Jordbrugsanalyse for Syddjurs Kommune 2016
Jordbrugsanalysen har til formål at danne grundlag for udpegning og sikring af særligt værdifulde
landbrugsområder og de jordbrugsmæssige interesser, når der udarbejdes kommune- og
lokalplaner. Jordbrugsanalysen skal udarbejdes af kommunen på baggrund af et kortbaseret
datagrundlag, som stilles til rådighed af NaturErhvervstyrelsen.
De anvendte kortdata kan ses på i detaljer på http://www.jordbrugsanalyser.dk/
Jordbrugsanalysen og udpegningen af de særligt værdifulde jordbrugsområder er det bærende
element for en sikring af jordbrugserhvervet. Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at bruge
jordbrugsanalysen både i forhold til kommune- og lokalplanlægning.
I denne rapport analyseres de enkelte temaer fra NaturErhvervstyrelsens data som er inddraget
ved en udpegning af særligt værdifuld landbrugsjord.
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Placering af husdyrbedrifter efter størrelse
Det nedenstående kort viser fordelingen af kommunens dyrehold med angivelse af
husdyrbrugenes størrelse. Hertil kommer en række hestehold, som ikke er medtaget, da de ikke er
registreret i CHR.
Der er størst koncentration af husdyrbrug i kommunens vestlige del (området ved Lime og
Hornslet), i områderne nord og øst for Kolind (Nimtofte og Pederstrup) samt ved Hyllested. Det er
også i de nævnte områder, at de store bedrifter primært er lokaliseret. Herimod er kommunens
centrale og sydlige dele overvejende præget af mindre husdyrbrug.

Placering af Husdyrbrug i Syddjurs Kommune.

Det må forventes, at der vil være flest jordbrugsmæssige interesser og at behovet for
udbringningsarealer til gylle er størst i de områder, hvor husdyrintensiteten er størst, og hvor de
store bedrifter er beliggende.
På http://www.jordbrugsanalyser.dk/ kan der navigeres og zoomes ind såfremt mere detaljerede
oplysninger ønskes.
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Placering af husdyrbedrifter efter husdyrtype
Kortene herunder viser, hvorledes hhv. kvægbrug, svinebrug og husdyrbrug med andre dyretyper,
er placeret i kommunen.

Lokalisering af bedrifter med kvæg (blå)

Lokalisering af bedrifter med svin (gul/orange)

Lokalisering af bedrifter med pelsdyr (lilla), får, geder og hjorte (gul) og fjerkræ/fjervildt (grøn)

Man kan udlede, at Syddjurs Kommunes husdyrbedrifter udgøres af en høj andel af svine- og
kvægbedrifter. Der er endvidere forskel på hvordan kvæg- og svinebrug fordeler sig i kommunen.
Svinebrugene (der har brug for mest udspredningsareal) er primært lokaliseret mod vest og
nordvest og til dels nordøst i kommunen. Kvægbrugene er mere ligeligt fordelt, dog med mange
3

mindre brug og hobbybrug beliggende i den midterste og sydlige del af kommunen. De øvrige
husdyrbedrifter er ligeledes spredt ud over hele kommunen, med undtagelse af de større
sammenhængende skovområder.
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Udviklingen i husdyrhold i perioden 2000-2015
På kortet herunder ses ændringen i antallet af dyreenheder i kommunens sogn i perioden 20002015 (data er baseret på registreringer i det Centrale Husdyrregister) I områder med lilla
markering, er der sket en stigning i antallet af husdyr, mens der er sket et fald i områder med
grønt. Den største stigning i perioden ses i Lime (længst mod vest), men også i området nord for
Ryomgård (Marie Magdalene, Nimtofte og Tøstrup) samt i et bælte vest og nord om Ebeltoft ses
en stigning i antallet af dyreenheder. I området nord for Århus samt omkring de større byer i
Syddjurs Kommune, har der været en tendens til et fald i antallet af husdyr i perioden været (f.eks.
Hornslet, Rønde, Mørke). Ligeledes er der, med undtagelse af et bælte nord for Ebeltoft (Agri,
Feldballe, Hyllested, Fuglslev), en tendens til afvikling/reduktion af husdyrhold midt i og i
kommunens sydlige dele.

Kommunegrænse.
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Arealanvendelse – opdyrkede arealer
De arealer, der opdyrkes, ligger stort set sammenfaldende med placeringen af husdyrhold, og de
få husdyrbrug, der findes i de områder, der ikke opdyrkes, er domineret af mindre kvægbrug og
får.
I Syddjurs Kommune er der endvidere forholdsmæssigt store sammenhængende områder, hvor
der ikke er markdrift (plantagerne ved Stubbe Sø og Tirstrup, Fjeld skov/Løvenholm skovene samt
Rosenholm/ Sophie-Amaliegård skovene ved Hornslet og Mols Bjerge).

Markkort 2015.

Markkort med husdyrbrug.
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Kun en mindre andel af kommunens arealer drives økologisk, se kortet herunder.

Økologiske marker (2015).
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Ændringer i arealanvendelse - strukturudvikling
De to kort herunder viser: Øverst - udviklingen i areal med markblokke (i perioden 2007-2015), og
nederst - udviklingen i det samlede omdriftsareal per sogn (i perioden 2010-2015). Forskellen i de
to kort skyldes, at ikke hele markblokarealet er i omdrift.
Ændringerne i markblokarealet i perioden er bl.a. et udtryk for en generel strukturudvikling i
landbruget og for de større byer som for eksempel Rønde og Hornslet og sommerhusområder
primært langs kysten og ved Ebeltoft, kommer inddragelse af landbrugsjord til andre formål (veje,
byudvikling, rekreative formål osv.) også til udtryk ved en ændring i markblokarealet. En forbedret
præcision i opdateringen af markblokgrænser betyder også, at markblokarealet nu opgøres mere
præcist end tidligere, hvilket også påvirker resultatet en smule.
Ikke uventet ses det største fald i markblokke (støtteberettigede arealer) i Ebeltoftregionen og
omkring Rønde og Hornslet. Ændringen i Vistoft kan muligvis skyldes en ændret støtteordning til
græsning/naturpleje hvor der er fældet træer og efterfølgende etableret afgræsning som er
hektarstøtteberettiget.

Markblokke på sogn.
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Ændringerne i omdriftsarealet (på kortet herunder) skyldes enten at omdriftsarealer omlægges til
ikke-omdriftsafgrøder - eksempelvis til produktion af juletræer eller udlæg til permanent græs -,
eller modsat ved, at en ikke-omdriftsafgrøde omlægges til et omdriftsareal. De største fald i
omdriftsarealer ses i Hvilsager, Mørke og Thorsager.

De to ovenstående kort skal ses i sammenhæng med den generelle arealudnyttelse i kommunen,
idet mange af de sogn, hvori der sker få eller ingen ændringer, er områder, der er omfattet af
større fredede områder herunder skov.
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Jordbundskort
Jordbundsforholdende er en væsentlig faktor for, hvor opdykning er rentabel, og hvor det
økonomisk kan svare sig at dyrke arealerne mere ekstensivt, f.eks. med afgræsning.
Jordbundstyperne er også en væsentlig faktor for hvilke afgrøder der kan dyrkes i hvilke områder
(altså hvor det er mest rentabelt) og dermed også i nogen udstrækning medbestemmende for
hvilke besætninger, der etableres i et område.

Jordbundsforhold i Syddjurs Kommune.
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