYEUXJWLO
QXDWY UHHWEODQGHWRPUnGHIRUEROLJRJHUKYHUY

3nQDWXUVLGHQKDUGHWWLGOLJHUHY UHWQDWXUIUHGQLQJHURJQDWXUIRUYDOWQLQJKHUXQGHUQDWXUJHQRS
UHWQLQJVRPKDUPHGI¡UWHQEHJU QVQLQJIRUODQGEUXJHW,QGHQIRUGLVVHDUHDOHUHUMRUGEUXJV
GULIWHQHQWHQHNVWHQVLYHUHWHOOHUKHOWIMHUQHW)UHPRYHUYLOEHVN\WWHOVHQDILQWHUQDWLRQDOHQDWXU
EHVN\WWHOVHVRPUnGHULNUDIWDI1DWXUDSODQHURJ1DWXUDVNRYSODQHUNXQQHPHGI¡UH
NUDYRPHNVWHQVLYHULQJHOOHURSK¡UDIG\UNQLQJHQDIG\UNQLQJVMRUGHULQGHQIRUHOOHULWLONQ\W
QLQJWLOGLVVHRPUnGHU

*UXQGYDQGVEHVN\WWHOVHQVLQGVDWVSODQO JQLQJRJUHDOLVHULQJDILQGVDWVSODQHUPHGI¡UHUDOOHUHGH
QXDWVWRUHG\UNQLQJVDUHDOHUHQWHQHNVWHQVLYHUHVHOOHUWDJHVXGDIGULIW,O¡EHWDIGHQ VWHWLnU
YLOGHUVNHHQNUDIWLJVWLJQLQJLDQWDOOHWDIEHU¡UWHMRUGHUVRPI¡OJHDIPLOM¡PnOVORYHQVNUDYRP
UHVXOWDWHUIUDGHQJUXQGYDQGVEHVN\WWHQGHLQGVDWV

6RPHQQDWXUOLJI¡OJHDIGHRYHQVWnHQGHLQGVDWVHUPRGODQGEUXJHWVDUHDODQYHQGHOVHNDQPDQ
IRUYHQWHHQXSODQODJWLQGLUHNWH]RQHULQJLODQG]RQHQEHVWnHQGHDIWUHNODVVHUDUHDOHUKYRU
ODQGEUXJHWNDQRSUHWKROGHGHWLQWHQVLYHMRUGEUXJDUHDOHUKYRUG\UNQLQJVNDOHNVWHQVLYHUHVRJ
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HQGHOLJDUHDOHUKYRUMRUGEUXJVP VVLJDQYHQGHOVHVNDORSK¡UH(QVnGDQ]RQHULQJYLOQDWXUOLJW
NXQQHPHGI¡UHHQIRUULQJHWLQYHVWHULQJVVLNNHUKHGIRUODQGEUXJHWLYLVVHRPUnGHUDIGHWnEQH
ODQG

+925(59,3c9(-+(1"

,GHQI¡OJHQGHGHODIV\QWHVHQIRNXVHUHVSnGHQIUHPWLGLJHXGYLNOLQJDIODQG]RQHQ'HWWHJ¡UHV
XGIUDGHHOHPHQWHULYRUHVDQDO\VHGHUHUEHVNULYHQGHIRUHQNRPPHQGHXGYLNOLQJEnGHVHWXG
IUDHNVLVWHUHQGHORYJLYQLQJRJGHQORYJLYQLQJVRPHUYHGWDJHWPHQLNNHWUnGWLNUDIW

/$1'%58*
/DQGEUXJVORYHQKDUWUDGLWLRQHOWY UHWVW\UHQGHIRUODQGEUXJVHUKYHUYHWVVWUXNWXUHOOHXGVHHQGH
VDPWLGLJWPHGDWGHQKDUVLNUHWODQGEUXJHWUnGLJKHGRYHUODQG]RQHDUHDOHUQHLNUDIWDIG\UN
QLQJVSOLJWRJODQGEUXJVQRWHULQJ0HGGHQQ\HODQGEUXJVORYJLYQLQJO JJHVRSWLOHQRPIDWWHQ
GHVWUXNWXUXGYLNOLQJIRUODQGEUXJVHUKYHUYHWLNUDIWDIY VHQWOLJHOHPSHOVHULQGHQIRUHMHQGRPV
RJEHGULIWVVDPPHQV WQLQJHQ/DQGEUXJVHUKYHUYHWInUGHUYHGPXOLJKHGIRUDWXGYLGHRJWLOSDV
VHGHUHVEHGULIWHUVnOHGHVDWGHNDQVNDEHGHQVW¡UUHOVHSURGXNWLRQGHUVLNUHUGHPRYHUOHYHOVH
RJIUHPWLGLQGHQIRUKXVG\USURGXNWLRQHQ6RPI¡OJHKHUDIIRUYHQWHVGHWDWGHUVNHUHQNRQFHQ
WUDWLRQDIODQGEUXJVHUKYHUYHWLVW¡UUHRJI UUHHQKHGHUVRPVNDOORNDOLVHUHVLIRUKROGWLOQDWXU
PLOM¡RJQDERKHQV\Q(WDQGHWDVSHNWHUDWODQGEUXJVMRUGHQJUXQGHWGHVW¡UUHHQKHGHURJVnYLO
EOLYHXQGHUODJWI UUHHMHUHHOOHUVDJWSnHQDQGHQPnGHHQJDQVNHOLOOHSHUVRQVNDUHYLOHMHKR
YHGSDUWHQDIGHWGDQVNHODQG

(WDQGHWUHVXOWDWDIGHQQ\HODQGEUXJVORYJLYQLQJHUHQVW¡UUHP QJGHRYHUIO¡GLJHEHERHOVHV
E\JQLQJHUVRPQXHQWHQNDQULYHVQHGHOOHUXGVW\NNHVLDWWUDNWLYHHMHQGRPPHPHGHWMRUGWLOOLJ
JHQGHSnKD'HWWHVNHULNUDIWDIDWHQODQGEUXJVEHGULIWLNNHO QJHUHNXQPnLQGHKROGH
pQE\JQLQJVO¡VHMHQGRP0HGGHQQ\HORYJLYQLQJHUGHUNXQNUDYRPHQHMHQGRPPHGE\J
QLQJHUGRJVNDOGHURSUHWKROGHVHQEHERHOVHVE\JQLQJIRUKYHUKDGHUGULYHVVDPPHQ
/DQGPDQGHQNDQLVWRUXGVWU NQLQJY OJHKYRUYLGWKDQYLOXGVW\NNHGHRYHUIO¡GLJJMRUWHODQG
EUXJVE\JQLQJHUWLODWWUDNWLYHODQG]RQHHMHQGRPPHHOOHUULYHE\JQLQJHUQHQHGRJXGQ\WWHDUHD
OHUQHVHOYRJGHUPHGPLQLPHUHHQSRWHQWLHOQDERNRQIOLNWLODQG]RQHQ

6W\UHQGHIRUKXVG\USURGXNWLRQHQVVW¡UUHOVHRJORNDOLVHULQJHUVWDGLJDUHDONUDYRJKDUPRQLNUDY
'RJHUGHUJHQQHPGHQVHQHVWHWLGIRUHWDJHWWLOSDVQLQJHUDIORYJLYQLQJHQVRPnEQHURSIRU
LQGI¡UHOVHQDIQ\WHNQRORJLHNVHPSHOYLVLIRUPDIJ\OOHVHSDUDWLRQ<GHUOLJHUHO JJHVGHUL
YDQGPLOM¡SODQ,,,RSWLOHQNUDIWLJIRUVNQLQJVLQGVDWVSnGHWWHRPUnGH1\WHNQRORJLDIVSHMOHUVLJ
RJVnLDUHDORJKDUPRQLNUDYLGHWGHULORYJLYQLQJHQLQGU¡PPHVOHPSHOVHUSnXGEULQJQLQJV
DUHDOHUQHVnIUHPWQ\WHNQRORJLDQYHQGHV

/DQGEUXJHWVYLGHUDPPHUIRUXGYLGHOVHRJWLOSDVQLQJDIEHGULIWHUVDPOHUSURGXNWLRQHQLIUHP
WLGHQLVW¡UUHRJI UUHHQKHGHUVnOHGHVDWGHWIRUWVDWNDQI¡OJHPHGXGYLNOLQJHQRJEHYDUHHQ
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IUHPWLGLQGHQIRUKXVG\USURGXNWLRQ<GHUOLJHUHHUDUHDORJKDUPRQLNUDYGHWHQHVWHGHUIUHP
RYHUUHHOWHUVW\UHQGHIRUODQGEUXJHQHVVW¡UUHOVHKYRUIRUODQGEUXJHWVXGYLNOLQJVPXOLJKHGHU
NXQLEHJU QVHWRPIDQJUHJXOHUHV

1$785
1DWXUEHVN\WWHOVHVORYHQRPIDWWHUHQODQJU NNHEHJU QVQLQJHULDGJDQJHQWLODWIRUHWDJHWLO
VWDQGV QGULQJHULODQG]RQHQ'RJLQGHKROGHUGHQJHQHUHOOHQDWXUEHVN\WWHOVHRPIDWWHQGHXQGWD
JHOVHVEHVWHPPHOVHUIRUODQGEUXJHWKYRUIRUGHQQHKDUPHJHWEHJU QVHWLQGIO\GHOVHSnODQG
EUXJVHUKYHUYHW9DUHWDJHOVHQDIQDWXUEHVN\WWHOVHVLQWHUHVVHUQHRYHUIRUODQGEUXJVHUKYHUYHWIRUH
WDJHVGHUIRUPHGGHQNRQNUHWHQDWXUEHVN\WWHOVH

6DPOHWVHWEHVWnUQDWXUEHVN\WWHOVHVORYHQVNRQNUHWHEHVN\WWHOVHDIQDWXULQWHUHVVHUQHDIHQU NNH
VW\ULQJVPLGOHUGHUJ¡UGHWPXOLJWDWLQGVNU QNHODQGEUXJHWVKDQGOLQJVIULKHGLHWJLYHQWRPUn
GHHOOHUIMHUQHODQGEUXJVGULIWKHOWIUDRPUnGHWXQGHUHQU NNHJLYQHIRUKROGVRPPHGGHQQ\H
ORYJLYQLQJHUEOHYHWXGYLGHWWLODWRPKDQGOHIOHUHIRUPnOHQGKLGWLOKYLVGHWWHHUQ¡GYHQGLJWIRU
DWEHVN\WWHEHYDUHHOOHUJHQRSUHWWHQDWXUHQVWLOVWDQG

(NVHPSHOYLVJ¡UIUHGQLQJVEHVWHPPHOVHUQHGHWPXOLJWDWSULRULWHUHQDWXULHWNRQNUHWRPUnGH
YHGSnEXGHOOHUIRUEXGEnGHLIRUELQGHOVHPHGIUHPWLGLJRJHNVLVWHUHQGHDQYHQGHOVH'HUPHG
HUGHWPXOLJWEODDWLQGVNU QNHODQGEUXJHWVKDQGOLQJVIULKHGRJEHJU QVHRPIDQJHWDIODQG
EUXJVGULIWLQGHQIRUGHSnJ OGHQGHRPUnGHU+YRUIUHGQLQJVLQVWUXPHQWHWSnO JJHUHWJLYHQW
DUHDOHQ¡QVNHWQDWXUWLOVWDQGE\JJHUQDWXUIRUYDOWQLQJVLQVWUXPHQWHWKRYHGVDJHOLJSnIULYLOOLJH
DIWDOHURJDIVWnHOVHDIMRUGHUWLOQDWXUIRUPnO'RJHUGHUYHGQDWXUIRUYDOWQLQJPXOLJKHGIRUDW
IMHUQHODQGEUXJVHMHQGRPPHIUDHWRPUnGHHQWHQYHGRSN¡EHOOHUHNVSURSULDWLRQ

0HGQDWXUEHVN\WWHOVHVORYHQVNDSLWHODXGYLGHVGHNRQNUHWHPXOLJKHGHUIRUHQDNWLYIRUYDOW
QLQJLGHLQWHUQDWLRQDOHQDWXUEHVN\WWHOVHVRPUnGHU'HUnEQHVEODRSIRUDWWURGVHODQGEUXJHWV
XQGWDJHOVHVEHVWHPPHOVHULODQG]RQHQGDGHUNU YHVHQIRUXGJnHQGHNRQVHNYHQVYXUGHULQJDI
HQU NNHDIODQGEUXJVHUKYHUYHWVDNWLYLWHWHUL1DXUDRPUnGHUHNVHPSHOYLVYHGRSI¡UHOVH
DIHUKYHUYVP VVLJWQ¡GYHQGLJHE\JQLQJHU QGULQJHULJ¡GQLQJVWU\NRJDQO JJHOVHDIOHYHQGH
KHJQPP<GHUOLJHUHEOLYHUGHWQXPXOLJWDWJULEHLQGLHNVLVWHUHQGHORYOLJDUHDODQYHQGHOVHLRJ
XGHQIRU1DWXUDRPUnGHUQHHQWHQYHGIULYLOOLJDIWDOHHOOHUYHGDWSnO JJHODQGEUXJVHMHQ
GRPPHUHVWULNWLRQHULGULIWHQHOOHUDQGUHEHVN\WWHQGHIRUDQVWDOWQLQJHUKYLVGHWWHHUQ¡GYHQGLJW
IRUDWEHVN\WWHHOOHUEHYDUHHW1DWXUDRPUnGH

7LOVYDUHQGHUHJOHUJ OGHULVNRYORYHQKYRUYHGPLQLVWHUHQSnO JJHVDWXGDUEHMGH1DWXUD
VNRYSODQHUIRUDOOHIUHGVNRYVSOLJWLJHDUHDOHUEHOLJJHQGHL1DWXUDRPUnGHU%HVN\WWHOVHQ
NDQ\GHUOLJHUHVWU NNHVLJXGHQIRUVNRYRPUnGHWKYLVGHWWHHUQ¡GYHQGLJWIRUDWUHDOLVHUH1DWX
UDVNRYSODQHQVPnOV WQLQJ




.DSLWHO±6DPPHQIDWQLQJ

'HWHULNNHNXQJHQQHPGHQQDWXUEHVN\WWHQGHORYJLYQLQJGHUnEQHVRSIRUPHUHIRNXVSnQDWXU
LODQG]RQHQ,IRUPnOVEHVWHPPHOVHUQHLGHQQ\HODQGEUXJVORYJLYQLQJHUGHWEOHYHWDQI¡UWDWGHU
VNDOVLNUHVHQIRUVYDUOLJRJIOHUVLGLJDQYHQGHOVHDIODQGEUXJVHMHQGRPPHXQGHUKHQV\QWLOMRUG
EUXJVSURGXNWLRQQDWXUPLOM¡RJODQGVNDEHOLJHY UGLHU<GHUOLJHUHHUGHULORYRPGULIWDI
ODQGEUXJVMRUGHUODJWVWRUY JWSnYDUHWDJHOVHQDIQDWXUDUHDOHUGDODQGEUXJVMRUGHULNNHO QJHUH
NXQNDQDQYHQGHVWLOG\UNQLQJPHQRJVnWLOQDWXUIRUPnOVRPKDOYNXOWXUDUHDOHUHOOHUKHQO JJHV
IXOGVW QGLJXG\UNHGHGDDQYHQGHOVHDIODQGEUXJVDUHDOHUWLOQDWXUIRUPnORJVnEHWUDJWHVVRP
IRUVYDUOLJGULIWDIODQGEUXJVMRUGHU

,ORYRPODQGEUXJVHMHQGRPPHHUGHW\GHUOLJHUHJLYHWPXOLJKHGIRUIRUHQLQJHURJLQVWLWX
WLRQHUXGHQWLOODGHOVHDWHUKYHUYHODQGEUXJVMRUGPHGGHWIRUPnODWVW¡WWHDOPHQQ\WWLJQDWXUEH
VN\WWHOVH

$OOHGLVVHQ\HWLOWDJO JJHURSWLODWQDWXUHQVNDOKDYHPHUHSODGVLODQG]RQHQKYRUYHGQDWXU
IRUPnOInUHQVW¡UUHUROOHLDUHDODQYHQGHOVHQHQGGHWKDUY UHWWLOI OGHWKLGWLO<GHUOLJHUHHU
GHQQHXGYLNOLQJHWVNULGWLUHWQLQJDIDW'DQPDUNRSGHOHVLKHQKROGVYLVLQWHUQDWLRQDOHQDWXUEH
VN\WWHOVHVRPUnGHUPHGYLGWJnHQGHPXOLJKHGHUIRUDWHNVNOXGHUHDNWLYLWHWHUGHULNNHHULRYHU
HQVVWHPPHOVHPHGRPUnGHUQHVQDWXUEHVN\WWHQGHIRUPnORJVnRPUnGHULQGHKROGHQGHGHW¡YUL
JHODQG

9$1'0,/-
,YDQGIRUV\QLQJVORYHQHUnEQHWRSIRUDWSULRULWHUHGULNNHYDQGK¡MHUHHQGHYHQWXHOIRUX
UHQHQGHDUHDODQYHQGHOVHLGHRPUnGHUGHUKDUEHW\GQLQJIRUIRUV\QLQJHQDIUHQWGULNNHYDQG
'HWWHJ OGHURJVnLIRUKROGWLOODQGEUXJHW

,QGVDWVSODQHUGDQQHUUDPPHIRUGHQNRRUGLQHUHGHLQGVDWVRYHUIRUDOOHIRUXUHQLQJVNLOGHULRP
UnGHUKYRUGHUHUEHKRYIRUHQHNVWUDEHVN\WWHOVHDIJUXQGYDQGHWXGRYHUGHQJHQHUHOOHJUXQG
YDQGVEHVN\WWHOVH0HGLQGVDWVSODQLQVWUXPHQWHWHUGHWPXOLJWYHGIULYLOOLJHDIWDOHUHOOHUYHGSn
ODJWHUHVWULNWLRQHULDUHDODQYHQGHOVHQDWKLQGUHLQWHQVLYODQGEUXJVGULIWKYLVGHWWHHUVNDGHOLJW
IRUGULNNHYDQGVUHVVRXUFHQ'HWWHVNHUGRJDOWLGPRGHUVWDWQLQJ,GHQQHIRUELQGHOVHHUGHULGHQ
Q\HODQGEUXJVORYJLYQLQJnEQHWRSIRUDWDOPHQHYDQGIRUV\QLQJVDQO JNDQHUKYHUYHRJHMH
ODQGEUXJVMRUGQnUGHWVNHUPHGKHQEOLNSnEHVN\WWHOVHDIJUXQGYDQGPHGEDJJUXQGLHQDPWV
OLJWHOOHUNRPPXQDOWYHGWDJHWLQGVDWVSODQ'HWWHKDUKLGWLONXQY UHWIRUEHKROGRIIHQWOLJHP\Q
GLJKHGHU'HWHUGRJNXQPXOLJWDWRSK YHODQGEUXJVSOLJWHQSnE\JQLQJVO¡VHDUHDOHUXQGHU
NUDYRPIRUXGJnHQGHSODQO JQLQJRJKYLVDUHDOHUQHHUXQGHUWRKD

0HGPLOM¡PnOVORYHQVN USHVNUDYHQHWLOYDQGUHVVRXUFHSODQO JQLQJHQVRPHQGHODILP
SOHPHQWHULQJHQDI(8¶VYDQGUDPPHGLUHNWLY'HUIRUVNDOGHUVRPQRJHWQ\WXGDUEHMGHVYDQG
SODQHU'LVVHSODQHUVNDOEODLQGHKROGHIDNWXHOOHEHVNULYHOVHUDIYDQGUHVVRXUFHUQHVWLOVWDQG
PLOM¡PnORJLQGVDWVSODQHU



.DSLWHO±6DPPHQIDWQLQJ




<GHUOLJHUHSnO JJHVDPWHUQHDWJHQQHPI¡UHHQYLGWJnHQGHLQGVDWVIRUDWRSQnHQJRGWLOVWDQG
IRURYHUIODGHRJJUXQGYDQGLQGHQnU'HWWHHUHQVEHW\GHQGHPHGDWDPWHUQHSUHVVHVWLODW
YHGWDJHRJJHQQHPI¡UHLQGVDWVSODQHUIRUVDPWOLJHLQGVDWVRPUnGHWVDPWRSQnRJGRNXPHQWHUH
UHVXOWDWHUQHDIGLVVH

'HWWHHUHWVNULGWLUHWQLQJHQDIHQ]RQHULQJDIODQG]RQHQGDGULNNHYDQGVUHVVRXUFHQLVWRUHRP
UnGHUSULRULWHUHVIRUXGIRUDOOHDNWLYLWHWHUGHUHUVNDGHOLJHIRUGHQQHVWLOVWDQGHNVHPSHOYLVLQ
WHQVLYODQGEUXJVGULIW

1$%2+(16<1
5HJXOHULQJHQDIODQGEUXJVHUKYHUYHWLIRUKROGWLOQDWXUPLOM¡RJQDERHUYDUHWDJHVJHQQHPUHJ
OHUQHLKXVG\UJ¡GQLQJVEHNHQGWJ¡UHOVHQRJPLOM¡JRGNHQGHOVHQ6RPUHVXOWDWDIQDERJH
QHXGYDOJHWVDUEHMGHHUGHULQGI¡UWVN USHGHDIVWDQGVNUDYWLODWYDUHWDJHIRUKROGHWPHOOHP
ODQGEUXJVHUKYHUYHWRJQDERHUXGHQODQGEUXJVSOLJWIRUDWXQGJnQDERJHQHULIRUPDIIOXHUVW¡M
OXJWDPPRQLDNIRUGDPSQLQJPY+HUYHGHUQDERHUNRPPHWPHUHLIRNXVLODQG]RQHQKYRUIRU
ODQGEUXJHWWYLQJHVWLODWWDJHKHQV\QWLOVnYHOHQNHOWOLJJHQGHQDERHMHQGRPPHVnYHOVRPE\HU
RJVRPPHUKXVRPUnGHU

0HGORYRPODQGEUXJVHMHQGRPPHnEQHV\GHUOLJHUHRSIRUERV WQLQJLODQG]RQHQLIRUP
HQVW¡UUHP QJGHRYHUIO¡GLJJMRUWHEHERHOVHVE\JQLQJHU'HWWHVW¡WWHURSRPDWODQG]RQHQJnU
IUDDWY UHIRUEHKROGWODQGEUXJVRJVNRYEUXJVHUKYHUYHQHWLODWY UHHWRPUnGHPHGEODQGHW
EROLJRJHUKYHUY/DQGPDQGHQNDQGRJY OJHHQWHQPHGEDJJUXQGLHQODQGLQVSHNW¡UHUNO ULQJ
DWULYHGHQRYHUIO¡GLJJMRUWHE\JQLQJVPDVVHQHGRJVHOYDQYHQGHMRUGHQHOOHUDWV OJHE\JQLQ
JHUQHPHGHWMRUGWLOOLJJHQGHPHOOHPKDVRPDWWUDNWLYHODQG]RQHHMHQGRPPHRJGHUPHG
IUHPPHERV WQLQJHQLODQG]RQHQLRYHUHQVVWHPPHOVHPHGODQGEUXJVORYHQVIRUPnO(W¡JHW
DQWDOVSUHGWHEHERHOVHVHMHQGRPPHXGHQODQGEUXJVSOLJWPnGRJW QNHVDWNXQQHnEQHRSIRU
\GHUOLJHUHNRQIOLNWHUPHOOHPODQGEUXJVHUKYHUYHWRJGHWWHVQDERHU

'HWWHHUHQVEHW\GHQGHPHGDWQDERJHQHUIRUWVDWHULIRNXVLODQG]RQHQRJDWGLVVHJHQQHPPLO
M¡UHJXOHULQJHQLVW¡UUHHOOHUPLQGUHRPIDQJHUPHGWLODWDIYHMHORNDOLVHULQJHQDIE\JQLQJHUSn
EHGULIWVQLYHDX

6$0/(7985'(5,1*±+925(59,3c9(-+(1"
6DPOHWVHWJ¡UQDWXURJPLOM¡NUDYSnIOHUHDUHDOHULODQG]RQHQGYVDUHDOHUPHGIRNXVSnYDUH
WDJHOVHQDIGLVVHLQWHUHVVHUIRUXGIRUDOWDQGHW,RYHUHQVVWHPPHOVHPHGGHWWHWLOODGHUODQG
EUXJVORYJLYQLQJHQQXHQPHUHIOHUVLGLJDUHDODQYHQGHOVHVKYLONHWJ¡UDWGHWUHHOWHUPXOLJWDW
I¡OJHRSSnORYHQVIRUPnOVRPEODHUDWVLNUHHQIRUVYDUOLJRJIOHUVLGLJDQYHQGHOVHDIODQG
EUXJVHMHQGRPPHXQGHUKHQV\QWLOMRUGEUXJVSURGXNWLRQQDWXUPLOM¡RJODQGVNDEHOLJHY UGLHU




.DSLWHO±6DPPHQIDWQLQJ

'HWWHHUHQVEHW\GHQGHPHGDWODQG]RQHQJHQQHPDNWLYUHJXOHULQJLPHGI¡UDIHQNHOWHVHNWRUOR
YHRSGHOHVLRPUnGHUKYRULQWHQVLYODQGEUXJVGULIWHUX¡QVNHWRJHNVWHQVLYODQGEUXJVGULIWHU
WLOODGWLRYHUHQVVWHPPHOVHPHGYDUHWDJHOVHQDIQDWXURJPLOM¡IRUPnORJRPUnGHUKYRUGHW
SULP UHIRUPnOHUODQGEUXJVGULIWRJQDWXURJPLOM¡IRUPnONRPPHULDQGHQU NNH'RJHUGHU
LNNHHQRYHURUGQHWSODQO JQLQJIRUGHWnEQHODQGGHUXGSHJHUGHQQHRSGHOLQJRJVRPVLNUHUDW
IRUKROGHWPHOOHPQDWXUYDQGPLOM¡QDERKHQV\QRJODQGEUXJIRUGHOHVRSWLPDOWLIRUKROGWLOKLQ
DQGHQ

'HWHUNXQLEHJU QVHWRPIDQJGYVSnYDQGRJ1DWXUDRPUnGHWGHQDNWLYHRJLQGJUL
EHQGHSODQO JQLQJDQYHQGHV+YRUIRUGHWNXQEHJU QVHWRJLHQNHOWHRPUnGHUHUPXOLJWVLNUH
GHQ¡QVNHGHXGYLNOLQJ<GHUOLJHUHV¡JHVGHQQHXGYLNOLQJJHQQHPI¡UWYHGIULYLOOLJHDIWDOHU
KYLONHWHUHWYLUNHPLGGHOGHUNXQJ OGHUIRUHQEHJU QVHWnUU NNHKYRUIRUGHWLNNHHUPXOLJW
DGGHQQHYHMDWVLNUHQDWXURJYDQGPLOM¡LQWHUHVVHUQHSnODQJVLJW

'HWHUYLJWLJWLGHQQHIRUELQGHOVHDWSRLQWHUHDWGHWKRYHGVDJHOLJWNXQHUPXOLJWDWSULRULWHUH
QDWXURJPLOM¡IRUPnOLODQG]RQHQYHGIRUXGJnHQGHEHWDOLQJDIHUVWDWQLQJWLOODQGEUXJVHUKYHU
YHWIRUWDEDILQGWMHQLQJ



.DSLWHO±.RQNOXVLRQ

.21./86,21

)RUPnOHWPHGUDSSRUWHQHUDWXQGHUV¡JHRPSODQRJUHJXOHULQJVV\VWHPHWNDQKnQGWHUHGHQ
IUHPWLGLJHORNDOLVHULQJDIKXVG\USURGXNWLRQHQLODQG]RQHQLIRUKROGWLOQDWXUPLOM¡RJQDER
KHQV\QVnOHGHVDWKXVG\USURGXNWLRQHQORNDOLVHUHVKHQVLJWVP VVLJWLIRUKROGWLOGLVVHLQWHUHVVHU
(QGYLGHUHIRNXVHUHUUDSSRUWHQSnRPGHQ\HORYJLYQLQJLQGHQIRUHPQHRPUnGHWELGUDJHUWLODW
IRUPLQGVNHHOOHUVN USHSUREOHPHUQHPHOOHPKHQKROGVYLVODQGEUXJRJQDWXUPLOM¡RJQDERHU

,UDSSRUWHQKDUYLIDVWODJWKYRUGDQSODQRJUHJXOHULQJVV\VWHPHWKnQGWHUHUKHQKROGVYLVUHJXOH
ULQJHQDIODQGEUXJHWRJYDUHWDJHOVHQDIQDERKHQV\QVDPWQDWXURJPLOM¡LQWHUHVVHURJKYRUGDQ
GHQQHUHJXOHULQJRJYDUHWDJHOVHKDULQGIO\GHOVHSnORNDOLVHULQJDIKHQKROGVYLVODQGEUXJVE\J
QLQJHUSnHMHQGRPVQLYHDXVDPWODQGPDQGHQVORNDOLVHULQJDIMRUGHUGYVKYRULODQG]RQHQ
ODQGEUXJVMRUGHUQHNDQDQYHQGHVWLOLQWHQVLYGULIW%DJJUXQGHQIRUGLVVHIDVWO JJHOVHUHUVnYHO
HNVLVWHUHQGHVRPQ\ORYJLYQLQJKYRUIRUGHWHUPXOLJWDWYXUGHUHLKYLONHQUHWQLQJGHQQ\HORY
JLYQLQJSnYLUNHUODQG]RQHQ

5DSSRUWHQHUXGHOXNNHQGHWHRUHWLVNEHWRQHWGDXGJDQJVSXQNWHWHUORYJLYQLQJVDPWGHPXOLJ
KHGHUGHUOLJJHULORYJLYQLQJHQGYVGHUHJOHURJPXOLJKHGHUGHUHULPHGI¡UDIORYJLYQLQJHQ
)RUPnOHWPHGUDSSRUWHQHUXGHOXNNHQGHDWGDQQHHWELOOHGHDIUHJXOHULQJVJUXQGODJHWLPHGI¡U
DIGHQQXY UHQGHRJGHQQ\OLJWYHGWDJQHORYJLYQLQJKYRUIRUUDSSRUWHQLNNHRPKDQGOHUHOOHU
EHVN IWLJHUVLJPHGLKYLONHQXGVWU NQLQJIRUYDOWQLQJHQDQYHQGHUEHI¡MHOVHUQHLSUDNVLV

/2.$/,6(5,1*$)/$1'%58*(7,/$1'=21(1

.RQNOXVLRQHQSnSUREOHPIRUPXOHULQJHQVI¡UVWHGHOHUDWSODQRJUHJXOHULQJVV\VWHPHWLNNH
RSWLPDOWNDQKnQGWHUHGHQIUHPWLGLJHORNDOLVHULQJDIKXVG\USURGXNWLRQHQLODQG]RQHQLIRUKROG
WLOQDWXUPLOM¡RJQDERKHQV\Q'RJELGUDJHUYDUHWDJHOVHQDILQWHUHVVHUQHLQGHQIRUQDWXUPLOM¡
RJQDERKHQV\QWLOHQXQGHURSGHOLQJDIODQG]RQHQLQ\H]RQHUKYRULLQWHQVLYODQGEUXJVSURGXN
WLRQIUDY OJHV

/2.$/,6(5,1*$)%<*1,1*(53c(-(1'200(1
'HWHUPXOLJWIRUODQGPDQGHQDWORNDOLVHUHUVLQHE\JQLQJHUVWRUWVHWKYRUKDQYLOGRJXQGHU
KHQV\QWDJHQWLOQRJOHHQNHOWHIDNWRUHULQGHQIRUQDWXUPLOM¡RJQDERKHQV\Q'LVVHIDNWRUHU
VRPLVWRUHWU NHUGHWHQHVWHLQGHQIRUGLVVHRPUnGHUGHUNDQSnYLUNHODQGPDQGHQVORNDOLVH
ULQJDIE\JQLQJHULQ UPLOM¡HWHU
• 1DWXUDRPUnGHUKYRUORNDOLVHULQJHQLNNHPnSnYLUNHRPUnGHWQHJDWLYWLIRUKROG
WLOGHWVPnOV WQLQJ
• IUHGHGHRPUnGHUKYRUGHWLNNHHUWLOODGWDWRSI¡UHQ\E\JQLQJHURJKYRUHNVLVWHUHQGH
E\JQLQJHUNDQNU YHVIMHUQHWLKHQKROGWLOIUHGQLQJVPnOV WQLQJHQ
• NUDYHWRPHQ990WLOODGHOVHVRPNDQQ JWHVKYLVRPUnGHWDOOHUHGHHUPLOM¡SnYLUNHWL
WLOVWU NNHOLJJUDGVDPW



.DSLWHO±.RQNOXVLRQ



• DIVWDQGVNUDYWLOQDERHUGHUSnVNULYHUDWORNDOLVHULQJHQLNNHPnIRUHJnLHQU NNH
Q UPHUHDQJLYQHEXIIHU]RQHURPNULQJGLVVH

/2.$/,6(5,1*(1$)/$1'%58*6-25'(5,/$1'=21(1
'HWHUEHJU QVHWKYRUPDQJHIDNWRUHULQGHQIRUQDWXUPLOM¡RJQDERKHQV\QGHUSnYLUNHU
ODQGPDQGHQVORNDOLVHULQJDIMRUGHUGYVVRPSnYLUNHUKYRUODQGEUXJVMRUGHUQHNDQDQYHQGHVWLO
LQWHQVLYGULIW'RJHUGHWPXOLJWHQWHQDWSnO JJHODQGPDQGHQUHVWULNWLRQHUSnHMHQGRPPHQ
HOOHUDWIMHUQHHQODQGEUXJVHMHQGRPIXOGVW QGLJLQGHQIRU
• 1DWXUDRPUnGHURJ1DWXUDVNRYRPUnGHUKYLVODQGEUXJHWKLQGUHURSI\O
GHOVHQDISODQPnOV WQLQJHQ
• LQGVDWVRPUnGHULKHQKROGWLOHQDIDPWHWHOOHUNRPPXQHQYHGWDJHWLQGVDWSODQ
• IUHGHGHRPUnGHUKYRULQWHQVLYODQGEUXJVGULIWLNNHWLOODGHVKYLVGHWWHHULPRGVWULG
PHGIUHGQLQJVPnOV WQLQJHQVDPWLQGHQIRU
• QDWXUJHQRSUHWQLQJVRPUnGHUKYLVODQGPDQGHQLNNHSnIULYLOOLJEDVLVY OJHUDWGHOWD
JHLJHQRSUHWQLQJHQDIHWRPUnGH

,IRUELQGHOVHPHGQDERKHQV\QHUGHULQWHWGHUSnYLUNHUORNDOLVHULQJHQDIODQGEUXJVMRUGHUL
ODQG]RQHQPHQGHURSVWLOOHVHQUDPPHIRUKYRUGDQODQGEUXJVMRUGHQPnDQYHQGHVVnDQYHQ
GHOVHQJHQHUHUPLQGVWPXOLJW

6$0/(7985'(5,1*
2YHQVWnHQGHUHVXOWDWHUHUHQVEHW\GHQGHPHGDWGHUJHQQHPYDUHWDJHOVHQDIQDWXUPLOM¡RJ
QDERKHQV\QLQRJOHRPUnGHUDIODQG]RQHQIRUHWDJHVHQLQGLUHNWHORNDOLVHULQJDIODQGEUXJHWV
KXVG\USURGXNWLRQLNUDIWDIDWGHWHUPXOLJWDWSnO JJHODQGEUXJHWHQHNVWHQVLYGULIWVIRUPHOOHU
IMHUQHKXVG\USURGXNWLRQHQKHOWIUDRPUnGHW'HQQHLQGLUHNWHORNDOLVHULQJIRUHWDJHVGRJNXQL
KHQKROGWLOGHQHQNHOWHHMHQGRPGYVGHQYDUHWDJHVJHQQHPHQNHOWVDJVEHKDQGOLQJRJHUXWLO
VWU NNHOLJGDGHQLNNHXGDUEHMGHVPHGEDJJUXQGLHQRYHURUGQHWSODQO JQLQJDIODQGEUXJHWV
SODFHULQJLODQG]RQHQ'HWWHHUHQVEHW\GHQGHPHGDWGHULNNHIRUHWDJHVQRJHQRYHURUGQHWDI
YHMQLQJDILQWHUHVVHUQHVORNDOLVHULQJKYRUIRUGHUHUEHKRYIRUHQQ\RJE UHG\JWLJEDODQFHGHU
DIYHMHULQWHUHVVHUQHPHOOHPODQGEUXJQDWXURJPLOM¡LODQG]RQHQVnOHGHVDWVDPWOLJHLQWHUHVVHU
KDUPXOLJKHGIRUHNVSDQVLRQ

352%/(0$7,..(1,/$1'=21(1

)RUDWEHVYDUHSUREOHPIRUPXOHULQJHQVDQGHQGHOGYVRPSUREOHPDWLNNHQLODQG]RQHQVDPOHW
VHWPLQGVNHVHOOHUVN USHVYHGGHQQ\HORYJLYQLQJHUGHWQ¡GYHQGLJWI¡UVWDWRSULGVHKYRUGDQ
GHHQNHOWHLQWHUHVVHUHIWHUUHJOHUQHLGHQQ\HORYJLYQLQJNDQELGUDJHWLODWPLQGVNHHOOHUVN U
SHSUREOHPHUQHPHOOHPODQGEUXJRJQDWXUPLOM¡VDPWQDERKHQV\Q
• /DQGEUXJHWInUYHGGHQQ\HORYJLYQLQJIRU¡JHWPXOLJKHGIRUDWHNVSDQGHUHRJGHW
HQHVWHGHUUHHOWNDQVW\UHSURGXNWLRQHQVVW¡UUHOVHHUDUHDORJKDUPRQLNUDY



.DSLWHO±.RQNOXVLRQ

• SnQDWXURPUnGHWO JJHVGHUYHGGHQ\HWLOWDJRSWLODWQDWXUHQVNDOKDYHPHUHSODGVL
ODQG]RQHQEODYHGDWGULIWHQDIODQGEUXJVMRUGHUQXNDQVNHLRYHUHQVVWHPPHOVHPHG
QDWXUEHVN\WWHQGHIRUPnO)RUDWXQGHUVW¡WWHQDWXUHQVSODGVLODQG]RQHQHUGHULQGI¡UWHQ
U NNHVW UNHYLUNHPLGOHUVRPVNDOVLNUHEHYDUHOVHQDIQDWXUHQHQWHQYHGSnEXGHOOHU
IRUEXGGRJNXQIRUIUHGHGHHOOHULQWHUQDWLRQDOHQDWXUEHVN\WWHOVHVRPUnGHU
• SnYDQGPLOM¡RPUnGHWHUWLOVYDUHQGHYLUNHPLGOHULQGI¡UWVnOHGHVDWGHWHUPXOLJWDWUH
JXOHUHEODODQGEUXJHWVXGOHGQLQJDINY OVWRIRJSHVWLFLGVnYDQGPLOM¡HWEHYDUHVRJ
IRUEHGUHV<GHUOLJHUHHUGHWLQGI¡UWWLGVIULVWHUGHUVNDOVLNUHHWJRGWYDQGPLOM¡LQGHQIRU
HQNRUWWLGVIULVW
• SnQDERRPUnGHWHUGHURSVWLOOHWUDPPHUIRUODQGEUXJHWLNUDIWDIEXIIHU]RQHUVRPVNDO
VLNUHPRGQDERJHQHURJ\GHUOLJHUHHUGHUYHGGHQQ\HORYJLYQLQJODJWRSWLOHQ¡JHWEH
IRONQLQJVWLOY NVWLODQG]RQHQLNUDIWDIGHQ\HPXOLJKHGHUIRUDQYHQGHOVHDIQHGODJWH
ODQGEUXJVE\JQLQJHUEnGHIRUYLUNVRPKHGHURJLQGE\JJHUH

'HWWHHUHQVEHW\GHQGHPHGDWLQWHUHVVHUQHLQGHQIRUODQGEUXJVDPWQDWXURJPLOM¡VWDGLJIRUW
V WWHULKYHUVLQO¡EHEDQHRJO¡EHULKYHUVLQUHWQLQJ'HWWHDQI JWHUODQGEUXJHWVLQYHVWHULQJV
VLNNHUKHGIRUGLGHULNNHIRUHWDJHVQRJHQNRQNUHWXGSHJQLQJDIRPUnGHUKYRULODQGEUXJHWNDQ
XGYLNOHVRJJDUDQWHUHVPXOLJKHGIRULQWHQVLYGULIW'RJIRUHWDJHVHQEHJU QVHWUHJXOHULQJDI
ODQGEUXJVHUKYHUYHWPHQLNUDIWDIGHQPDQJOHQGHVWLOOLQJWDJHQWLOODQGEUXJHWVORNDOLVHULQJ
VWLOOHVGHUHMKHOOHUJDUDQWLIRUDWODQGEUXJHWVHMHQGRPPHLNNHEOLYHUXGVDWIRUHQ\GHUOLJHUH
UHJXOHULQJLIUHPWLGHQ

'HWWHHUHQVEHW\GHQGHPHGDWHQODQGEUXJVHMHQGRPSnHQJLYHQORNDOLVHULQJYHGHNVWHQVLYH
ULQJHOOHUERUWVNDIIHOVHLNNHNDQUHORNDOLVHUHVKHQVLJWVP VVLJWLIRUKROGWLOQDWXURJPLOM¡GD
GHULQWHWVWHGVLODQG]RQHQJLYHVJDUDQWLIRUDWGHQQHLNNHLIUHPWLGHQVNDOUHJXOHUHV

'HWWHHUHWXGWU\NIRUDWGHULODQG]RQHQPDQJOHUHQSODQO JQLQJGHUSULRULWHUHUODQGEUXJV
QDWXURJPLOM¡LQWHUHVVHULIRUKROGWLOKLQDQGHQRJGHUPHGIRUHWDJHUHQRYHURUGQHWORNDOLVHULQJ
DIODQGEUXJVHUKYHUYHWLODQG]RQHQGYVXGO JJHUVnYHORPUnGHUKYRULQWHQVLYODQGEUXJVGULIW
LNNHHUWLOODGWVRPRPUnGHUKYRUODQGEUXJHWJDUDQWHUHVPXOLJKHGIRULQWHQVLYGULIWLIUHPWLGHQ

'RJIRUHWDJHVPHGGHQQ\HORYJLYQLQJHQIRUPIRUODSSHO¡VQLQJVRPRSVWLOOHUUDPPHUIRUDW
O¡VHQRJOHDISUREOHPHUQHPHOOHPODQGEUXJVQDWXUPLOM¡VDPWQDERLQWHUHVVHUQHLQ UPLOM¡
HWGYVSnHMHQGRPVQLYHDX'HWWHO¡VHULNNHGHSUREOHPHUGHUHUSnUHJLRQDOWQLYHDXLNUDIWDI
GHQPDQJOHQGHRYHURUGQHGHORNDOLVHULQJDIODQGEUXJVHUKYHUYHWKYLONHWJ¡UGHWXPXOLJWDWORND
OLVHUHODQGEUXJHWKHQVLJWVP VVLJWLIRUKROGWLOQDWXURJPLOM¡LQWHUHVVHUQHLODQG]RQHQ0DQVWnU
GHUIRURYHUIRUHWYDOJ6NDOXGYLNOLQJHQLODQG]RQHQIRUWV WWHSnPDUNHGVYLONnUVRPLGDJHOOHU
VNDOPDQLQGI¡UHHQORNDOLVHULQJVSODQO JQLQJ"



.DSLWHO±3HUVSHNWLYHULQJ

3(563(.7,9(5,1*

3URMHNWHWVNRQNOXVLRQO JJHURSWLODWGHUVNDOVNHHQORNDOLVHULQJVSODQO JQLQJIRULQWHUHVVHUQH
LGHWnEQHODQG,GHWWHSHUVSHNWLYYLOYLIRUV¡JHDWUHGHJ¡UHIRUKYRUOHGHVGHQQHSODQO JQLQJ
NXQQHVHXGRJVnVHWLO\VHWDIWLGHQVGHEDWRPGHQIUHPWLGLJHVWUXNWXURJRSJDYHIRUGHOLQJL
'DQPDUN

3nQXY UHQGHWLGVSXQNWIRUHILQGHVGHULNNHHQDINODULQJDIKYRUOHGHVGHQIUHPWLGLJHVWUXNWXU
VNDOWLOUHWWHO JJHV5HJHULQJHQVRSO JWLOVWUXNWXUUHIRUPHQO\GHUSnDWIMHUQHHOOHUPLQLPHUHGHW
UHJLRQDOHOHGRJIRUGHOHRSJDYHUQHLQGHQIRUSODQRJUHJXOHULQJVV\VWHPHWXGSnKHQKROGVYLV
NRPPXQHUQHRJVWDWHQ

,'DQPDUNKDUPDQRSQnHWHQVWRUHUIDULQJRPNULQJORNDOLVHULQJVSODQO JQLQJLE\]RQHQ+HU
KDUPDQLPDQJHnUWDJHWVWLOOLQJWLOKYRUGDQGHORNDOHRPUnGHUVNDOXGYLNOHVLJ'HUYHGVNDEHV
GHUWLOOLGRJHQLQYHVWHULQJVVLNNHUKHGIRUGHNRPPHQGHHMHUHRJEUXJHUH(QGYLGHUHVNHUGHUHQ
VNDUSRSGHOLQJHQRJORNDOLVHULQJDIGHLQWHUHVVHUGHUNDQJLYHDQOHGQLQJWLOQDERNRQIOLNWHU
'HQQHHUIDULQJYLOY UHRSODJWDWXGQ\WWHLHQSODQO JQLQJIRUGHWnEQHODQG

0HGGHQYHONHQGWHJDPOHVWUXNWXUYLOOHPDQXPLGGHOEDUWVWUDNVSHJHSnGHWUHJLRQDOHQLYHDX
VRPY UHQGHNRPSHWHQWIRUHQVnGDQSODQO JQLQJ,JHQQHPHQNRQNUHWXGSHJQLQJRJNDWHJRUL
VHULQJDIODQG]RQHDUHDOHUQHLHQU NNHIRUPnOVGLIIHUHQWLHUHGHRPUnGHUNXQQHGHUVNDEHVHQ
VWUXNWXURSGHOLQJKYRUIRUVNHOOLJHLQWHUHVVHUHIWHUI¡OJHQGHNXQQHVLNUHV(QRSGHOLQJNXQQHVNH
LWUHILUHNDWHJRULHU2PUnGHUKYRUODQGEUXJHWIULWNDQLQWHQVLYHUHVRPUnGHUKYRUODQGEUXJ
QDWXURJPLOM¡VNDOLQGSDVVHVLIRUKROGWLOKLQDQGHQRJRPUnGHUKYRUODQGEUXJHWEULQJHVWLORS
K¡U*UXQGODJHWIRUDWODYHHQVnGDQRSGHOLQJHUUHHOWDOOHUHGHWLOVWHGH,DPWHUQHHUGHUHQVWRU
YLGHQRPQDWXURPUnGHUQHYDQGUHVVRXUFHUQHPPVRPYLONXQQHO JJHVWLOJUXQGIRUHQWY U
JnHQGHYXUGHULQJGHUNXQQHVNDEHJUXQGODJIRUHQRSGHOLQJDILQWHUHVVHUQHLODQG]RQHQ

,NUDIWDIVWUXNWXUUHIRUPHQIRUYHQWHVGHWDWGHWUHJLRQDOHOHGPLQLPHUHVHOOHUIMHUQHV'HUYHG
NDQGHWRJVnIRUYHQWHVDWHQSODQO JQLQJDIGHWnEQHODQGYLOVNXOOHIRUHJnSnHWNRPPXQDOW
QLYHDX,GHQQXY UHQGHVWUXNWXUKDUNRPPXQHUQHLIRUYHMHQE\JJHVDJVEHKDQGOLQJHQRJODQG
]RQHDGPLQLVWUDWLRQHQKYLONHWXQGHUE\JJHUHQSODFHULQJDIHQODQG]RQHSODQO JQLQJKHU,HQ
IUHPWLGLJVWUXNWXUYLOVWRUHGHOHDIQDWXURJPLOM¡DGPLQLVWUDWLRQHQPHGVWRUVDQGV\QOLJKHGEOL
YHSODFHUHWLNRPPXQHUQH(QSODFHULQJDIHQODQG]RQHSODQO JQLQJYLOVHWLO\VHWDIGHQIRU
YHQWHGHVWUXNWXUUHIRUPGHUIRUY UHRSODJWDWSODFHUHKHU'HUYHGNDQHUIDULQJHUQHPHGE\]R
QHSODQO JQLQJHQORNDONHQGVNDEHWWLOODQG]RQHDUHDOHUQHRJNRPPXQHQVIXQNWLRQVRPP\QGLJ
KHGIRUODQJWKRYHGSDUWHQDILQWHUHVVHUQHLODQG]RQHQNREOHVVDPPHQWLOHQVW UNVWUXNWXU

6S¡UJVPnOHWHURPGHWNRPPXQDOHQLYHDXYLONXQQHVHXGRYHUHJQHJU QVHU8PLGGHOEDUWYLO
PDQNXQQHIRUYHQWHHQGLIIHUHQWLHULQJLYDUHWDJHOVHQQ¡MDJWLJVRPPDQKDUVHWPHGODQG]RQH



.DSLWHO±3HUVSHNWLYHULQJ



DGPLQLVWUDWLRQHQKYRUKHQV\QWLONRPPXQDOHLQWHUHVVHULVW¡UUHHOOHUPLQGUHJUDGKDUWLOVLGHVDW
GHQWLGOLJHUHVWUDPPHODQG]RQHDGPLQLVWUDWLRQ(QODQG]RQHSODQO JQLQJLNRPPXQHUQHPn
GHUIRUQ¡GYHQGLJYLVY UHVW\UHWDIHQU NNHNODUHPnOV WQLQJHUGHUVLNUHUGHWRYHURUGQHGH
IRUPnO$OHQHGHWDWInRSVDWHQU NNHNODUHPnOV WQLQJHUIRUGHORNDOHODQG]RQHRPUnGHUHUHW
VWRUWSUREOHPPHGGHQQXY UHQGHSODQO JQLQJRJUHJXOHULQJRJGHWHUPnVNHKHUKHOHSUR
EOHPDWLNNHQOLJJHUEHJUDYHW

,GDJKDUYLLQJHQORNDOHPnOV WQLQJHUIRUYRUHVODQG]RQHRPUnGHUWLOJHQJ OGKDUYLHQODQJ
U NNHVWLYHODQGVG NNHQGHHQVDUWHGHUHJOHUXGHQPXOLJKHGIRUORNDOXGIRUPQLQJRJDQYHQGHO
VH'HWGHUHUEHKRYIRUYHGHQORNDOLVHULQJVSODQO JQLQJHUHQIOHNVLEHOUHJHODQYHQGHOVHGHU
NDQI¡OJHRSSnGHORNDOHPnOV WQLQJHURJXQGHUVW¡WWHGHHQNHOWHRPUnGHXGSHJQLQJHU

6nIUHPWPDQInUIDVWODJWGHQ¡GYHQGLJHPnOV WQLQJHUHUJUXQGVWHQHQODJWWLODWNXQQHInVNDEW
ODQJYDULJHVWDELOHO¡VQLQJHUVRPDOWHUQDWLYWLOGHQWLGVEHJU QVHWVW¡WWHXGEHWDOLQJVRPIRUHJnUL
ODQG]RQHQLGDJ,GHWVWRUHKHOHNDQPDQMRJRGW QGUHV\VWHPHUQHVnOHGHVDWPDQRSQnUGHQ
EDODQFHPHOOHPQDWXUPLOM¡RJODQGEUXJVRPEnGHSROLWLNHUQHRJEHIRONQLQJHQ¡QVNHU±GHWHU
EDUHHWVS¡UJVPnORPPDQW¡UWDJHEROGHQRS«



.DSLWHO±.LOGHNULWLN

.,/'(.5,7,.

'HWHUQ¡GYHQGLJWYHGHWKYHUWYLGHQVNDEHOLJWSURMHNWDUEHMGHDWY UHNULWLVNLVLWYDOJDINLOGHU
GDNLOGHUKDULQGIO\GHOVHSnGHWUHVXOWDWPDQILQGHUIUHPWLORJNDQPHGI¡UHIRUNHUWHNRQNOXVL
RQHUKYLVGHHUXWURY UGLJHHOOHUIRU OGHGH'HWWHHUHQVEHW\GHQGHPHGDWGHUDOWLGHUEHKRY
IRUHQNULWLVNYXUGHULQJDINLOGHUKYLVGLVVHDQYHQGHVLIRUELQGHOVHPHGEHJUXQGHOVHQDIYLGHQ
VNDEHOLJHSnVWDQGH'HUWDJHVLGHWHIWHUI¡OJHQGHVWLOOLQJWLOGHLUDSSRUWHQDQYHQGWHNLOGHU

0,1,67(5,(//()256.5,)7(5

8GDUEHMGHOVHQDIGHILUHGHOHDIDQDO\VHQHUKRYHGVDJHOLJWEDVHUHWSnPLQLVWHULHOOHIRUVNULIWHU
'HPLQLVWHULHOOHIRUVNULIWHUG NNHURYHUYHGWDJHQORYJLYQLQJORYIRUVODJEHNHQGWJ¡UHOVHUPP
VDPW)RONHWLQJHWVEHKDQGOLQJHUDIRJNRPPHQWDUHUWLOGLVVH<GHUOLJHUHWLOK¡UHUIRUVNQLQJVOLW
WHUDWXUVRPHUXGDUEHMGHWDIGLYHUVHPLQLVWHULHURJVnGHQQHNDWHJRUL

,IRUELQGHOVHPHGXGDUEHMGHOVHQDIUDSSRUWHQKDUGHUY UHWHQVWRUXGVNLIWQLQJLORYJLYQLQJHQ
KYRUIRUGHWKDUY UHWYLJWLJWLGHQQHIRUELQGHOVHDWY UHRSP UNVRPSnNLOGHUQHVVDPWLGLJ
KHGKYRUIRUGHWKDUY UHWQ¡GYHQGLJWDWXGYLVHHQVW¡UUHEHYnJHQKHGLIRUELQGHOVHPHGDQYHQ
GHOVHQDIYHMOHGQLQJHURJFLUNXO UHUGDGLVVHVDNWXHOOHJ\OGLJKHGLNNHDOWLGIUHPJnUW\GHOLJW

)$*/,77(5$785

*HQQHPXGDUEHMGHOVHQDIGHWLQGOHGHQGHNDSLWHORJGHILUHGHODQDO\VHUHUGHUEOHYHWDQYHQGW
IDJOLWWHUDWXU0HGIDJOLWWHUDWXUPHQHVSXEOLNDWLRQHUVRPRPKDQGOHUEHKDQGOHUHOOHUNRPPHQ
WHUHUHWVSHFLILNWIDJRPUnGHVRPHNVHPSHOYLV0LOM¡UHWWHQVDPWSXEOLNDWLRQHUVRPHUXGDUEHM
GHWIRUGLYHUVHPLQLVWHULHU

)DJOLWWHUDWXUHUKRYHGVDJHOLJWEOHYHWDQYHQGWVRPIRUWRONQLQJVELGUDJWLOORYJLYQLQJRJQRUPHU
LIRUELQGHOVHPHGPHUHG\EGHJnHQGHJHQQHPJDQJHDIGHSnJ OGHQGHHPQHRPUnGHU9HGDQ
YHQGHOVHQDIIDJOLWWHUDWXUKDUVDPWLGLJKHGRJNRQVLVWHQVPHOOHPLQGKROGHWRJGHQJ OGHQGH
ORYJLYQLQJY UHWV UOLJWLIRNXV'HWHULV UYLJWLJWGDHQVWRUGHODIUDSSRUWHQVIRUVNHOOLJHHP
QHRPUnGHUKDUY UHWXQGHUIRUDQGULQJGHVHQHVWHSDUnU

,YDOJHWDIGLVVHIDJOLWWHU UHNLOGHUHUGHUODJWY JWSnSXEOLNDWLRQHURJWLGVVNULIWHUIUDDQHU
NHQGWHYLGHQVNDEHOLJHIRUODJGDGLVVHYXUGHUHVDWKDYHJHQQHPJnHWHQNULWLVNYXUGHULQJLQGHQ
XGJLYHOVHQ'HVXGHQHUGHUODJWY JWSnNLOGHUVRPHUIUHPDUEHMGHWDINRPSHWHQWHIDJIRONGHU
HUYLGHQVNDEHOLJDQHUNHQGWHLQGHQIRUGHUHVIDJRPUnGHUVDPWIRUIDWWHUHVRPJUXSSHQKDUVWLIWHW
EHNHQGWVNDEPHGLIRUELQGHOVHPHGXQGHUYLVQLQJSnXQLYHUVLWHWHW



.DSLWHO±.LOGHNULWLN




,17(51(76,'(5

,QWHUQHWNLOGHUNDQY UHWYLYOVRPPHLRSULQGHOVHPHQGDGHWXGHOXNNHQGHHURIIHQWOLJHLQVWLWX
WLRQHUPLQLVWHULHUROGHUVWnUEDJGHLUDSSRUWHQDQYHQGWHKMHPPHVLGHUYXUGHUHVGLVVHVRP
WLOVWU NNHOLJWWURY UGLJH<GHUOLJHUHHUGHULYDOJHWDILQWHUQHWNLOGHUODJWY JWSnDNWXDOLWHW




.DSLWHO±/LWWHUDWXUOLVWH

/,77(5$785/,67(
)$*/,77(5$785

>$QGHUVHQ-0HWDO@
1DWXULQWHJUDWLRQL9DQPLOM¡SODQ,,, )DJOLJUDSSRUWIUD'08QU 
-HQV0¡OOHU$QGHUVHQ-HVSHU)UHGVKDYQ'RUULW.DEEHPIO
'DQPDUNV0LOM¡XQGHUV¡JHOVHU0LOM¡PLQLVWHULHW
85/KWWSZZZYPSGN)LOHV)LOHU5DSBIUDBWBJUXSSHU)DJUDSB9DQGPLOMRSODQSGI

>$QNHU+7@
+XVG\UEUXJRJODQGEUXJHWVJ¡GQLQJVKnQGWHULQJNDSLWHOL0LOM¡UHWWHQELQG,9UHGDI(OOHQ
0DUJUHWKH%DVVH
+HOOH7HJQHU$QNHU
-XULVWRJNRQRPIRUEXQGHWV)RUODJ

>$QNHU+7D@
1DWXUEHVN\WWHOVHVORYHQNDSLWHOL0LOM¡UHWWHQELQG,,UHGDI(OOHQ0DUJUHWKH%DVVH
+HOOH7HJQHU$QNHU
-XULVWRJNRQRPIRUEXQGHWV)RUODJ

>$QNHU+7E@
%HVN\WWHOVHRJXGQ\WWHOVHDIYDQGUHVVRXUFHUNDSLWHOL0LOM¡UHWWHQELQG,,,UHGDI(OOHQ0DU
JUHWKH%DVVH
+HOOH7HJQHU$QNHU
-XULVWRJNRQRPIRUEXQGHWV)RUODJ

>$QNHU+7F@
3ODQORYHQNDSLWHOL0LOM¡UHWWHQELQG,,UHGDI(OOHQ0DUJUHWKH%DVVH
+HOOH7HJQHU$QNHU
-XULVWRJNRQRPIRUEXQGHWV)RUODJ

>$QNHU+7G@
6NRYRJODQGEUXJVORYJLYQLQJNDSLWHOL0LOM¡UHWWHQELQG,,UHGDI(OOHQ0DUJUHWKH%DVVH
+HOOH7HJQHU$QNHU
-XULVWRJNRQRPIRUEXQGHWV)RUODJ







.DSLWHO±/LWWHUDWXUOLVWH



>$QNHU+7H@
()VUHJXOHULQJDIQDWXURJDUHDOUHVVRXUFHUNDSLWHOL0LOM¡UHWWHQELQG,,UHGDI(OOHQ0DU
JUHWKH%DVVH
+HOOH7HJQHU$QNHU
-XULVWRJNRQRPIRUEXQGHWV)RUODJ

>$QNHU+7@
0LOM¡UHWOLJUHJXOHULQJSnODQGEUXJVRPUnGHW±V UOLJWRPKDQGOLQJVSODQHURJPLOM¡NRQVHNYHQV
YXUGHULQJHU
+HOOHU7HJQHU$QNHU
-XULVWRJNRQRPIRUEXQGHWV)RUODJ

>%HUHQW]HQ-6HWDO@
,QGVDWVSODQHU±9LUNHPLGOHUWLOXGDUEHMGHOVHRJUHDOLVHULQJ
-RDQ6FKRX%HUHQW]HQ%R0¡UNEDN(OHIVHQRJ/DUV+DDJHQVHQ
/DQGLQVSHNW¡UXGGDQQHOVHQVHPHVWHU$DOERUJ8QLYHUVLWHW

>%HUOLQJVNH7LGHQGH@
/DQGVNDEHUWUXHW.RPPXQHUY OJHUQ\HEROLJHUIUHPIRUQDWXUVHWGHQIHEUXDU

>%MHUULQJ-HWDO@
0LOM¡EHVN\WWHOVHVORYHQDI±PHGNRPPHQWDUHU
-¡UJHQ%MHUULQJRJ*RUP0¡OOHU
-XULVWRJNRQRPIRUEXQGHW

>%RHFN$%@
/RYRPSODQO JQLQJPHGNRPPHQWDUHU
$QQH%LUWH%RHFN
-XULVWRJNRQRPIRUEXQGHWV)RUODJ

>&KULVWLDQVHQ2@
%HVN\WWHOVHDINXOWXUPLOM¡HWNDSLWHOL0LOM¡UHWWHQELQG,,UHGDI(OOHQ0DUJUHWKH%DVVH
2OH&KULVWLDQVHQ
-XULVWRJNRQRPIRUEXQGHWV)RUODJ

>-¡UJHQVHQ&HWDO@
-RUGORYJLYQLQJHQ
&KULVWLDQ-¡UJHQVHQ3HWHU0RUWHQVHQ +HOJH:XOII
*DG-XUD




.DSLWHO±/LWWHUDWXUOLVWH

>.ULVWHQVHQ3HWDO@
1DWXURJ0LOM¡±3nYLUNQLQJHURJWLOVWDQG )DJOLJUDSSRUWIUD'08QU 
+DQQH%DFK1LHOV&KULVWHQVHQRJ3HWHU.ULVWHQVHQ
'DQPDUNV0LOM¡XQGHUV¡JHOVHU0LOM¡PLQLVWHULHW

>/DQGVSODQDIGHOLQJHQD@
1\HUHWQLQJVOLQLHUIRUMRUGEUXJVSDUFHOOHUDUWLNHOL/DQGVSODQ1\WQU
/DQGVSODQDIGHOLQJHQ0LOM¡PLQLVWHULHW

>/DQGSODQDIGHOLQJHQE@
(W'DQPDUNLEDODQFH±KYDGVNDOGHUJ¡UHV /DQGVSODQUHGHJ¡UHOVHQ 
/DQGVSODQDIGHOLQJHQ0LOM¡PLQLVWHULHW

>/DQGVSODQDIGHOLQJHQD@
QGULQJDISODQORYHQDUWLNHOL/DQGVSODQ1\WQU
/DQGVSODQDIGHOLQJHQ0LOM¡PLQLVWHULHW

>/DQGVSODQDIGHOLQJHQE@
2YHUEOLNRYHUVWDWVOLJHLQWHUHVVHULUHJLRQSODQUHYLVLRQHQ
/DQGVSODQDIGHOLQJHQ0LOM¡PLQLVWHULHW
85/KWWSZZZOSDGN7RSPHQXHQ3XEOLNDWLRQHURYHUEOLNBUHJLRQBSGI

>/DQGVSODQDIGHOLQJHQF@
9HMOHGQLQJRPODQG]RQHDGPLQLVWUDWLRQ±3ODQORYHQV
/DQGVSODQDIGHOLQJHQ0LOM¡PLQLVWHULHW

>/DQGVSODQDIGHOLQJHQ@
990YHMOHGQLQJ±RPYLVVHRIIHQWOLJHRJSULYDWHDQO JVLQGYLUNQLQJHUSnPLOM¡HW
/DQGVSODQDIGHOLQJHQ0LOM¡RJ(QHUJLPLQLVWHULHW

>/DQGVSODQDIGHOLQJHQD@
-RUGEUXJVSDUFHOOHU±HQPXOLJKHGIRUKREE\ODQGEUXJ
/DQGSODQDIGHOLQJHQ0LOM¡RJ(QHUJLPLQLVWHULHW
85/KWSZZZOSDGN7RSPHQXHQ3XEOLNDWLRQHUMRUGEUXJVSDUFHOOHUBKREE\ODQGEUXJSGI

>/DQGVSODQDIGHOLQJHQE@
'HWDLONRUWO JQLQJDIDUHDOHUWLOEHVN\WWHOVHDIJUXQGYDQGHWDUWLNHOL/DQGVSODQ1\WQU
/DQGVSODQDIGHOLQJHQ0LOM¡RJ(QHUJLPLQLVWHULHW





.DSLWHO±/LWWHUDWXUOLVWH



>0LOM¡VW\UHOVHQ@
0LOM¡RJVXQGKHGK QJHUVDPPHQ
0LOM¡VW\UHOVHQ0LOM¡PLQLVWHULHW
85/KWWSZZZPVWGNGHIDXOWDVS"6XE KWWSZZZPVWGNXGJLYSXEOLNDWLRQHU
KWPOKHOHSXEOKWP

>0LOM¡VW\UHOVHQ@
=RQHULQJ±YHMOHGQLQJIUDPLOM¡VW\UHOVHQQU
0LOM¡VW\UHOVHQ0LOM¡RJ(QHUJLPLQLVWHULHW

>0LOM¡VW\UHOVHQ@
*RGNHQGHOVHDIKXVG\UEUXJ±YHMOHGQLQJIUDPLOM¡VW\UHOVHQQU
0LOM¡VW\UHOVHQ0LOM¡RJ(QHUJLPLQLVWHULHW

>0LQLVWHULHWIRU)¡GHYDUHU/DQGEUXJRJ)LVNHUL@
)RUHQNOLQJHULMRUGORYJLYQLQJHQ
±%HW QNQLQJIUD8GYDOJHWYHGU¡UHQGHIRUHQNOLQJHULMRUGORYJLYQLQJHQ %HW QNQLQJQU 
0LQLVWHULHWIRU)¡GHYDUHU/DQGEUXJRJ)LVNHUL
85/KWWSZZZGIIHGN)LOHV)LOHU-RUGEUXJ/DQGEUXJVORY1\BODQGEUXJVORYB%HWDHQNBI
RUHQNOBMRUGORYJLYBSGI

>0LQLVWHULHWIRU)¡GHYDUHU/DQGEUXJRJ)LVNHUL@
/DQGEUXJHWVVWUXNWXUXGYLNOLQJ
±%HW QNQLQJIUD8GYDOJHWYHGU¡UHQGHODQGEUXJHWVVWUXNWXUXGYLNOLQJ %HW QNQLQJQU 
0LQLVWHULHWIRU)¡GHYDUHU/DQGEUXJRJ)LVNHUL

>0¡OOJDDUG-@
/DQGGLVWULNWHURJSODQO JQLQJ 6%,QU 
-RKDQQHV0¡OOJDDUG
6WDWHQV%\JJHIRUVNQLQJVLQVWLWXW

>1DERJHQHXGYDOJHW@
5HGHJ¡UHOVHYHGU¡UHQGHQDERJHQHULIRUELQGHOVHPHGKXVG\USURGXNWLRQVVWDOGHRJJ¡GQLQJV
RSEHYDULQJVDQO J
1DERJHQHXGYDOJHW
85/
KWWSZZZVNRYRJQDWXUGNODQGEUXJQDERJHQHU5HGHJRHUHOVHB-DQXDUBB+-(00(6,'(1
SGI





.DSLWHO±/LWWHUDWXUOLVWH

>5HYVEHFK.@
3ODQO JQLQJVORYHQ±UHJXOHULQJVIRUPnOHOOHUUHWVVLNNHUKHGDUWLNHOL5HWOLJVHW±V\QVYLQNOHUSn
DUHDODQYHQGHOVHVORYJLYQLQJHQ
.DUVWHQ5HYVEHFK
0LOM¡RJ(QHUJLPLQLVWHULHW

>6NRYRJ1DWXUVW\UHOVHQHWDO@
6NRYUHMVQLQJRJJUXQGYDQG
6NRYRJ1DWXUVW\UHOVHQ'DQVN9DQGRJVSLOGHYDQGVIRUHQLQJRJ)RUHQLQJHQDI9DQGY UNHUL
'DQPDUN
0LOM¡PLQLVWHULHW
85/KWWSZZZVQVGNXGJLYHOVHUVNRYUHMVQLQJBJUXQGYDQGKHOHSXEOSGI

>6NRYRJ1DWXUVW\UHOVHQ@
,GpNDWDORJIRUQDWXUSODQO JQLQJ
6NRYRJ1DWXUVW\UHOVHQ0LOM¡PLQLVWHULHW
85/KWWSZZZVQVGNXGJLYHOVHULGHNDWDORJLGHNDWDORJSGI

>6NRYRJ1DWXUVW\UHOVHQ@
'DQPDUNVQDWLRQDOHVNRYSURJUDP
6NRYRJ1DWXUVW\UHOVHQ0LOM¡PLQLVWHULHW
85/KWWSZZZVQVGNXGJLYHOVHU
GDQPDUNVBQDWLRQDOHBVNRYSURJUDPSGI

>6NRYRJ1DWXUVW\UHOVHQ@
9HMOHGQLQJRPDGPLQLVWUDWLRQDILQWHUQDWLRQDOHQDWXUEHVN\WWHOVHVRPUnGHU
6NRYRJ1DWXUVW\UHOVHQ0LOM¡RJ(QHUJLPLQLVWHULHW
85/KWWSZZZVQVGNQDWXUYHMOHGILQDOSGI

>6NRYRJ1DWXUVW\UHOVHQ@
1DWXURJPLOM¡±XGYDOJWHLQGLNDWRUHU
6NRYRJ1DWXUVW\UHOVHQ0LOM¡RJ(QHUJLPLQLVWHULHW
85/KWWSZZZVQVGNSXEOLNDWQHWSXELQGLNDWRUUDSSRUWHQKHOWKWPO

>6WUXNWXUGLUHNWRUDWHWIRU/DQGEUXJRJ)LVNHUL@
/DQGEUXJHWLSODQO JQLQJHQ±SODQO JQLQJHQVRJDUHDOUHJXOHULQJHQVEHW\GQLQJIRUODQGEUXJHW
6WUXNWXUGLUHNWRUDWHWIRU/DQGEUXJRJ)LVNHUL/DQGEUXJVRJ)LVNHULPLQLVWHULHW






.DSLWHO±/LWWHUDWXUOLVWH



>6¡UHQVHQ(0HWDO@
2YHUIO¡GLJJMRUWHODQGEUXJVE\JQLQJHU±HQUHVVRXUFHLODQGVNDEHWDUWLNHOL/DQGLQVSHNW¡UHQQU

(VEHQ0XQN6¡UHQVHQRJ+DQV6NRY3HWHUVHQ
'HQ'DQVNHODQGLQVSHNW¡UIRUHQLQJ
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