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RESUME
Collective Impact / Det åbne land som dobbelt ressource har gennemført tre pilotprojekter om
multifunktionel jordfordeling. Orbicon har udført planlægningen og forhandlingen af de tre projekter.
Opgaven har været at afsøge, i hvilket omfang det er muligt at opnå forskellige typer areal relaterede
planmål i det åbne land med jordfordeling som redskab i gennemførelsen. Nedstående resume
sammenfatter de vigtigste emner i erfaringer og vurderinger, som er uddybet i notatet.

Afsnit 2: Collective Impact metode, kontekst og begreber.
Med udgangspunkt i Collective Impact (herefter forkortet ”CI”) vision om multifunktionel jordfordeling
præciseres begreberne i projektformulering og gennemførelse af jordfordeling.
Projektet er de arealrelaterede mål for ændring af ejerforhold og arealanvendelse, der er opstillet for et
indsatsområde. Jordfordeling er det værktøj, som gennemfører de arealrelaterede forandringer i et
indsatsområde. Mao: Projektet er indholdet af forandringerne. Jordfordelingen er fremgangsmåden ved
gennemførelsen. Det uddybes, hvorledes planprocessen i et vist omfang fortsætter under
jordfordelingsforhandlingen.
Mobilitet betyder jordfordelingens omfang af ”bevægelse”, dvs. arealer, som handles, arealer, som
omformes i ny geometri, og arealer, hvor arealanvendelsen ændres; alt sammen i varianter og til fremme af
projektets opstillede mål. Jordfordelingens mobilitet afhænger i vidt omfang af puljejord, dvs. areal som
sælges ind i jordfordelingen, og som herefter er til rådighed til videresalg i den samme jordfordeling. De
forhold, som betinger mobiliteten, sætter loftet over jordfordelingens muligheder for at bidrage til de
opstillede målsætninger.

Afsnit 3.1: Resultater, omfang og emner.
Ringkøbing – Skjern: Jordfordelingen havde skæringsdag d. 1. marts 2018, og der blev omlagt 29,21 ha. På
Lønborg Hede erhvervede Naturstyrelsen en enkelt parcel, og arealet skal inddrages i Styrelsens samlede
naturområde. Den sælgende lodsejer erhvervede erstatningsjord tættere på hovedejendommen og har
således opnået en forbedret arrondering. Naturstyrelsen erhvervede ligeledes ca. 18 ha landbrugsjord, der
kan indgå i fremtidige forhandlinger om øvrige arealer på heden.
Skive: I jordfordelingen blev der omlagt 78.53 ha. Jordfordelingen havde skæringsdag d. 1. april 2018. Det
multifunktionelle udbytte opnås ved flere tiltag. Der sikres areal på 9,1 ha til skovrejsning. Ved Hald by
udlægges areal til stiforbindelse, som sikrer en rekreativ forbindelse mellem Hald by og Ørslev Kloster skov.
Vest for Hald udlægges stiforbindelse, som forbinder byen med vej mod vest. Ved Bruddal Bakker blev der
indgået aftale om ekstensivering af 2,9 ha, hvorved der etableres sammenhæng med eksisterende
beskyttet natur. Herudover opnår en række landbrugsejendomme supplering og bedre arrondering.
Jammerbugt: Jordfordelingen havde skæringsdag d. 01 februar 2018. Der blev omlagt i alt 102,90 ha. I Klim
Klitplantage blev der i jordfordelingen købt to parceller. Den ene blev solgt som del af en projektaftale om
ekstensivering af ca. 49 ha. Den anden blev købt af Jammerbugt kommune, som herefter etablerer
stiforbindelse gennem parcellen og et udsigtspunkt. I landbrugsområdet syd for Klim Klitplantage blev der
opnået arronderingsforbedringer, som optimerer landbrugsdriften ved samling af areal nær bedrifternes
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bygninger, og som reducerer landbrugstrafik på offentlig vej. Netto sælgere har herved tilpasset deres
ejendom til mindre areal; i nogle tilfælde som forberedelse til senere salg.

Afsnit 3.2: Begrænsninger i mobilitet.
Strukturudviklingen har ændret vilkårene for jordfordeling, og dette erfares i CI projekterne. De senere
års koncentration af ejerforhold har i et vist omfang reduceret bedrifternes behov for jordfordeling. Den
nye udfordring er, at de større bedrifter ofte har fragmentation over et større geografisk område og
arealerne, som de vil være interesseret i at omlægge, er større end tidlige.
Det er et aspekt af strukturudviklingen at også produktionsbygningerne er store. Store
produktionsbygninger kan være vanskelige at sælge videre i jordfordeling, især hvis bygningerne er af ældre
dato og vil kræve modernisering eller måske snarere bør nedrives.
Mobilitet begrænses i visse tilfælde af hensyn til skat, pension og forrentning. CI projekterne har flere
eksempler på, at ejere, som ikke længere selv driver jorden, alligevel beslutter ikke at sælge, fordi de har en
bedre forrentning ved fortsat at leje jorden ud end ved at sælge.
Tung gæld begrænser mobiliteten. I kølvandet på finanskrisen er en del ejendomme hårdt belånt og har
ikke likviditet til at nettokøbe. De kan i praksis heller ikke nettosælge. En kritisk hårdt belånt ejendom kan
derfor kun deltage i jordfordelingen, hvis der findes en såkaldt ”0-løsning”, dvs. en løsning, hvor prisen for
solgt areal = prisen for købt areal.
Nærhed til beskyttet natur kan komplicere miljøgodkendelser. Landmænd er derfor ofte som
udgangspunkt skeptiske overfor etablering af nye naturområder i deres lokalområde. Ikke fordi de ikke
ønsker natur, men fordi det komplicerer ændringer i bedrifterne. Problemet er, at nærhed til beskyttet
natur – uanset ejerforhold - kan være begrænsning ved kommende miljøgodkendelser.
Særlige forhold kan betinge, at ejere ikke ønsker at deltage i jordfordeling. Emner erfaret i CI projekterne
omfatter: Attraktive frijordsparceller med kronvildt- og sneppejagt. Muligheder for vindmøller. Skepsis
overfor jordfordeling begrundet i tidligere erfaringer. Diverse andre forhold kan betinge, at en ejer ikke
ønsker at deltage eller foretrækker at udskyde ejendomsforandringer til senere.

Afsnit 3.3: Erfaring organisatoriske forhold.
CI projekterne har haft et anderledes procesforløb end de projekttyper, hvor jordfordeling almindeligvis
anvendes. Hvor det almindelige forløb aktiverer jordfordeling i realiseringsfasen, har CI projekterne indledt
jordfordeling som den første fase; dvs. uden et detailprojekt som udgangspunkt. Som konsekvens heraf
måtte kommunens projektleder behandle de multifunktionelle tiltag gennem den klassiske projektcyklus
parallelt med jordfordelingsforhandlingen og inden for jordfordelingens tidstermin. Dette viste sig muligt
med dedikeret indsats fra projektlederne.
En generel erfaring fra CI projekterne er, at man må konkretisere målsætningerne i et indsatsområde
inden man indleder en jordfordeling. En fremtidig, multifunktionel reform vil bestå af en kombination af
indsatser, som må forventes at have forskellige stadier af konkretisering, projektering og finansiering. En

4

Collective Impact – Erfaringer fra tre demonstrationsjordfordelinger
taktisk overvejelse kan være at absorbere denne forskydning mellem tiltag ved at planlægge en sekvens af
jordfordelinger.
Risikostyring er nøglen til den tilpasningsevne, som er nødvendig for aftalebaseret jordfordeling.
Jordfordeling som projekttype er udsat for ekstremt omfang af eksterne beslutningstagere. Planlægningen i
en jordfordeling skal derfor fortløbende kunne tilpasse løsningerne, efterhånden som afklaring viser sig for
hver lodsejer, og projektet i denne proces erfarer nye forhold i virkeligheden. Denne risikostyring bygger på
en kombination af jordfondsfunktionen, projekttilpasning, finansiering af procestab og mulighed for
fasning. Herved opsamler projektet erfaring og gennemførelsen bliver en læreproces.
Indgåelse af en aftale i jordfordeling er en sårbar proces med en række beslutningspunkter, som hver kan
blokere for løsning eller kræve ny forhandling. Det er beslutninger for den enkelte lodsejer, det er
beslutninger, hvor der skal opnås enighed mellem to eller flere lodsejere, og der er beslutninger hos
myndigheder og bank og kreditinstitutioner. Aftalebaseret jordfordeling er derfor udsat for særlige risici i
omfang, tid og ressourceforbrug, og jordfordelingens resulterende udbytte kendes først til aller sidst.
Prisen for flest mulige aftaler i en aftalebaseret jordfordeling er en kombination af forsinkelse og
projekttilpasning. Der er den pudsighed ved præferencer i en jordfordeling, at lodsejerne egentlige ikke
kender dem, når jordfordelingen indledes. Det er først, når en lodsejer forelægges konkrete scenarier som
har vist sig mulige, at han/hun kan mærke, hvad de reelt er indstillet på at gå med i. Og de kan skifte
holdning i processen.
Synergi mellem projekter forudsætter koordineret gennemførelse. Vanskeligheden ved samtidig
realisering af flere arealrelaterede projekter inden for samme indsatsområde ligger i, at de har forskellig
finansiering og forskellig tidshorisont for realisering, og hver sin bygherre og projektleder. Hvor synergi
fremmer projekternes og projektholdernes troværdighed og styrker den gensidige tillid bland de
involverede borgere ved resultater og samarbejde – da fører det modsatte til skuffelse, irritation og
generelt tab af troværdighed for de udførende instanser.
Jo mere sammensat multifunktionalitet - des mere kompleks projektledelsen. Projektlederen har det
overordnede ansvar for gennemførelsen af de multifunktionelle projektformål. Projektlederen har ansvar
for uddelegering til og samarbejdet mellem de øvrige aktører. Erfaringen fra CI projekterne viser på hver
deres måde, at jo flere multifunktionelle formål, des mere kompleks bliver projektlederens opgave med at
koordinere gennemførelse af indsatserne og sikre synergi ved koordineret gennemførelse af parallelle
projekter.
Det vil kræv en særlig indsats at fastholde og udvikle den særlige kombination af faglige kompetencer,
som jordfordeling forudsætter. Man er i Danmark vant til, at der er faglig kapacitet til at gennemføre
jordfordeling. Man ikke uden videre regne med at denne kapacitet også er til rådighed i fremtiden. Visionen
om landsdækkende multifunktionel jordfordeling implicerer en særlig opgave med at sikre
fremgangsmådens kompetencer.

Afsnit 4: Rammer for jordfordeling.
De økonomiske rammer for jordfordeling er mærkbart anderledes sammenlignet med tiden før og frem
til finanskrisen. I perioden før 2008 var der en gennemgående tendens til prisstigning på jord. Det betød, at
købere i projekt jordfordeling i de fleste tilfælde kunne finansiere nettokøb af jord. For projekter kunne
tidligt køb af puljejord betyde en gevinst for projektets økonomi. Da finanskrisen indtraf hen over efteråret
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2008 kunne landmændene kunne ikke mere stille garanti for nettokøb af bedre beliggende erstatningsjord
ved en hurtig konsultation med deres bank, og et areal relateret projekt kan ikke længere påregne at tjene
på tidligt erhvervet puljejord.
En konkursramt eller hårdt overbelånt ejendom skal igennem en tvangsauktion, inden den kan deltage i
jordfordeling. Kreditinstitutionernes konkurs boer udgør en mulig, ny form for jordfond. Spørgsmålet for
fremtidig jordfordeling er, om panthaverne kan se interesse i at sælge i jordfordeling?
Med introduktion af forkøbsret i stedet for engangserstatning er incitamenterne i EU med finansierede
projekter mindre attraktive. I forhold til tidligere mulighed for engangserstatning skærper de nuværende
incitamenter kravet til likviditet og placerer risici på lodsejerens side. Erfaringen er, at det med
incitamentstrukturen med fastholdelse, salg og forkøbsret er blevet vanskeligere at sikre aftaler med alle
berørte lodsejere, som vand-relaterede projekter kræver.

Afsnit 5: Diskussion.
CI vision om multifunktionel jordfordeling lægger op til et skift fra en fragmenteret til et integreret
koncept for jordfordeling. CI visionen om en multifunktionel reform proces lægger op til et skift fra den
fragmenterede, danske reform tradition til en mere koordineret tilgang; en ”integreret” reform i det åbne
land. Den multifunktionelle tilgang tager udgangspunkt i et indsatsområde og de areal relaterede indsatser
eller projekter, som er planlagt og initieret her; – stadig med jordfordeling som det centrale redskab i
gennemførelsen.
Multifunktionel jordfordeling kræver et større omfang af koordinering og projektledelse.
Multifunktionelle reform tiltag i et indsatsområde vil bestå af en vifte af tiltag, hvoraf nogle udgår fra
overordnet planlægning, inkl. EU og initiativer, og andre udspringer fra initiativ af lokalsamfundet.
Udfordring vil være at koordinere beslutningsprocedurer, finansiering, og tidsplan for de enkelte indsatser
eller projekter. De mange afskygninger heraf indikeres af erfaringerne i CI projekterne.
Integreret jordfordeling vil kræve en stærk buffer kapacitet. Implikationen af CI visionen om markant
volumen i fremtidig jordfordeling er, at volumen af parametrene i risikostyringen vil være tilsvarende
større, og at der må etableres en stærk buffer kapacitet, som kan sikre fremdriften og ikke lade mindre
emner blokere.
Integreret reform vil blive gennemført både ved kombination af aftale og ekspropriation. Man kan ikke
forvente, at alle tiltag vil kunne gennemføres ved aftale med alle berørte lodsejere og parter. Nogle
indsatser er initieret ved overordnet planlægning og centrale beslutninger og har hjemmel til
ekspropriation.
Der er ikke nogen principiel modsætning mellem ”good goverance” og ekspropriation. Det afgørende er,
at indgrebet er samfundsmæssigt nødvendigt, almindeligt velbegrundet og at ekspropriationen
gennemføres på en måde, hvor berørte parter er inddraget og deres ønsker tilgodeset; - så vidt det er
teknisk muligt.
Jordfordelingsforhandling anvendes i ekspropriation til motorveje. Fremgangsmåden ved ekspropriation
til motorveje er et eksempel på anvendelse af jordfordelingens forhandlingsprincip. Jordfordelingsfasen har
yderligere den funktion at informere de berørte ejere om proceduren i ekspropriation, så de er bedre
forberedt til den endelige ekspropriationsforretning.
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Ekspropriation har det særlige incitament, at erstatningen er fritaget for ejendomsavancebeskatning. Der
kan således være en skattemæssig fordel i at afstå et berørt areal, når projektet som udgangspunkt kan
ekspropriere, og aftaler indgås under ”ekspropriationslignende vilkår”. Dette efterspørges ofte af lodsejere
og deres rådgivere.
Eksempel, Aars omfartsvej: Ekspropriation, aftaler, multifunktionalitet. Jordfordelingen i forbindelse med
Aars Omfartsvej er et eksempel på en realiseret, multifunktionel jordfordeling, hvor det primære formål –
omfartsvejen – var lokomotivet, der trak jordfordelingen, men hvor adskillige multifunktionelle tiltag fik
plads og blev inddraget i løbet af processen.
Ekspropriation kan være aspekt af ”New Modes of Governance” (NMG). NMG konceptet ræsonnerer ud
fra den præmis, at det er politikker, som staten som udgangspunkt kan gennemføre, hvis den vil. I stedet
ønsker man en proces med samarbejde og ressource bidrag; en proces som dog finder sted ”i skyggen af”,
at staten ellers kan gennemtvinge og håndhæve politikkerne selv. Dvs. at der indgås aftale under
”ekspropriationslignende vilkår”.
Multifunktionel jordfordeling vil kræve en bredt sammensat incitament struktur. Det sidste afsnit nævner
kort 8 aspekter til videre overvejelse:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Incitamentet med gratis transaktionsomkostninger må fastholdes.
Incitament strukturen i EU medfinansierede jordfordelingsprojekter bør revurderes.
Engangserstatning må søges sikret ved national finansiering.
Skatte incitamentet ved ekspropriation må søges udnyttet.
Kreditinstitutionernes konkurs boer som mulig, ny form for jordfond bør undersøges.
Multifunktionel jordfordeling må sikres mulighed for de nødvendige strategiske jordkøb.
Multifunktionel jordfordeling må sikres et bredt mandat til risikostyring.
Udvikling af koncept for multifunktionel jordfordeling bør inddrage international erfaring.

7

Collective Impact – Erfaringer fra tre demonstrationsjordfordelinger

1. Introduktion og baggrund
Collective Impact / Det åbne land som dobbelt ressource har gennemført tre pilotprojekter om
multifunktionel jordfordeling. Orbicon har udført planlægningen og forhandlingen af de tre projekter. Dette
notat opsummerer erfaringer fra gennemførelsen af de tre pilot projekter.
CoIlective Impact (CI) visionen om en multifunktionel reform proces lægger op til et skift fra den
fragmenterede, danske reform tradition til en mere koordineret tilgang; en ”integreret” reform i det åbne
land. Den multifunktionelle tilgang tager udgangspunkt i et indsatsområde og de areal relaterede indsatser
eller projekter, som er planlagt og initieret her; – stadig med jordfordeling som det centrale redskab i
gennemførelsen.
På denne baggrund har det i CI projekterne være opgaven at afsøge, i hvilket omfang det er muligt at opnå
flere målsætninger i det åbne land med jordfordeling i kombination med andre kommunale initiativer.
Jordfordelingens koncept har været, at omlægninger i form af køb og salg indgås som frivillige aftaler
mellem parterne med det incitament, at projektet betaler de almindelige handelsomkostninger. Omend de
umiddelbare resultater i omlagt hektar kan forekomme beskedne, har projekterne indhøstet et bredt
spektrum af erfaringer, som vil indgå i videre udvikling af multifunktionel jordfordeling.
Notatets hensigt er at opsummere erfaringerne fra demonstrationsprojekterne og belyse forudsætninger
og rammer for gennemførelse af multifunktionelle reform i det åbne land med jordfordeling som det
centrale redskab i realiseringen. Notatet har derfor særligt fokus på forudsigelige vanskeligheder og
barrierer, som de tre projekter har mødt, og som gennemførelsen i større skala forventes at skulle
håndtere. Notatet bygger på tidligere, mere detaljerede redegørelser på statusmøder i projektforløbet.
Notatet inddrager endvidere erfaringer fra ejendomsmæssige forundersøgelser og jordfordelinger i
forbindelse med vådområde- og lavbundsprojekter.

Notatet har følgende afsnit:
Afsnit 2 giver oversigt over visionen bag Collective Impact og præciserer nogle få begreber, som relaterer til
jordfordeling og planlægning. Hensigten er at skærpe sondringen mellem projektformulering og
jordfordelingen som fremgangsmåden ved gennemførelsen. De ofte brugte termer ”mobilitet” og
”puljejord” defineres.
Afsnit 3 resumerer de konkrete resultater i form af omlagte arealer og multifunktionelle udbytte i hver af
de tre projekter. Erfaringerne fra projekterne beskrives herefter under to generelle emner: Forhold, som
påvirker mobiliteten, og organisatoriske forhold, som betinger jordfordelingens omfang og udbytte. Særligt
fokus er på kompleksiteten i en aftalebaseret jordfordeling, risikostyring og projektledelse.
Afsnit 4 belyser de generelle rammer for jordfordeling på baggrund af erfaring i CI projekterne og inddrager
også erfaringer fra ejendomsmæssige forundersøgelser og jordfordelinger i forbindelse med vådområde- og
lavbundsprojekter. Fokus er på skiftet i økonomiske rammer for landbruget som konsekvens af
finanskrisen, hvilket også har økonomiske konsekvenser for areal relaterede projekter. Relateret hertil
belyses emnet med overbelånte ejendomme og deres begrænsede råderum i jordfordeling. Endeligt
beskrives ændringen i incitament struktur i EU medfinansierede projekter, især vådområdeprojekter og
lavbundsprojekter, hvor vi argumenterer, at incitamenterne er blevet mindre attraktive. Budskabet er, at
som konsekvens af disse forhold i kombination er det er blevet vanskeligere at opnå frivillige aftaler med
alle berørte lodsejere.
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Afsnit 5 diskuterer i hvilket omfang rammerne for jordfordeling har ændret sig og må forventes at ændre
sig i de kommende år, og hvilke tilpasninger i fremgangsmåde i jordfordeling, de ændrede rammer kræver.
Således fremadrettet diskuterer afsnittet forudsætningerne for, at jordfordeling kan være det centrale
redskab i gennemførelsen af multifunktionel jordfordeling i fremtiden.
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2. Collective Impact metoden: Kontekst og begreber
Med udgangspunkt i CI visionen om multifunktionel jordfordeling præciseres begreberne i
projektformulering og gennemførelse af jordfordeling.

2.1 CI vision og metode
Collective Impact-parterne i Det åbne land som dobbelt ressource har vedtaget en fælles vision og mission,
der sætter fælles retning for det videre arbejde:

Reference. Collective Impact Det åbne land som dobbelt ressource. Status og perspektiver. Bilag 3, til
fællesmøde, Skive, d. 6. december 2017, s. 4.

Forskerne har udarbejdet metode for planproces og projektformulering:

Reference: Første udkast til rapport om synergi og begrænsning imellem 25 effektmålepunkter for
multifunktionel jordfordeling. Af Johansen, P.H., Kronvang, B., Præstholm, P., Ejrnæs, R., Schou, J.S. og
Olsen, J.V, s.2.
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Forskernes fokus er planprocessen med kobling af parametrene, vurdering af konsekvenser, vekselvirkning
mellem tiltagene, og aktørernes aktive deltagelse med forventning om, at modellen kan fungere som
ramme for diverse aktørers medvirken i projektformulering for et indsats område. Se også artiklen
Johansen et.al. 2018 i Land Use Policy.

2.2 Projekt og jordfordeling
Dette afsnit præciserer begreber i feltet med planlægning og jordfordeling. Der er et vist mål af
overlapning, idet den forhandlingsbaserede jordfordeling giver mulighed for at justere den endelige
projektudformning til individuelle ønsker og særlige forhold, som først erfares under
jordfordelingsforhandlingen.
Projektet er de arealrelaterede mål for ændring af ejerforhold og arealanvendelse, der er opstillet for et
indsatsområde. Det kan være mål, som er fremkommet i forløbet af en lokal plan proces med initiativ af
lokalsamfund og faciliteret af kommunen (Jf. forskergruppens metode). Det kan også være areal relaterede
reform tiltag, som udgår fra overordnet planlægning, som for eksempel infrastruktur projekter og
grundvandsbeskyttelse. I vådområdeprojekter er reduktion af udledning af næringsstoffer en del af
gennemførelsen af EU´s vandrammedirektiv.
Jordfordeling er det værktøj, som gennemfører de arealrelaterede forandringer i et indsatsområde. Det
sker ved, at nogle ejere indgår aftale om at sælge deres berørte areal eller eventuelt hele ejendommen,
eller indgå aftale om et specifikt indgreb eller særlig ændring af arealanvendelsen på deres ejendom mod
erstatning og ofte kombineret med køb af et andet areal. Disse aftaleelementer viser sig i alle mulige
kombinationer og vedrører mere eller mindre omfattende forandringer.
Kort sagt: Projektet er indholdet af forandringerne. Jordfordelingen er fremgangsmåden ved
gennemførelsen. Det uddybes nedenfor i afsnit 3.3.3, hvorledes planprocessen i et vist omfang fortsætter
under jordfordelingsforhandlingen.

2.3 Mobilitet og puljejord
Mobilitet er en afgørende parameter i en jordfordeling, og mobilitet afhænger af puljejord.
Mobilitet betyder jordfordelingens omfang af ”bevægelse”, dvs. arealer, som handles, arealer, som
omformes i ny geometri, og arealer, hvor arealanvendelsen ændres; alt sammen i varianter og til fremme af
projektets opstillede mål.
Jordfordelingens mobilitet afhænger i vidt omfang af puljejord, dvs. areal som sælges ind i jordfordelingen,
og som herefter er til rådighed til videresalg i den samme jordfordeling. Hvis således solgt areal ligger i et
projektområde, hvor hensigten er at ændre arealanvendelsen, kan vilkår for fremtidig anvendelse limes på
arealet, og det kan sælges videre i jordfordelingen til en lavere pris til en ny ejer. Hvis arealet ikke er berørt
af rådighedsindskrænkninger eller andre projekttiltag, kan det sælges videre som erstatningsjord, dvs. hel
eller delvist kompensation for et indgreb, eller det kan købes af en anden landbrugsejendom, hvorved
jordfordelingen har formidlet et skifte fra en bedrift til en anden og typisk med bedre arrondering.
Sammenfattende: Potentialet i jordfordeling ligger i at gennemføre forandringer via køb og salg af arealer i
indsatsområdet. De forhold, som betinger mobiliteten, sætter loftet over jordfordelingens muligheder for
at bidrage til de opstillede målsætninger. Det erfarer man hen gennem jordfordelings forhandlingen, når
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det viser sig, hvor meget puljejord, der kommer frem. Se mere herom i afsnit on 3.3.4 om
beslutningspunkter og risici.
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3. Resultater og erfaringer
Afsnittet opsummerer erfaringer under to generelle overskrifter; den ene mobilitet den anden
organisatoriske forhold. Afsnittet indleder med et resume af forløb, resultater og udbytte af hver af de tre
CI projekter. Herefter er fokus på barrierer, vanskeligheder eller særlige vilkår, som aftalebaseret
jordfordeling gennemføres under, og hvorledes disse givne rammer for jordfordeling er ændrede over de
senere år.

3.1 Resultater, omfang og emner: Resume
Afsnittet indledes med et resume af forløb samt resultat af de tre projekter. Erfaringerne fra projekterne
beskrives herefter under to generelle emner: Forhold, som påvirker mobiliteten, og organisatoriske forhold,
som betinger jordfordelingens omfang og udbytte.

3.1.1 Resume CI projekt Ringkøbing – Skjern kommune:
Jordfordelingen havde skæringsdag d. 1. marts 2018, der var 6 deltagende ejendomme, der blev omlagt
29,21 ha med samlet værdi 3.314.516 kr. På Lønborg Hede erhvervede Naturstyrelsen en enkelt parcel, og
arealet skal inddrages i styrelsens samlede naturområde. Den sælgende lodsejer erhvervede
erstatningsjord tættere på hovedejendommen og har således opnået en forbedret arrondering.
Naturstyrelsen erhvervede ligeledes ca. 18 ha landbrugsjord, der kan indgå i fremtidige forhandlinger om
øvrige arealer på heden.

3.1.2 Resume CI projekt Skive kommune:
Skive kommune har ved projektets formulering defineret området Nordfjends som fokus område i lyset af
områdets potentiale for landsbyudvikling, skovrejsning, øget biodiversitet og rekreative muligheder. Det er
endvidere prioriteret, at optimere landbrugsbedrifterne arrondering i det tilstødende landbrugsområde.
Det multifunktionelle udbytte opnås ved flere tiltag. Ved Hald by erhverver Skive kommune et areal på 9,1
ha med henblik skovrejsning. Umiddelbart syd for Hald by er der indgået aftaler, som gør det muligt at
etablere stiforbindelse, som sikrer en rekreativ forbindelse mellem Hald by og Ørslev Kloster skov. Vest for
Hald er der indgået aftaler om etablering af offentlig sti, som forbinder Fælledvej og Majgårdsvej forbi to
mindre søer. Herudover opnår en række landbrugsejendomme supplering og bedre arrondering. Ved
Bruddal Baker blev der indgået projektaftale om ekstensivering af ca. 2,9 ha, hvorved der etableres
sammenhæng med eksisterende naturområde.
Jordfordelingen havde skæringsdag d. 1. april 2018. I jordfordelingen var der 27 deltagende ejendomme,
der blev omlagt 78.53 ha med samlet værdi 9.307.074, - kr.

3.1.3 Resume CI projekt Jammerbugt kommune:
Jammerbugt kommune har ved projektets formulering defineret området med Klim Klitplantage som fokus
område i lyset af områdets potentiale for biodiversitet og rekreative muligheder. Det er endvidere
prioriteret, at optimere landbrugsbedrifternes arrondering i det tilstødende landbrugsområde.
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Jordfordelingens interviews har afdækket, at der i naturområdet er betydelige arealer, som er frijord, som
derfor kan ejes uden at være tillagt en landbrugsejendom. Det forhold, at der er attraktiv jagt i området,
betinger, at stort set ingen ønsker at sælge areal i klitområdet, og at der derfor har vist sig begrænset
mobilitet i jordfordelingen i dette område.
Der blev erhvervet to parceller i klitområdet. Den ene blev solgt som del af en projektaftale om
ekstensivering af ca. 49 ha. Den anden blev købt af Jammerbugt kommune, som herefter etablerer
stiforbindelse gennem parcellen og et udsigtspunkt.
Jordfordelingens planområde blev udvidet med landbrugsområdet syd for Klim Klitplantage. Her viste det
sig, at en del lodsejere er motiveret for omlægninger, som forbedrer deres ejendommes udformning. I en
række lokaliteter er lodsejere blevet enige om kombination af køb og salg, som tilgodeser de ønsker for
ejendomsforandring, de hver især har. Der er er således opnået arronderingsforbedringer, som optimerer
landbrugsdriften ved samling af areal nær bedriftens bygninger, og som reducerer landbrugstrafik på
offentlig vej. Netto sælgere har herved tilpasset deres ejendom til mindre areal; i nogle tilfælde som
forberedelse til senere salg.
Jordfordelingen havde skæringsdag d. 01 februar 2018. Der var 34 deltagende ejendomme, der blev omlagt
i alt 102,90 ha til samlet værdi 10.754.450,- kr.

3.2 Begrænsninger i mobilitet
En række forhold har på forskellig vis i de tre projekter vist sig at begrænse mobiliteten, dvs. omfanget af
jordfordeling og dermed mulighederne for realisering af forskellige multifunktionelle formål. Afsnittet
beskriver kort effekt af strukturudviklingen i landbruget, store bygningssæt, hensyn til skat og pension, tung
gæld, samt andre, særlige forhold, som kan betinge, at en ejendom afstår fra at deltage i jordfordeling.

3.2.1 Struktur med færre / større bedrifter:
Strukturudviklingen har ændret vilkårene for jordfordeling, og dette erfares i CI projekterne. De senere
års koncentration af ejerforhold har i et vist omfang reduceret bedrifternes behov for jordfordeling.
Tidligere var ejendomsstrukturen mere sammensat af små, mellemstore og store bedrifter. Ved
koncentration af ejerforhold i færre og større bedrifter er arealerne konsolideret i større enheder, og der er
ikke samme incitament som tidligere til at indgå i jordfordeling for at forbedre arronderingen. Det har ejer
allerede i vidt omfang opnået ved egne opkøb. Symmetrisk hermed var der tidligere større hyppighed af
ejere, som var villige til at frasælge fjernt beliggende mindre parceller eller hele ejendommen. De er nu
købt ud, jorden er tillagt større bedrifter, og restejendommen er ofte nedlagt som landbrug. I et vist
omfang er denne strukturudvikling opnået ved tidligere jordfordelinger, som for eksempel i området ved
Skive.
Konsekvensen for areal relaterede projekter er, at et indgreb eller forandring på større ejendommen er
blevet vanskeligere at kompensere i erstatningsjord. Projekterne vil have færre muligheder for at købe
puljejord, da der er der færre ejere, som har incitament til at frasælge afsides beliggende parceller. Køb af
puljejord vil ofte betyde køb af større arealer, og køb af en hel ejendom som puljejord vil ligeledes ofte
være en større enhed, hvor et kritisk emne kan være bygningerne.
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Den nye udfordring er, at de større bedrifter ofte har fragmentation over et større geografisk område og
arealerne, som de vil være interesseret i at omlægge, er større end tidlige. CI projekterne har dog
eksempler på, at der stadig er lokalområder tilbage med udtalt fragmentering i små parceller.
Hvor udtalt denne generelle tendens i strukturudvikling er, varierer fra det ene lokalområde til det andet.

3.2.2 Store produktionsbygninger
Det er et aspekt af strukturudviklingen at også produktionsbygningerne er store. Store
produktionsbygninger kan være vanskelige at sælge videre i jordfordeling, især hvis bygningerne er af ældre
dato og vil kræve modernisering eller måske snarere bør nedrives. En ejer, som kunne være interesseret i at
sælge hele ejendommen ind i jordfordeling, kan derfor blive bremset af, at der ikke er nogen, der vil
overtage bygningerne. Det er ofte således, at jorden kan afsættes til andre ejendomme, som imidlertid har
deres egne produktionsbygninger.
Den brutale betragtning er at regne ejendommens værdi som jorden + stuehusværdien, og det vil en ejer
som regel ikke selv beslutte at sælge til.

3.2.3 Skat, forrentning, pension
Mobilitet begrænses i visse tilfælde af hensyn til skat, pension og forrentning. Emnet har flere aspekter og
optræder i individuelle varianter. Et aspekt: Salg af jord ved aftale udløser ejendomsavancebeskatning.
Dvs., at værdistigningen i den tid ejer har haft jorden minus et fast beløb pr år og minus investeringer som
for eksempel dræning – beskattes som indkomst. Et andet aspekt: Den ekstraordinære indkomst kan have
konsekvens for ejers pension. Et tredje aspekt: Det beløb, der er tilbage efter skat, kan ejer bruge på
forbrug elle arveforskud eller sætte det i banken eller investere på anden vis. For at få overblik over disse
forhold må de fleste ejere have bistand af revisor.
CI projekterne giver flere eksempler på, at ejere, som ikke længere selv driver jorden, alligevel beslutter
ikke at sælge, fordi de har en bedre forrentning ved fortsat at leje jorden ud end ved at sælge.
Eksempel: En ejer på godt 70 år ved godt helbred og uden gæld bor på sin gård, lejer jorden ud og har
mulighed for at sælge to afsides beliggende parceller på tilsammen ca. 9 ha for godt 1 million kr. uden de
almindelige handelsomkostninger, idet disse afholdes af jordfordelingen. Ejer er åben over for det, og
jordfordelingsplanlæggeren foreslår, at ejer konsulterer revisor for at kende de økonomiske konsekvenser
af en ekstraordinær indkomst i nær fremtid. Ejer vender hurtigt tilbage: Revisor ser, at ejer i dag har en
forrentning på ca. 6-7 % p.a. ved at leje jorden ud. Ved salg skal der betales ejendomsavance skat. Revisor
vurderer, at den ekstraordinære indkomst kan påvirke ægteparrets pension, og det beløb, der bliver til
overs kan placeres til en rente på omkring 1-2 %. Ejer er herefter afklaret og ønsker ikke at sælge. Ingen
forandring, ingen puljejord, intet bidrag til mobilitet fra denne ejendom.

3.2.4 Likviditet, gæld og 0-løsninger
Tung gæld begrænser mobiliteten. I kølvandet på finanskrisen er en del ejendomme hårdt belånt og har
ikke likviditet til at nettokøbe. De kan i praksis heller ikke nettosælge. Formelt kan panthaver ikke
modsætte sig, at ejer sælger i jordfordelingen. Formelt er det sådan, at jordfordelingskommissionen
beslutter, i hvilke tilfælde panthaver skal høres inden et nettoprovenu udbetales. Processen kaldes
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”relaksation”, hvorved det solgte areal trækkes ud af pantet, så at det i jordfordelingen overdrages uden
gæld. Panthaverne høres derfor, om de ønsker pengene som ekstraordinært afdrag, eller om ejer kan
beholde pengene. Panthaverne tager et gebyr herfor, som ejer selv skal betale.
Praksis med hårdt belånte ejendomme er, at ejer konsulterer panthaverne inden en jordfordelingsaftale
underskrives, hvis ikke ejer selv vurderer, at han ikke kan nettosælge eller netto købe. Heri indgår i nogle
tilfælde den betragtning, at jorden ikke kan sælges billigere end den værdi, den er belånt til. Det er her det
viser sig, hvis der er købt jord i tiden op til finanskrisen, hvor priser i nogle tilfælde var det dobbelte af
gennemsnitsprisen i dag.
En sådan kritisk, hårdt belånt ejendom kan derfor kun deltage i jordfordelingen, hvis der findes en såkaldt
”0-løsning”, dvs. en løsning, hvor prisen for solgt areal = prisen for købt areal. I de heldige tilfælde kan en 0løsning findes, som forbedrer ejendommens arrondering, og panthaver vurderer, at pantets værdi bevares
og giver ejer grønt lys til at underskrive jordfordelingsoverenskomsten.
En ”0-løsning” kan bidrage til gennemførelse af et projekt ved, at ejendommen sælger et for projektet
interessant areal, som for eksempel afsides beliggende engarealer, og køber anden markjord nærmere
bygningerne.
Men samlet set bidrager 0-løsninger kun begrænset til mobiliteten, og de er ofte tidskrævende, og den
megen tid ender ikke sjældent med at være spildt fordi, der alligevel ikke findes en løsning. Dette kan
endvidere bidrage til forsinkelse, hvis 0-løsningen også er koblet til aftaler med andre lodsejere.
Se mere om usikkerhed og forsinkelse i afsnit 3.3.5.

3.2.5 Ny natur og miljøgodkendelser
Nærhed til beskyttet natur kan komplicere miljøgodkendelser. Landmænd er derfor ofte som
udgangspunkt skeptiske overfor etablering af nye naturområder i deres lokalområde. Ikke fordi de ikke
ønsker natur, men fordi det komplicerer ændringer i bedrifterne. Problemet er, at nærhed til beskyttet
natur – uanset ejerforhold - kan være begrænsning ved kommende miljøgodkendelser. En projektaftale
med en lodsejer om etablering af natur kan begrænse udvidelsesmuligheder for andre landbrugsbedrifter i
nærheden. Ved mere omfattende reform i det åbne land må man forvente at møde dette emne.
Eksempel: Ved kendelsen i Skive projektet spurgte Kommissionens medlemmer indtil emnet, idet der som
led i jordfordelingen blev indgået projektaftale om ekstensivering af et mindre areal på ca. 3 ha.
Spørgsmålet var ikke om ejer var villig til at indgå aftalen, hvilket jo var tilfældet, men om det pågældende
areal, som snart bliver beskyttet natur iht. naturbeskyttelseslovens §3, kan begrænse miljøgodkendelser for
andre ejendomme i nærheden? Dette viste sig ikke at være tilfældet, idet det pågældende areal allerede er
omgivet af beskyttet natur, og projektaftalen blot skaber sammenhæng.
Et af medlemmerne illustrerede emnet med en sag fra sin egen ejendom: I forbindelse med sanering af
haven i 2003 søgte ejer tilladelse til etablering af mindre sø. Som led i VVM godkendelse af bedriften fik
ejer tilladelse til anlæg af to gylletanke. I forbindelse hermed var der påbud om anlæg af vold nord, øst og
syd om tankene for at forhindre afstrømning i tilfælde af læk. På grund af terrænets hældning var der ikke
påbud om vold mod vest. Den anlagde ejer imidlertid selv.
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Figur 1: Beliggenhed af sø i have, gylletanke og gårdens bolig og driftsbygninger.

Ved regelmæssigt tilsyn nogle år senere bliver kommunens medarbejder opmærksom på nærhed til søen i
haven og kræver etablering af alarmer på tankene, fordi der ikke i tilladelsen var påbudt etablering af vold
mod søen, dvs. mod vest. Ejer gør opmærksom på, at denne vold er etableret. Men da den ikke var opfattet
af påbuddet ved tilladelsen, anerkender kommunens medarbejder ikke den faktiske vold; alternativt ønsker
kommunen supplerende uddybning inden for voldene som ekstra sikring mod overløb, hvilket så udføres.
Kommunens medarbejder sender herefter biolog fra kommunen ud at undersøge søen i haven. Der viser sig
flora og fauna, som begrunder, at søen i 2017 har fået status af §3 natur, som herefter skal iagttages ved
fremtidige miljøgodkendelser.1

3.2.6 Øvrige / særlige barrierer for mobilitet
Særlige forhold kan betinge, at ejere ikke ønsker at deltage i jordfordeling. Emner erfaret i CI projekterne
omfatter: Attraktive frijordsparceller med kronvildt- og sneppejagt. Muligheder for vindmøller. Skepsis
overfor jordfordeling begrundet i tidligere erfaringer. Diverse andre forhold kan betinge, at en ejer ikke
ønsker at deltage eller foretrækker at udskyde ejendomsforandringer til senere.
Princippet om frivillig deltagelse betyder, at en ejer er i sin fulde ret til blot at meddele, som det ofte siges,
at man er godt tilfreds med forholdene, som de er.
Konceptet er, at har vi ikke en aftale, så har vi en afklaring.

1

Eksemplet er resumeret og anonymiseret efter aftale med ejer.
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3.3 Erfaring organisatoriske forhold
De tre demonstrationsprojekter har – hver på deres måde – erfaret et bredt spektrum af organisatoriske
emner, som multifunktionel jordfordeling i større skala skal kunne håndtere. Afsnittet belyser det særlige
proces forløb i CI projekterne, emnet med projektformulering og taktik i fremgangsmåde, risikostyring,
kompleksiteten i, at der i aftalebaseret jordfordeling er mange beslutningstagere, opgaven med at sikre
synergi mellem parallelle projekter, den krævende projektleder rolle, og endeligt skitseres videns
forudsætningerne for multifunktionel jordfordeling i større skala.

3.3.1 Proces forløb
CI projekterne har haft et anderledes procesforløb end de projekttyper, hvor jordfordeling almindeligvis
anvendes.
I de areal relaterede projekter, hvor jordfordeling har været anvendt, er der som udgangspunkt et givet
projektkoncept, som opstiller projektets formål, og der er udpeget et projektområde. Herefter
gennemføres en forundersøgelse. Denne omfatter teknisk forundersøgelse (TFU). Når denne foreligger,
fremgår konsekvenserne for det berørte projektområde, og man kan herudfra i store træk se
konsekvenserne for ejendomme, som har arealer, der påvirkes. Det klassiske eksempel er et vådområde,
hvor TFU indikerer grænsen for påvirkning, og hvor meget vådere arealerne bliver. Den anden del af
forundersøgelsen er den ejendomsmæssige forundersøgelse (EFU). Med udgangspunkt i TFU og især
konsekvenskortene, drøftes med hver berørt lodsejer betydningen for ejendommens drift, mulige
kompensationsmuligheder, mulige projekttilpasninger og lodsejers holdning i øvrigt til projektet. EFU leder
således til vurdering af projektets gennemførlighed. På grundlag af forundersøgelsen beslutter den
udførende myndighed om projektet fortsat skal søges gennemført, og i så fald søges om finansiering af
realisering.
I realiseringsfasen gennemføres detailprojektering, og der indledes jordfordeling med valg af
lodsejerudvalg, ønskerunde2, forhandling, og retsvirkning ved kendelse, hvorefter transaktionerne har
effekt ved skæringsdagen. Jordfordelingen sikrer den udførende myndighed de nødvendige rettigheder til
at disponere over projektområdet. Herefter kan projektet gennemføres i terrænet; dvs. detailprojektet
udbydes, den vindende entreprenør findes, og anlægsarbejdet udføres.
Således generaliseret kan den almindelige proces, hvor jordfordeling har været anvendt til projekt
gennemførelse, illustreres grafisk:

2

Den første fase, hvor jordfordelingsplanlæggeren møder hver lodsejer og drøfter særlige ønsker.
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Figur 2: Projektjordfordeling i det almindelige procesforløb.

I CI projekterne har processen været anderledes. Hvor det almindelige forløb aktiverer jordfordeling i
realiseringsfasen, har CI projekterne indledt jordfordeling som den første fase. Udgangspunktet har været
den overordnede CI vision og det valgte projektområde med det generelle koncept at ville realisere
multifunktionalitet; dvs. uden et detailprojekt som udgangspunkt. Jordfordelingens incitamenter har været
gratis transaktioner, og frivillig deltagelse. Ønskerunden i jordfordelingen blev derfor en kombinations af
interview om umiddelbar interesse i jordfordeling og en formidling af CI konceptet og i nogle tilfælde ideer
fra lodsejerne vedrørende rekreative tiltag. Et tilbagevendende spørgsmål fra folk var, hvad projektet
specifikt ville gennemføre: ”wa’ ær’et di wil?” Lodsejerudvalget havde i varierende grad en aktiv rolle i at
rådgive jordfordelingsplanlæggeren med lokalkendskab og ideer.
I de tilfælde, hvor der i forløbet af jordfordelingsforhandlingen viste sig mulighed for at gennemføre
specifikke ejendomsrelaterede projekter, skulle disse tiltag detailprojekteres, og der skulle sikres
finansiering, inden aftale med lodsejere kunne indgås, for at projektaftalen herunder udbetaling af
erstatning kunne få retsvirkning sammen med andre ejendomsforandringer i jordfordelingen.
I dette, man kan næsten sige ”omvendte” procesforløb, måtte de klassiske faser med TFU, EFU, og
detailprojekt og finansiering af tiltag ud over ren landbrugsarrondering gennemføres parallelt med de
øvrige forhandlinger om jordfordeling – af kommunens projektleder. Med andre ord: Kommunens
projektleder skulle behandle de multifunktionelle tiltag gennem den klassiske projektcyklus parallelt med
jordfordelingsforhandlingen og inden for jordfordelingens tidstermin. Dette viste sig muligt med dedikeret
indsats fra projektlederne.
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Figur 3: Procesforløb for jordfordeling i Collective Impact projekterne.

Det anderledes projektforløb henter to typer erfaring.
Den ene: Det forhold, at der i CI projekterne kan siges at være et begrænset antal multifunktionelle
indsatser, indikerer, hvorledes omfang af projektledelse vil øges ved mere ambitiøs multifunktionalitet. Se
afsnit 3.3.7 og 3.3.8.
Den anden: Det er en mulighed at anvende en tidlige fase af jordfordeling som en erfaringsrunde, der
kombinerer EFU og ønskerunde. Så kan man tage bedre bestik af virkeligheden, og projektet kan tilpasses.
En tidlig fase vil give mulighed for at agere med strategisk køb af puljejord, som kan indgå i den næste fase
jordfordeling. Det vil være en fremgangsmåde med jordfordeling i flere faser, og koordination mellem
parallelle tiltag. Se mere herom i næste afsnit og afsnit 3.3.3 om risikostyring.

3.3.2: Projektformulering for indsatsområdet – taktik i jordfordeling
En generel erfaring fra CI projekterne er, at man må konkretisere målsætningerne i et indsatsområde
inden man indleder en jordfordeling. Dette var ikke tilfældet med CI projekterne. Man havde en vision og
nogle overordnede målsætninger. Men der var ikke forslag til forandring på ejendomsniveau. Ønskerunden
blev derfor en formidling af CI konceptet og en drøftelse af om ejer kunne se sin egen interesse i
jordfordeling.
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En fremtidige multifunktionel reform vil bestå af en kombination af indsatser, som må forventes at have
forskellige stadier af konkretisering, projektering og finansiering.
Det vil derfor være nødvendigt med overblik over planprocessen, herunder den deltagerorienterede tilgang
som formuleret af forskergruppen3. Det vil da være en taktisk overvejelse, hvornår en jordfordeling
indledes. I hvert fald nogle af indsatserne må være så konkrete, at der er skitseret eller projekteret
forandringer på ejendomsniveau, så at de berørte lodsejere har noget konkret at forholde sig til for deres
ejendom.
I praksis vil forskellige projekter ofte være på forskellige planstadier; nogle konkrete med detaljeret design
og dertil hørende finansiering, mens andre stadig er tidligere projektstadier. En taktisk overvejelse kan
være at absorbere denne forskydning mellem tiltag ved at planlægge en sekvens af jordfordelinger.
De transaktioner, som viser mulige i den første jordfordeling, kan da gennemføres, og lodsejerne får
afklaring og ny situation for disse forhold. Øvrige uafklarede forhold udskydes til den næste jordfordeling.
Heri ligger endvidere den mulighed, at puljejord opkøbes i den første jordfordeling, og arealer, som ikke er
solgt, kan overgå som puljejord i den følgende jordfordeling. Således kan jordfordeling sætte ramme for en
iterativ plan- og gennemførelsesproces. Dette er velkendt praksis fra vådområdeprojekter, hvor
Landbrugsstyrelsen ligeledes agerer som jordfond. Forudsætningerne herfor er, at projektledelsen har
overblik over projekterne i indsatsområdet, og at der er en jord fonds-aktør med mandat og finansiering til
at købe og eje puljejord i overgangene mellem jordfordelingsfaserne.
Mere herom i næste afsnit 3.3.3 om risikostyring og senere i diskussion om ”integreret jordfordeling i afsnit
5.2.

3.3.3 Risikostyring - buffer aktør, procestab, fasning
Risikostyring er nøglen til den tilpasningsevne, som er nødvendig for aftalebaseret jordfordeling. Som det
uddybes i næste afsnit, er jordfordeling som projekttype udsat for ekstremt omfang af eksterne
beslutningstagere. Planlægningen i en jordfordeling skal derfor fortløbende kunne tilpasse løsningerne
efterhånden som afklaring viser sig for hver lodsejer, og projektet i denne proces erfarer nye forhold i
virkeligheden. Denne risikostyring bygger på en kombination af jordfondsfunktionen, projekttilpasning,
finansiering af procestab og mulighed for fasning. Vi tænker her på det som samlet i en ”buffer kapacitet”,
som tilsammen giver projektets dets råderum eller handlefrihed. I denne fortløbende tilpasning til
omgivelserne ligger projektets erfarings- og læringsproces.

3

Johansen, et.al, 2018
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Figur 4: Parametre i risikostyring, handlefrihed og læreproces i gennemførelse af jordfordeling.

For at jordfordeling skal kunne gennemføre multifunktionelle tiltag, skal der sikres en handlefrihed, en
”buffer” eller ”tøjrslag” med en aktør4, som kan træde til og købe jord inden eller under jordfordelingen
(strategiske jordkøb), finansiering af procestab (tab ved køb og videresalg af jord og engangserstatning ved
indgåelse af projektaftaler) og mulighed for at eje projektareal midlertidigt, hvilket vil være koblet til
faseopdeling af gennemførelsen.
Faserne i jordfordeling bestemmes ved skæringsdagen, som er den dag, hvor ejendomsret og penge skifter.
Skæringsdagen fastlægges, når jordfordelingen indledes. Faseopdeling i jordfordeling betyder, at det man
ikke når i den første fase, kan der arbejdes videre med i den efterfølgende fase. Dette forudsætter en aktør,
som kan finansiere at eje jord fra den ene fase til den anden.
CI projekterne havde jordfond og procestab til rådighed til risikostyring, men ikke faseopdelingen, i det
projekterne kun havde en fase. Derfor var man nødt til at afhænde al købt jord, og derfor var det ikke
muligt at fortsætte en proces, der var igangsat.
Den samlede risikostyring eller handlefrihed kan etableres i et samarbejde mellem flere aktører, som det
blev improviseret i CI projekterne, hvor CI/Realdania og kommunerne hver har bidraget til procestab og
påtaget sig rolle som jordfond.
Jo mere omfattende ambitionerne og jo mere indgribende - des mere handlefrihed skal der sikres, og – i
lyset af strukturudviklingen – des større volumen i parametrene.

4

Eller flere i et samarbejde som styregruppe.
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Den fortløbende tilpasning og styring af risici er projektets læringsproces. Dvs., at projektets
fremgangsmåde og i et vist omfang formål justeres under gennemførelsen, efterhånden som projektet
konfronteres med virkeligheden. Kloge folk har erkendt, at:”A basic reason programs survive is that they
adapt themselves to their environment over a long period of time”.5

3.3.4 Beslutningspunkter – risici
Indgåelse af en aftale i jordfordeling er en sårbar proces med en række beslutningspunkter, som hver kan
blokere for løsning eller kræve ny forhandling. Det er beslutninger for den enkelte lodsejer, det er
beslutninger, hvor der skal opnås enighed mellem to eller flere lodsejere, og det er beslutninger hos
myndigheder, bank og kreditinstitutioner. Projektets omfang i form af aftaler, omlagt areal og relaterede
projektaftaler omfatter flere beslutninger for hver lodsejer, og lodsejernes individuelle aftaler er koblet i
”kabaler”.6 Aftalebaseret jordfordeling er derfor udsat for særlige risici i omfang, tid og ressourceforbrug,
og jordfordelingens resulterende udbytte kendes først til aller sidst.
Typiske beslutningspunkter i jordfordelingsaftale er:
•

Enighed mellem parterne om pris, jordens beskaffenhed – dvs. udbytte potentiale, bonitet, mm.

•

Enighed om ny arrondering – både for sælger og købere

•

Enighed om nye adgangsforhold

•

Myndighedstilladelser, som først kan søges, når der foreligger løsning

•

Finansiering af netto køb / accept af netto salg – søges, når aftale er opnået.

Jordfordelingsplanlæggeren bistår med de tre første, søger om myndighedstilladelser, når aftalerne er
indgået og skal yderligere sikre, at nettokøbere får stillet garanti for købesummen i tide.
Jordfordelingsplanlæggeren kan ikke som i en myndighedsbehandling ”meddele” en ”afgørelse”. Samtidigt
har jordfordelingen en skæringsdag, som definerer en tidsfrist for indgåelse af aftaler; typisk aftalt til 3
måneder før skæringsdagen for indgåelse af den sidste aftale. I praksis viser der sig ofte forsinkelser – ”nøl”
– så jordfordelingsplanlæggeren i forsøg på at få så mange aftaler med som muligt - nogle gange for at
redde relaterede indgåede ”kabaler - overskrider denne frist og til sidst har et forceret forløb. Fremdriften
viser sig først, efterhånden som aftalerne indgås. Således kendes jordfordelingens samlede omfang typisk
sent i forhandlingsfasen. Næsten det eneste, jordfordelingsplanlæggeren kan gøre for at styre omfanget, er
at udelukke flere deltagere og løsninger med henvisning til at tiden er gået, eller at en omlægningen ikke er
relevant for projektet.
Risici eller usikkerhed om de individuelle beslutninger i forhandlingsforløbet kan illustreres ved et eksempel
på en typisk ”kabale” mellem tre ejere, hvor den ene sælger ca. 10 ha, som købes af de to andre:

5
6

Pressman and Wildavsky, p. 116.
Dette afsnit er inspireret af Pressman and Wildavsky, 1984, afsnit ”The anatomy of delay”, pp. 113-124.

23

Collective Impact – Erfaringer fra tre demonstrationsjordfordelinger

Figur 5: Parametre i risikostyring, handlefrihed og læreproces i gennemførelse af jordfordeling.

Eksemplet illustrerer sårbarhed med hensyn til tid, hvis en lodsejer C af forskellige grunde som høst, ferie,
eller begivenheder i familien ikke får talt med sin bank om garantien, som i nogle tilfælde også kræver
besigtigelse af ejendommen og dens regnskaber af vurderingsmand fra kreditinstitutionen, som måske også
har en stram kalender og er tage på ferie. Hvis C ikke stiller garantien, så falder kabalen ud.
En lignende situation vil være, hvis lodsejer C er afhængig af en 0-løsning, dvs. af salg af anden jord til
samme pris. Hvis dette ikke lykkes, er han ude, hvilket så destabiliserer en relateret kabale.
Det er typisk således, at der for nogle lodsejere er sen afklaring med beslutningerne. Dette forhaler
afklaring og stresser forhandlingen med at finde andre løsninger sent i processen og nogle gange over 3
måneders terminen. Jordfordelingsplanlæggeren (JFPL) kan først aflevere sagen til Landbrugsstyrelsen, når
alle aftaler er indgået og dermed forbundne forudsætninger er tilvejebragt. I praksis reddes en
jordfordelingen ofte af fleksible sagsbehandlere i Landbrugsstyresen.
Der er det særligt stressende forhold, at de indgåede jordfordelingsoverenskomster kun gælder til
skæringsdagen. Hvis jordfordelingsplanlæggeren ikke opnår alle de aftalerne i en ”kabale”, så falder de bort
og skal genforhandles, hvilket kun er muligt, hvis der er indledes en efterfølgende fase.
Derfor er det en til tider stærkt belastende opgave at forhandle en jordfordeling på plads.
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3.3.5 Kompleksiteten med mange beslutningstagere
Prisen for flest mulige aftaler i en aftalebaseret jordfordeling er en kombination af forsinkelse og
projekttilpasning. Der er den pudsighed ved præferencer i en jordfordeling, at lodsejerne egentlige ikke
kender dem, når jordfordelingen indledes. Det er ikke således, at hver deltager kan give en simpel konkret
præference eller løsning; sådan eller sådan og ”ja” eller ”nej”.7
Udmelding i EFU og i ønskerunde er uforpligtende. Det er først, når en lodsejer forelægges konkrete
scenarier, som har vist sig mulige, at han/hun kan mærke, hvad de reelt er indstillet på at gå med i. Og de
kan skifte holdning i processen. En indledningsvis skeptisk ejer kan revurdere situationen, når der opstår en
mulighed, der ikke var kendt tidligere. Omvendt kan en ejer, der var interesseret i begyndelsen, miste
interesse, når det viser sig, hvad der reelt er muligt, og når de økonomiske konsekvenser konkretiseres. Det
kan heller ikke på forhånd vides, hvorledes lodsejerne agerer i processen. Nogle forholder sig afventende,
mens andre er aktive og bidrager til forhandlingen ved mægling. Man kan således se forhandlingsforløbet
som en fortløbende scanning af muligheder og lodsejernes mere eller mindre aktive bidrag i processen.
Set fra jordfordelingsplanlæggerens situation er projekttypen afhængig af eksterne beslutningstagere
under gennemførelsen. Skitsen nedenfor forsøger at fange nogle få parametre, som beskriver aktørernes
adfærd i den samlede beslutningsproces, og som betinger, om der opnås løsninger i jordfordelingen.

Figur 6: Skitse af parametre i aktørernes / lodsejernes engagement under jordfordelingsforhandlingen.

Det ses, at også myndigheder og kreditgivere er aktive beslutningstagere, og lodsejernes engagement kan
skifte til begge sider på skalaen fra venstre til højre hen igennem processen.
Det hører med, at de kabaler eller scenarier, som ikke blev til noget – dem gik der tid med – nogle gange
megen tid. De drænede ressourcer, men førte ikke til konkret udbytte. Men det er ofte hurtigt glemt.
Præsentationen for CI styregruppen d. 17 april 2018 gav flere eksempler på forhandlinger, som ikke førte til

7

Overskriften på dette afsnit er inspireret af titel på afsnit 5 i Pressman and Wildavsky, 1984 ”The complexity of joint
action”.
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løsninger. Dette skal også erindres i prisen for rent aftalebaserede løsninger, jf. diskussion i afsnit 5.
Aftalebaseret jordfordeling er derfor en projekttype, hvor det er vanskeligt at styre omfang af tid og
ressourceforbrug, og man kender først udbyttet til allersidst.

3.3.6 Synergi
Synergi mellem projekter forudsætter koordineret gennemførelse. Vanskeligheden ved samtidig
realisering af flere arealrelaterede projekter inden for samme indsatsområde ligger i, at de har forskellig
finansiering og forskellig tidshorisont for realisering, og hver sin bygherre og projektleder.
Skive projektet illustrere opgaven med projektkoordinering. I Skive projektet var der forventning om
synergi mellem vådområdeprojektet Nørresø og CI projektet. Nørresø projektområdet ligger NØ for CI
projektområdet, og de to overlapper derved, at nogle ejendomme har areal både inden for Nørresø
pumpelag og andre arealer længere vestpå i CI projektets fokusområde. Jordfordelingen i Nørresø projektet
udføres af Landbrugsstyrelsen. En særlig synergi mulighed ligger i Landbrugsstyrelsens mandat til at
erhverve puljejord evt. hele ejendomme som pulje- og erstatningsjord. På tidligt tidspunkt i CI projektet var
der således overvejelser om, at Nørresø jordfordelingen kunne erhverve en hel ejendom, hvoraf noget
kunne være puljejord i CI projektet. I løbet af efteråret 2017 blev projektøkonomien i Nørresø projektet
revurderet, i det der angiveligt skulle inkluderes et større projektareal, som medførte en ringere og muligvis
for lav projektøkonomi for næringsstof fjernelse pr ha. Tilsagn til realisering af projektet blev derfor
tilbageholdt, og projektet blev midlertidigt udskudt. Efter at have afventet afklaring blev det sent 2017 i CI
projektet besluttet, at ejendomme, som var berørt af Nørresø projektet, ikke skulle inkluderes i CI projektet
for ikke at forringe mulighederne for jordfordeling i Nørresø projektet. Dette gav ved anledning til skuffelse
– irritation – hos enkelte af lodsejerne, som netop havde begrundet forventning om jordfordeling ved
samspil mellem de to projekter.
Hertil kommer, at der i august 2017 var informationsmøde om endnu et vådområdeprojekt i nordligste del
af Nordfjends, Bådsgård Enge. Dette introducerede ny uvished og undren blandt lodsejerne over den
tidsmæssige forskydning mellem tre projekter inden for samme afgrænsede lokalitet.
Eksemplet illustrerer risikoen ved, at forventning om synergi ikke indfries. Resultatet bliver da det modsatte
af synergi, dvs. et mindre samlet udbytte i projekterne. Samtidigt er der effekt på den almindelige holdning
til projekterne og de udførende instanser. Hvor synergi fremmer projekternes og projektholdernes
troværdighed og styrker den gensidige tillid bland de involverede borgere ved resultater og samarbejde –
da fører det modsatte til skuffelse, irritation og generelt tab af troværdighed for de udførende instanser.
Kort sagt: Synergi kan, når det opnås, styrke social kapital, og når dette mislykkes, er faren, at der i stedet
nedbrydes social kapital.8 Erfaringen fra Skive illustrerer således det kritiske i den overordnede
projektstyring.

3.3.7 Projektledelse
Jo mere sammensat multifunktionalitet - des mere kompleks projektledelsen. Projektlederen har det
overordnede ansvar for gennemførelsen af de multifunktionelle projektformål. Projektlederen har ansvar
for uddelegering til og samarbejdet mellem de øvrige aktører. Det følgende uddyber projektlederens rolle

8

Rothstein, 2015, ”destroy social capital”, citeret i Haldrup, 2015, p. 171
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som skitseret i den gule kasse i figur 3, afsnit 3.3.1. Nedstående figur 6 illustrerer projektlederens
samarbejde med de øvrige aktører og rollefordelingen mellem dem.
Projektlederen (PL) refererer til styregruppen (SG), som er den aktør, der er ”bygherre”, som gennemfører
og finansierer projektet. Styregruppen vil repræsentere de forskellige funktionelle formål og kan være
sammensat af flere institutionelle aktører med en formand eller sekretariatsleder, der er bemyndiget til at
tage beslutninger.
Jordfordelingsplanlæggeren (JFPL) refererer til projektlederen. JFPL forhandler med lodsejerne og indgår
aftaler om køb og salg af jord evt. kombineret med projektaftaler om specifikke indsatser. JFPL ansøger om
de myndighedstilladelser og dispensationer, som særlige aftaler og den samlede jordfordelingsløsning
kræver.
PL har ansvar for projektaftaler, herunder projektering, finansiering, og udfærdigelse af deklarationer. PL
kan anmode JFPL om bistand hertil. PL har herved samarbejde med konsulent til projektering og ansøgning
om finansiering hos ”sponsorer”.
JFPL afleverer sagen med aftaler og dertil hørende dokumentation til Landbrugsstyrelsen (LBST), som er
sekretariat for jordfordelingskommissionen, dvs. de indgåede jordfordelingsoverenskomster, de dertil
koblede projektaftaler, tilladelser, tingbogsattester, og jordfordelingens ejendomsforandringer visualiseret
på jordfordelingsplan 1 og plan 2 samt supplerende dokumentation, og JFPL sikrer, at nettokøbere stiller
sikkerhed for betalingen ved garanti eller deponering.
Landbrugsstyrelsen er sekretariat for jordfordelingskommissionen og forbereder sagen til fremlæggelse til
kendelse, herunder revision af alle sagens dokumenter og kort, sender revisionsliste til JFPL med rettelser
og manglende dokumentation og underskrifter og lignende. LBST sikrer endvidere, at nettokøbere har
stillet garanti for betalingen eller deponeret købesum på konto hos LBST, og at alle rettighedshavere i de
deltagende ejendomme er identificeret. LBST indkalder til kendelsen og udarbejder kendelsesdokumentet.
Efter kendelsen foretager LBST pengeoverførsler.
Jordfordelingskommissionen (Kommissionen) er den instans, som gennemfører jordfordelingen. Ved
afsigelse af kendelse giver Kommissionen retsvirkning til alle transaktioner med køb og salg, pålæg af
deklarationer og udbetaling af penge og bemyndiger LBST til at udføre de handlinger, som gennemfører
transaktionerne. Kort efter kendelsen – på jordfordelingens skæringsdag – har de deltagende ejere råderet
over deres nye arealer, og LBST overfører pengene til sælgere efter at have hørt panthavere.
Praktiserende landinspektør rekvireres af LBST til at udføre de matrikulær forandringer herunder afsætning
af nye skel opmåling af nye parceller og registrering hos Geodatastyrelsen. LBST sikrer tinglysning af den
nye ejendomssituation og sender de deltagende ejere ny tingbogsattest.
Efter skæringsdagen kan de fysiske forandringer ”anlægsarbejder”, som er aftalt i projektaftalerne,
gennemføres. Ved kendelsen har PL formelt afsluttet sin opgave i den multifunktionelle jordfordeling og
kan overlade opgaven med gennemførelse af projektaftaler til anden aktør, som kan være kollega i samme
instans, eller PL fortsætter som ansvarlig også for anlægsarbejderne med udbud, tilsyn osv. Ved
anlægsarbejderne afslutninger er også den nye arealanvendelse etableret i marken.
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Figur 7: Aktører, opgaver og proces forløb i gennemførelse af projektjordfordeling.

Kompleksitet i projektledelsen og samarbejdet mellem PL, JFPL og LBST illustreres af bilagene til kendelsen i
Skiveprojektet, som omfattede 86 bilag.
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Figur 8: Bilag til kendelse CI projektet i Skive kommune. Kendelsens side 2-3.

Omfanget af bilag i Skivesagen illustrerer, at jo flere multifunktionelle formål, des mere kompleks
projektlederens opgave med at koordinere gennemførelse af indsatserne og – som erfaret i Skive projektet
– sikre synergi ved koordineret gennemførelse af parallelle projekter, jf. afsnit 3.3.6.

3.3.8 Vidensforudsætninger
Det vil kræve en særlig indsats at fastholde og udvikle den særlige kombination af faglige kompetencer,
som jordfordeling forudsætter. Man er i Danmark vant til, at der er faglig kapacitet til at gennemføre
jordfordeling. Man kan ikke uden videre regne med, at denne kapacitet også er til rådighed i fremtiden.
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Den aktive kompetence i jordfordeling i Danmark ligger i dag hos LBST, Vejdirektoratet, Orbicon og enkelte
privatpraktiserende landinspektører.
Landbrugsstyrelsen er den ledende instans for jordfordeling og har alle kompetencer i jordfordeling, idet
der her er både planlæggere, som forhandler jordfordelinger, og en sektion, som er sekretariat for
jordfordelingskommissionen. LBST gennemfører de fleste jordfordelinger i forbindelse med EU_
medfinansierede vådområde- og lavbundsprojekter. LBST udfører også jordfordelinger vedrørende
skovrejsning o.l. naturrelaterede projekter for Naturstyrelsen og kommuner. LBST uddelegerer i visse
tilfælde opgaverne til Orbicon og andre private firmaer.
Tidligere gennemførte en del privatpraktiserende landinspektører jordfordelinger og vedligeholdte derved i
samarbejdet med det daværende jordfordelingskontor ekspertisen i både forhandling og berigtigelse. Ved
overgang til EU-medfinansiering ophørte de private jordfordelinger. Der er derfor få privatpraktiserende
landinspektører, som har gennemført jordfordeling siden ca. 2009.
Vejdirektoratet udfører jordfordeling i forbindelse med ekspropriationer til motorveje.
Den institutionelle kapacitet i jordfordeling ligger hos de medvirkende aktører. Sekretariatsfunktionens
ekspertise hos LBST ligger i det detaljerede kendskab til den juridiske procedure og de specifikke krav, som
tilsammen sikrer lovligheden af transaktionerne i jordfordelingen, og at alle rettigheder i de medvirkende
ejendomme respekteres. Sekretariatet har årelang erfaring i kontrol af alle sagens dokumenter og kort,
proceduren ved afsigelse af kendelse, håndtering af pengeoverførsler og kontakt med panthavere,
fremlæggelse af sagen for kommissionen, hvortil kommer det praktiske med at organisere kendelsen,
tidspunkt hvor alle kan, mødelokale og servering.
Essensen i JFPL ekspertise er at håndtere en proces med direkte forhandling med et til tider stort antal
lodsejere og betydeligt omfang af uvisheder. JFPL skal have kendskab til ejendomsforhold, både
registerdata og kort, skal have et diplomatisk fornemmelse og tålmodighed og skal kunne forvalte fortrolig
information. I de konkrete forhandlinger etableres en personlig relation til hver ejer, hvor JFPL samtidig skal
bevare en formel distance. Som tidligere nævnt i afsnit 3.3.4 er opgaven specielt i de afsluttende fase ofte
belastende. Landinspektørstudiet har kurser med få forelæsninger, og nogle studerende vælger
jordfordeling som tema for afgangsopgave. Erfaring med forhandling opnås imidlertid kun i praksis, hvor
sparring med andre mere erfarne kolleger er afgørende. Et særligt aspekt er aldersfordelingen blandt de
aktive JFPL. En del med den tungeste anciennitet nærmer sig pensionsalderen og vil være ude af faget om
få år.
Projektledelse: Som nævnt ovenfor betyder multifunktionel jordfordeling kompleks projektledelse.
Projektlederen skal foruden de øvrige kompetencer have kendskab til jordfordelingens procedure og
teknik.
Visionen om landsdækkende multifunktionel jordfordeling implicerer på denne baggrund en særlig opgave
med at sikre fremgangsmådens kompetencer. Hvis visionen realiseres, må man forudse behov for flere
jordfordelingsplanlæggere samtidig med, at de mest erfarne går på pension. Der er ikke som tidligere et
geografisk jævnt fordelt (mest i Jylland) antal landinspektører med erfaring i jordfordeling, som kan hentes
ind via udlicitering, hvorfor der vil blive en opgave med at sikre erfaring og supervisere de nye
jordfordelingsplanlæggere. Lige så afgørende er det, at sekretariatsfunktionen fastholdes og styrkes; den er
grundlaget for alle aktørers tillid til jordfordelingsproceduren. Det vil ligeledes være en opgave at styrke
kompetence i projektledelse.
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4. Rammer for jordfordeling
Afsnittet belyser de generelle rammer for jordfordeling på baggrund af erfaring i CI projekterne, som er
beskrevet i afsnit 3 og inddrager også erfaringer fra ejendomsmæssige forundersøgelser og jordfordeling i
forbindelse med vådområde- og lavbundsprojekter.
Der er tre emner. Først beskrives kort skiftet i økonomiske rammer for landbruget som konsekvens af
finanskrisen, hvilket også har økonomiske konsekvenser for areal relaterede projekter. Relateret hertil
belyses emnet med overbelånte ejendomme og deres begrænsede råderum i jordfordeling. Det tredje
emne er ændringen i incitament struktur i EU medfinansierede projekter, især vådområdeprojekter og
lavbundsprojekter, hvor vi argumenterer, at incitamenterne er blevet mindre attraktive.
Budskabet er, at det - som konsekvens af disse forhold i kombination - er blevet vanskeligere at opnå
aftaler med alle berørte lodsejere.

4.1 Før og efter finanskrisen
De økonomiske rammer for jordfordeling er mærkbart anderledes sammenlignet med tiden før og frem
til finanskrisen.
I perioden før 2008 var der en gennemgående tendens til prisstigning på jord. Det betød, at købere i projekt
jordfordeling i de fleste tilfælde kunne finansiere nettokøb af jord, specielt merprisen for erstatningsjord,
når det solgte areal var af ringere bonitet end det købte bedre beliggende markjord. I samme periode
kunne stigende friværdi på ejet jord belånes til køb af mere jord med fælles forventning – ejere og
kreditgivere – til fortsat værdistigning.
For projekter kunne tidligt køb af puljejord betyde en gevinst for projektets økonomi. Der er adskillige
eksempler på, at Landbrugsstyrelsen9 og amtslig jordfond foretog såkaldt ”strategiske jordkøb” i tidlig fase
af et arealrelateret projekt. De købte arealer blev udlejet på åremålsbasis, indtil de ofte flere år senere i
jordfordelingen, som realiserede projektet, blev solgt til en nu højere markedspris. Gevinsten tilfaldt
projektet, som herved fik et ekstra økonomisk tilskud.
Dette er del af forklaringen på succesen med jordfordeling som redskab til gennemførelse af
arealrelaterede projekter: En kombination af strategiske jordkøb, en periode med værdistigning, og dermed
forbunden likviditet hos de berørte ejere og sidegevinster til projekterne.
Da finanskrisen indtraf hen over efteråret 2008 slog vinden om. Landmændene kunne ikke mere stille
garanti for nettokøb af bedre beliggende erstatningsjord ved en hurtig konsultation med deres bank.
Banker og kreditinstitutter blev forsigtige. Man kan her næsten ti år senere se tilbage på et forløb, hvor
priserne på jord er faldet fra de højeste priser for den bedste jord på 300.000 kr/ha og enkelte tilfælde
endnu højere til et niveau af 150.000 – 190.000 kr/ha, alt efter område og jordens bonitet. En del
ejendomme er stadigt mærket af hård belåning og mangel på likviditet; delvist på grund af jordkøb i denne
periode.
Et areal relateret projekt kan ikke længere påregne at tjene på tidligt erhvervet puljejord. Snarere er der
risiko for tab. Dels ved at berørte ejere alligevel ikke har likviditet til at købe opkøbt puljejord som

9

Daværende ”Strukturdirektorat”, som har ændret navn adskillige gange siden.
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erstatningsjord, dels ved at jordprisen fortsat kan være faldende, og samtidigt er incitamenterne i EU
medfinansierede areal-relaterede projekter ændrede jf. afsnit 4.3 nedenfor.

4.2 Overbelånte ejendomme
En konkursramt eller hårdt overbelånt ejendom skal igennem en tvangsauktion, inden den kan deltage i
jordfordeling. Kreditinstitutionernes konkurs-boer udgør en mulig, ny form for jordfond.
Konkursramte og stærkt ovebelånte ejendomme kan ikke umiddelbart deltage i jordfordeling. Overbelåning
betyder, at gælden ikke kan betales for salgsprisen. Panthaverne lider tab, og ejeren får ikke noget med
derfra. Det er panthaverne, der beslutter. En fremgangsmåde, som nogle panthavere anvender, er, at rense
andre kreditorer ud via tvangsauktion. Den primære panthaver står herefter alene med ejendommen og vil
da sælge den, dvs. efter at tabet er erfaret. Herefter kan ejendommen deltage i jordfordeling som puljejord
eller som andre ejendomme med den nye ejer.
Enkelte ejendomme, som er gået konkurs og midlertidigt ejes af den primære panthaver, er store.
Spørgsmålet for fremtidig jordfordeling er, om panthaverne kan se interesse i at sælge i jordfordeling?
Måske det kan være hensigtsmæssigt for dem at sælge ind jordfordeling eller opdele ejendommen og finde
den bedste anvendelse af bygningerne og sælge noget i ren handel andre dele af ejendommen via
jordfordeling. Man kan tolke situationen således, at de ejendomme, som kreditinstitutioner midlertidigt
ejer, potentielt udgør en ny form for jord fond.

4.3 Incitamenter i vådområde- og lavbundsprojekter
Med introduktion af forkøbsret i stedet for engangserstatning er incitamenterne i EU medfinansierede
projekter mindre attraktive.
Projektjordfordelinger tilbyder altid at betale transaktionsomkostningerne. Herudover tilbyder EU
medfinansierede projekter en berørt lodsejer to muligheder: (1) Beholde det berørte areal og indgå aftale
om tinglysning af vådområdedeklaration og tilskud i 20 år til fastholdelse afhængig af arealets tidligere
anvendelse med mulighed for samtidigt at opretholde grundbetaling / hektarstøtte, eller (2) sælge det
berørte areal. Her er så den mulighed at sikre sig forkøbsret, når arealet senere sælges i udbud efter
projektets gennemførelse med den ændrede, vådere tilstand sikret ved tinglysning af deklaration. Herved
køber ejer arealet tilbage til efterprisen, og vil således have realiseret værditabet som en variant af
engangserstatningen.
Ved salg i jordfordelingen udfyldes en erklæring om forkøbsret, som specificerer vilkårene ved såkaldt
tilbagekøb. Ejer skal være opmærksom på følgende forhold:
1. Arealet sælges i offentligt udbud, når projektet er gennemført. Men i praksis er det uvist, hvornår
projektet er realiseret, og arealet vil blive udbudt.
2. Der bliver fastsat en mindstepris, og ejer skal byde i første runde for at bevare forkøbsretten.
3. Lodsejer kan principielt være sikker på at generhverve det solgte areal, men den endelige pris viser
sig først i udbudsrunden10.
4. Hvis ejer ikke køber erstatningsjord, må han påregne, at blive beskattet af det fulde salgsbeløb, idet
han ikke kan være sikker på at have tilbagekøbt arealet inden for et år efter at aftalen er indgået,
10

Forkøbsret betyder ret til at indtræde i anden købers sted.
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hvilket er forudsætning for at modregne ”genplaceringen”, fordi – som nævnt - udbud afventer
projektets realisering.
5. Hvis ejer bruger salgssummen til køb af erstatningsjord, da har beløbet bidraget til likviditet og er
”genplaceret”. Men ejer skal kunne finansiere tilbagekøbet til den tid og skal være indforstået med
et forløb over flere år, inden den endelige løsning er på plads.
Tidligere, dvs. før ca. 2009, kunne projekterne tilbyde en engangserstatning, dvs. et kontantbeløb for
værditab på et projektareal, som ejer vælger at beholde. Dette beløb kunne umiddelbart medfinansiere
køb af erstatningsjord således, at den berørte lodsejer i jordfordelingen fik en lavere nettokøbesum, og ejer
havde den samlede løsning i jordfordelingen. Da engangserstatningen blev afskaffet i EU medfinansierede
projekter, blev der i stedet indført den nævnte forkøbsret.11
I forhold til tidligere mulighed for engangserstatning skærper de nuværende incitamenter kravet til
likviditet og placerer risici på lodsejerens side. Herunder:
Ved fastholdelse af tilskud over 20 år afdrager samfundet værditabet i rater over 20 år. Hvis ejer i
jordfordelingen erhverver erstatningsjord, skal han betale den fulde pris straks. Krav til likviditet er således
skærpet. Hertil kommer, at ejer selv skal søge de årlige tilskud og bærer risici ved eventuelle fodfejl for
eksempel ved ejerskifte; fejl, som i værste fald kan betyde tilbagebetaling af hele det udbetalte tilskud.
Hvis et projektareal handles i jordfordelingen, skal det være til købsprisen, dvs. den pris, som sælger har
solgt det til. Køber skal da være indforstået med at indgå aftale om 20 årig fastholdelse og skal – som nævnt
– have likviditet til at betale hele prisen, som så forrentes af fastholdelsestilskud og grundbetaling.

Et teknisk aspekt er, at et areal med forkøbsret skal udmatrikuleres separat med egen vejadgang, fordi det
skal være klar til salg til en hvilken som helst kvalificeret byder. Dette introducerer ekstra opgave for og
udgift til landinspektør. For Landbrugsstyrelsen betyder midlertidigt eje og udbud af ”forkøbs-arealer” en
ekstra administrativ byrde.
Det er endvidere implicit antaget, at de berørte ejendomme er landbrugsbedrifter, som søger arealtilskud.
Det betyder, at ejendomme mindre end 2 ha, som måtte være berørt af en ændret afvanding, i praksis ikke
kan tilbydes erstatning, fordi de ikke i forvejen søger tilskud, som kan fastholdes, og de vil ikke være
interesserede i at sælge den berørte del af deres ejendom.
Erfaringen er, at det med incitamentstrukturen med fastholdelse, salg og forkøbsret er blevet vanskeligere
at sikre aftaler med alle berørte lodsejere, som vand-relaterede projekter kræver. Som det afdæmpet siges
fra tid til anden blandt jordfordelingsplanlæggere: Det er ikke blevet nemmere!
Om dette så skyldes incitamenterne eller mere grundlæggende er betinget af strukturudviklingen og
likviditets- / gældssituationen – må indgå i videre drøftelser.

11

Specifik reference til bekendtgørelse udeladt.
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5. Diskussion
Forventningerne til jordfordeling som redskab for fremtidig, multifunktionelle reform i det åbne land
bygger på erfaringer i de foregående år. Det er derfor relevant at diskutere, i hvilket omfang rammerne for
jordfordeling har ændret sig og må forventes at ændre sig i de kommende år, og hvilke tilpasninger i
fremgangsmåde i jordfordeling, de ændrede rammer kræver. Således fremadrettet diskuterer afsnittet
forudsætningerne for, at jordfordeling kan være det centrale redskab i gennemførelsen af multifunktionel
jordfordeling i fremtiden.
Afsnittet giver kort resume af den gradvise forandring i koncept for jordfordeling siden ca. 1990-erne. Fra at
være et instrument til arronderingsforbedringer som led i landbrugets udvikling er instrumentet i stigende
omfang anvendt til konfliktløsning i offentlig intervention. Samtidig er det danske jordfordeling koncept
paradoksalt nok ”fragmenteret”, idet det anvendes i adskilte projekter. CI visionen lægger op til et
”integreret” koncept.
Dernæst diskuterer afsnittet implikationerne af integreret eller multifunktionel jordfordeling, som vil
omfatte et større omfang af koordinering og projektledelse, kræve en stærk buffer kapacitet til at
absorbere en bredere vifte af risici, og endeligt påstår vi, at integreret reform vil blive gennemført ved
kombination af aftale og ekspropriation. Herefter argumenterer det næste afsnit, at frivillig deltagelse og
ekspropriation kan kombineres og er forenelig med ”good governance”.
Emnet for sidste afsnit er, at svarende til de multifunktionelle målsætninger skal der være en tilsvarende
bredt sammensat incitament struktur. Afsnittet foreslår en række emner til fortsat overvejelse.

5.1 Udvikling i koncept for jordfordeling
CI vision om multifunktionel jordfordeling lægger op til et skift fra en fragmenteret til et integreret
koncept for jordfordeling.
Over de sidste ca. 30 år har det danske koncept for jordfordeling gennemgået en forandring. Fra at være
rettet mod arronderingsforbedringer i landbrugsproduktionen er redskabet i tiltagende omfang fra ca.
1990-erne anvendt til konfliktløsning i arealrelateret offentlig intervention i det åbne land.12 Finansiering er
herved skiftet fra at være fra årlig bevilling på finansloven til at være projektfinansieret, idet de
pågældende projekter har haft budget for jordfordeling til areal- og rettighedserhvervelse.
Trods den markante ændring i kontekst for landbrugsbedrifter og de forskellige situationer for projekterne
har princippet om frivillig deltagelse været fastholdt i projektjordfordelinger. For de udførende
myndigheder er det bekvemt, at der indgås aftaler, da der så ikke efterfølgende er klagesager, og der opnås
ved forhandling enighed om projektet. Dette har været muligt, fordi projekterne har kunnet tilbyde en
kombination af incitamenter, som motiverer lodsejerne til at indgå aftale, også selvom de ikke har været
helt enige i projektets koncept og hensigt.
Generelt har reform i det åbne land over de senere år været karakteriseret af en projektmæssig
fragmentering, hvor jordfordeling har været anvendt til gennemførelse af projekter – enkeltvis. For
eksempel et vådområde for sig, et skovrejsningsprojekt for sig, en større eller mindre vej, etc. - hver for sig,
Hvert projekt har haft sit afgrænsede formål, projektområde og finansiering. Jordfordelingen har derfor
været afgrænset til omlægninger, som fremmer det konkrete projekt, da projektet ikke har haft finansiering
12

Haldrup, 2011.
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til andre formål, som måtte vise sig under forhandlingerne. Mulighederne for ”multipurpose” jordfordeling
har ikke været udnyttet, selvom lovrammerne skulle gøre det muligt (Hartvigsen, 2015, pp. 63 – 67.)
CI visionen om en multifunktionel reform proces lægger op til et skift fra denne fragmenterede, danske
reform tradition til en mere koordineret tilgang; en ”integreret” reform i det åbne land. Den
multifunktionelle tilgang tager udgangspunkt i et indsatsområde og de areal relaterede indsatser eller
projekter, som er planlagt og initieret her; – stadig med jordfordeling som det centrale redskab i
gennemførelsen.

5.2 Integreret jordfordeling - overordnet planlægning og lokale planinitiativer
Multifunktionel jordfordeling kræver et større omfang af koordinering og projektledelse.
Multifunktionelle reform tiltag i et indsatsområde vil bestå af en vifte af tiltag, hvoraf nogle udgår fra
overordnet planlægning, inkl. EU lovgivning og andre, som udspringer fra initiativ af lokalsamfundet.
De enkelte indsatser eller projekter vil have forskellig planbaggrund, lovgrundlag og finansiering.
Udfordring vil være at koordinere beslutningsprocedurer, finansiering, og tidsplan for de enkelte indsatser
eller projekter. De mange afskygninger heraf indikeres af erfaringerne i CI projekterne.
Jo mere omfattende en vifte af tiltag i indsatsområdet – des større opgave med projektstyring.
Multifunktionelle jordfordelinger vil kræve større omfang af koordinering og projektledelse end hidtil.

Integreret jordfordeling vil kræve en stærk buffer kapacitet. Som beskrevet i afsnit 3.3.3 er risikostyring
afgørende i aftalebaseret jordfordeling. Parametrene er som uddybet i 3.3.3 jordfondsfunktionen, der
muliggør strategiske jordkøb både før og under forhandlingerne, projekttilpasning, hvor den endelige
udformning justeres til præferencer og særlige forhold, fasning, hvor en jordfordeling afløses af den næste
og herved også muliggør koordinering mellem projekter, og finansiering af procestab, som kan absorbere
uforudsete udgifter.
Implikationen af CI visionen om markant volumen i fremtidig jordfordeling er, at volumen af parametrene i
risikostyringen vil være tilsvarende større, og at der må etableres en stærk buffer kapacitet, som kan sikre
fremdriften og ikke lade mindre emner blokere.

Integreret reform vil blive gennemført både ved kombination af aftale og ekspropriation. Man kan ikke
forvente, at alle tiltag vil kunne gennemføres aftale med alle berørte lodsejere og parter. Nogle indsatser er
initieret ved overordnet planlægning og centrale beslutninger og har hjemmel til ekspropriation. For
eksempel infrastruktur projekter, hvor vedtagelse af en anlægslov i folketinget er den samfundsmæssige
beslutning, som giver grundlag for ekspropriation. Ligeledes grundvandssikring, hvor naturen har afgrænset
grundvandsmagasinerne, og indsatsplaner til grundvandssikring ved kommunal vedtagelse får
ekspropriationshjemmel.
I CI Skive projektet viste der sig et eksempel, hvor forhandling om arealudlæg til ny vejadgang ved planlagt
nedrivning af bro ikke førte til aftale med alle berørte parter. Problemet er, at kun 4 m frihøjde under
broen giver anledning til, at tung trafik kører ind gennem nærliggende Hald by. Vejmyndigheden har plan
om at fjerne broen, hvilket kræver ny vejadgang for de fire ejendomme, som i dag har adgang via denne
bro. Jordfordelingsplanlæggeren forhandlede med parterne med forslag om anden vejadgang.
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To er indstillet på nye adgangsforhold henunder den lodsejer, som skal lægge areal til anden adgangsvej.
De to andre ønsker ikke adgangsforholdene ændrede og eller ser ikke overbevisende begrundelse. Udlæg af
areal til ny vej kan derfor ikke ske ved aftale i jordfordelingen. Vejmyndigheden må senere gennemføre
fjernelse af broen ved ekspropriation. Dette forventes at finde sted, når broen kræve vedligeholdelse. – I
øvrigt et tiltag, som ligner fjernelse af lokale overkørsler som led i elektrificering af jernbanenettet.

Figur 9: Broen over Hobrovej syd for Hald, Nordfjends. Broen visualiserer, at der er loft over, hvor højt et læs af frivillige aftaler, der
kan køres gennem en jordfordeling alene ved frivillige aftaler.

Eksemplet illustrerer, at multifunktionel jordfordeling må forventes at blive gennemført på et sammensat
lovgrundlag, hvor nogle tiltag kan gennemføres ved ekspropriation og andre ved indgåelse af aftale.
Som vi uddyber nedenfor i afsnit 5.3, er der ikke nødvendigvis nogen modsætning heri, men snarere en
mulig synergi effekt, idet der allerede er en tradition for at anvende forhandlet jordfordeling ved
gennemførelse af ekspropriation.

5.3 Good governance og ekspropriation
I den danske diskussion om reform af arealanvendelse i det åbne land er ekspropriation et kontroversielt
emne. Afsnittet søger at belyse aspekter af ekspropriation, som viser, at der ikke nødvendigvis er nogen
modsætning mellem en forhandlingsbaseret fremgangsmåde og ekspropriation, og at de to tilgange i
praksis kan kombineres.
Der er ikke nogen principiel modsætning mellem ”good goverance” og ekspropriation. CI Vision ser
jordfordelingens forhandling af frivillige aftaler som et aspekt af ”good governance” og lægger vægt på
lokale aktører som aktive bidragsydere.

36

Collective Impact – Erfaringer fra tre demonstrationsjordfordelinger

Reference. Collective Impact Det åbne land som dobbelt ressource. Status og perspektiver. Bilag 3, til
fællesmøde, Skive, d. 6. december 2017, s. 6. Da integreret jordfordeling vil realisere multifunktionelle
reform tiltag i et indsatsområde, vil der som nævnt ovenfor i praksis være en kombination af tiltag, hvoraf
nogle udgår fra overordnet planlægning, og andre udspringer fra initiativ af lokalsamfundet. Opgaven er
derfor at realisere ”good governance” ved at tilpasse fremgangsmåden så, at lokale aktører bliver aktive
bidragsydere i udviklingen af lokalt tilpassede løsninger; både de, som de selv er med til at udvikle, og de
som gennemføres med udgangspunkt i overordnet planlægning.
Som nævnt ovenfor kan man ikke forvente, at alle tiltag kan gennemføres ved konsensus. Der vil være
tilfælde, hvor et projekt eller tiltag må opgives eller begrænses, fordi en eller flere lodsejere ikke ønsker at
medvirke, jf. den lille bro ved Skive. Man kan eventuelt håndtere dette ved at udskyde det til en senere fase
eller tilpasse projekt på anden måde. Men der vil være projekter, som skal gennemføres, selvom berørte
parter ikke indgår aftale og måske er eksplicit imod. Det er projekter, som skal anlægges i en fysisk helhed,
og som ikke kan afhænge af, at alle berørte lodsejere og andre parter er villige til at indgå aftale. Sådanne
projekter gennemføres ved ekspropriation. Netop fordi man i de kommende år vil have stadigt flere
multifunktionelle indsatser i det åbne land, vil det forekomme hyppigere, at der i et indsatsområde vil være
en kombination af tiltag, som kan gennemføres alene ved aftale og andre, som vil blive gennemført ved
ekspropriation.
Der er imidlertid ikke nogen principiel modsætning mellem ”good goverance” og ekspropriation. Det
afgørende er, at indgrebet er samfundsmæssigt nødvendigt, almindeligt velbegrundet og at
ekspropriationen gennemføres på en måde, hvor berørte parter er inddraget og deres ønsker tilgodeset; så vidt det er teknisk muligt.

Jordfordelingsforhandling anvendes i ekspropriation til motorveje. Fremgangsmåden ved ekspropriation
til motorveje er et eksempel på anvendelse af jordfordelingens forhandlingsprincip. Jordfordeling indgår i
ekspropriations processen med det umiddelbare formål at reducere strukturskaderne på de berørte
landbrugsbedrifter, hvilket samtidigt reducerer de kontante erstatninger og efterlader mere tilfredse
berørte borgere. Dette er endvidere et eksempel på, at et omfattende anlægsprojekt ved at reservere en
fase for jordfordeling skaber et forum for inddragelse og projekttilpasning. Det følgende beskriver kort
fremgangsmåden.
Ekspropriationskommissionen har hjemmel til at ekspropriere det areal som medgår til anlægget + mindre
afskårne arealer. Omlægninger herudover kan kun ske ved aftale. Når projektets udformning er kendt, er
der en fase, hvor jordfordeling drøftes med de berørte ejere. Her anvendes jordfordelingens
forhandlingsmetode.
Når vejprojektets detailprojekt er udarbejdet, kendes de konkrete indgreb i ejendommene, dvs. hvilket
areal, der medgår til vej, og hvor meget, der er afskåret på den modsatte side af vejen og de ulemper i form
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af omveje og de-figurerede marker, der umiddelbart resulterer af projektet. Jordfordelingsplanlæggeren
drøfter de konkrete muligheder med hver berørt lodsejer. En ejer kan for eksempel være villig til at sælge
resten af et berørt areal. Erstatningsjord kan også fremkomme i tilfælde, hvor en ejendom rammes så
alvorligt, at den eksproprieres i sin helhed. Det areal, som ikke medgår til vej, er da til rådighed som
erstatningsjord.
Praksis er endvidere, at ingeniører fra Vejdirektoratet ofte deltager i individuelle møder med lodsejere for
at besvare tekniske spørgsmål, især vedrørende projekt tilpasning. For eksempel, om en bro, som er
designet til stiforbindelse, kan dimensioneres også til landbrugskørsel for at begrænse omvejskørsel. Der er
adskillige eksempler på, at ekspropriationskommissionen og anlægsmyndigheden lytter til folks ønsker og
forslag og tilpasser projektet; også når det har betydelige økonomiske konsekvenser.
Jordfordelingsfasen giver derved et overblik over, hvorvidt strukturskader kan begrænses, og berørte ejeres
særlige ønsker kan tilgodeses; - nu da det ligger klart, at projektet under alle omstændigheder bliver
gennemført. Således er der også i en større vejekspropriation en ”ønskerunde”, hvor jordfordeling giver et
forum for dialog, formidling og projekttilpasning.
Jordfordelingsfasen har yderligere den funktion, at de berørte ejere vænner sig til tanken om indgrebet og
livet derefter, og jordfordelingsplanlæggeren kan informere om proceduren i ekspropriation, så de berørte
ejere er bedre forberedt til den endelige ekspropriationsforretning, som kan være en bevægende
begivenhed.
Ekspropriation har det særlige incitament, at erstatningen er fritaget for ejendomsavancebeskatning. Der
kan således være en skattemæssig fordel i at afstå et berørt areal, når projektet som udgangspunkt kan
ekspropriere, og aftaler indgås under ”ekspropriationslignende vilkår”. Dette efterspørges ofte af lodsejere
og deres rådgivere. Men i projekter, som kun gennemføres ved aftale, regnes en erstatning eller salgssum
som indkomst. Der er specifikke kriterier for, hvornår SKAT godkender, at et salg er sket under
”ekspropriationslignende vilkår”. Det afgørende er, at der på det tidspunkt, hvor aftalen indgås, foreligger
beslutning fra den udførende myndighed om, at indgrebet vil blive gennemført. Implikationen for
jordfordelings mobiliteten er, at der ville fremkomme mere jord til netto salg, hvis aftaler kunne indgås
under ”ekspropriationslignende” vilkår. Som eksemplet ovenfor viser, kan indsatsen i forhandling i
jordfordelingen være den samme.
Eksempel, Aars omfartsvej: Ekspropriation, aftaler, multifunktionalitet. Jordfordelingen i forbindelse med
Aars Omfartsvej er et eksempel på en realiseret, multifunktionel jordfordeling, hvor det primære formål –
omfartsvejen – var lokomotivet, der trak jordfordelingen, men hvor adskillige multifunktionelle tiltag fik
plads og blev inddraget i løbet af processen. Forudsætningerne for at kunne lykkes med netop denne
jordfordeling, har været en risikovillig og engageret projektmager, der med tillid har tilladt et langt
projektforløb og et længerevarende tidsperspektiv.
Den største by i Vesthimmerlands Kommune Aars har i en længere årrække været ramt af stor
trafikbelastning gennem midtbyen via dens indfaldsveje, og det blev i 2011 besluttet, at en omfartsvej syd
om Aars var nødvendig. Hensigten var at mindske trafikbelastningen i Aars midtby samt forbedre de
trafikale adgangsmuligheder til erhvervsområder i Aars samt til hele den vestlige del af kommunen.
Samtidig var visionen, at vejen skulle give positive socioøkonomiske effekter, som følge af de forbedrede
tilkørselsforhold i kommunen. Efter vedtagelsen af et kommuneplantillæg til den knap 10 km lange
omfartsvej blev Orbicon rekvireret til at udføre jordfordelingen til realiseringen af omfartsvejen.
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Fra opstartsmødet af jordfordelingen i oktober 2013 til afsluttet jordfordeling gik 3,5 år. Samlet set har 170
ejendomme været involveret i de i alt 4 gennemførte jordfordelinger, hvoraf 39 ejendomme har været
direkte berørt af omfartsvejen. Vesthimmerlands Kommune erhvervede knap 47 ha til omfartsvejen og
herudover ca. 8 ha til den kommunale jordforsyningskonto. Omfartsvejen er således realiseret alene på
baggrund af frivillige aftaler ved jordfordeling efter Jordfordelingsloven.
Byrådet i Vesthimmerlands Kommune traf i starten af forløbet beslutning om at ville ekspropriere til fordel
for omfartsvejen. Hjemlen til ekspropriation er ikke blevet benyttet, men beslutningen har til gengæld
betydet, at alle frivillige aftaler vedr. arealer til selve omfartsvejen er gennemført på
ekspropriationslignende vilkår. De berørte lodsejere er således fritaget for ejendomsavancebeskatning ved
salg af jord til vejen.
Udover at muliggøre etableringen af omfartsvejen, blev det igennem forløbet klart, at der var en række
andre potentialer, der kunne forløses via jordfordelingen. Vesthimmerlands Kommune var indstillet på, at
disse potentialer skulle inddrages i jordfordelingen. Således er der sikret adskillelige multifunktionelle tiltag
via jordfordelingen, der i første omgang ’blot’ skulle sikre realiseringen af omfartsvejen. Der er bl.a. sket
nedrivning af saneringsmoden bygning, understøttelse af den økologiske omstilling, rejsning af skov, udlæg
af erstatningsnatur, erhvervelse af jord til den kommunale jordforsyningskonto, nedlæggelse af vej samt
etablering af omlastningsplads i forbindelse med statens opklassificering af vejnettet til modulvogntog.

Ekspropriation kan være aspekt af ”New Modes of Governance” (NMG). I større perspektiv har EU
målsætning om at fremme good governance i gennemførelsen af EU lovgivning i medlemslandene. EU har
formuleret retningslinjer herfor under overskriften ”New Modes of Governance”.
Målsætningen er, at der udvikles et samarbejde mellem statslige og ikke statslige aktører for at fremme
effektiviteten og legitimiteten af EU lovgivning. Rationalet er, at statslige instanser har brug for andre
aktørers specialviden, og de ikke statslige aktører ser deres interesse i at samarbejde og dermed bidrage
med ressourcer i udmøntningen af specifikke politikker. Til gengæld får de indflydelse på den konkrete
udformning og kan bedre leve med det.
NMG konceptet ræsonnerer ud fra den præmis, at det er politikker, som staten som udgangspunkt kan
gennemføre, hvis den vil; som det formuleres ”hierarkisk”, oppe fra og ned. I stedet ønsker man en proces
med samarbejde og ressource bidrag; en proces som dog finder sted ”i skyggen af”, at staten ellers kan
gennemtvinge og håndhæve politikkerne selv, hierarkisk. Som det siges: under ”shadow of hirarchy”.13 Det
er netop dette vi ser i et ”micro- univers” med forhandling om jordfordeling i forløb af ekspropriation i areal
relaterede projekter, og hvor der indgås aftale under ekspropriationslignende vilkår.

5.4 Incitamentstruktur
Multifunktionel jordfordeling vil kræve en bredt sammensat incitament struktur. Til multifunktionel
jordfordeling skal svare en så bredt som muligt sammensat incitament struktur. Jordfordelingens
effektivitet i at gennemføre ved aftale afhænger af sammensætningen af incitamenterne. Incitamenterne
ligger i de specifikke erstatninger og kompensationsformer, som tilbydes og i mulighederne for tilpasning af

13

Haldrup, 2015
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projekt og løsninger i løbet af forhandlingen. Jo bredere viften af multifunktionelle planmål, des bredere et
register af incitamenter må projektledelsen kunne råde over.
Det følgende foreslår emner til fortsat overvejelse i sammensætning af incitament for multifunktionel
jordfordeling. Emnerne er belyst i tidligere afsnit.
Incitamentet med gratis transaktionsomkostninger må fastholdes. Dette er efterhånden en selvfølge i
projektjordfordelinger, men bør nævnes som det første.
Incitament strukturen i EU medfinansierede jordfordelingsprojekter bør revurderes. De nuværende
incitamenter har en række begrænsninger. Revurdering og tilpasning forudsætter, at de nævnte svagheder
kan erkendes, og at der er råderum for tilpasning.
Engangserstatning må søges sikret ved national finansiering: De forskellige tiltag, som vil udgøre de
multifunktionelle tiltag, må i deres budget og koncept reservere budget for procestab herunder
engangserstatning.
Skatte incitamentet ved ekspropriation må søges udnyttet. I multifunktionelt kontekst vil der for nogle
indsatser være ekspropriationshjemmel. Dette kan udnyttes som bidrage til mobilitet ved at gøre det mere
attraktivt for nogle ejere at nettosælge.
Kreditinstitutionernes konkurs boer som mulig, ny form for jordfond bør undersøges. Opgaven vil være at
etablere dialog med kreditinstitutionerne og formidle deres interesses i at sælge hele eller dele af større
ejendomme i jordfordeling.
Multifunktionel jordfordeling må sikres mulighed for de nødvendige strategiske jordkøb. Jo mere
omfattende ændringer, der ønskes, og jo mere indgribende de opleves af berørte lodsejere – des mere
behov vil der være for aktive jordkøb for at forandringerne kan genindføres ved aftale. Med større enheder
og flere parallel projekter kræves større budget og bredere mandat.
Multifunktionel jordfordeling må sikres et bredt mandat til risikostyring. Multifunktionelle jordfordelinger
vil erfare et bredt spektrum af uforudsigelige forhold under gennemførelsen. Dette forudsætter både
nødvendige bevillinger til procestab og en praksis med at absorberer risici i stedet for at søge at placere
dem hos de berørte lodsejere. Herved sikres fremdriften og projektets troværdighed demonstreres.
Udvikling af koncept for multifunktionel jordfordeling bør inddrage international erfaring. Andre vest
europæiske lande, som for eksempel Holland har tradition for integrerede jordfordeling, hvor
gennemførelse ikke alene afhænger af aftaler. Man kan specielt undersøge, om og hvorledes der opnås EU
medfinansiering.
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