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Multifunktionel jordfordeling er
i landbrugets interesse
Seges bidrager til et stort
jordfordelings-projekt,
der afdækker
mulighederne og viser,
at man med
fordel kan
samarbejde
med kommuner og andre.
Det danske landbrug er i
grove træk stadig baseret
på en mark- og matrikelstruktur, som blev etable-
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ret ved udlytningen i begyndelsen af 1800-tallet.
En voldsom strukturudvikling kombineret med et

samfund, hvor stadigt lere
har holdninger til udviklingen i det åbne land, betyder, at jordfordeling med
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lere formål er et tema, som
er uhyre relevant for landbruget. Det kan nemlig give
erhvervet bedre produktionsbetingelser og samtidig
skabe goodwill og bedre
samarbejdsrelationer med
for eksempel myndigheder
og andre interessenter i
landområderne.
Den virkelighed er udgangspunktet for Trine
Eide, planchef i Seges, når
hun deltager i indsatsområdet "Collective Impact Det åbne land som dobbelt
ressource". Her arbejder
hun sammen med repræsentanter for det offentlige
og forskellige grønne og friluftsorganisationer om at
skabe jordfordelingsløsninger, som gavner lere interesser på samme tid.

Styrket landbrugsdrift
- Ambitionen er, at skabe
en jordfordeling, hvor der
fra begyndelsen er fokus
på at tilgodese alle arealinteresser i et givet lokalområde. Landbrugsdriften
kan styrkes ved at samle
dyrkningsarealerne i relativ nærhed af gårdene, ligesom der kan være særlige
udviklingsønsker for bedriften, der kan imødekommes med en jordfordeling.
På samme vis skal naturhensyn, vandmiljø, rekreative arealer og spændende bosætningsmuligheder
tænkes sammen, fortæller
Trine Eide.
For landbruget giver det
et umiddelbart udbytte i
form af minimerede udgifter til transport og bedre
infrastruktur, både på bedriften og i området generelt. Et andet udbytte af

en bedre arrondering kan
være etablering af sammenhængende arealer til
afgræsning og naturpleje,
og etablering af fælles miljøvirkemidler.

Flere elementer
Ifølge Trine Eide skal projektet munde ud i en række
konkrete løsninger, der viser hvordan vi kan få plads
til andre elementer i det
åbne land, samtidig med at
der optimeres på landbrugets fysiske rammer og udviklingsmuligheder.
- Processen frem mod en
multifunktionel jordfordeling kan, hvis det gribes
rigtigt an, også være et omdrejningspunkt for dialog
og gensidigt kendskab mellem kommune og lodsejer
og lodsejere indbyrdes. Den
kan generere nogle ideer og
løsninger, der i den sidste
ende kan gennemføres til
fælles bedste gennem jordfordeling, forklarer Trine
Eide.

Tre pilotprojekter
Projektet arbejder med tre
pilotområder. Det er Nordfjends i Skive Kommune,
Lønborg Hede i Ringkøbing-Skjern Kommune og
et område mellem Bulbjerg

og Slettestrand i Jammerbugt Kommune. Jordfordeling i de tre områder analyseres på fem parametre
af en forskergruppe: Driftsøkonomi, betydning for miljøet,
naturkonsekvenser,
tilgængelighed og udvikling af landdistrikterne.
Det skal synliggøre effekten og værdien, og dermed
forhåbentlig understøtte en
større udbredelse af jordfordeling.
- Sættes der ressourcer
ind på at hjælpe processen
på vej, så er der efter min
vurdering basis for at vi
kan få en bedre og mere
fremtidssikret
anvendelse af arealerne i det åbne
land. For landbruget vil det
være en kæmpefordel, at vi
melder os på banen og bidrager til fælles løsninger
gennem en jordfordeling,
der samtidig giver indlydelse på den fremtidige
struktur. Så hvis muligheden opstår, er det frem med
ønsker og perspektiver., siger Trine Eide.
Projektet løber til sommeren 2018. Herefter har
forskerne et år til at dokumentere effekterne af jordfordelingerne i de tre projektområder.

Deltagere i projektet
Trine Eide, sidder i arbejdsgruppen om jordfordeling
under initiativet "Collective impact - Det åbne land
som dobbelt ressource", som repræsentant for Seges/
Landbrug & Fødevarer. De øvrige organisationer i
arbejdsgruppen er Kommunernes Landsforening,
Friluftsrådet, Økologisk Landsforening, Danmarks
Naturfredningsforening, Dansk Skovforening og DGI.
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