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Jordfordeling kan give bedre rammer for naturen og landbruget 

 

Som bidrag til det aktuelle arbejde med forbedring af rammevilkår for dansk landbrug og 

den danske natur vil organisationerne i Collective Impact-styregruppen Det åbne land 

som dobbelt ressource gøre opmærksom på, at jordfordeling kan bidrage til de dobbeltvir-

kende målsætninger. Jordfordeling er baseret på lodsejerens frivillige deltagelse.  

 

Jordfordeling kan skabe mere sammenhængende natur- og produktionsarealer, øge ef-

fektiviteten i landbruget, sikre f.eks. græsningsarealer til økologiske producenter, som har 

dyrene ude og sikre, at små, fragmenterede arealer med høj naturværdi samles i sam-

menhængende arealer, hvorved de bliver mere rentable at pleje med græsning. Hvis pus-

lespillet af private og offentligt ejede arealer således lægges forfra gennem jordfordeling, 

kan f.eks. intensiv landbrugsproduktion samles på frugtbare jorde, og landbrugsdrift med 

græssende dyr samles på andre arealer, f.eks. i ådale, hvormed både landbruget, naturen, 

vandmiljøet og klimaet samt de rekreative muligheder for beboerne i området gavnes.  

 

Collektive-Impact-gruppen arbejder p.t. med flere konkrete projekter i flere landsdele, 

der skal gennemføre jordfordeling og dokumentere samfundsgevinsterne over en bred 

kam. Arbejdet er ikke afsluttet, men der er allerede bred enighed om, at facilitator-funkti-

onen, der kan understøtte lokale kræfter fra bl.a. landbrugs-, natur- og friluftsinteresser i 

at finde gode, lokale løsninger, er et nødvendigt element i indsatsen. Hvis facilitator-rol-

len styrkes og udvides, kan den fulde samfundsværdi af en given jordfordeling indfris, 

bl.a. mål for vandmiljø, klima, rekreation, bosætning og attraktive landdistrikter.  

 

Når dette fælles arbejde dels har identificeret muligheder for at styrke jordfordelingsin-

strumentet, dels har dokumenteret samfundsgevinsterne ved multifunktionel jordforde-

ling, vil disse blive delt med miljø- og fødevareministeren. Også reglerne om tinglysnings-

afgiften kan udgøre en barriere.  

 

I mellemtiden anbefaler organisationerne i fællesskab, at Landbrugs- og Fødevarepakken 

såvel som Naturpakken indeholder intentionen om at fremme facilitering af lokal jordfor-

deling til gavn for en rig natur og effektiv landbrugsproduktion.  
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