
3.10.2019 Aktører er skuffede: Regeringen afsætter ingen nye midler til jordreform - Altinget: fødevarer

https://www.altinget.dk/foedevarer/artikel/aktoerer-er-skuffede-regeringen-afsaetter-ingen-nye-midler-til-jordreform 1/6

Aktører er skuffede: Regeringen afsætter ingen nye
midler til jordreform

Sine Riis Lund

3. oktober 2019 kl. 5:00 |

FL20: Regeringen prioriterer ikke midler til jordudtagning i sit forslag til en ny
finanslov. I lyset af klimaudfordringen vækker det undren og ærgrelse hos blandt
andre Landbrug & Fødevarer og Danmarks Naturfredningsforening.

Regeringen har netop skudt et pilotprojekt for jordfordeling i gang, men aktører havde håbet på yderligere midler i dette års forslag til en
finanslov. (Foto: Henning Bagger/BAG/Ritzau Scanpix)
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Regeringen har ingen planer om at afsætte beløb til opkøb og omlægning af jord på
finansloven 2020.

Det, selv om Socialdemokratiet gentagne gange har peget på en jordreform som et af de
vigtigste virkemidler til at reducere landbrugets klimabelastning.

Og det skuffer flere aktører, heriblandt Landbrug & Fødevarer. 

"Det er klart, at vi havde håbet på, at regeringen ville prioritere midler til jordudtagning i
finansloven. Vi mener fortsat, at jordudtagning er et rigtig godt middel til at reducere
landbrugets udledning på en effektiv måde. Og det er bestemt også min opfattelse, at
politikerne deler den holdning. Så når det er sagt, glæder jeg mig over, at finansloven ikke er
endelig endnu," siger formand Martin Merrild.
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Samme melding kommer fra Danmarks Naturfredningsforening.

"Jeg havde det klare håb, at en jordreform var noget af det første, en ny regering ville prioritere.
For hvis vi inden for den indeværende valgperiode for alvor skal realisere de kæmpe potentialer,
der ligger i jordudtagning, bliver vi nødt til at komme i gang nu," siger præsident Maria Reumert
Gjerding i en pressemeddelelse.

Pilotprojekt skudt i gang
En jordreform i større skala er da også "påtrængende", mener Søren Møller, der er formand
for styregruppen i Collective Impact, Det åbne land som dobbelt ressource.

"Vi er skuffede over, at det ikke indgår i forslaget, fordi hvis vi har en målsætning om, at vi skal
have så stor en C02-reduktion i 2030, så hjælper det jo ikke, at vi sidder og siger, at vi skal
vente, og nu skal vi se. Vi mener sådan set, at de resultater, vi har, og den måde at arbejde på
er så veldokumenteret, at vi lige så godt kunne begynde at skalere det op i større skala," siger
Søren Møller.

Socialdemokratiet lægger heller ikke skjul på, at man har store forhåbninger til en jordreform,
og for nylig sparkede fødevareminister Mogens Jensen (S) gang i et pilotprojekt, der fordeler
150 millioner kroner til jordfordeling.

Aftalen er en udløber fra VLAK-regeringens tørkepakke fra 2018, der blev støttet af
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og De Radikale. Dengang enedes man om at bruge 150
millioner kroner på at sætte gang i multifunktionel jordfordeling. Men den konkrete model blev
først præsenteret af den nuværende regering i september måned.

Regeringen håber, at pilotprojektet kan sikre 6.800 hektar landbrugsjord til jordfordeling.

Mogens Jensen maner derfor også til besindighed. 

"Vi har netop afsat 150 millioner kroner til multifunktionel jordfordeling, som skal give
erfaringer med jordfordeling i stor skala. De erfaringer skal vi bruge, for at vi senere kan
tage hul på den helt store jordreform. Jeg synes, at det er positivt, at både landbruget og
Danmarks Naturfredningsforening er utålmodige for at komme i gang, og derfor håber jeg, at
de i første omgang vil være med til at gøre pilotprojektet til en succes," siger
fødevareministeren i en skriftlig kommentar.
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Følg L 2 Finanslov for finansåret 2020
(Finansministeriet)

Sats på landbrugsstøtten
Enhedslisten mener ikke, at de manglende penge til en jordreform er finanslovsforslagets
største grønne problem. Landbrugsordfører Søren Egge Rasmussen mener, at det kan være
fornuftigt i første omgang at lægge kræfterne i forhandlingerne om fremtidens
landbrugsstøtte i EU, da man på denne måde kan få "mest for pengene".

"Vi står over for, at EU's landbrugsstøtte skal ændres, og der er vi på nuværende tidspunkt i en
lidt åben situation, hvor det godt kan vise sig, at man ved at ændre på landbrugsstøtten kan
fremme, at landbrugsjord bliver omlagt til natur, og man får mulighed for at give støtte til
skovrejsning og på den måde komme frem til det, som er målet for os," siger Søren Egge
Rasmussen.

Men hvis I ikke mener, staten skal opkøbe jord i større stil, risikerer det så ikke at ende som de
senere år, hvor alle hylder ideen, men der ikke rigtig sker noget i realiteten?

"Vi er ikke der, hvor vi har som mål at købe mest muligt landbrugsjord. Det er en meget dyr
løsning. Men der kan ske en masse, hvis vi får modelleret EU's landbrugsstøtte i en rigtig
retning, og det er noget, der afklares inden for det næste halvandet år, og som er i proces nu,"
siger Søren Egge Rasmussen. 

Enhedslisten har dog i deres finanslovsudspil foreslået at afsætte 400 millioner kroner om året
fra 2020 til udtagning af landbrugsjord.

Dyrt at vente
Søren Møller mener, at det kan blive dyrt for regeringen at vente for længe.

"Hvis vi for eksempel kigger nede omkring Kongeåen, så kan vi se, at der er store områder
dernede, hvor, hvis vi ikke gør noget, så vil der være en sådan påvirkning af stigende vandstand,
at værdier bliver nedbrudt. Landbrugsjord, der ikke kan bruges. Bygninger, der går i stykker, og
så videre. Så vi kigger ind i nogle scenarier, hvor vi kan sige, at hvis vi ikke kommer i gang med
de her forandringer, så bliver det endnu dyrere," siger Søren Møller.

Han henviser til, at man med en større jordreform vil kunne gøre noget godt for både
klimaudfordringer, grundvand og biodiversitet, men også få mere skov og hjælpe til at få bedre
landbrug til en ny generation af landmænd, som er mere egnede til fødevareproduktion.

"Selvfølgelig skal staten ikke finansiere det hele, men det er en offentlig opgave at lave
investeringer, som kan sætte de her forandringer i gang," siger Søren Møller.

Regeringens seneste aftale om jordfordeling betyder, at 46 millioner kroner skal bruges til
selve jordfordelingsprocessen, og at de resterende 104 millioner bliver afsat til en jordpulje,
hvor staten kan opkøbe ejendomme for at hjælpe processen på vej. Der er ikke afsat penge til
at tage arealer ud af drift, men partierne lægger op til, at blandt andet fonde og
forsyningsselskaber kan spytte penge i.
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