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Maria Reumert Ejerding [tv.] fik ros for fællesudspillet med landbruget, men ingen lovning om en milliard kroner til jordfordeling. [Foto:
Mads Joakim Rimer Rasmussen/Ritzau Scanpix],

JORDFORDELING: I et stort anlagt fællesudspil beder landbruget og Danmarks
Naturfredningsforening om et milliardbeløb til jordfordeling. På Dhristiansborg
er der glæde over udspillet, men intet politisk flertal står klar med pengene.
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"Jeg tager imod det med ja-hatten på."
□et var meldingen, da Jakob Ellemann-Jensen [V] på et pressemøde stod side om side med
Maria Reumert Gjerding og Martin Merrild og lovpriste det nye jordfordelingsudspil fra
Danmarks Naturfredningsforening og Landbrug & Fødevarer.
Miljø- og fødevareministerens ja-hat opsummerede den positive modtagelse, som politikere
på tværs af rød og blå blok gav udspillet.
Alle Folketingets partier storroste, at landbruget og naturvennerne med fælles røst opfordrer
til at satse markant mere på jordfordeling og foreslår nye fleksible ammoniakregler.

Selv statsminister Lars Løkke Rasmussen [Vj blandede sig og kaldte på Twitter udspillet for
"super gode tanker". Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, bad ifølge TV2
regeringen om at indkalde til forhandlinger om udspillet.
Men der stoppede festen også for nuværende. I hvert fald for det brede flertal på
Christiansborg.
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Håber på milliardbeløb
For hvis op imod 10.000 hektar landbrugsjord - et areal svarende til det dobbelte af Falsters
størrelse - skal tages ud af drift og gøres til natur, kræver det ifølge organisationerne "et
milliardbeløb" i tilskud fra staten.
"Det er nemt for dem at lave en aftale, når staten betaler," som Lise Bech, landbrugsordfører
i Dansk Folkeparti, tørt konstaterede i Landbrugsavisen.
Jakob Ellemann-Jensen var mere diplomatisk, da spørgsmålet til én milliard kroner faldt,
"Det her er klogt og gennemarbejdet, men selvfølgelig er det ikke billigt. Den del af det, det
må vi se på," sagde ministeren. Han pointerede desuden, at regeringen, Dansk Folkeparti og
Socialdemokratiet så sent som i efteråret afsatte 150 millioner kroner til en
jordfordelingsfond i tørkepakken.
Landbruget betaler ikke
Landbrug & Fødevarer og Danmarks Naturfredningsforening har i måneder arbejdet på det
fælles udspil og foreslår en markant udtagning af ineffektive lavbundsjorde fra
landbrugsdriften.
Landmændene skal mod kompensation kunne bytte dårlige jorde væk, som i stedet skal
omlægges til naturområder. De kan gennem 002-optag mindske landbrugets udledning af
klimagasser med op til ti procent og vil samtidig vil give en bedre beskyttelse af drikkevandet
og mere sammenhængende natur.
Ifølge landbruget og DN en win-win situation.
"Uanset hvordan man vender og drejer det: Det er bare meget svært at være imod," siger
Maria Reumert Gjerding, formand i Danmarks Naturfredningsforening.
Milliardbeløbet fra staten skal placeres i den jordfordelingsfond, som blev oprettet i
forbindelse med tørkepakken fra efteråret. Derudover lægger udspillet op til, at
forsyningsselskaber, fonde, kommuner og andre parter med interesse i jordfordeling også
kan skyde penge i foretagendet.
"Selvfølgelig kan de penge findes," siger DN-formand Maria Gjerding og kalder det et
spørgsmål om "politisk vilje".
Martin Merrild, formand i Landbrug & Fødevarer, mener også, at det er en opgave for
Christiansborg at finde de fleste af pengene.
Hvorfor står landbruget ikke selv for dele of finansieringen?
"Jeg har lidt svært ved at se, hvor de penge skal komme fra i et i øvrigt allerede rimelig godt
belånt landbrug. Det er jo simpelthen en så stor opgave, at der skal et samfundsengagement
ind i det her. Ellers kan det ikke lade sig gøre," lyder det fra L&F-formanden.
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Penge på vej - men ikke en milliard
Dermed ender ønsket am startkapital på politikernes bord. Her er der masser af velvilje. Men
ingen udsigt tik at en hel milliard venter lige om hjørnet.
"Vi synes at det er et tilpas godt initiativ, til at det skal realiseres, Men jeg tror ikke, vi kan
finde en milliard inden folketingsvalget, Men alle os, der synes, det er en god idé, må sætte
os sammen og gøre et ihærdigt forsøg på at finde en startkapital," siger Konservatives
miljøordfører, Mette Abildgaard.
Partiet er i første omgang villige til se på, om nogle af de 200 millioner kroner til naturmål,
som regeringen og Dansk Folkeparti afsatte på finansloven, skal gå til jordfordelingsfonden.
Også Liberal Alliance vil ifølge Landbruosavisen "prøve, om vi kan finde noget finansiering til
det,"
I oppositionen melder flere partier sig også klar til at se på finansieringen. Ikke nødvendigvis
hele beløbet, men i hvert fald noget af det,
"Vi går meget konstruktivt til den her opgave, da vi selv tidligere har foreslået det samme [en
jordreform, red.j. VI er klar til at finde pengene, til at få det i gang, Men vi vil ikke sætte et
specifikt beløb på, før vi har lavet analyser af, hvor meget der skal til," lyder det fra
Socialdemokratiets miljøordfører, Christian Råbjerg Madsen,
Så når du sigen at I er klar til at finde finansieringen, mener du ikke, at I er klar til at finde en
milliard?
"Så betyder det, at vi er enige i problemet, og at vi er klar til at finde finansieringen. Men det
er ikke ansvarligt at pege på det endelige beløb, før vi vurderer, hvor meget der specifikt skal
til," siger han.
Også Radikale Venstre bakker op om udspillet. "Vi er nødt til at erkende, at staten skal poste
penge i det her," siger Ida Auken, miljøordfører i Radikale Venstre.
Læs hele udspillet 'Fælles løsninger - for natur og landbrug' her.
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DOKUMENTATION
FAKTA - Det foreslår Danmarks Naturfredningsforening og Landbrug & Fødevarer

Anq. jordfordeling:
• En prioritering af multifunktionel jordfordeling, som kan sikre udtagning eller ekstensivering af landbrugsdriften op
imod 100.000 hektar landbrugsjord.
• Jordfordelingsfonden anbefales at få en volumen i milliardstørrelsen.
• Indsatsen skal prioriteres i ådale, lavtliggende landbrugsarealer, kulstofrige jorde og i områder, hvor myndighederne
har besluttet at øge beskyttelsen af drikkevand, samt som led i at løse lokale udfordringer i områder, hvor
landbrugsbedrifter ligger uhensigtsmæssigt i fht. ammoniakfølsom natur.
Anq. ammoniak:
• Ny natur [fastlagt ved en skæringsdato] etableret på privat og frivillig basis skal ikke udløse specifikke
ammoniakkrav i henhold til husdyrbrugsloven, når et husdyrbrug skal miljøgodkendes. Dette skal også fremme den
enkelte lodsejers lyst til at gøre en indsats for naturen.
• DN og L&F anbefaler at igangsætte en nærmere udredning af, hvordan der eventuelt kan indføres differentierede
krav af kategori 2 arealer [blandt andet større heder og overdrev beliggende uden for de internationale
naturbeskyttelsesområder], hvor man gør kravene afhængig af arealets naturkvalitet.
• En etablering af en opkøbsordning rettet mod de mest uhensigtsmæssigt placerede husdyrbrug.
Kilde: 'Fælles løsninger - for natur og landbrug' af Danmarks Naturfredningsforening og Landbrug & Fødevarer.

Læs hele udspillet her.
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