D. 17. april 2020
Til forhandlingskredsen
(klima- og fødevareordførere)

Der er behov for nu at tænke den Multifunktionelle Jordfordelingsfond på 150 mio. kr. sammen med de 200 mio. kr. til udtagning af kulstofholdige lavbundsjorde. Det er vigtigt i forhold til at komme videre med gode projekter, som viser nye veje i forhold til bæredygtig anvendelse af landskabet.
Eksempel fra Kongeåen
Ved Kongeåen er alle klar på at realisere et stort multifunktionelt jordfordelingsprojekt – lodsejerne
er klar, den lokale landboforening er klar, de relevante foreninger og interesseorganisationer er klar
og Esbjerg Kommune er klar.
Kongeåprojektet er inde i en afgørende fase, hvor alle arbejder på fuldt tryk for at få en finansieringsplan på plads inden udløbet af første ansøgningsrunde d. 15. maj 2020.
Den multifunktionelle jordfordelingsfond (MUFJO) dækker omkostningerne ved selve jordfordelingen, men ikke de øvrige omkostninger til anlægsarbejder, værditab etc. Ved Kongeåen udgør
disse øvrige udgifter til realisering ca. 70 mio. kr.
Finansieringsplanen består dels i, at et mindre delområde dækkes via tilskud fra vådområdeordningen, mens resten af omkostningerne skal dækkes ind via fonde og de statslige midler. Men fonde
har svært ved at tage stilling til, hvorvidt de vil gå ind i projektet, når der endnu ikke er afklaring om
de statslige ordninger.
Udmøntning af midlerne til bl.a. udtagning af kulstofholdige lavbundjorder
Collective Impact-parterne, der for hovedpartens vedkommende også deltager i det rådgivende udvalg for Multifunktionel Jordfordeling under Miljø- og Fødevareministeriet, vil gerne pege på, at det
haster med at udmønte 200 mio. kr. på finanslov 2020 som en integreret del af ansøgninger til den
multifunktionelle jordfordelingsfond, der har frist d. 15. maj 2020.
Regeringen og dens tre støttepartier har i ’forståelsespapiret’, fastslået, at ”en ny regering vil tage
initiativ til en jordreform”. Første skridt kom med en politisk aftale om udmøntning af 150 mio. kr. til
en multifunktionel jordfordelingsfond i september 2019, som blandt andet skal gavne klima, natur
og landmænd over hele landet gennem lokale projekter. Den multifunktionelle jordfordelingsfond
skal sikre erfaringer, der kan bruges i en senere mere omfattende jordreform.
Næste skridt blev taget med aftalen om finansloven for 2020, hvor der er afsat 200 millioner kroner
årligt frem til 2030 til at understøtte natur-, vandmiljø- og klimaformål bl.a. gennem udtag af kulstofrig landbrugsjord, eksempelvis afbrydning af dræn og vådgøring af områderne, tilskud og kompensation i forbindelse med værditab ved videresalg af jorden, omlægning til mere bæredygtig produktion mv. med henblik på at reducere landbrugets drivhusgasudledning mest muligt.
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Aftalen om de 200 mio. kr. på finanslov 2020 indeholder helt centrale muligheder for at understøtte
natur-, vandmiljø- og klimaformål, som ikke er til stede i den multifunktionelle jordfordelingsfond.
Det er bl.a. muligheden for at udbetale tilskud og kompensation i forbindelse med værditab ved videresalg af jorden.
Lavbundsjorder er et krydsfelt, hvor der er synergi mellem indsatserne for klima, miljø og biodiversitet. I mange tilfælde vil lodsejere skulle tilbydes erstatningsjorder for at udtage lavbundsjorder fra
drift. Det er et komplekst arealpuslespil, men netop kompleksiteten giver også grobund for at indfri
brede samfundsgevinster.
Fra Collective Impact-pilotprojekterne ved vi, at en facilitatorfunktion, hvor kommuner og lodsejerorganisationer arbejder sammen, har styrket tillid og legitimitet. En fælles viden om landskabets
multifunktionelle potentialer har været en løftestang i dialogen med lodsejere og lokalområdet generelt. Denne tilgang skaber pionerånd og løsninger på et lavt konfliktniveau.

Med venlig hilsen

På vegne af parterne i Fremtidens bæredygtige landskaber
Søren Møller, formand
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