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Udfordring: Et fragmenteret landskab

Biodiversitet og natur:
Mere plads og mere pleje

Godt vandmiljø:

Vækst og udvikling af 
erhvervet: Optimeret 
arrondering, øget 
investeringssikkerhed, nye 
muligheder

Klima: Reducere udledning 
af klimagasser



Multifunktionel jordfordeling skal bidrage til at løse mange 
udfordringer…

Klima: Reducere udledning 
af klimagasser fra 
landbruget

Godt vandmiljø:
Reducere udledning af 
næringsstoffer til 
vandmiljøet

Biodiversitet og natur:
Mere plads og mere pleje

Vækst og udvikling af 
erhvervet: Optimeret 
arrondering, øget 
investeringssikkerhed, nye 
muligheder

Attraktive landdistrikter: 
Placering af boliger, erhverv, 
infrastruktur mv, reducere 
tung transport, rekreative 
muligheder

Klimatilpasning: 
Håndtering mere ekstrem-
nedbør og øget risiko for 
oversvømmelser



Fælles udspil mellem 
DN og LF positivt 
modtaget



Hvad er der lagt op til?

• Op mod 100.000 ha landbrugsjord ud af intensiv drift i løbet af få år i forbindelse 
med jordfordeling

• Fokus på ådale, lavtliggende landbrugsarealer, kulstofrige jorde, drikkevand, 
ammoniakfølsom natur. 

• Særligt fokus på klimaeffekt – udtagning af kulstofrige lavbundsarealer (blev 
meget tydelig i valgkampen)

• Hviler på erfaringer fra Real Danias Collective Impact-projekter: Frivillighed, lokal 
inddragelse og bottom-up, samt erstatning til lodsejere

• Finansiering: Staten udvider multifunktionel jordfordelingsfond fra tørkepakken 
med tilstrækkelig kapital (en milliard til en start). Eksterne kan bidrage



Interessen er der – men det kræver investeringer

• Udtagning af op til 100.000 ha landbrugsjord kan 
give store blivende samfundsgevinster for bl.a. 
klima, natur, vandmiljø og landdistriktsudvikling. 

• Det kan skabe vækst og udvikling i 
landbrugserhvervet pga bedre arrondering, øget 
dyrkningssikkerhed og større investeringssikkerhed

• Multifunktionel jordfordeling er ikke enkelt, men 
potentialet er stort, effekterne er varige og 
interessen er der!

• Det kræver samfundsinvesteringer til planlægning 
og samarbejde, jordfordeling, erstatninger...



Forudsætninger for succes:

• Lodsejerne skal kunne se perspektivet. Her tæller de økonomiske argumenter. Projekter 
har vist store økonomiske potentiale i bedre arrondering.

• Men der er også andre gode i at gå med – også for landmændene..

• Man skal føle sig lyttet til



Vi har spurgt øvrige aktører

Myndighed/ Oplandsrådgiver/ Landmand/
Kommunal projektleder Landbrugsfaglig jordejer

En landbrugsfaglig 
proces-person 
efterspørges 



Den Multifunktionelle Jordfordelingsproces. 

Jordfordeler/ 
Landinspektør
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1) Landbrugsfaglig jordfordelingsrådgivning i 
udpegningsområdet i tæt samspil med 
kommune

2) Hvor er gevinsten størst? 
Screeningsværktøjer/ Baggrundsanalyser

3) Systematik for interessetilkendegivelser 
og involvering af lodsejere

4) Andre aktører og interessenter skal indgå 
i arbejdet. Der er mange forskelligartede 
interesser.

5) Den videre proces kræver en professionel 
PLANLÆGGER



Vi inviterer på kaffe

• Hvis I har gode ideer til mulige projektområder

• Vi starter med de 150 mio. kr. (Tørkepakken)

• Vi har fælles interesse i at vise nogle succeser – det kan være 
første skridt til at få løst nogle af de store udfordringer der er i det 
danske landskab


