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Nordjylland vil vise vejen for grøn omstilling af
vores arealer med storskalaprojekt
Klima-, natur- og miljøudfordringerne er rykket øverst på agendaen. Behovet for at tænke
strategisk, langsigtet og samtidig sætte konkret handling bag har aldrig været større. De 11
nordjyske kommuner og Region Nordjylland anmoder, i regi af samarbejdet Business Region
North Denmark, de regeringsforhandlende parter og Folketinget om at gennemføre et
storskalaprojekt der for alvor – og nu og her – kan levere et markant bidrag til løsning af
klima-, natur- og miljøudfordringerne. Det skal ske i tæt samarbejde med landbrugserhverv
og øvrige lokale aktører, for udfordringer skal vendes til fordele for lokal erhvervsudvikling og
stærke landdistrikter. Det vil være en dansk model, som for alvor kan bane vejen for grøn
omstilling.
Internationale rapporter fra bl.a. forskerhold i FN-regi viser, at vi står over for en meget
alvorlig udvikling af vores natur og klima, og vi skal med det samme i gang med at ændre
kursen. Der er opbakning og viden til at arbejde for at løse de store udfordringer. Nu
haster det med at beslutte, hvad vi gør ved det.

Multifunktionel jordfordeling er en enkel og effektiv løsning til
komplekse udfordringer
Der findes et velkendt jordfordelingsredskab, som kan tages i brug med det samme.
Dette redskab hedder multifunktionel jordfordeling og handler om at genforhandle brugen
af vores landskaber. Når landbrugets driftsformer indrettes efter landskabets præmisser,
så er det den enkleste, billigste og mest effektive måde at drive landbrug på og samtidigt
opfylde mål for klima, natur og miljø. Der skal være landbrug på jorder med god
dyrkningskvalitet og evne til at tilbageholde næringsstoffer. Andre arealer kan få meget
stor samfundsværdi, når de bidrager til at skabe sammenhæng i naturen, beskytte åer og
vandløb mod næringsstofudvaskning samt til at forhindre udledning af stærke
drivhusgasser fra jorden.

Handling med store ambitioner – nu!
”I Nordjylland har vi store ambitioner på området, og vi er indstillet på at lægge mange
kræfter i indsatsen. Vi opfordrer Folketinget til være med. Dette er en sag, hvor vi kan
arbejde sammen om bidrag til løsninger på nogle af de mest afgørende og højst prioriterede
udfordringer, som optager os alle. Vi får mere for pengene og sikrer konkrete handlinger, der
kan tjene mange formål på en gang - til gavn for naturen, landbruget, landdistrikterne og
klimaet”, udtaler Mogens Christen Gade (V), formand for Business Region North
Denmark (BRN).

Et dansk landbrug med verdensklassekvalitet og miljøperformance
Ved at lægge puslespillet på ny, kan vi kombinere vores danske
højkvalitetsfødevaresystem med øget miljø-performance og attraktive landdistrikter.
”Landbruget bakker op og ser store muligheder for selv at være medspiller og opnå
forbedringer på ejendomsniveau, men også for at samarbejde om de store mål”, udtaler
bestyrelsesformand for Agri Nord, Carl Chr. Pedersen.

Formand for BRN, Mogens Christen Gade (V) fortæller, at ”Vi er fra Nordjylland klar til at
tage fat. Fra national side har vi brug for rammer der muliggør, at vi i fællesskab kan
kickstarte indsatsen. Uden en om- og opprioritering på nationalt niveau, kommer vi ikke i
mål. Der er behov for statslige midler til etablering af en natur- og klimafond til opkøb af
puljejord, som kan indgå i en rullende jordfordelingsproces. For at sikre, at alle parter er
medspillere i de komplekse processer, er der endvidere brug for midler til proces,
kompensation for værditab, deklarationer og tinglysning. Udover statslige midler er der også
perspektiver i en samtænkning med EU´s landdistriktsmidler, involvering af
forsyningsselskaberne, omlægning af landbrugsstøtten, strategiske samarbejder med
private virksomheder m.m.”

Nordjylland har optimale forhold for storskalaprojekt
– løsning kan igangsættes i dag
I Nordjylland er der mange steder et stærkt samarbejde mellem landbrugets
organisationer og de kommunale myndigheder. Et stærkt samarbejde er helt afgørende,
når det drejer sig om nytænkning af, hvordan landskabet skal bruges i fremtiden.
Forbedringerne af anvendelsen af det åbne land kræver tæt samarbejde mellem
kommuner, landbrugsforeninger og jordfordelingsplanlæggere. Her har Nordjylland
allerede solide erfaringer. To af de nordjyske kommuner var blandt de første
demonstrationsprojekter i Realdanias Collective Impact gruppe om ”Det åbne land som
ressource”, som netop omhandler multifunktionel jordfordeling. Projekterne viser gode
resultater, og erfaringerne herfra kan trækkes direkte ind i et storskalaprojekt i
Nordjylland.
Formand for Collective Impact, Søren Møller, bakker op om henvendelsen til
Christiansborg fra Business Region North Denmark. Han udtaler, at ”Anvendelsen af vores
landskaber spiller en nøglerolle i at skabe løsninger for biodiversitet, klima og vandmiljø. Der
skal også være plads til udvikling af landbrugserhvervet. Derfor har vi udviklet
”multifunktionel jordfordeling” som en måde at få det hele til at gå op i et varieret
kulturlandskab, der samtidigt understøtter attraktive bosætnings- og besøgsmuligheder”.
Bag udviklingen står 13 parter, der omfatter landbrugs- og skovbrugserhverv, grønne
organisationer, Friluftsrådet og KL. Realdania har taget initiativ til at samle parterne om
fælles løsninger.
Borgmester i Mariagerfjord Kommune, Mogens Jespersen (V) står i spidsen for et
pilotprojekt om multifunktionel jordfordeling, som gennemføres i Collective Impactinitiativet. Mogens Jespersen siger blandt andet, at ”Vi kan se, at tilgangen i
multifunktionel jordfordeling virker. Det stærke fællesskab bliver kolossalt vigtigt, når vi skal
stå sammen om store forandringer. Det er den måde, vi gør tingene på i Danmark. Bliver vi
ramt af forandringerne, der dikteres af instanser fra oven, risikerer de omvendt at splitte
lokalsamfund ad”.
Formand for Business Region North Denmark Mogens Christens Gade (V) siger
afslutningsvist, at ”Vi opfordrer politikerne på Christiansborg til at indarbejde og muliggøre
initiativet via de kommende forhandlinger om klima- og naturinitiativer, samt ikke mindst
tilvejebringe det statslige bidrag på den kommende finanslov. Jordfordelingsfonden fra 2018
på 150 mio. kr. rækker ikke. Der skal afsættes midler i milliardklassen, men så kan vi til
gengæld også rykke og opnå effekter i meget stor skala”.
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Business Region North Denmark (BRN) er et samarbejde mellem Nordjyllands 11
kommuner og Region Nordjylland. Sammen vil vi skabe fælles vækst og udvikling for hele
vores region.
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