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Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen 
Slotsholmsgade 12 
1216 København K 
 
(Sendt som e-mail) 
 

Kære miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen 
  
Tak for sidst til P4G og til den vellykkede lancering af vores partnerskab 
”Byerne og det stigende havvand” i Fredericia. Jeg glæder mig meget 
over samarbejdet med havvandsstigningerne. 
 
Jeg skriver til dig nu i forlængelse af mit brev af den 16. maj 2018, hvor 
jeg orienterede om en række af Realdanias indsatser i landdistrikterne, 
fordi jeg foreslår, vi går i dialog vedrørende samspil mellem en af indsat-
serne: Realdanias initiativ Collective Impact Det åbne land som dobbelt 
ressource, hvor en lang række aktører på tværs af interesser samarbej-
der om udviklingen af løsningsmodeller, der kan bringe de danske land-
skaber ind i fremtiden med styrkede udviklingsmuligheder.  
  
Anledningen til at følge op på denne indsats er, at regeringen sammen 
med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti med vedtagelsen af hjælpe-
pakken til landbruget har afsat 150 mio. kroner til en multifunktionel jord-
fordelingsfond til anvendelse i perioden 2018-2022.  
 
Det er en dagsorden, som Collective Impact Det åbne land som dobbelt 
ressource har arbejdet med siden 2014. Vi noterer os med glæde, at af-
talens parter er opmærksomme på multifunktionel jordfordeling, og at det 
tydeligt står, at I ønsker at trække på erfaringerne fra relevante parter.  
 
På den baggrund har Collective Impact-parterne sendt fælles anbefalin-
ger til udmøntning af jordfordelingsfonden til nærmere drøftelse med 
medarbejdere i Miljø- og Fødevareministeriets departement og i Land-
brugsstyrelsen. 
  
Det er en yderst kompleks samfundsudfordring at sikre en klog anven-
delse af arealerne, så de mange forskellige hensyn kan balanceres og 
skabe værdi bredt. Derfor tog Realdania initiativ til at samle de vigtigste 
interessenter i brugen af det åbne land for at udvikle fælles, holistiske og 
fremsynede løsninger, som kan bidrage til en varig forandring.  
 
Det er baggrunden for, at parter fra både landbrugs- og skovbrugser-
hverv, grønne organisationer, KL, Friluftsrådet og en række øvrige parter 
har arbejdet sammen i fire år om en nyskabende, multifunktionel brug af 
jordfordelingsredskabet. Parterne har i samarbejde med fire kommuner, 
et forskerteam, private- og statslige jordfordelingsplanlæggere samt 
landboforeninger afprøvet, hvad der ville ske, hvis vi indsamler ønskerne 
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fra alle lodsejere og øvrige beboere i lokalsamfundet og prøver at se, om 
vi kan forhandle en ny fordeling af jorden i et lokalområde til gavn for så-
vel landbruget som miljøet og naturen.  
 
Erfaringerne fra projekterne er gode! Rigtigt grebet an kan processen 
skabe tryghed og ejerskab til forandringerne hos lodsejere og andre med 
interesse i anvendelsen af landskabet og de, der bor der. Samtidig har 
Collective Impact-modellen med inddragelse og ansvarliggørelse af in-
volverede organisationer vist sig at være meget værdifuld både i forhold 
til at udvikle en fælles vision på nationalt plan, men også i forhold til at 
skabe forståelse og forslag hos interessenterne lokalt. 
  
Arbejdet er ikke færdigt endnu, og vi indhenter hver dag vigtige erfarin-
ger. Realdania støtter fortsat op om parternes indsats, der endnu skal 
bygges op over nogle år og indsamle erfaringer, som gør, at parterne i 
fællesskab kan komme med anbefalinger til en jordreform og begrunde, 
hvorfor det er en god investering lokalt og for samfundet.  
 
Pilotprojekterne viser indtil nu, at vi med et begrænset tab og med lavere 
administrationsomkostninger end i traditionel (statslig) jordfordeling kan 
indfri bredere samfundsgevinster i forhold til fx landbrugserhvervets ren-
tabilitet, øget biodiversitet, forbedring af vandmiljøet og håndtering af kli-
maudfordringer. 
 
Vi stiller meget gerne vores erfaringer til rådighed over for den multifunk-
tionelle jordfordelingsfond i Miljø og Fødevareministeriet, herunder, at 
man ved et tæt samarbejde med styregruppen i Collective Impact sikrer, 
at interesseorganisationerne fortsat tager et medansvar og bidrager til 
helhedsorienterede løsninger til gavn for såvel landbruget som natur og 
miljø. 
 
Såvel den statslige fond til multifunktionel jordfordeling som vores ar-
bejde har efter vores bedste overbevisning potentiale til at danne et godt 
grundlag for, hvordan initiativer og redskaber kan skaleres og forankres 
til en indsats, som bidrager afgørende til, at Danmark kan nå klima- og 
miljømålsætninger uden at svække konkurrenceevnen i dansk landbrug.  
 
Jeg håber på den baggrund, at du har tid og lyst til, at vi holder et møde, 
hvor vi kan drøfte en samtænkning af vores indsatser. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Jesper Nygård 
Adm. direktør 


