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L&F kritiserer staten for langsom
jordfordeling: "Det er ødelæggende"
Ifølge Landbrug & Fødevarers næstformand bliver arbejdet med
jordfordeling bremset af en gammeldags tankegang hos ministerier og
styrelser. Flere tusinde hektar står klar til at blive jordfordelt i projekter,
mener Thor Gunnar Kofoed.
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Tidligere på måneden fortalte fødevareminister Mogens Jensen til AgriWatch
<https://agriwatch.dk/secure/Nyheder/Landbrug/articlei1601502.ece>, at
150 mio. kr. var klar til projekter inden for jordfordeling, der skulle give erfaringer til en
kommende jordreform.
Men pengene lader vente på sig og er først Idar til at støtte projekterne efter nytår. Det
møder kritik af en af parterne i organisationen Collective Impact, der står bag flere
projekter med succesfuld jordfordeling, mens flere projekter er i støbeskeen.
Næstformand i Landbrug & Fødevarer, Thor Gunnar Kofoed, som sidder med i Collective
Impact, kalder processen grotesk.
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"Det er ærgerligt, men jeg er ikke overrasket. Det er snart halvandet år siden, at
tørkepakken blev vedtaget. Først nu skal man fordele pengene, som først kommer ud og
virke efter nytår. Det er grotesk, at systemet er langsomt og fodslæbende. Det er
ødelæggende," siger Thor Gunnar Kofoed til AgriWatch.

Collective Impact
Med Collective Impact arbejder alle, der bør og kan, sammen hen imod
en række fælles, langsigtede og målbare mål. Det handler om at skabe
forandring, der både kan ses og mærkes.
Collective Impact-parterne demonstrerer i tre pilotprojekter, hvordan
jordfordeling - som gennemføres velplanlagt, og ud fra brede
samfundsøkonomiske interesser - kan gennemføres, så forskellige
arealanvendelser understøtter hinanden, og dermed optimerer brugen
af det åbne land. Jammerbugt, Sidve og Ringkøbing-Skjern er
pilotkommuner.
Formand for Collective Impact, Søren Møller, fortæller, at organisationen er på vej med en
skrivelse til regeringens udvalg for grøn omstilling. Her vil organisationen liste syv
principper om multifunktionel jordfordeling op, og økonomi spiller en vigtig rolle.
"Vi mener, at der skal afsættes i mia. kr om året i en fond til formålet. Man skal sende et
signal om, at det betyder noget. Det er ikke kun nye midler, fordi der findes mange puljer i
ministerierne, som kan komme i spil," siger Søren Møller og tilføjer:
"Jeg kan godt være bange for, at man får lavet et system, der er tungt, og at visionen taber
flyvehøjde," siger han uden at ville øremærke, hvor pengene skal komme fra.
Frivilligheden kan dø
Ifølge både Thor Gunnar Kofoed og Søren Møller har projekterne rundt om i landet været
succesfulde, fordi det er parterne selv i de enkelte områder, som har drevet processen
omkring ] ordfordeling. I stedet flygter Kofoed , at det bliver de statslige styrelser eller
ministerier, som vil bestemme processen, og det kan ødelægge jordfordelingen.
"Jeg er bange for, at frivilligheden i de projekter dør. Hvis den gør det, bliver det for dyrt
og kompliceret, og så får vi ikke mere natur," fortæller han.
Formand i Collective Impact, Søren Møller, fortæller, at det har været altafgørende for
organisationens projekter, at alle parter i et område, som skal jordfordeles, bliver hørt.
"Hvis man gerne vil lave forandringer i landskabet, så skal de mennesker, som bor der,
også opleve, at de forandringer gør det bedre at bo eller drive erhverv der. Ellers kommer
der konflikter," siger Søren Møller
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Landbrug & Fødevarer har talt varmt til sine medlemmer om de jordfordelingsprojekter,
som har været en del af Collective Impact. Det har betydet, at mange landmænd står klar
til at gå med i kommende projekter. Ifølge Thor Gunnar Kofoed er der flere tusinde hektar,
som landmænd ønsker at få med i projekterne med jordfordeling.
"Med en top-down-styring fra staten bliver der for mange regler, og det bliver kompliceret.
Vi håber, at ministeren vil lytte arbejdet i Collective Impact, så styrelsen ændrer adfærd og
er deltagende i stedet for at være styrende," siger Thor Gunnar Kofoed.
Klimamål på spil
Han opfordrer til, at der snart kommer skub i jordfordelingsprojekterne, som kommer til
at spille en stor rolle i en kommende jordreform, men også en rolle i klimamålene.
"Det er vigtigt, at arbejdet accelereres. Skal vi nå klimamål, så har vi kun ti år til at
jordfordele mellem 100.00-200.000 hektar. Hvis vi ikke får omlagt lavbundsjordene, når
vi ikke målene. Det er ærgerligt, hvis det er staten uanset regering, som bremser, at
landbrug og fødevareproduktionen ikke når målene omkring 70 pct. reduktion," siger Thor
Gunnar Kofoed.
Minister: Godt med utålmodigt landbrug
Fødevareminister Mogens Jensen er blevet forholdt laitikken fra Landbrug & Fødevarer
og Collective Impact.
"Det er kun godt at høre, at landbruget er utålmodige med at komme i gang med den
multifunktionelle jordfordeling. Det er et godt og nødvendigt tegn, hvis vi skal have sat
effektivt gang i landbrugets grønne omstilling. Multifunktionel jordfordeling er noget af
det første, jeg har kastet mig over som ny fødevareminister. Hvad der er sket før
folketingsvalget i juni, ved jeg ikke, men jeg kan sige, at jeg arbejder sammen med alle
partierne bag tørkepakken om at finde en god løsning," lyder det fra ministeren i skriftligt
svar til AgriWatch.
Han har dog valgt ikke at svare på spørgsmålet om, hvornår landmænd og andre
interessenter kan forvente, at pengene kommer ud og virke.
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