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KONFERENCE: Politikerne har ikke rigtigt forstået behovet for at sikre værktøjer til en stor jordreform
med fokus på multifunktionel jordfordeling, lyder det fra Søren Møller fra Collective Impact. Kommuner
og landmænd beretter om gode erfaringer.
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En stor jordreform baseret på multifunktionel jordfordeling
Vidste man ikke bedre, vil man nærmest betegne det som det nye sort i miljødanmark. Problemet er bare, at det egentlig
ikke er særligt nyt. Især kommunerne har de seneste år skreget på, at staten gør mere for at skubbe gang i en reform. Og
så fremgår ønsket om en jordreform også i forståelsespapiret bag regeringen.
Men i Collective Impact, der laver projekter med multifunktionel jordfordeling, lyder formand Søren Møller som en der er
ved at miste tålmodigheden med de centrale beslutningstagere.
”Lige nu sættes der voldsomt ambitiøse og store mål. Der bliver talt rigtigt meget om alt det, vi skal nå, mens det kniber
med at komme med konkrete bud på virkemidler og den helhedstænkning, der skal til. Vi oplever en forbavsende træghed
i det politiske system på Christiansborg til at prøve at forstå det her,” sagde han.

https://www.altinget.dk/miljoe/artikel/opraab-om-jordreform-der-er-en-forbavsende-traeghed-i-det-politiske-system-paa-christiansborg

1/3

25.11.2020

Opråb om jordreform: ”Der er en forbavsende træghed i det politiske system på Christiansborg” - Altinget: miljø

Ordene faldt på KL’s årlige teknik- og miljøkonference, som løb af stablen tirsdag. I lyset af coronakrisen foregik
konferencen i år digitalt. Og her havde KL linet ﬂere indlæg op om det kommunale hjerteblod: Ønsket om at få sat mere
jordfordeling i søen.
Brug for en stor reform
Som bannerfører for nogle af landets store multifunktionelle projekter, var formanden for Collective Impact indbudt til at
holde oplæg. Og Søren Møller gjorde klart, at skal man forandre brugen af de danske landarealer, så der både sker
forbedringer af vandmiljøet, naturen, klimaet og afvanding i skøn harmoni med landbrugs- og andre erhvervsinteresser.
Ja, så er der brug for store ændringer.
”Der er behov for en jordreform. Altså nogle reformværktøjer, som gør, at vi kan bruge landskabet på nogle helt andre
måder. I virkeligheden har vi brug for en meget stor reform. Der skal udvikles en værktøjskasse til at lave de her
forandringer,” sagde Søren Møller.
Han advarede klart imod en tilgang, hvor staten kommer til at styre processerne for meget.
”Hvis ikke vi ﬁnder nogen løsninger, hvor vi kommer fra a til b på en måde, man kan bruge lokalt, så får vi en masse
borgermodstand og en masse retssager,” sagde han.
Ikke langhåret rundkredspædagogik
Søren Møller fortalte om, at Collective Impact har gang i ﬂere vellykkede projekter rundt om i landet, selvom der også
nogle steder er konﬂikter. Kodeordet for at undgå den frygtede hårdknude er dialog og spandevis af kaﬀe måtte man
forstå. Ifølge Søren Møller er den ikke helt feset ind i København
”Der er ingen tvivl om, at man på Christiansborg og i ministerierne nogen gang oplever det som lidt langhåret, og synes
der er lidt rundkredspædagogik i den måde, vi arbejder på. Men det er helt misforstået. For alternativet er, at man skaber
en masse frustrationer, når man kommer med løsninger, der kun handler om en ting ad gangen, og som er svære at
gennemføre,” sagde Søren Møller.
Frederik Cordes, der er leder af natur i Guldborgsund Kommune, holdt også oplæg. Han kunne også skrive under på, at
multifunktionel jordfordeling er et eﬀektivt værktøj. Men han understregede også, at det er en proces, der tager tid.
”Hvis der er et værktøj, vi ikke har i værktøjskassen, så er det tvang og ekspropriation. Vi arbejder med frivillighed for at få
ting til at lykkes. Og så har vi formuleret det sådan, at alle parter skal være vindere,” sagde Frederik Cordes.
Skal tages højde for følelser
Han understregede, at man godt nok gerne ser, at staten gør mere for at få jordfordelingen ud af rulle. Men at det ikke det
samme, som at staten skal være styrende i processen.
”Der skal tages højde for historie, familie og følelser. Du kan ikke sidde på et kontor i København og planlægge et eller
andet, og så tro, at så kører det. Det kommer der ikke noget godt ud af,” sagde han.
Formand for Sydvestjysk Landboforening Niels Laursen kunne ikke være mere enig. Han berettede om et vellykket
jordfordelingsprojekt ved Kongeåen, hvor lodsejere med hjælp fra Esbjerg Kommune – og rigtigt mange kander kaﬀer –
endte med at gå sammen om at skabe 650 hektar natur med det primære mål at få bugt med gentagende
oversvømmelser.
”Der skal lyde kæmpe ros til Esbjerg Kommune. Det kræver meget af os, at vi skal forholde os til, at de ikke er myndighed,
men samarbejdspartner. Men det er lige så meget den anden vej. At de også skal omstilles til, at vi er
samarbejdspartnere. Og det lykkedes rigtigt godt,” sagde Niels Laursen.
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