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Fremtidens bæredygtige landskaber 
 
Årsrapport 2020 
 
 

 
 

Der er taget gode og vigtige beslutninger om vores brug af landska-
bet bl.a. i forhold til lavbundsjorde, mere natur og biodiversitet samt 
en klima-skovfond, og der er en klimaplan for landbruget på vej.  
 
Vi mangler bare rammerne, der kan binde tiltagene sammen og få 
dem til at spille optimalt sammen i implementeringsfasen.  
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Introduktion og indhold 

 

I denne årsrapport har vi lavet en oversigt over de mange initiativer og omtaler i pressen, der er en 

udløber af vores arbejde. De viser, at der ude i kommunerne og blandt landmænd og grønne orga-

nisationer er en meget stor interesse for, hvordan vi bedst skaber bæredygtige forandringer.  

 

I Fremtidens bæredygtige landskaber er vi selv blevet overrasket over, hvor mange initiativer det 

handler om. Det bekræfter os i, at en bred vifte af aktører er godt på vej med at sprede og forankre 

en ny tilgang til at skabe forandringer og grøn omstilling i brugen af vores arealer. Når mange par-

ter arbejder for fælles mål og bringer hver sine værktøjer, erfaringer og kompetencer gensidigt un-

derstøttende i spil, så kan vi samlet set skabe en reform i tilgangen til vores arealer og bringe dem 

bedre og mere tidssvarende ind i fremtiden med større samfundsnytte.  

 

Side 3-5: 

 

• Vigtige milepæle. På de følgende sider gennemgår vi kort nøgleelementerne i samarbejdet om 

Fremtidens bæredygtige landskaber og de vigtige milepæle, som allerede er opnået.  

• Fundamentet for det videre arbejde. Vi beskriver også de rammer, der er skabt for mange flere 

aktiviteter de følgende år.  

 

Side 6-29 

 

• Aktiviteter i 2020. Den lange række af initiativer er beskrevet og listet hhv. kronologisk og i ka-

tegorier. 

 

Aktiviteter i 2020 
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Vi står over for den uomgængelige opgave at gøre brugen af vores landskaber bæredygtig 
 

I Collective Impact-samarbejdet om Fremtidens bæredygtige landskaber har vi skabt en dagsor-

den, som flere og flere tager til sig. Vi oplever stor lokal efterspørgsel på multifunktionel tilgang til 

landskaber og lokalsamfund fra bl.a. lodsejere, landboforeninger og kommuner. Men endnu er 

dagsordenen ikke slået helt igennem i landspolitik. Der er brug for et paradigmeskifte i såvel politi-

kernes og ministeriernes tilgang. Vi skal i fremtiden kunne operere på tværs af ministerier og løse 

udfordringer i landskabet vedrørende klima, natur, miljø og landbrug på en helhedsorienteret 

måde, der skaber samfundsøkonomiske gevinster og bedre muligheder for udvikling i landdistrik-

terne.  

 

Vi står over for den uomgængelige opgave at gøre brugen af vores landskaber bæredygtig. Opga-

ven med fornyelse af det åbne land kan sammenlignes med byfornyelsen, der de sidste 30 år har 

bragt byerne ind i en ny udvikling og vækst.  

 

Det er ressourcespild ikke at tænke landskabets potentialer intelligent sammen 

 

Med afsæt i vores konkrete erfaringer fra fire pilotprojekter og samarbejde med nye pilotprojekter 

under den Multifunktionelle Jordfordelingsfond vil vi fortsætte med at indsamle konkrete erfaringer 

som grundlag for en jordreform som en tilgang til landskabet og lokalsamfund: Vi viser, hvordan 

påtrængende samfundsforandringer kan gennemføres på en effektiv og samfundsøkonomisk at-

traktiv måde, der samtidig skaber værdi og medansvar lokalt.  

 

Vi har allerede gode erfaringer at spille ind med, og vi kan vise, at forandringer giver samfundsøko-

nomisk overskud, og at det er ressourcespild ikke at tænke landskabets potentialer intelligent sam-

men.  

 

Aktiviteterne i 2020 viser, at vi er godt i gang med at forankre en dagsorden for store samfundsfor-

andringer med et fælles afsæt i: 

- Collective Impact som samarbejdsmetode, 

- Multifunktionel jordfordeling som både redskab og proces  

- En jordreform som vision  

 

Alle parter skal spille hinanden gode for at lykkes med en jordreform 

 

I Collective Impact-kredsen byder vi nye samarbejdspartnere, nye pilotprojekter og nye forsknings-

projekter velkommen. Når hele systemer skal flyttes, og et nyt, fælles mindset skal udvikles, så vil 

det kræve, at mange samfundsaktører, både inden for og uden for Collective Impact-kredsen er i 

dialog, tager del i visionen og viser ansvar for at udmønte den. Med andre ord er der brug for, at 

alle parter spiller hinanden gode for at lykkes med en jordreform – på tværs af organisationer, myn-

digheder, forskning og civilsamfund og på tværs af statsligt, regionalt, kommunalt og lokalt niveau.  
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Aktiviteter i 2020 

 

Mange af aktiviteterne er udløbere af gensidigt understøttende tiltag og fælles forpligtelser blandt 

parterne, der er direkte involveret i Collective Impact-kredsen.        

 

Men mange andre aktiviteter er igangsat af mere perifere samarbejdspartnere, som igen har akti-

veret samarbejdspartnere i deres respektive netværk. Der er f.eks. igangsat et nyt efteruddannel-

seskursus om multifunktionel jordfordeling, der er udarbejdet informationsmateriale om statens 

Multifunktionelle Jordfordelingsfond, og der er hjemtaget finansiering til nye forskningsprojekter om 

udvikling af redskaber og metoder til at tænke landskabernes potentialer bedre sammen i en bære-

dygtig omstillingsproces. 

 

 

Vigtige milepæle, som aktiviteterne i 2020 har bygget oven på: 

 

• September 2018: Som led i aftale om ”Tørkepakke til landbruget” blev der afsat 150 mio. 

kr. multifunktionel jordfordeling i 2019-2022.  

 

• Juni 2019: En jordreform som politisk tiltag kom med i det fælles forståelsespapir mellem 

regeringen og støttepartierne ”Retfærdig retning for Danmark”: ”En ny regering vil også 

tage initiativ til en jordreform, herunder udtagning af landbrugsjord til natur”. 

 

• September 2019: Tørkepakkens bevilling på 150 mio. kr. til multifunktionel jordfordeling ud-

møntes i en aftale om Den Multifunktionelle Jordfordelingsfond til igangsættelse og evalue-

ring af pilotprojekter.  

 

• November 2019: Som led i OECD’s evaluering af dansk miljøpolitik og anbefalinger til nye 

tiltag anbefaler OECD: 

o At opskalere indsatsen for at konvertere miljømæssigt værdifulde landbrugsarealer 

til naturområder gennem den multifunktionelle jordfordelingsfond, inkl. gennem mo-

bilisering af private midler  

o At analysere opskalering af jordopkøb og omfordeling af miljømæssigt værdifulde 

landbrugsarealer under den multifunktionelle jordfordelingsfond  

 

• December 2019: Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO), Københavns Univer-

sitet udgav en samfundsøkonomisk cost-benefit-analyse af de forventede effekter af multi-

funktionel jordfordeling ved Glenstrup Sø. Analysen er udarbejdet af Jesper Sølver Schou, 

Thomas Lundhede, Søren Boye Olsen og Gustav Esmann Callesen. Analysen dokumente-

rer, at resultaterne af multifunktionel jordfordeling er en god samfundsøkonomisk forretning. 

Finansministeriets vejledning er anvendt. > Cost-benefit-analyse udarbejdet af IFRO 

 

• December 2019: Der indgås finanslovsaftale for 2020 om bl.a. at afsætte 2 mia. kr. frem til 

2030 til udtagning af landbrugsjorder m.v., som bl.a. skal finansiere, at kulstofrig landbrugs-

jord tages ud af drift og i stedet understøtter natur-, vandmiljø- og klimaformål.  

  

https://static-curis.ku.dk/portal/files/231358670/IFRO_Rapport_392.pdf
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Et godt fundament at bygge videre på i 2021 

 

På tværs af forudgående afsnit kan man sammenfatte, at der er et godt momentum for at arbejde 

videre med visionen om en jordreform de kommende år: 

- Klima som indgangsvinkel til at indfri brede samfundsgevinster i konkrete projekter. Et bredt 

flertal af Folketingets partier har tilsluttet sig klimamålet og klimaloven. Foreløbigt er der 

indgået aftaler om CO2-reduktion på omtrent en tredjedel af behovet for at opfylde 2030-

målet. Der udestår altså fortsat hovedparten af de aftaler, der skal sikre opfyldelse af 2030-

målet, som størstedelen af Folketingets partier er forpligtet til at finde løsninger på.  

- I forhold til en ny jordreform i Danmark har politikerne købt ind på ideen med de første vig-

tige skridt, der allerede er sat i værk. Der er en bred interesse for at anvende vores arealer 

på en måde, som bidrager til at opfylde mål for klima, miljø og natur.   

- Der er en erkendelse af, at en grøn omstilling af arealanvendelsen vil kræve et bredt sam-

arbejde på tværs af staten, kommuner, erhvervsliv og fonde. 

 

Epilog 

 

Samlet giver aktiviteterne i 2020 et indtryk af, at ringene breder sig i vandet og vil fortsætte - også 

efter Collective Impact-parternes samarbejde, som afsluttes med udgangen af 2022.  

 

Collective Impact-kredsen vil fortsat aktivt arbejde for at stille eksisterende erfaringer, metoder og 

dokumentation til rådighed for udvikling og kvalificering af en jordreform. Vi vil også fortsætte med 

at indsamle ny viden, herunder forskningsfaglig måling af effekterne af multifunktionel jordfordeling 

i fire pilotområder i 2021, etablere nye samarbejder og igangsætte nye informationstiltag – alt sam-

men med henblik på at udbrede og forankre dagsordenen og øge antallet af aktører, der bærer vi-

dere på fælles forståelse og mål for fremtidens bæredygtige landskaber.     

 
 
 
 
. 
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Aktiviteter og initiativer i 2020 
 
Optagelse af nye parter i Collective Impact-styregruppen  

 

 

I foråret 2020 indtrådte DANVA og Dansk Energi-VE i Collective Impact-styregruppen. I alt deltager 

15 parter i Collective Impact-samarbejdet om Fremtiden bæredygtige landskaber. 
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Januar 
 

Kommunikation 

 

6. januar: Rådet for Grøn Omstilling udgiver magasinet Grøn Omstilling (vinter 2019) med tema om klima, landbrug 

og multifunktionel jordfordeling, herunder interview med projektleder Rasmus Fuglsang Frederiksen, Mariagerfjord Kom-

mune om multifunktionel jordfordeling i ”Fælles Forandring”: GO_0219-DOWNLOAD_opslag.pdf (rgo.dk) (s. 5-7)  

 

 

 

7. januar: DR’s historie om lavbundsjorder Efter en måneds forberedelse bl.a. i samarbejde m. Collective Impact, 

Landbrugsstyrelsen m.fl. offentliggjorde DR historien på hjemmeside, i TV-avisen og i radio med deltagelse af bl.a. føde-

vareminister Mogens Jensen, Torben Chrinzt, CONCITO og Martin Merrild, Landbrug & Fødevarer.  

https://www.dr.dk/nyheder/regionale/midtvest/vaade-marker-sviner-som-500000-biler-i-tomgang 

 

7. januar: Indslag i TV-Avisen med udtalelser af landmand Steen Skov, Hans Fink, Landbrugsstyrelsen, Søren Møller, 

Collective Impact og Mogens Jensen, fødevareminister. https://www.dr.dk/drtv/episode/tv-avisen-21_00_-iran-koger-

mens-usa-og-iran-truer-hinanden_161813 (16. minutter og 50 sekunder inde i udsendelsen) 

 

11. januar: Den nye jordreform er en genial løsning helt uden tabere – måske med undtagelse af Lars Palle. Dybde-

gående artikel om jordreform i Informations weekendtillæg med udtalelser fra bl.a. Lars Gårn Hansen, miljøvismand, Ma-

ria Reumert Gjerding, DN, Martin Merrild, L&F samt henvisning til tidligere interview med Søren Møller, Collective Im-

pact.  

> Den nye jordreform er en genial klimaløsning helt uden tabere - måske med undtagelse af Lars Palle 
 

14. januar: DN forventer igangsættelse af en gennemgribende jordreform i 2020. Altinget bringer Danmarks Natur-

fredningsforenings forventninger til 2020, som bl.a. omfatter en gennemgribende jordreform: https://www.altinget.dk/mil-

joe/artikel/danmarks-naturfredningsforening-giv-os-et-forslag-til-en-biodiversitetslov?ref=newsletter&refid=33670&SNSu-

bscribed=true&utm_source=nyhedsbrev&utm_medium=e-mail&utm_campaign=miljoe 

 

15. januar: Jordreform kan bringe landskaber ind i fremtiden mener initiativet Collective Impact. Men hvordan? Læs 

svaret i indlægget bragt i Jordbrugsakademikernes nyhedsbrev. 

> Jordreform kan bringe landskaber ind i fremtiden 

 

19. januar: Overskud på at droppe landbrugsjord. Politiken skriver om resultaterne af den samfundsøkonomiske cost-

benefit-analyse af de mulige effekter af multifunktionel jordfordeling ved Glenstrup Sø. Cost-benefit-analysen er udarbej-

det for Collective Impact-parterne af Jesper Sølver Schou, Institut for Fødevarer- og Ressourceøkonomi, Københavns 

Universitet. > Overskud på at droppe landbrugsjord 

 

https://rgo.dk/wp-content/uploads/Publikationer/GO_0219-DOWNLOAD_opslag.pdf
https://www.dr.dk/nyheder/regionale/midtvest/vaade-marker-sviner-som-500000-biler-i-tomgang
https://www.dr.dk/drtv/episode/tv-avisen-21_00_-iran-koger-mens-usa-og-iran-truer-hinanden_161813
https://www.dr.dk/drtv/episode/tv-avisen-21_00_-iran-koger-mens-usa-og-iran-truer-hinanden_161813
https://collectiveimpact.dk/~/media/collective%20impact/jordfordeling/seneste%20nyt/information%2013%20januar%202020%20den%20nye%20jordreform%20er%20en%20genial%20klimaløsning%20helt%20uden%20tabere%20%20måske%20med%20undtagelse%20af%20lars%20palle.pdf?la=da
https://www.altinget.dk/miljoe/artikel/danmarks-naturfredningsforening-giv-os-et-forslag-til-en-biodiversitetslov?ref=newsletter&refid=33670&SNSubscribed=true&utm_source=nyhedsbrev&utm_medium=e-mail&utm_campaign=miljoe
https://www.altinget.dk/miljoe/artikel/danmarks-naturfredningsforening-giv-os-et-forslag-til-en-biodiversitetslov?ref=newsletter&refid=33670&SNSubscribed=true&utm_source=nyhedsbrev&utm_medium=e-mail&utm_campaign=miljoe
https://www.altinget.dk/miljoe/artikel/danmarks-naturfredningsforening-giv-os-et-forslag-til-en-biodiversitetslov?ref=newsletter&refid=33670&SNSubscribed=true&utm_source=nyhedsbrev&utm_medium=e-mail&utm_campaign=miljoe
https://collectiveimpact.dk/~/media/collective%20impact/jordfordeling/seneste%20nyt/ja%20aktuelt%2015%20januar%202020%20jordreform%20kan%20bringe%20landskaber%20ind%20i%20fremtiden.pdf?la=da
https://collectiveimpact.dk/~/media/collective%20impact/jordfordeling/seneste%20nyt/politiken%2019%20januar%202020%20overskud%20på%20at%20droppe%20landbrugsjord.pdf?la=da
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Rapporter og udspil 

 

8. januar. KL lancerer et udspil om CO2-reduktion i kommunerne med 48 anbefalinger til, hvordan den lokale reduk-

tionsindsats kan styrkes. I udspillet indgår centrale anbefalinger om multifunktionel jordfordeling og en uafhængig ekstern 

fond til understøttelse heraf: https://www.kl.dk/tema/klima/kl-udspil-kommunernes-co2-reduktion/ (Side 8 om ”Nye virke-

midler til energiplanlægning”, Side 16 om ”Binding af CO2 ved skovrejsning og udyrkede ådale” samt side 17 om Collec-

tive Impact-parternes pilotprojekt i Jammerbugt Kommune som eksempel på ”Omlægning af jord kan skabe rum til klima-

indsats og lokal udvikling”) 

 

 

 
 

  

https://www.kl.dk/tema/klima/kl-udspil-kommunernes-co2-reduktion/
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Februar  
 

Kommunikation 

 

3. februar. Ja til jordfordeling. Jordfordeling er den billigste løsning på grøn omstilling - en løsning vi kan sælge til re-

sten af verden. Nordjyske bringer indlæg af Niels Vestergaard Salling, formand for LandboNord.  

> Ja til jordfordeling 

 

4. februar: Finans Danmark bakker op om ordningen for multifunktionel jordfordeling og udtagning af landbrugs-

jord. Finans Danmark udsender nyhed om Finans Danmarks høringssvar til udkast til bekendtgørelse om multifunktionel 

jordfordeling: https://finansdanmark.dk/nyheder/2020/hoeringssvar-vedr-udkast-til-bekendtgoerelse-om-multifunktionel-

jordfordeling-og-vejledning/ 

 

6. februar: Multifunktionel jordfordeling kan bringe biodiversiteten tilbage på sporet. Altinget bringer i dag Dan-

marks Sportsfiskerforbunds input til den kommende biodiversitets- og naturpakke: > Multifunktionel jordfordeling kan 

bringe biodiversiteten tilbage på sporet 

 

7. februar: Jordreform med respekt for lodsejeren. Peter Kiær, bestyrelsesmedlem i Bæredygtigt Landbrug skriver 

læserbrev på Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside: ”Inddrag landmændene i klimaforhandlinger”. https://baeredygtigt-

landbrug.dk/2020/02/inddrag-landbruget-i-klimaforhandlinger/  Læserbrevet blev bragt i diverse lokal- og regionalaviser 

samt et par enkelte landsdækkende. 

 

10. februar: Giv os nu en jordreform, Mette Frederiksen. Jyllands Posten bringer debatindlæg af borgmestrene i de 

fire kommuner med Collective Impact-pilotprojekter:  

Hans Østergaard (V), borgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune 

Peder Christian Kirkegaard (V), borgmester i Skive Kommune  

Mogens Christen Gade (V), borgmester i Jammerbugt Kommune  

Mogens Jespersen (V), borgmester i Mariagerfjord Kommune   

> Giv os nu en jordreform, Mette Frederiksen  

 

 
 

https://collectiveimpact.dk/~/media/collective%20impact/jordfordeling/seneste%20nyt/nordjyske%203%20februar%202020%20ja%20til%20jordfordeling.pdf?la=da
https://finansdanmark.dk/nyheder/2020/hoeringssvar-vedr-udkast-til-bekendtgoerelse-om-multifunktionel-jordfordeling-og-vejledning/
https://finansdanmark.dk/nyheder/2020/hoeringssvar-vedr-udkast-til-bekendtgoerelse-om-multifunktionel-jordfordeling-og-vejledning/
https://collectiveimpact.dk/~/media/collective%20impact/jordfordeling/seneste%20nyt/altinget%206%20februar%202020%20multifunktionel%20jorddeling%20kan%20bringe%20biodiversitet%20tilbage%20på%20sporet.pdf?la=da
https://collectiveimpact.dk/~/media/collective%20impact/jordfordeling/seneste%20nyt/altinget%206%20februar%202020%20multifunktionel%20jorddeling%20kan%20bringe%20biodiversitet%20tilbage%20på%20sporet.pdf?la=da
https://baeredygtigtlandbrug.dk/2020/02/inddrag-landbruget-i-klimaforhandlinger/
https://baeredygtigtlandbrug.dk/2020/02/inddrag-landbruget-i-klimaforhandlinger/
https://collectiveimpact.dk/~/media/collective%20impact/jordfordeling/seneste%20nyt/jp%2019%20februar%202020%20giv%20os%20nu%20en%20jordreform%20mette%20frederiksen.pdf?la=da
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28. februar: Ny skovfond med klimapotentiale skal virke sammen med andre tiltag i en jordreform. I lederen i 

medlemsbladet "Skoven" hilser bestyrelsesformand i Dansk Skovforening, Peter A. Busck, og direktør Jan Søndergaard 

regeringens nye skovfond velkommen - som et vigtigt initiativ i en nødvendig større pakke > Ny skovfond med klimapo-

tentiale 

 

28. februar: TV-Syd bringer indslag om udfordringerne ved Kongeåen og det jordfordelingsprojekt, som Esbjerg 

Kommune og Sydvestjysk Landboforening står bag, og som gennemføres i samarbejde med DN og Danmarks Sportsfi-

skerforbund, hvis der opnås tilstrækkelig finansiering. I indslaget påpeger Søren Møller, formand for Fremtidens bære-

dygtige landskaber på, at der er brug for sådanne helhedsprojekter for alle danske ådale. > Kongeåens jordfordelings-

projekt 

Dækning på TV-Syds hjemmeside: "Det er nytænkning, at landmændene sammen med os forsøger at finde løsninger 

som vi alle kan have gavn og glæde af. At der bliver tænkt på området som et sted for bedre erhvervsmuligheder, bedre 

rekreative mulige og bedre natur", udtaler Lars Brinch Thygesen, Danmarks Sportsfiskerforbund om Kongeå-projektet. 

 > Landmænd vil bytte rundt på deres marker 

 

 

  

https://collectiveimpact.dk/~/media/collective%20impact/jordfordeling/seneste%20nyt/skoven%20feb%202020%20ny%20skovfond%20med%20klimapotentiale.pdf?la=da
https://collectiveimpact.dk/~/media/collective%20impact/jordfordeling/seneste%20nyt/skoven%20feb%202020%20ny%20skovfond%20med%20klimapotentiale.pdf?la=da
https://www.tvsyd.dk/nyheder/28-02-2020/1930/gar-sammen-om-fa-vandet-vaek?autoplay=1#player
https://www.tvsyd.dk/nyheder/28-02-2020/1930/gar-sammen-om-fa-vandet-vaek?autoplay=1#player
https://collectiveimpact.dk/~/media/collective%20impact/jordfordeling/seneste%20nyt/tv%20syd%2028%20feb%202020%20kongeå%20projekt%20landmænd%20vil%20bytte%20rundt%20på%20deres%20marker.pdf?la=da
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Februar 

 

Rapporter og udspil 

 

4. feb. KL ønsker ny mulighed i planloven til at udpege større områder til multifunktionel arealanvendelse. I sit indspil til 

evaluering af planloven 2020 peger KL på behovet for bedre lovrammer for multifunktionel arealanvendelse. 

https://www.kl.dk/media/22847/kl-indspil-til-planloven_styrkede-rammer-for-udvikling-af-byer-og-landdistrikter.pdf 

 

 
 

 

 

 

Kurser og nye kompetencer 
 

19. februar: Jordreform kræver nye kompetencer: Artikel i Teknik & Miljø, nr. 2, februar 2020 om kommunale projekt-

ledererfaringer fra Collective Impact-pilotprojekter. Artiklen er skrevet af projektleder i Jammerbugt Kommune, Jesper 

Hansen, og indeholder udtalelser af bl.a. Marianne Fisker, tidligere projektleder for Collective Impact-pilotprojektet i Jam-

merbugt Kommune, og Rasmus Fuglsang Frederiksen, projektleder for Collective Impact-pilotprojektet i Mariagerfjord 

Kommune. > Jordreform kræver nye kompetencer 

 

  

https://www.kl.dk/media/22847/kl-indspil-til-planloven_styrkede-rammer-for-udvikling-af-byer-og-landdistrikter.pdf
https://collectiveimpact.dk/~/media/collective%20impact/jordfordeling/seneste%20nyt/teknik%20miljø%20februar%202020%20jordreform%20kræver%20nye%20kompetencer.pdf?la=da
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Forskning 
 

6. februar: Collective Impact-forskerteamet får publiceret sin anden artikel i Land Use Policy: “Exploring the inter-

diciplinary potential of the Agenda2030 – Interactions between five Danish societal demands for sustainable land use”. I 

artiklen redegør forskerteamet for, at screenings-, dokumentations- og formidlingsmetoden for multifunktionel arealan-

vendelse (spiderwebbet) viser vejen for andre projekter for bæredygtig arealanvendelse. Med spiderwebbets tilgang til 

multifunktionel arealanvendelse etableres en platform for konkrete handlinger, der bidrager til at forfølge 10 ud af 17 ver-

densmål for bæredygtig udvikling. > Exploring the interdisciplinary potential of the Agenda2030 

 
 
  

https://collectiveimpact.dk/~/media/collective%20impact/jordfordeling/artikler/land%20use%20policy%20januar%202020%20forskerteamets%20artikel.pdf?la=da
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Marts 
 

Kommunikation 

 

2. marts: Vi skal op i et højere tempo med klimatilpasning, jordreform og nye løsninger for boligejere. Indlæg på 

Altinget af Jesper Frost Rasmussen (V), borgmester i Esbjerg Kommune: ”Der er ikke tid til at vente på, at den "lille" jord-

fordelingsreform evalueres i 2023”. > Vi skal skrue op for klimatilpasning efter våd februar 

 

3. marts: Fælles forslag om jordreform. I et indlæg på Altinget skriver Maria Reumert Gjerding, præsident for Dansk 

Naturfredningsforening, bl.a. at "Heldigvis arbejder gode, fornuftige kræfter i dele af åsystemet nu på at lægge vandløbet 

tilbage i gamle slyngninger og lave en jordfordeling, så vådområder og ådale genetableres."  

> Dybere vandløb kan ikke afhjælpe oversvømmelser - tværtimod 

 

4. marts: Klimaudfordringen klares kun, hvis politikerne giver befolkningen et medansvar. "De aktuelle pilotprojek-

ter med lokal jordfordeling, som forestås af Collective Impact, er et eksempel på forpligtende samarbejder mellem adskil-

lige aktører - landmænd, grønne organisationer, borgere, banker - som også handler om penge og investeringer." Sådan 

skriver Information i deres artikel om borgerinddragelse i løsninger på klimaudfordringen > Klimaudfordringen klares kun, 

hvis politikerne giver befolkningen et medansvar 

 

8. marts: Der er brug for en jordreform. Politiken bringer et fælles indlæg af Martin Merrild, formand for L&F samt Ma-

ria Reumert Gjerding, præsident for Danmarks Naturfredningsforening:  > Der er brug for en jordreform 

 

11. marts: Grøn omstilling og landsfornyelse skal gå hånd i hånd. Altinget bringer fælles indlæg af Jacob Bjerre-

gaard (S), formand for KL's Miljø- og Forsyningsudvalg, og Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd, 

"Den grønne omstilling bør ske omkostningseffektivt og med et lavt konfliktniveau. Begge dele sikres med det lokalt for-

ankrede redskab multifunktionel jordfordeling. Det har enorme potentialer for at skabe landdistriktsudvikling med iboende 

samfundsgevinster." > Grøn omstilling og landsfornyelse skal gå hånd i hånd 

 

 

 

 

17. marts: Kig mod Landdistrikterne - vi er en del af løsningen. Danske Kommuner bringer blog-indlæg af formand 

for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgård: ”Det er helt afgørende ikke at anskue den store omstilling som en 

barriere for livet på landet. I stedet skal vi se det som en mulighed for at udvikle og gentænke livet i landdistrikterne. Det 

kræver dog også, at politikerne vil være med til at skabe de rigtige rammer for, at udviklingen kan ske. Vi skal sikre, at 

fremtidens grønne energianlæg også bliver en gevinst for de områder, der lægger jord og naboskab til dem. Dertil bør 

man indtænke placeringen af nye energianlæg i den fremtidige landfornyelse, der bør bygge på multifunktionel jordforde-

ling og dermed er lokalt udformet. Bosætningsmuligheder og planlægningen af energianlæg kan nemlig med fordel sam-

tænkes på lokalt niveau.” > Kig mod Landdistrikterne - vi er en del af løsningen 

https://collectiveimpact.dk/~/media/collective%20impact/jordfordeling/seneste%20nyt/altinget%202%20marts%202020%20vi%20skal%20skrue%20op%20for%20klimatilpasning%20efter%20våd%20februar.pdf?la=da
https://collectiveimpact.dk/~/media/collective%20impact/jordfordeling/seneste%20nyt/altinget%203%20marts%202020%20dn%20jordreform%20skal%20håndtere%20oversvømmelser.pdf?la=da
https://collectiveimpact.dk/~/media/collective%20impact/jordfordeling/seneste%20nyt/information%204%20marts%202020%20klimaudfordringen%20klares%20kun%20m%20forpligtende%20lokale%20handlinger.pdf?la=da
https://collectiveimpact.dk/~/media/collective%20impact/jordfordeling/seneste%20nyt/information%204%20marts%202020%20klimaudfordringen%20klares%20kun%20m%20forpligtende%20lokale%20handlinger.pdf?la=da
https://collectiveimpact.dk/~/media/collective%20impact/jordfordeling/seneste%20nyt/politiken%208%20marts%202020%20der%20er%20brug%20for%20en%20jordreform.pdf?la=da
https://collectiveimpact.dk/~/media/collective%20impact/jordfordeling/seneste%20nyt/altinget%2011%20marts%202020%20grøn%20omstilling%20og%20landfornyelse%20skal%20gå%20hånd%20i%20hånd.pdf?la=da
https://collectiveimpact.dk/~/media/collective%20impact/jordfordeling/seneste%20nyt/danske%20kommuner%2017%20marts%202020%20blogindlæg%20steffen%20damsgård.pdf?la=da
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April 

 
Kommunikation 

 

12. april: Grønne projekter skal kick starte økonomien. Altinget bringer indlæg af Jesper Sølver Schou. Indlægget er 

ikke direkte relateret til Jespers deltagelse i Collective Impact-forskerteamet og pilotprojekterne, men der er dog visse 

sammenhænge. ”Coronakrisen kan ikke begrunde, at grønne investeringer sættes på standby. Tværtimod kan grønne 

projekter, som har til formål at forbedre naturen eller reducere udledningerne af klimagasser, booste værdiskabelsen i 

samfundet”, skriver Jesper Sølver Schou. https://www.altinget.dk/artikel/forsker-groenne-projekter-skal-kickstarte-oeko-

nomien 

 

16. april: "Grøn omstilling og landsfornyelse skal gå hånd i hånd". Teknik og Miljø bringer KL's og Landdistrikternes 

fælles indlæg "Grøn omstilling og landsfornyelse skal gå hånd i hånd". Med multifunktionel jordfordeling har vi en histo-

risk chance for at skabe en bæredygtig landfornyelse. Skal det være en succes som landdistriktsudviklingsredskab, er 

flere elementer helt centrale.> Grøn omstilling og landfornyelse skal gå hånd i hånd 

 

16. april: "Klimatilpasning: Politiske og praktiske løsninger skal findes". Artikel i Teknik og Miljø. Sarah Røpke, kon-

torchef for Teknik & Miljø i KL udtaler bl.a.: "Regeringen har afsat 200 mio. kr. om året i 10 år til udtag af lavbundsjorde. 

KL arbejder for, at dette sker med henblik for det multifunktionelle. Ikke mindst skal arealerne kunne indgå i vores klima-

tilpasning og tilbageholde en del af vinternedbøren. Og udtagningen skal samarbejde med den multifunktionelle jordfor-

delingsfond, så lodsejerne, borgerne og samfundet får det maksimale ud af de mange "nye" hektar jord. Ting som ad-

gang, pleje og ejerskab skal tænkes ind fra starten." > Klimatilpasning: Politiske og praktiske løsninger skal findes 

 

 

https://www.altinget.dk/artikel/forsker-groenne-projekter-skal-kickstarte-oekonomien
https://www.altinget.dk/artikel/forsker-groenne-projekter-skal-kickstarte-oekonomien
https://collectiveimpact.dk/~/media/collective%20impact/jordfordeling/seneste%20nyt/teknik%20og%20miljø%20april%202020%20grøn%20omstilling%20og%20landfornyelse%20skal%20gå%20hånd%20i%20hånd.pdf?la=da
https://collectiveimpact.dk/~/media/collective%20impact/jordfordeling/seneste%20nyt/teknik%20og%20miljø%20april%202020%20klimatilpasning%20politiske%20og%20praktiske%20løsninger%20skal%20findes.pdf?la=da
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17. april: De danske landskaber som foregangsland for en ny fremtid. Jyllands-Posten bringer en annonce fra Col-

lective Impact-parterne i tillægget "FN's Verdensmål". Lodsejerne Erik Christensen og Morten Thorsgaard bidrager - som 

led i Collective Impact-parternes pilotprojekt "Fælles Forandring" - til at opfylde globale mål gennem konkrete handlinger 

i lokalsamfundet. > Annonce i JP's Tillæg om FN's Verdensmål 

26. april: Annoncen bringes i Jyllands Postens hovedsektion.  

 

 
 

 

  

https://collectiveimpact.dk/~/media/collective%20impact/jordfordeling/seneste%20nyt/jp%2017%20april%202020%20annonce.pdf?la=da
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Maj  

Rapporter og udspil 

19. maj: KL’s forslag til regeringen til grøn genstart. KL foreslår bl.a. en uafhængig statslig jordfond til helhedsorien-

teret arealanvendelse. > Politisk udspil fra KL skal sikre fremtidens VE-projekter og afhjælpe borgerprotester 

 

Kommunikation 

 

28. maj: Planloven skal ændres, så der kan planlægges mere multifunktionelt i det åbne land. Altinget bringer de-

batindlæg af Leon Sebbelin (R), Formand, KL’s Kultur-, Erhverv-, og Planudvalg og borgmester, Rebild kommune. Leon 

Sebbelin peger på løsninger, som udspringer af KL’s 10 forslag til grøn genopretning til regeringen samt Collective Im-

pact-parternes fælles anbefalinger til syv principper en jordreform med flersidige samfundsgevinster til regeringsudvalget 

for Grøn Omstilling.  https://www.altinget.dk/energi/artikel/kl-fjernelse-af-vindmoelleloftet-loeser-ikke-de-grundlaeggende-

problemer  

 

  

https://collectiveimpact.dk/~/media/collective%20impact/jordfordeling/seneste%20nyt/gridtech%2019%20maj%202020%20politisk%20udspil%20fra%20kl%20skal%20sikre%20fremtidens%20ve-projekter.pdf?la=da
https://www.altinget.dk/energi/artikel/kl-fjernelse-af-vindmoelleloftet-loeser-ikke-de-grundlaeggende-problemer
https://www.altinget.dk/energi/artikel/kl-fjernelse-af-vindmoelleloftet-loeser-ikke-de-grundlaeggende-problemer
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Juni 
 

Møder 

 

11. juni: Rundbord om jordreform. Collective Impact Fremtidens bæredygtige landskaber holder rundbordsmøde for 

interessenter fra finansieringsinstitutter, energisektoren og fonde m.fl. for at afdække interesse og rammebetingelser for 

interessenters medvirken i en jordreform. Rundbordsmødet har til formål at afdække, hvordan vi kan løfte store sam-

fundsforandringer i fællesskab og på en måde, der samtidigt skaber værdi for alle interessenter.  

 

11. juni: Landdistriktsudvalget i Nordjylland holder møde. På mødet holder projektleder i Mariagerfjord Kommune, 

Rasmus Fuglsang Frederiksen oplæg om et spændende forsøgsprojekt, der handler om en ny måde at tænke arealan-

vendelse i landdistrikterne. Mariagerfjord Kommune er en del af projektet ”Collective impact”, der bl.a. har til formål at 

skabe en forandringsproces med fokus på multifunktionel jordfordeling i området ved Glenstrup Sø syd for Hobro.    

 

Rapporter og udspil 

 

17. juni: Genstart hele Danmark. Nyt udspil til 2030-plan fra Landdistrikternes Fællesråd og Landbrug & Fødevarer skal 

få landdistrikterne gennem krisen. Initiativ nr. 23 handler om landfornyelse, multifunktionel jordfordeling og udtagning af 

landbrugsjord: ”Landdistrikternes Fællesråd og Landbrug & Fødevarer foreslår, at der tilvejebringes yderligere statslig 

finansiering frem mod 2030, ligesom der skal ses på at skabe rammevilkår, som kan gøre det attraktivt for eksterne par-

ter fx energiselskaber, forsyningsselskaber og fonde at deltage i finansieringen af en fornyelse af anvendelsen i det åbne 

land”. https://issuu.com/landdistrikter/docs/final_udspil_web 

 

 
 

  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fissuu.com%2Flanddistrikter%2Fdocs%2Ffinal_udspil_web&data=02%7C01%7Chgr%40collectiveimpact.dk%7Cd451200be9824308c1f308d812b5c638%7C12fbd55760ec4413821e1104324e76e6%7C0%7C0%7C637279919208524040&sdata=dAcNGa66sYFkUugICy%2FN3g%2F2TuyUOdo74dIBJyicgR8%3D&reserved=0
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Kursus 

 

17. juni: De Danske Landinspektører udbyder kursusforløb om multifunktionel jordfordeling. I kurset vil bl.a. indgå 

erfaringer fra faciliteringen af pilotprojektet ”Fælles Forandring” i Mariagerfjord Kommune. https://xn--landinspektren-

0qb.dk/multifunktionel-jordfordeling-modul-1-af-3 

 

Kommunikation 

 

20. juni: Tema om samspil mellem klimatilpasning og natur i DANVA’s magasin Dansk Vand. Der er bl.a. en artikel 

om ”Omfordeling af jord kan tilgodese flere vandinteresser” med udtalelser af Søren Møller, formand for Fremtidens bæ-

redygtige landskaber. https://www.epaper.dk/jtoas/danva/03-2020/ (fra side 18 og frem) 

 

 

 

23. juni. Danmark har brug for en ny jordreform, der styrker det lokale demokrati og klimaet. Jyllands-Posten brin-

ger en kronik af:  

- Jacob Bjerregaard Jørgensen (S), borgmester i Fredericia Kommune og formand for KL's Teknik- og Miljøud-

valg  

- Lars Aagaard, adm. dir. Dansk Energi  

- Maria Reumert Gjerding, præsident Danmarks Naturfredningsforening  

- Thor Gunnar Kofoed, viceformand Landbrug & Fødevarer  

- Johannes Lundsfryd Jensen (S), borgmester Middelfart Kommune  

- Søren Møller, formand Fremtidens bæredygtige landskaber 

med bl.a. følgende udtalelser: 

"Vi ønsker et opgør med den nuværende sektoropdelte tilgang til landskabet. Det vil være intet mindre end et paradigme-

skifte - en moderne jordreform - hvor vi kan bruge vores landskaber mere intelligent, og hvor lokalsamfund vil handle 

aktivt for en grøn omstilling, fordi det giver mening lokalt. > Danmark har brug for en ny jordreform, der styrker det lokale 

demokrati og klimaet 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fxn--landinspektren-0qb.dk%2Fmultifunktionel-jordfordeling-modul-1-af-3&data=02%7C01%7Chgr%40collectiveimpact.dk%7Caae0f50c39084be30ca508d80ed01ec9%7C12fbd55760ec4413821e1104324e76e6%7C0%7C0%7C637275634377176405&sdata=pnSQxSpfJkOMURLp7mTBXArI6KyK9hhu0H6kqYNuvBU%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fxn--landinspektren-0qb.dk%2Fmultifunktionel-jordfordeling-modul-1-af-3&data=02%7C01%7Chgr%40collectiveimpact.dk%7Caae0f50c39084be30ca508d80ed01ec9%7C12fbd55760ec4413821e1104324e76e6%7C0%7C0%7C637275634377176405&sdata=pnSQxSpfJkOMURLp7mTBXArI6KyK9hhu0H6kqYNuvBU%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.epaper.dk%2Fjtoas%2Fdanva%2F03-2020%2F&data=02%7C01%7Chgr%40collectiveimpact.dk%7C17af694c5d9740e6d26908d839de4e95%7C12fbd55760ec4413821e1104324e76e6%7C0%7C0%7C637322974242799824&sdata=RjOiJNbgZkSGyqda%2FTV7tnh0%2FfCaZEOeu2w6SHQ04Bg%3D&reserved=0
https://collectiveimpact.dk/~/media/collective%20impact/jordfordeling/seneste%20nyt/jp%2023%20juni%202020%20kronik%20danmark%20har%20brug%20for%20en%20ny%20jordreform.pdf?la=da
https://collectiveimpact.dk/~/media/collective%20impact/jordfordeling/seneste%20nyt/jp%2023%20juni%202020%20kronik%20danmark%20har%20brug%20for%20en%20ny%20jordreform.pdf?la=da
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August 

Kommunikation 

27. august: Finansloven skal finde nye penge til jordfordeling og naturpleje. Altinget bringer indlæg af Lone Ander-

sen, viceformand for Landbrug & Fødevarer. Lone Andersen efterlyser penge til jordfordeling og naturpleje på finanslo-

ven > Finansloven skal finde nye penge til jordfordeling og naturpleje 

 

28. august: Vi har behov for en jordreform med fast plads på finansloven. Altinget bringer indlæg af Jacob Bjerre-

gaard, formand for KL's Miljø og Forsyningsudvalg og borgmester i Fredericia Kommune. > Vi har behov for en jordfond 

med fast plads på finansloven 

 

September 

Klimafolkemødet i Middelfart  

3. september: Grøn omstilling i min baghave? Deltagere i Fremtidens Bæredygtige Landskaber debatterer sammen 

med Dansk Energi, Energinet, Danmarks Naturfredningsforening og Middelfarts borgmester. https://klimafolkemoe-

det.dk/program-torsdag 

 

Alle vil have grøn energi, men de færreste vil have vindmøller og solceller som nærmeste nabo. Dansk Energi 

bringer nyhed om debatten: https://www.danskenergi.dk/nyheder/groen-omstilling-min-baghave?utm_me-

dium=email&utm_campaign=4%20sep&utm_con-

tent=4%20sep+CID_b32afde3656df0852b117981db4c4765&utm_source=Campaign%20Moni-

tor&utm_term=LS%20MERE 

 

Ny film om en jordreform – i et historisk perspektiv – bliver annonceret på Facebook og LinkedIn. Alle, der geo-

grafisk befinder sig i Middelfart, får annoncen: ”Vi står over for en historisk mulighed for at gøre den grønne omstilling til 

et fælles nationalt projekt, og en hidtil uset bred sammenslutning af natur- og landbrugsorganisationer er enige om, at 

løsningen er en jordreform som den, regeringen har forpligtet sig til i forståelsespapiret.”   

Se filmen her: https://youtu.be/FCZIPzcZqmw 

På Facebook er kampagnen nået ud til 167.500 personer og er blevet vist 778.400 gange. 

På LinkedIn har den fået 7.024 visninger. 

 

Er der en voksen til stede i den grønne førernation? Altinget bringer debatindlæg af Søren Møller, formand for Frem-

tidens bæredygtige landskaber. Regeringsudvalget for Grøn Omstilling varslede et paradigmeskifte. Nu må vi se om det 

kommer?"> Er der en voksen til stede i den grønne førernation? 

 

  

https://collectiveimpact.dk/~/media/collective%20impact/jordfordeling/seneste%20nyt/altinget%2027%20aug%202020%20l,-a-,f%20finansloven%20skal%20finde%20nye%20penge%20til%20jordfordeling%20og%20naturpleje.pdf?la=da
https://collectiveimpact.dk/~/media/collective%20impact/jordfordeling/seneste%20nyt/altinget%2028%20aug%202020%20kl%20jordfond%20på%20finansloven.pdf?la=da
https://collectiveimpact.dk/~/media/collective%20impact/jordfordeling/seneste%20nyt/altinget%2028%20aug%202020%20kl%20jordfond%20på%20finansloven.pdf?la=da
https://klimafolkemoedet.dk/program-torsdag
https://klimafolkemoedet.dk/program-torsdag
https://www.danskenergi.dk/nyheder/groen-omstilling-min-baghave?utm_medium=email&utm_campaign=4%20sep&utm_content=4%20sep+CID_b32afde3656df0852b117981db4c4765&utm_source=Campaign%20Monitor&utm_term=LS%20MERE
https://www.danskenergi.dk/nyheder/groen-omstilling-min-baghave?utm_medium=email&utm_campaign=4%20sep&utm_content=4%20sep+CID_b32afde3656df0852b117981db4c4765&utm_source=Campaign%20Monitor&utm_term=LS%20MERE
https://www.danskenergi.dk/nyheder/groen-omstilling-min-baghave?utm_medium=email&utm_campaign=4%20sep&utm_content=4%20sep+CID_b32afde3656df0852b117981db4c4765&utm_source=Campaign%20Monitor&utm_term=LS%20MERE
https://www.danskenergi.dk/nyheder/groen-omstilling-min-baghave?utm_medium=email&utm_campaign=4%20sep&utm_content=4%20sep+CID_b32afde3656df0852b117981db4c4765&utm_source=Campaign%20Monitor&utm_term=LS%20MERE
https://youtu.be/FCZIPzcZqmw
https://collectiveimpact.dk/~/media/collective%20impact/jordfordeling/seneste%20nyt/altinget%203%20sept%202020%20er%20der%20en%20voksen%20til%20stede.pdf?la=da
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3. september: Kampen om jorden. Som opfølgning på Klimafolkemødet bringer Information en ny artikelserie: Klimaud-

fordringen kan ikke håndteres, hvis ikke vi gør noget radikalt ved måden, landbrugsjorden og landskabet udnyttes på. 

Det danske klimamål kalder på, at de kulstofrige landbrugsjorde snarest tages ud af drift, at flere sol- og vindprojekter 

finder plads i landskabet, og at landbrugsproduktionen flytter vægten fra kødproduktion til vegetabilske fødevarer. En 

kæmpe udfordring, der lægger op til en storstilet jordreform og samarbejde på tværs. I denne serie skildrer Information 

kampen om det danske landskab” 

 

 

Kommunikation 

 

4. september: Hvad tænker landmanden om lavbundsjord, interview med Jacob Nygaard Bjerrum. P1 orientering 

bringer indslag med Jacob Nygaard Bjerrum, der har et konventionelt landbrug med 700 malkekøer og arealer ned til 

Skals Å og deltager i Fælles Forandring i Mariagerfjord Kommune. I indslaget kan man høre udfordringen med at dyrke 

arealerne, der bliver vådere, hvorfor Jacob forholder sig konstruktivt til nye ordninger – men peger samtidigt på store ud-

fordringer for ændrede fremtidsplaner for hans bedrift. Indslaget varer ca. 9 minutter: https://eur01.safelinks.protec-

tion.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dr.dk%2Fradio%2Fp1%2Forientering%2Forientering-2020-09-

04%2F00%3A47%3A06&amp;data=02%7C01%7CHgr%40collectiveim-

pact.dk%7C55fa6e175faf454b5cdd08d853005ca5%7C12fbd55760ec4413821e1104324e76e6%7C0%7C1%7C6373506

08306742700&amp;sdata=rmraXvxawTVp32lLhLGVNevVLCK78ct%2BP6wxFO4vbzI%3D&amp;reserved=0 

(vælg ”Indhold”. Indslaget starter 47 minutter inde i programmet). 
 

14. september: Ny film: En jordreform kan være rammen om, at vi tager ansvar for vores grønne fremtid på lan-

det. Fremtidens bæredygtige landskaber lancerer fim nr. 2 på sociale medier. Filmen fokuserer på, hvordan store, kom-

plekse samfundsudfordringer løses ved at inddrage dem, der ejer og bor i landskaberne på en måde, som gør det nød-

vendigt, nærværende og muligt at bidrage til forandringerne. Annoncerne er geografisk målrettet personer, der opholder  

sig på og nær ved Christiansborg. Se filmen her: https://youtu.be/4njAD5uH3lQ 
På Facebook er kampagnen nået ud til 167.500 personer og er blevet vist 778.400 gange. 
På LinkedIn har den fået 7.024 visninger. 

 

 

 
 

14. september: Viborg Stifts Folkeblad bringer et læserbrev af Søren Møller, formand for Fremtidens bæredygtige land-

skaber. ”Viborg Kommune og Naturstyrelsen Himmerland er i gang med projekter, der vil fremtidssikre og forbedre area-

lerne i Nørreådalen. Det er en helhedstilgang til landskabet, hvor man ser på, hvordan løsninger for natur, klima og miljø 

samtidigt kan gøre det bedre at bo og drive erhverv i landdistrikterne. Hvis vi skal bruge vores grønne investeringer og 

arealer klogt, så er det måden at gøre det på - ikke blot ved Nørreådalen, men i hele Danmark”. 

> Projekter i Nørreådalen er et historisk skridt mod fremtidens bæredygtige landskaber 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dr.dk%2Fradio%2Fp1%2Forientering%2Forientering-2020-09-04%2F00%3A47%3A06&amp;data=02%7C01%7CHgr%40collectiveimpact.dk%7C55fa6e175faf454b5cdd08d853005ca5%7C12fbd55760ec4413821e1104324e76e6%7C0%7C1%7C637350608306742700&amp;sdata=rmraXvxawTVp32lLhLGVNevVLCK78ct%2BP6wxFO4vbzI%3D&amp;reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dr.dk%2Fradio%2Fp1%2Forientering%2Forientering-2020-09-04%2F00%3A47%3A06&amp;data=02%7C01%7CHgr%40collectiveimpact.dk%7C55fa6e175faf454b5cdd08d853005ca5%7C12fbd55760ec4413821e1104324e76e6%7C0%7C1%7C637350608306742700&amp;sdata=rmraXvxawTVp32lLhLGVNevVLCK78ct%2BP6wxFO4vbzI%3D&amp;reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dr.dk%2Fradio%2Fp1%2Forientering%2Forientering-2020-09-04%2F00%3A47%3A06&amp;data=02%7C01%7CHgr%40collectiveimpact.dk%7C55fa6e175faf454b5cdd08d853005ca5%7C12fbd55760ec4413821e1104324e76e6%7C0%7C1%7C637350608306742700&amp;sdata=rmraXvxawTVp32lLhLGVNevVLCK78ct%2BP6wxFO4vbzI%3D&amp;reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dr.dk%2Fradio%2Fp1%2Forientering%2Forientering-2020-09-04%2F00%3A47%3A06&amp;data=02%7C01%7CHgr%40collectiveimpact.dk%7C55fa6e175faf454b5cdd08d853005ca5%7C12fbd55760ec4413821e1104324e76e6%7C0%7C1%7C637350608306742700&amp;sdata=rmraXvxawTVp32lLhLGVNevVLCK78ct%2BP6wxFO4vbzI%3D&amp;reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dr.dk%2Fradio%2Fp1%2Forientering%2Forientering-2020-09-04%2F00%3A47%3A06&amp;data=02%7C01%7CHgr%40collectiveimpact.dk%7C55fa6e175faf454b5cdd08d853005ca5%7C12fbd55760ec4413821e1104324e76e6%7C0%7C1%7C637350608306742700&amp;sdata=rmraXvxawTVp32lLhLGVNevVLCK78ct%2BP6wxFO4vbzI%3D&amp;reserved=0
https://youtu.be/4njAD5uH3lQ
https://collectiveimpact.dk/~/media/collective%20impact/jordfordeling/seneste%20nyt/viborg%20stifts%20folkeblad%2014%20sept%202020%20sm%20læserbrev.pdf?la=da
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Forskning 

 

12. september: Forskningsartikel om multifunktionelle benefits for klima, natur og grundvand. Tidsskriftet Ambio 

bringer forskningsartikel af Brian Kronvang, professor og Fatemeh Hashemi, postdoc, Aarhus Universitet om multifunkti-

onelle benefits for klima, natur og grundvand ved målrettet kvælstofregulering og jordudtag med henblik på at opnå god 

økologisk tilstand i vandløb. > Multi-functional benefits from targeted set-aside land in a Danish catchment  

 

7. oktober: Sammenfatning af undersøgelse af vand- og fosforbalancer til Glenstrup sø. Et specialestudium, der er fore-

taget parallelt med det multifunktionelle jordfordelingsprojekt i Mariagerfjord Kommune, har afdækket de tilløb, som i for-

hold til deres opland, har det største fosfortab til Glenstrup Sø. En fremtidig indsats i oplandet til Glenstrup sø bør kon-

centrere sig om at vurdere om og hvordan fosforbelastningen fra disse tilløb kan nedbringes ved anvendelse af forskel-

lige virkemidler mod både eventuelle punktkilder og de diffuse kilder. Studiet indgår i det videre arbejde med at igang-

sætte tiltag i området for at reducere fosfor.  

 

 
Oktober 

 

 

Studietur 

 

9. september: KL’s Miljø og Forsyningsudvalg besøger pilotprojektet ved Glenstrup Sø for at høre nærmere om, 

hvad pilotprojektet og dets multifunktionelle tilgang har krævet af Mariagerfjord Kommune, hvad er der brug for fremad-

rettet, samt hvilke muligheder kommunen ser i multifunktionel jordfordeling og jordreform, særligt mht. landdistrikter, grøn 

omstilling og klima. KL-gæsterne møder både politiker-kollegaer (borgmester og udvalgsmedlemmer) folk fra kommunen, 

inkl. og projektleder Rasmus Fuglsang Frederiksen.  

 

 

 

https://collectiveimpact.dk/~/media/collective%20impact/jordfordeling/analyser/multi-functional%20benefits%20from%20targeted%20set-aside%20land%20in%20a%20danish%20catchment.pdf?la=da
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Kommunikation 

5. oktober: Nyt skov- og vådområde i Assens Kommune skal lagre CO2. Klimamonitor bringer artikel om et multi-

funktionelt jordfordelingsprojekt under forberedelse i samarbejde mellem Assens Kommune, Hedeselskabet og Vandcen-

ter Syd. Landbrugsstyrelsen har allerede givet tilskud til forundersøgelsen, der omhandler vådområdet. Næste skridt er 

at søge styrelsen om tilskud til ”multifunktionel jordfordeling”. https://www.assens.dk/vores-kommune/nyt-fra-assens-

kommune/nyheder-pressemeddelelser/nyt-naturomraade-skal-sikre-rent-drikkevand-og-mindske-udledningen-af-kvael-

stof-i-odense-fjord/ 

 

 

7. oktober: Multifunktionel jordfordeling er et vigtigt element i den grønne omstilling. COWI blog-indlæg. COWI 

ser et stort potentiale i multifunktionelle projekter og betragter multifunktionel jordfordeling som et både effektivt og nød-

vendigt værktøj i den grønne omstilling. Lodsejerdialogen er et vigtigt værktøj, da en succesfuld jordfordeling kræver vil-

lighed fra de personer der omgås naturen til daglig. Når først villigheden er på plads, kan eksperter indenfor ingeniørvi-

denskab, jura, miljø- og samfundsøkonomi takle udfordringer fra forskellige vinkler for at skabe mere helhedsprægede, 

bæredygtige løsninger.  

 

8. oktober: Fra mark til skov for drikkevandets, klimaets og naturens skyld. Information bringer en artikel, der be-

skriver pilotprojektet i Svendborg Kommune, der har fået betinget tilsagn fra den multifunktionelle jordfordelingsfond; 

”Skovrejsningen i Svendborg kan ses som et laboratorium for jordreformen, et mikrokosmos, der tester metoder, mulig-

heder og barrierer for landskabets bæredygtige omstilling". Søren Møller, formand for Fremtidens bæredygtige landska-

ber udtaler: ”Det går rigtig godt med vores pilotprojekter. Det er en fælles oplysningsproces, hvor man spørger: ’Hvad 

betyder den grønne omstilling, vi skal igennem, for dig? Og hvordan kan du også vinde på den?’ Det tager tid at få folk 

med, men pointen er, at alternativet – at mødes i en retssal – tager længere tid. Folk skal opleve, at de er del af udviklin-

gen, frem for at udviklingen kører dem over.” > Fra mark til skov for drikkevandets, klimaet og naturens skyld 

 

 
 
 

  

https://www.assens.dk/vores-kommune/nyt-fra-assens-kommune/nyheder-pressemeddelelser/nyt-naturomraade-skal-sikre-rent-drikkevand-og-mindske-udledningen-af-kvaelstof-i-odense-fjord/
https://www.assens.dk/vores-kommune/nyt-fra-assens-kommune/nyheder-pressemeddelelser/nyt-naturomraade-skal-sikre-rent-drikkevand-og-mindske-udledningen-af-kvaelstof-i-odense-fjord/
https://www.assens.dk/vores-kommune/nyt-fra-assens-kommune/nyheder-pressemeddelelser/nyt-naturomraade-skal-sikre-rent-drikkevand-og-mindske-udledningen-af-kvaelstof-i-odense-fjord/
https://collectiveimpact.dk/~/media/collective%20impact/jordfordeling/seneste%20nyt/information%208%20okt%202020%20fra%20mark%20til%20skov%20for%20drikkevandet%20klimaet%20og%20nat.pdf?la=da
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Bevillinger 

 

5. oktober. 60 mio. kr. til at gentænke brugen af det danske landskab og udforske naturbaserede løsninger for beva-

relse af biodiversitet og biobaseret produktion. Professor Signe Normand, Institut for Biologi på Aarhus Universitet mod-

tager en bevilling Novo Nordisk Fondens Challenge Programme til at udvikle værktøjer til at forudsige, hvordan og på 

hvilke arealer naturgenopretning i forhold til landbrugsproduktion vil have den største effekt på biodiversiteten i fremtiden. 

Aarhus Universitet ønsker at tage afsæt i Collective Impact-parternes pilotprojekter om afprøvning af multifunktionel jord-

fordeling til udvikling af nye værktøjer. https://novonordiskfonden.dk/da/nyheder/forskning-i-biodiversitet-faar-saltvands-

indsproejtning-paa-trecifret-millionbeloeb/ 

 

4. november: Nordea Fonden bevilger ½ mio. kr. til pilotprojektet Fælles forandring i Mariagerfjord Kommune. 

Eva Friborg, der deltager i Råd for Lokal Forandring i kraft af sit engagement i True Forsamlingshus, har været nøgleper-

son i ansøgning om midler fra Nordea Fonden til en ny aktivitetsplads ved forsamlingshuset. Bevillingen er et godt ek-

sempel på, at man med multifunktionel jordfordeling og bredt lokalt samarbejde kan afdække potentialer, som filantropi-

ske fonde kan have en interesse i at finansiere. Bag bevillingen ligger et flot arbejde i projektets facilitatorfunkton, der 

spiller en afgørende rolle for at skabe troværdige processer og helhedsorienterede løsninger. Man kan læse mere om 

Nordea Fondens satsning på fællesskaber i småbyer og finde uddelingslisten her: https://nordeafonden.dk/nyheder/61-

smaabyer-faar-penge-til-at-loefte-faellesskabet  

 

23. november: Lokale landvindinger – Landskabsfortællinger og samskabelse i multifunktionel jordfordeling. Med 

en bevilling fra VELUX FONDEN i ryggen igangsættes ny antropologisk aktionsforskning, der vil forberede en kommende 

jordreform. Multifunktionel jordfordeling styrkes med metoder til lokale forhandlinger af landskabets funktioner og værdier.  

Projektet tager udgangspunkt i det sydlige Himmerland hvor EU-projektet LIFE IP Natureman gennemføres. Det giver 

mulighed for at: 1) høste erfaringer fra tidligere jordfordelingsprocesser med multifunktionelle tiltag (Collective Impact-

parternes pilotprojekt ved Glenstrup Sø i Mariagerfjord Kommune), 2) undersøge og tage del i nuværende projektudvik-

ling, og 3) bidrage til og understøtte udviklingen af kommende multifunktionelle jordfordelingsprocesser. Humanviden-

skab og hands on know-how skal løse samfundsudfordringer | THE VELUX FOUNDATIONS  

 

 

November 
 

Kommunikation 

 

4. november: SEGES laver tegnefilm om multifunktionel jordfordeling, der i forhold til Collective Impact-parternes 

tegnefilm fra 2018 opdaterer, at der nu er en statslig ordning til multifunktionel jordfordeling. Promilleafgiftsfonden har 

bevilget midlerne til at lave tegnefilmen: https://www.seges.tv/video/64806663/multifunktionel-jordfordeling-trin 

 

9. november: TV Syd bringer indslag fra Klimagåden ved Ribemarsken, hvor ejer Anders Flensburg i går havde invi-

teret en række parter til at drøfte behovet for et modelprogram for bæredygtige driftsformer, der kan gavne dyrevelfærd, 

natur, klima og miljø. https://www.tvsyd.dk/nyheder/09-11-2020/1930/oprab-saet-udvalgte-landbrugsgarde-fri-til-eksperi-

mentere?autoplay=1#player 

 

  

https://novonordiskfonden.dk/da/nyheder/forskning-i-biodiversitet-faar-saltvandsindsproejtning-paa-trecifret-millionbeloeb/
https://novonordiskfonden.dk/da/nyheder/forskning-i-biodiversitet-faar-saltvandsindsproejtning-paa-trecifret-millionbeloeb/
https://nordeafonden.dk/nyheder/61-smaabyer-faar-penge-til-at-loefte-faellesskabet
https://nordeafonden.dk/nyheder/61-smaabyer-faar-penge-til-at-loefte-faellesskabet
https://veluxfoundations.dk/da/content/humanvidenskab-og-hands-know-how-skal-loese-samfundsudfordringer
https://veluxfoundations.dk/da/content/humanvidenskab-og-hands-know-how-skal-loese-samfundsudfordringer
https://www.seges.tv/video/64806663/multifunktionel-jordfordeling-trin
https://www.tvsyd.dk/nyheder/09-11-2020/1930/oprab-saet-udvalgte-landbrugsgarde-fri-til-eksperimentere?autoplay=1#player
https://www.tvsyd.dk/nyheder/09-11-2020/1930/oprab-saet-udvalgte-landbrugsgarde-fri-til-eksperimentere?autoplay=1#player
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9. november: Sæt udvalgte gårde fri til at udvikle modeller for fremtidens bæredygtige landbrug. Nationalparkfond 

Vadehavet, Esbjerg Kommune og Græsningsforeningen Nationalpark Vadehavet ønsker sammen med Anders Flens-

burg, ejer af Klimagården/Permeco at demonstrere, hvordan en multifunktionel landbrugsdrift kan sætte retning for bl.a. 

bæredygtig anvendelse af lavbundsarealer:  

Udfordringer og løsninger blev drøftet af arrangørerne og en række inviterede parter.  

- Anders Flensburg, Permeco/Projekt-Klimagården  

- Thor Gunnar Kofoed, viceformand for Landbrug & Fødevarer  

- Niels Laursen, formand for Sydvestjysk Landboforening  

- Søren Møller, formand for Fremtidens bæredygtige landskaber  

- Janne Liburd, formand for Nationalpark Vadehavet  

- Jesper Frost Rasmussen, borgmester i Esbjerg Kommune  

- Karen Sandrini, udvalgsformand for Plan og Miljø, Esbjerg Kommune 

 

11. november: Etabler et modelprogram for fremtidens bæredygtige landbrug i lavtliggende arealer. Altinget brin-

ger debatindlæg, hvor afsenderne peger på, at det nødvendige multifunktionelle screenings- og dokumentationsredskab 

er allerede udviklet i forbindelse med afprøvning af multifunktionel jordfordeling i konkrete pilotprojekter i Fremtidens bæ-

redygtige landskaber. > Lavbundsjorder skygger for pragmatiske og fremsynede løsninger 

Parterne bag debatindlægget er: 

Anders Flensburg (Direktør i Permeco) 

Søren Møller (Formand for Fremtidens bæredygtige landskaber) 

Niels Laursen (Formand for Sydvestjysk Landboforening) 

Jesper Frost Rasmussen (V, Borgmester i Esbjerg Kommune) 

Karen Sandrini (Udvalgsformand for Plan og Miljø i Esbjerg Kommune) 

Janne Liburd (Formand for Nationalpark Vadehavet) 

 

 
 

 

 

https://collectiveimpact.dk/~/media/collective%20impact/jordfordeling/seneste%20nyt/altinget%2011%20nov%202020%20debat%20lavbundsdiskussion%20skygger%20for%20pragmatiske%20og%20fremsynede%20løsninger.pdf?la=da
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25. november: Opråb om jordreform: "Der er forbavsende træghed i det politiske system på Christiansborg". Al-

tinget bringer en artikel om oplæg på KL’s Teknik og Miljø-konference. Søren Møller fra Collective Impact udtaler, at poli-

tikerne ikke rigtig har forstået behovet for at sikre værktøjer til en stor jordreform med fokus på multifunktionel jordforde-

ling. > Opråb om jordreform  

 

 

December 

 

Kommunikation 

 

2. december: KL foreslår en jordfond med fast placering på finansloven, tværgående og uafhængig af enkelte mini-

sterier. Danske landskaber skal bruges mere intelligent (kl.dk)   

 

5. december: Radio om multifunktionel jordfordeling. Radio4 sender radio om multifunktionel jordfordeling i natur-

programmet Vildspor. Forsker v. Aarhus Universitet Rasmus Ejrnæs er med projektleder i Mariagerfjord Kommune Ras-

mus Fuglsang Frederiksen på feltreportage ved Glenstrup Sø og Østerkær Bæk. Søren Møller, formand for Fremtidens 

bæredygtige landskaber, er med fra i studiet. https://www.facebook.com/groups/vildspor/permalink/736472786961428/ 

 

9. december: Sådan får vi en bæredygtig forvaltning af det åbne land. Indlæg på Altinget af Tom Heron, Direktør for 

bæredygtighed i Niras: ”En bæredygtig forvaltning af ressourcerne i det åbne land kræver partnerskaber mellem kommu-

ner, landbrug, skovbrug, Danmarks Naturfredningsforening, vidensinstitutioner, jægere, lystfiskere, ornitologer og en lang 

række andre foreninger og borgere med interesse i beskyttelse eller benyttelse i oplandene. Vi skal have gang i et ægte 

samarbejde baseret på bedste viden. For så bliver løsningerne balancerede, bedre og holdbare. 

> Sådan får vi en bæredygtig forvaltning af det åbne land 

 

 

  

https://collectiveimpact.dk/~/media/collective%20impact/jordfordeling/seneste%20nyt/altinget%2025%20nov%202020%20der%20er%20en%20forbavsende%20træghed%20i%20det%20politiske%20system%20på%20christiansborg.pdf?la=da
https://www.kl.dk/forsidenyheder/2020/december/danske-landskaber-skal-bruges-mere-intelligent/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2Fvildspor%2Fpermalink%2F736472786961428%2F&data=04%7C01%7Chgr%40collectiveimpact.dk%7C39a77f3669a34ae2398508d8979cd5a0%7C12fbd55760ec4413821e1104324e76e6%7C0%7C0%7C637426047143851829%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=fvailLrSsf1UAF2X8TAyVnO6yUpyMjCQcr0m8owVoTw%3D&reserved=0
https://collectiveimpact.dk/~/media/collective%20impact/jordfordeling/seneste%20nyt/altinget%209%20dec%202020%20sådan%20får%20vi%20en%20bæredygtig%20forvaltning%20af%20det%20åbne%20land.pdf?la=da
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Anbefalinger og analyser fra Klimarådet 
 

Oktober 2019: Klimarådets input til en ny dansk klimalov med globalt udsyn. Klimarådet anbefaler bl.a., at sek-

torstrategier skal koordineres og tænkes på tværs ud fra følgende argumentation:  

 

Sektorstrategier skal integreres i en samlet klimaplan. Der er en risiko for, at sektorstrategierne leder til silotænkning, 

hvor der kun ledes efter mulige tiltag inden for en given sektor, men muligheder for at reducere drivhusgasudlednin-

gerne kan også findes på tværs af sektorer. 

 

Koordinering på tværs af ministerierne er en god måde at forbedre koordineringen og integrationen af sektorstrategi-

erne. Hvis hvert enkelt fagministerie laver hver deres sektorstrategi, kan det være svært at få koordineret strategierne. 

Derfor kan der være behov for et organ, hvor strategierne diskuteres, og hvor flere ministerier bidrager til at lave sek-

torstrategierne. Ligeledes vil det være en fordel, hvis en given sektorstrategi fik input ikke blot fra virksomheder og 

aktører inden for sektoren, men også fra andre sektorer.  

 

Det er nødvendigt at sektorstrategierne ikke kun fokuserer på drivhusgaseffekter. Udfordringen med klimaforandrin-

gerne er en blandt flere, bedst eksemplificeret i FN’s bæredygtighedsmål. Derfor er det væsentligt, at når der vælges 

virkemidler og tiltag i sektorstrategierne, så skal man tænke på tværs af udfordringer og vurdere, hvordan en given 

strategi vil påvirke en lang række andre udfordringer, som fx målet om øget biodiversitet, bedre dyrevelfærd, beskyt-

telse af grundvandet eller lignende.  

 

Et konkret eksempel på, hvordan sektorstrategierne skal tænkes på tværs, men også fokuserer på andre problematik-

ker, er den måde, vi anvender vores areal på. Danmarks areal er begrænset, og derfor skal vi prioritere om arealet 

skal bruges til vindmøller, solceller, landbrugsproduktion, skov eller andet. Hvis man ikke tænker på tværs af udfor-

dringer kan man risikere at vælge løsninger for klimaet, som øger andre udfordringer, ligesom man kan forpasse til-

tag, som kan bidrage til løsningen af flere forskellige udfordringer. 

https://www.altinget.dk/misc/Klimar%C3%A5det%20-%20Anbefalinger%20til%20klimalov.pdf 
 

9. marts 2020: Kendte veje og nye spor til 70 procents reduktion. Retning og tiltag for de ti års klimaindsats i 

Danmark. Klimarådet peger på, at udtagning af jorder med højt organisk indhold bør indgå som en del af implemente-

ringssporet for kendte tiltag. 

  

I rapporten peger Klimarådet på, at når arealanvendelsen ændres, vil det være vigtigt at bidrage til andre samfunds-

gevinster end klima indgår i prioriteringerne. ”Omlægningen af landbrugsproduktionsarealer til andre formål vil kunne 

spille en central rolle i fremtidens indsats for at nå Danmarks klimamål, men måske i endnu højere grad i forhold til at 

nå en lang række andre miljømål. Beskyttelse af særligt sårbare miljøzoner, hensyn til grundvand og rekreative områ-

der, biodiversitet, etablering af større sammenhængende naturområder eller spredningskorridorer for dyr og planter er 

alle hensyn, der i flere situationer vil have en langt højere samfundsøkonomisk værdi end klimaeffekten. Det er derfor 

afgørende, at omlægningen af produktionsarealer ses som led i en samlet prioritering af brugen af de danske arealer, 

frem for som et isoleret virkemiddel til at nå en enkelt klimamålsætning”.  

https://www.klimaraadet.dk/da/rapporter/kendte-veje-og-nye-spor-til-70-procents-reduktion 

 

19. november 2020: Kulstofrige lavbundsjorder. Forslag til ny model for effektiv regulering og vådlægning. 

Klimarådet skriver, at ”vådlægning af kulstofrige lavbundsjorder er omgivet af stor kompleksitet, hvorfor et instrument, 

der giver incitament til vådlægning af kulstofrige lavbundsjorder, ikke bør stå alene, men skal kombineres med andre 

mekanismer til et samlet virkemiddel”.  

Klimarådet henviser til erfaringer fra Collective Impacts projekt ved Glenstrup Sø, der indikerer, ”at hvis man sammen-

vejer flere hensyn i forbindelse med en landskabelig omlægning, er det muligt at opnå samfundsøkonomisk overskud i 

forbindelse med vådlægning. Et nøgleelement i en sådan indsats er at arbejde med en multifunktionel tilgang til area-

lerne, hvor flere forskellige hensyn kan blive tilgodeset på de samme arealer. Det kan kræve, at man ser ud over de 

konkrete lavbundsarealer, og inddrager anvendelsen af omkringliggende arealer, både som led i jordbytte og som led 

i den generelle sammensætning af landskabet.” https://www.klimaraadet.dk/da/analyser/kulstofrige-lavbundsjorder 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.altinget.dk%2Fmisc%2FKlimar%25C3%25A5det%2520-%2520Anbefalinger%2520til%2520klimalov.pdf&data=02%7C01%7Chgr%40collectiveimpact.dk%7Cc67827c3904643e0efec08d74bd2118a%7C12fbd55760ec4413821e1104324e76e6%7C0%7C1%7C637061237925592966&sdata=dP1fnEfjFSD3UNKznisCbwp%2FbxDSXKHcCjM6xZKco5w%3D&reserved=0
https://www.klimaraadet.dk/da/rapporter/kendte-veje-og-nye-spor-til-70-procents-reduktion
https://www.klimaraadet.dk/da/analyser/kulstofrige-lavbundsjorder
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Multifunktionel jordfordeling; ansøgninger og nye pilotprojekter  

24 marts: Landbrugsstyrelsen udsender nyhed om, at fra 24. marts til 15. maj 2020 kan kommuner og Naturstyrelsen 

søge om at få gennemført en fri multifunktionel jordfordeling. https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/ny-pilotordning-for-

multifunktionel-jordfordeling-er-nu-aaben/?utm_campaign=ny-pilotordning-for-multifunktionel-jordfordeling-er-nu-

ben&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail 

 

20. maj: Overvældende interesse for multifunktionel jordfordeling. Landbrugsstyrelsen bringer nyhed om status 

for første ansøgningsrunde med frist d. 15. maj 2020: Den store interesse for multifunktionel jordfordeling viser os, at 

kommunerne og Naturstyrelsen kan se mulighederne i at sammentænke hensynet til naturen, vandmiljøet, klimaet, 

landbruget og det lokale friluftsliv. Vi er glade for, at så mange sætter handling bag ordene og søger. Vi har modtaget 

ansøgninger med forslag til projekter, som både kan give ny bynær skov, beskytte vores grundvand og skabe mere 

natur. https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/overvaeldende-interesse-for-multifunktionel-jordforde-

ling/?utm_campaign=overvldende-interesse-for-multifunktionel-jordfordeling&utm_me-

dium=email&utm_source=naer_nyhedsmail 

 

13. juli. Nu går de første multifunktionelle jordfordelingsprojekter i gang. Landbrugsstyrelsen bringer nyhed. ”De 

første tre projekter med multifunktionel jordfordeling kan nu starte op. I alt forventes det, at der kan blive omfordelt 

mere end 2.000 hektar gennem frivillige aftaler”.  https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/nu-gaar-de-foerste-multifunktio-

nelle-jordfordelingsprojekter-i-gang/ 

 

4. september: 600 mio. kr. udmøntes i ordning til udtagning af lavbundsarealer. Miljø- og Fødevareministeriet 

bringer pressemeddelelse om ny politisk aftale om en klima-lavbundsordning, der finansieres af sidste års finanslov-

bevilling på 2 mia. kr. frem mod 2030 til bl.a. udtagning af lavbundsarealer. Ansøgninger om tilskud til klima-lavbunds-

projekter, der har opnået samtykke eller betinget samtykke til fri jordfordeling efter reglerne i bekendtgørelsen om mul-

tifunktionel jordfordeling, prioriteres forud for andre ansøgninger. 600 mio. kroner skal over tre år forvandle marker til 

natur med klimaeffekt - Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (fvm.dk) 

 

15. september. Efter kæmpe interesse: Dobbelt så mange hektar kan få fri jordfordeling allerede i år. Land-

brugsstyrelsen bringer nyhed om, at kommuner og Naturstyrelsen igen kan søge Landbrugsstyrelsen om hjælp til at 

realisere multifunktionelle projekter, hvor hensyn til natur, vandmiljø, klima, landbrug og det lokale friluftsliv sammen-

tænkes. Første ansøgningsrunde viste sig så populær, at der fremrykkes midler til anden ansøgningsrunde, så puljen 

nu næsten fordobles. https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/efter-kaempe-interesse-dobbelt-saa-mange-hektar-kan-faa-

fri-jordfordeling-allerede-i-aar-1/ 

 

22. september. Erfaringsudveksling med de nye pilotprojekter under den multifunktionelle jordfordelingsfond 

Parterne i Collective Impact inviterer de nye projekter i Tønder, Svendborg og Viborg til et samarbejde med henblik på 

erfaringsudveksling på tværs af Collective Impact-pilotprojekterne om multifunktionel jordfordeling og pilotprojekterne 

under den statslige tilskudsordning. Etableringen af et samarbejde med de nye pilotprojekter er bl.a. udtryk for et øn-

ske om at kunne udfylde rollen som rådgivende udvalg for Den Multifunktionelle Jordforfordelingsfond aktivt og forbe-

rede anbefalinger til en jordreform, der vil være stærkt forankret i erfaringer fra lokale projekter. 

 

17. november: For anden gang i træk: Multifunktionel jordfordeling trækker ansøgninger på mere end det 

dobbelte areal. Landbrugsstyrelsen bringer nyhed: ”Vi ser en stor efterspørgsel på multifunktionel jordfordeling, der 

er med til at gentænke landskabet på en ny og smart måde. https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/for-anden-gang-i-

traek-multifunktionel-jordfordeling-traekker-ansoegninger-paa-mere-end-det-dobbelte-ar/ 

 

  

https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/ny-pilotordning-for-multifunktionel-jordfordeling-er-nu-aaben/?utm_campaign=ny-pilotordning-for-multifunktionel-jordfordeling-er-nu-ben&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail
https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/ny-pilotordning-for-multifunktionel-jordfordeling-er-nu-aaben/?utm_campaign=ny-pilotordning-for-multifunktionel-jordfordeling-er-nu-ben&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail
https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/ny-pilotordning-for-multifunktionel-jordfordeling-er-nu-aaben/?utm_campaign=ny-pilotordning-for-multifunktionel-jordfordeling-er-nu-ben&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail
https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/overvaeldende-interesse-for-multifunktionel-jordfordeling/?utm_campaign=overvldende-interesse-for-multifunktionel-jordfordeling&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail
https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/overvaeldende-interesse-for-multifunktionel-jordfordeling/?utm_campaign=overvldende-interesse-for-multifunktionel-jordfordeling&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail
https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/overvaeldende-interesse-for-multifunktionel-jordfordeling/?utm_campaign=overvldende-interesse-for-multifunktionel-jordfordeling&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail
https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/nu-gaar-de-foerste-multifunktionelle-jordfordelingsprojekter-i-gang/
https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/nu-gaar-de-foerste-multifunktionelle-jordfordelingsprojekter-i-gang/
https://fvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/600-mio-kroner-skal-over-tre-aar-forvandle-marker-til-natur-med-klimaeffekt/
https://fvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/600-mio-kroner-skal-over-tre-aar-forvandle-marker-til-natur-med-klimaeffekt/
https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/efter-kaempe-interesse-dobbelt-saa-mange-hektar-kan-faa-fri-jordfordeling-allerede-i-aar-1/
https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/efter-kaempe-interesse-dobbelt-saa-mange-hektar-kan-faa-fri-jordfordeling-allerede-i-aar-1/
https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/for-anden-gang-i-traek-multifunktionel-jordfordeling-traekker-ansoegninger-paa-mere-end-det-dobbelte-ar/
https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/for-anden-gang-i-traek-multifunktionel-jordfordeling-traekker-ansoegninger-paa-mere-end-det-dobbelte-ar/
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Politik og nye finanslovsbevillinger 
 

5. februar: Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer modtager deputation fra Collective Impact og Maria-

gerfjord Kommune om fremtidens bæredygtige landskaber. Formand Søren Møller og projektleder i Mariagerfjord 

Kommune Ramus Fuglsang Frederiksen fortalte om konkrete erfaringer fra pilotprojektet v. Glenstrup Sø i Mariager-

fjord Kommune og Collective Impact-parternes principper for en jordreform for fremtidens bæredygtige landskaber. 

Ved samme lejlighed inviteres udvalgsmedlemmerne til invitationen til en studietur til Glenstrup Sø. Til punktet er 

Miljø- og Fødevareudvalget også inviteret. https://www.ft.dk/samling/20191/udvda/ULØ/1630640/index.htm 

 

7. april: Collective Impact-parterne sender en fælles anbefaling til klima- og fødevareordførernes forhandling 

om udmøntning af finanslovsaftalens (2020) 200 millioner kroner årligt frem til 2030 til at understøtte natur-, vandmiljø- 

og klimamål bl.a. gennem udtag af kulstofrig landbrugsjord. Henvendelsen er en anbefaling om at tænke den Multi-

funktionelle Jordfordelingsfond på 150 mio. kr. sammen med de 200 mio. kr. til udtagning af kulstofholdige lavbunds-

jorde. 

> Henvendelse til Forhandlingskredsen 

 

28. april: L&F og KL sender fælles henvendelse til miljøminister Lea Wermelin ”Behov for at få rammerne på 

plads for klimatilpasning i og langs vandløbene": De skriver bl.a. ”Klimatilpasning skal eksplicit prioriteres i forbindelse 

med multifunktionel jordfordeling og lignende initiativer” https://www.altin-

get.dk/misc/200428%20til%20MIM%20om%20klimatilpasning%20i%20og%20langs%20vandl%C3%B8bene.pdf     

 

2. oktober: Tværgående anbefaling til klima-skovfond og udtagning af lavbundsjorder. Parterne i Fremtidens 

bæredygtige landskaber sender tværgående anbefaling til: 

- Forslag til Lov om Den Danske Klima-skovfond 

- Bekendtgørelse om udtagning af kulstofrige lavbundsjorder med henblik på genopretning af naturlig hydro-

logi (klima-lavbundsprojekter)  

 

Den Danske Klima-skovfond foreslås organiseret på en måde, som parterne finder, vil være et godt afsæt for at skabe 

konstruktive samarbejder, udnytte synergieffekter i landskabet, tiltrække supplerende finansiering og skabe positiv 

interesse blandt lodsejere. Organiseringen er et godt bud på, hvordan offentlige bevillinger kan skabe bedre værdi i 

samspil med private investeringer i klimaløsninger.    

Der er foreløbigt truffet beslutning om udmøntningen af 600 mio. kr. ud af den samlede bevilling på 2 mia. kr. frem 

mod 2030 til udtagning af lavbundsarealer.  

Collective Impact-parterne anbefaler, at der allerede nu træffes politisk beslutning om, at det resterende beløb på 1,4 

mia. kr. for perioden 2023-2030 lægges over i Klima-skovfonden, der også har som formål at udtage lavbundsarealer. 

Dermed etableres en Jord-, Klima- og Skovfond med en statslig startbevilling på 1,5 mia. kr. Det vil være et væsentligt 

skridt mod regeringens lovede jordreform. 

 

5. november: Radikale Venstre ønsker 1 mia. kr. Jordens fond i finanslovsudspil. 

Jordens fond og udtagning af klimaskadelige jorde (1 mia. kr.). ”Vi vil udtage en tredjedel af det nuværende land-

brugsareal inden 2050, og vi vil starte med de sårbare, lavtliggende landbrugsjorde, som har den største klimaeffekt. 

Vi afsætter 1 mia. kr. til formålet i årene fremover og lægger pengene i en fond, der gennem opkøb, ombytning og an-

dre greb skal realisere målet om at reducere CO2-udledningen fra danske jorde med 3 mio. ton. Men fondens mål 

skal være bredere end det. Den skal sikre en sammenhængende strategi og indsats i forhold til at få klima-, miljø- og 

naturhensyn ind i anvendelse af arealerne i Danmark. Hvis vi startede forfra, ville vi ikke indrette arealet, som det er i 

dag. Vi ville ikke have landbrug på klimaskadelige arealer. Vi ville have mere natur og flere skove. Måden, vi bruger 

den danske jord på, giver ikke mening. Det skal vi ændre”. https://www.radikale.dk/system/files/Dokumenter/rvfl21.pdf 

(side 8) 

 

https://www.ft.dk/samling/20191/udvda/ULØ/1630640/index.htm
https://collectiveimpact.dk/~/media/collective%20impact/jordfordeling/faelles%20anbefalinger/20200417%20anbefaling%20til%20synergi%20mellem%20puljer_forhandlingskredsen.pdf?la=da
https://www.altinget.dk/misc/200428%20til%20MIM%20om%20klimatilpasning%20i%20og%20langs%20vandl%C3%B8bene.pdf
https://www.altinget.dk/misc/200428%20til%20MIM%20om%20klimatilpasning%20i%20og%20langs%20vandl%C3%B8bene.pdf
https://www.radikale.dk/system/files/Dokumenter/rvfl21.pdf
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Politik og nye finanslovsbevillinger - fortsat 
 

5. november: Regeringen på vej med et samlet miljø- og klimaudspil for landbruget. Regeringen fremlægger i 

nærmeste fremtid et landbrugsudspil, der vil tænke indsatsen for et bedre vandmiljø, mere natur og færre klimagasser 

sammen. På Landbrug & Fødevarers delegeretmøde i Herning løftede ministre i videotaler lidt om tankerne bag ud-

spillet. Regeringen vil "tænke flere indsatser sammen", så indsatsen for et bedre vandmiljø, mere natur og færre kli-

magasser kan spille sammen, fortalte miljøminister Lea Wermelin. “I det landbrugsudspil (…) har vi derfor også vand-

miljøet og kvælstofudledningerne med. Her er vi interesserede i at finde gode løsninger, der er effektive, langsigtede 

og holdbare, så I kender rammebetingelserne mange år ud i tiden og kan planlægge efter det,” lød det fra miljømini-

steren. Gengivet i artikel på Altinget d. 5. november.  

 

9. november: Regeringen udskyder udspil om landbrugets bidrag til grøn omstilling til næste år. Altingets om-

taler budskaber på finansminister Nicolaj Wammens pressemøde. ”Mandag formiddag præsenterede finansminister 

Nicolai Wammen (S) en række nye forslag til initiativer, der skal modvirke coronakrisen i dansk økonomi. Men han 

gav også en oplysning, som formentlig får øjenbrynene til at løfte sig hos aktører inden for landbrug og grøn omstil-

ling. For regeringen udskyder det landbrugsudspil, som ellers var varslet til at komme her i november, til det nye år.”  

https://www.altinget.dk/miljoe/artikel/regeringen-udskyder-udspil-om-landbrugets-bidrag-til-groen-omstilling-til-naeste-

aar 

 

4. december: Aftale om en natur- og biodiversitetspakke. Aftalen sikrer 888 millioner kr. i 2021-2024 til at forbedre 

biodiversiteten i Danmark. Bag aftalen står regeringen, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet. Danskerne 

kan blandt andet se frem til etablering af skønsmæssigt yderligere 13 naturnationalparker og endnu mere urørt skov. 

Samlet set slippes naturen fri på et areal, som er omkring dobbelt så stort som Langeland. : Ny natur – og biodiversi-

tetspakke klar: Historisk løft til dansk natur - Miljø- og Fødevareministeriet (mfvm.dk) 

 

6. december: Regeringen indgår finanslovlovsaftale for 2021 med flere penge til udtagning af lavbundsjord. 

Finanslovsaftalen for 2021 indeholder 660 mio. kr. til udtagning af lavbundsarealer i perioden 2021-2024. Regeringen 

skønner, at der med de afsatte midler kan udtages ca. 5.000 hektar landbrugsjorder, hvilket skønnes at bidrage med 

en samlet klimaeffekt på knap 75.000 tons CO2e i 2030. Af teksten fremgår det også, at der vil blive kigget yderligere 

på området i forbindelse med regeringens klimaudspil på landbrugsområdet, der ventes at blive lagt frem inden for et 

par måneder. På finansloven 2020 blev der afsat 2 mia. kr. til at udtage lavbundsjord i perioden 2020-2029. Dermed 

forventer regeringen nu at kunne udtage 20.000 hektar for de beløb, som er afsat på finansloven i 2020 og 2021. Det 

er langt fra de 100.000 hektar, som Landbrug & Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening og en række andre har 

som pejlemærke. https://fm.dk/media/18309/faktaark_opfoelgning-paa-klimapartnerskabernes-anbefalinger.pdf  

 
 

 

 

 

 

https://www.altinget.dk/miljoe/artikel/regeringen-udskyder-udspil-om-landbrugets-bidrag-til-groen-omstilling-til-naeste-aar
https://www.altinget.dk/miljoe/artikel/regeringen-udskyder-udspil-om-landbrugets-bidrag-til-groen-omstilling-til-naeste-aar
https://mfvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/ny-natur-og-biodiversitetspakke-klar-historisk-loeft-til-dansk-natur/?utm_campaign=ny-natur--og-biodiversitetspakke-klar-historisk-lft-til-dansk-natur&utm_medium=email&utm_source=fvm_nyhedsmail
https://mfvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/ny-natur-og-biodiversitetspakke-klar-historisk-loeft-til-dansk-natur/?utm_campaign=ny-natur--og-biodiversitetspakke-klar-historisk-lft-til-dansk-natur&utm_medium=email&utm_source=fvm_nyhedsmail
https://fm.dk/media/18309/faktaark_opfoelgning-paa-klimapartnerskabernes-anbefalinger.pdf

