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Parter
• Landbrug & Fødevarer
• Friluftsrådet
• Dansk Skovforening
• Danmarks Naturfredningsforening
• KL
• Realdania
• Danmarks Sportsfiskerforbund
• Danmarks Jægerforbund
• Bæredygtigt Landbrug
• Dansk Ornitologisk Forening
• Økologisk Landsforening
• DGI
• Landdistrikternes Fællesråd. 

Fælles vision

I 2022 iværksættes en stor jordreform i Danmark, som vil rulle hen over 
landskabet i løbet af en årrække. 

Multifunktionel jordfordeling vil være et centralt redskab 

Reformen er den største reform siden landboreformerne for 200 år siden og 
vil skabe høj grad af enighed om brugen af det åbne land mange år frem.



Aftale om finanslov

• Udtagning af lavbundsjorde …200 mio. kr. om året i 10 år

• 100 mio. kr. til skovfond 

• ”…afgørende at der sikres størst mulig synergi mellem klima-miljø og 
natur interesser”

• Grøn fremtidsfond på 25 mia. kr. Markedsvilkår.  

Aftalen skal udmøntes i klimahandlingsplanen … det starter efter nytår. 

Statsministeren taler om en jordreform !



Aben lander hos kommunen … og hos landbruget… og i 
lokalsamfundet, hvis..

• Ambitiøse politiske mål 
uden virkemidler og 
helhedstænkning. 

• Retssager og 
borgermodstand hvis klima 
og miljøløsninger tvinges 
hurtigt igennem. 



Kamp om pladsen og 
modstridende interesser skal 
afløses af en multifunktionel 
jordreform

Hvis vi tager udgangspunkt i 
landskabet og tænker 
multifunktionelt, er der store 
potentialer og synergier i forhold 
til traditionel sektortilgang i 
kommuner og stat.
Spiderweb er en model for 
afvejning af interesser. 



Kort over synergi mellem potentialer for flersidig arealanvendelse ved Glenstrup Sø i 
Mariagerfjord Kommune (Heike et. al.  2019) 

”…afgørende at der sikres størst mulig synergi mellem klima-miljø 
og natur interesser”

Glenstrup Sø, Mariagerfjord Kommune



Vigtigste erfaringer 

1. Lokal udvikling, attraktiv bosætning og et 
rentabelt landbrugserhverv er en 
forudsætning for at udvikle langtidsholdbare 
og omkostningseffektive løsninger for natur, 
klima og miljø.

2. Facilitatorfunktionen er afgørende for at 
skabe troværdige processer og 
helhedsorienterede løsninger. Holdet skal 
sættes fra start og rumme faglig og 
organisatorisk bredde.

3. Lokal involvering og ejerskab er afgørende 
for at starte og fastholde 
forandringsprocesser. 

4. Fælles viden om lokalområdets og 
landskabets multifunktionelle potentialer 
åbner for nye muligheder i forhold til 
traditionel sektortilgang.



Der er en samlet gevinst på 18 mio. kr. 
opgjort som nutidsværdi over en 20 årig 
periode
Samlede omkostninger på omkring 18,5 mio. 
kr. til arealekstensivering og afgræsning
Rekreative- og miljøgevinster på omkring 36,5 
mio. kr., hhv. 25 pct. og 75 pct. 

Samfundsøkonomiske gevinster
Gevinsterne kommer overvejende fra: 
• Reduceret udvaskning af kvælstof og fosfor 

til vandmiljøet
• Reduceret udledning af drivhusgasser fra 

lavbundsarealer. 
• En fjerdedel af gevinsterne kommer fra 

forbedrede rekreative 
Hovedparten af gevinsterne er knyttet til 
opfyldelse af internationale krav (EU’s 
Vandrammedirektiv og Paris-aftalen). 

Cost-benefitan-alysen beregnes ud fra følgende:
Samlet område 575 ha, 138 ha ændrer anvendelse

Græsning og P-bufferzone
Skov
Rekreativ frugtplantage

41,8 km stier, 3 steder med shelters og bord/bænk
200 ha i jordfordeling (landbrug), 580 km mindre kørsel 
med landbrugskøretøjer



EU’s Landdistriktsprogram og
strukturfonde
Statslige midler
Lokale Aktionsgrupper (LAG)

Jord og 
Klimafond 

med statsligt 
ophæng 

Finansiering: Nye penge og oprydning i mange eksisterende finansieringskilder for at skaber synergier og forenkling

Forsyningsselskaber
Forsikringsselskaber
Statslige skovrejsnings-
midler 
Kommunal indsats

EU’s Landdistriktsprogram
og LIFE-program  
Nationale midler
Kommunale indsatser
Fonde
Liebhavere 

EU’s Landdistriktsprogram
Vandområdeplaner
Forsyningsselskaber

Den finansielle sektor
Landbrugets fonde
Nye modeller for 
tilbagebetaling af afgifter
Den økologiske Jordbrugsfond
EU’s Fælles Landbrugspolitik

EU’s strukturfonde
Nationale fonde
Friluftsrådets puljemidler
Nationale turismeaktører
Kommunale turismepuljer

Bestyrelse for Jord- og Klimafond: Udpeges af minister efter indstilling fra parterne i Collective Impact



Fremtidens bæredygtige landskaber 

• Landskabsfornyelse gennem en jordreform med multifunktionel tilgang. 

• Kunne agere på tværs af Miljø- og fødevareministeriet, Klima- og energi- og 
forsyningsministeriet og Erhvervsministeriet 

• En jord og klimafond som dynamo og som et partnerskab mellem staten og 
de store organisationer, som skal bære opgaverne igennem lokalt og som 
interessenter. 

• Regelændringer som modvirker barrierer og øger incitamenter for 
lodsejere til at være en del af den bæredygtige omstilling. 

• Lokale partnerskaber mellem kommuner, lodsejerorganisationer, borgere 
og andre interessenter som forsyningsselskaber, energiselskaber m.m. 



En multifunktionel jordreform er en katalytisk proces, som sætter andre værdiskabende processer i gang

• Sammenhængende kommunal 
landskabsplanlægning og 
forvaltningsgrundlag   

• Screening af multifunktionelle 
potentialer, synergier og 
konflikter i det lokale landskab

• Dialog og samarbejde om ønsker 
og visioner hos lodsejere og 
øvrige aktører i lokalsamfundet

• Bedre arrondering af 
landbrugsejendomme giver bedre 
driftsøkonomi og mindre tung 
trafik

• Rekonstruktion af gældsplagede 
landbrugsbedrifter til nye, mere 
attraktive ejendomme 

• Nytænkning og fokusering af 
driftsformer

• Opgør med struktur og belåning

• Fremme nyt paradigme i 
generationsskifte

• Understøtte fællesskaber og 
entreprenørskab

• Bedre adgang og øvrige 
rekreative muligheder i 
landskabet

Vandmiljø, klima og natur 
gennem omlægning af 
lavbundsarealer

Landskabsplanlægning og 
genforhandling af brugen af 
landskabet

Erhvervs- og 
landdistriktsudvikling

• Større, sammenhængende 
naturområder

• Reduktion af CO2-udledning

• Beskyttelse af grundvand (ingen 
brug af pesticider)

• Beskyttelse af vandløb 
(bufferzoner mod udvaskning af 
kvælstof og fosfor)  

• Energiafgrøder

• Vandparkering ved ekstremregn

• Skovrejsning


