Prioritering af fremtidens arealanvendelse i Danmark
Vi har behov for at prioritere Danmarks areal for fremtiden. De danske landområder er
allerede intensivt udnyttet, og der er mange bud på en yderligere anvendelse. Byerne vokser
ud i landskabet, der skal være flere veje og jernbaner samtidig med, at landbrug og natur
skal have plads. Der er besluttet store udvidelser af skovområder og mere vild natur, imens
det stigende hav gnaver det danske areal mindre. Ansvaret for landarealerne er flyttet til
kommunerne, og der er behov for en afklaring af, hvordan forholdet mellem statslig-, kommunal – og regional planlægning skal fungere. I et tæt befolket land som det danske, er der
lagt op til konflikter mellem de mange modsætningsfyldte interesser.
’Prioritering af fremtidens arealanvendelse i Danmark’ har fokus på fremtidige udfordringer
som bæredygtighed, biodiversitet, sameksistens mellem natur og landbrug samt nye energiformer, men også på at skabe dialog mellem interessenter, beslutningstagere, eksperter og
borgere om fremtidens arealanvendelse i Danmark.
Projektet
Teknologirådet og Aalborg Universitet har sat et 2½-års projekt om Danmarks fremtidige arealanvendelse i gang. Projektet er støttet af VELUX FONDEN og skal skabe en bred
offentlig debat om, hvordan Danmark skal se ud i fremtiden. Arealerne skal opfylde flere
behov end hidtil, og der skal prioriteres for i tide at undgå store konflikter. Projektet vil, på
baggrund af dialogprocesser med de mange interessenter, både udarbejde anbefalinger til
den fremtidige anvendelse af landet og til nye muligheder og redskaber for den fremtidige
planlægning.
Interessenter, kommuner og regioner
Teknologirådet gennemfører projektet ved hjælp af en række metoder til inddragelse af forskellige grupper i det danske samfund. De mange forskellige interessenter, som er involveret i anvendelse af landets areal, bliver sammen med eksperter og politikere fra kommuner,
regioner og Folketing inddraget undervejs blandt andet via workshops. De får mulighed for
at byde ind med ideer til nye måder, hvor arealer kan opfylde flere forskellige formål. Alle
involverede får mulighed for at bidrage med viden, holdninger og med bud på, hvordan
projektets resultater bedst kan bruges.
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Borgertopmøde
Et væsentligt demokratisk element i projektet bliver et nationalt borgertopmøde med 250
repræsentativt udvalgte borgere fra hele landet. Borgerne vil debattere og stemme elektronisk om de fremtidige prioriteringer af landets areal på baggrund af balanceret information.
Styregruppe og tilknyttede eksperter
Styregruppen er sammensat af Teknologirådet, Aalborg Universitet, Danmarks Naturfredningsforening, Landdistrikternes Fællesråd, Landbrug & Fødevarer, Friluftsrådet og RealDania. Desuden indgår særligt udpegede eksperter fra blandt andet Københavns Universitet i projektets styring.
Fremtidspanel af folketingsmedlemmer
En vigtig del af projektet er at etablere og involvere et såkaldt fremtidspanel - et midlertidigt
udvalg - af folketingspolitikere i projektet. Metoden er senest prøvet i Teknologirådets projekt om Det fremtidige danske energisystem, som sluttede i 2008. Panelet vil i arealprojektet
bestå af 2 repræsentanter fra hvert parti og på tværs af relevante udvalg. Der vil i løbet af
projektet blive afholdt:
• 4 møder mellem fremtidspanelet og styregruppen
• 2 seminarer tilrettelagt for fremtidspanelet med fokus på særlige temaer
• 2 høringer i Folketinget, som sætter ideer og forslag til offentlig debat
Fremtidspanelet får indflydelse på projektets udformning, og på de temaer som projektet
arbejder med. Panelet får også mulighed for at opbygge ny viden om arealanvendelse og
planlægning i Danmark via den tætte kontakt til eksperter i styregruppen og gennem en
lang række relevante interessenter og eksperter i øvrigt.
Budskab til os alle
Det er hensigten med projektet, at nå ud til flest muligt med så megen oplysning som muligt for at opnå størst mulig debat. Projektets informationsmaterialer og resultater bliver
offentliggjort på websitet www.tekno.dk og Folketingets medlemmer bliver holdt orienterede med særlige nyhedsbreve i løbet af projektet. Desuden bliver medierne informeret med
pressemeddelelser, debatinvitationer og artikler undervejs.
Lokale møder, workshops og akademiske debatter arrangeret af Teknologirådet, Aalborg
Universitet og styregruppen vil bygge videre på resultaterne fra projektet. De relevante folketingsudvalg vil blive tilbudt særlige præsentationer og diskussioner af projektets resultater.
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Aktiviteter og forløb – kort fortalt
Frem til foråret 2017 vil projektet arbejde med følgende hovedaktiviteter:
1. Teknologirådet gennemfører sammen med Aalborg Universitet en baggrundsanalyse som
skal skabe overblik over aktuelle udfordringer i arealanvendelsen, mulige prioriteringer og
synergier/multifunktioner og forslag til fremtidig landskabsplanlægning.
2. Projektet afholder konsultationer med interessegrupper, blandt andet i form af 2 workshops med relevante sektorer, videnskabelige eksperter og politiske beslutningstagere fra
kommuner og regioner.
3. Et borgertopmøde med 250 borgere fra hele landet debatterer og stemmer på baggrund af
information fra ekspertanalysens resultater.
4. Der etableres et midlertidigt udvalg - et fremtidspanel - bestående af folketingspolitikere
med repræsentation fra alle Folketingets partier, der vil følge og påvirke projektet.
5. Den første af to folketingshøringer vil blive tilrettelagt delvist med udgangspunkt i borgertopmødets resultater og fulgt op af et seminar for fremtidspanelet.
6. Den anden folketingshøring gør status over projektets resultater og følges op af et seminar
med fokus på emner af særlig relevans for fremtidspanelet.
7. Afsluttende analyse med anbefalinger og konklusioner om ’Danmarks Areal i Fremtiden’
præsenteres og udgives.
Fremtidspanelets opgaver bliver i projektperioden centreret om
• 2 folketingshøringer
• 2 seminarer
• 4 møder i Fremtidspanelet som forberedelse til høringer og seminarer
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Forskere fra Aalborg Universitet:
Finn Arler, AAU
Daniel Galland, AAU
Esben Munk Sørensen, AAU
Michael Søgaard Jørgensen, AAU
For yderligere information om ’Prioritering af fremtidens arealanvendelse i Danmark’:
Hjemmeside: www.tekno.dk
Fonden Teknologirådet:
Søren Gram
Seniorprojektleder
sg@tekno.dk
+45 30785167

Gy Larsen
Seniorprojektleder
gl@tekno.dk
+45 30785166

Jeanne Svalebech Jørgensen
Projektleder
jsj@tekno.dk
+45 30785165

Projektet er støttet af Velux Fonden og har til opgave at skabe
grundlag for en bred offentlig debat om Danmark i fremtiden.
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