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Det haster
med pengene
til den største
|ordreform
i200 år
Multifunktionel jordfordeling er det optimale
redskab til at sikre landbrugets klimaindsats,
skabe mere natur og bedre miljø, udvilde
landdistrikterne og hjælpe trængte landmænd.
Det må ske frivilligt, hvis modstand skal undgås,
og det tager tid. Men der er ildte en krone til
formålet i finanslovsforslaget - det frustrerer
folkene bag projektet
til landmænd, som for eksempel
gerne vil af med fugtige jorde og
nøjes med mindre arealer, der til
i er under voldsomt tids gengæld er mere produktive eller
pres,« siger Søren Møl mere hensigtsmæssigt placeret.
ler. Han er formand for
Alle ved, at 150 mio. kr. er alt for
samarbejdsprojektet ’Det åbne lidt, når det handler om at tage om
land som dobbelt ressource’ og kring 100.000 hektar landbrugsjord
sigter til behovet for hurtig om ud af produktion, hvilket ifølge Sø
stilling af dansk landbrug for at ren Møller kan indebære, at måske
sikre erhvervets bidrag til det am 300.000 hektar sammenlagt skal
bitiøse klimamål om 70 procent indgå i omfordelingen af arealer.
reduktion af de danske drivhus
»For 150 mio. kr. kan du flytte
gasudledninger i 2030. Sammen omkring 6.000 hektar - det bat husgasser markant, er det bare om
med formanden for Landbrug & ter jo som en skrædder i helvede,« at komme i gang. Vi respekterer,
Fødevarer (L&F) Martin Merrild siger han.
at der er afsat 150 mio. - det er en
og præsidenten for Danmarks Na
Hvad der ifølge ham, Martin start - men vi kritiserer, at man
turfredningsforening (DN) Maria Merrild og Maria Reumert Gjer alene fokuserer på at ville betale
Reumert Gjerding har Søren Møl ding er brug for, er snarere »en for selve jordfordelingen,« siger
ler kritiseret, at regeringen i sit milliard i en fart«.
Søren Møller.
finanslovsforslag ildse har afsat
I regeringens finanslovsudspil
Projektet om ’Det åbne land som
penge til såkaldt jordfordeling, der er der øremærket nul kroner til for dobbelt ressource’, som han er for
kan blive det væsentligste enkelt målet, ud over de 150 mio. bevilget mand for, baserer sig på en vision
bidrag i landbrugets klimaindsats. sidste år. Under forhandlingerne om fra 2022 at udrulle den største
Men i samme åndedrag som han om finansloven har Enhedslisten jordreform i Danmark siden land
understreger tidspresset, siger Sø- forlangt mindst 400 mio. afsat til boreformerne for 200 år siden. Ini
: ren Møller:
formålet, De Radikale taler for én tiativet er taget af Realdania og skal
»Vi må omvendt konstatere, milliard årligt til jordfordeling, udvilde modeller for multifimktioat hvis vi får lavet en proces om mens SF vil afsætte samlet én mil nel jordfordeling på nationalt plan.
kring dette, som skaber gule veste liard til hele klimaområdet.
Det har alle relevante aktører som
på landet, så nytter det ingenting.
Ifølge Informations oplysnin partnere: Bæredygtigt Landbrug,
Det nytter ikke noget, hvis vi får ger ønsker også statsministeren Landbrug & Fødevarer, Økologisk
skabt generel opbakning og lokal og finansministeren foruden de Landsforening, KL, Dansk Skov
modstand. Vi kommer ikke i land grønne resortministre at fremme forening, Landdistrikternes Fæl
med de store udfordringer, hvis projektet via finansloven.
lesråd, Danmarks Jægerforbund,
ikke vi gør det til et folkeoplysende
Men man støder angiveligt på Dansk Ornitologisk Forening, Fri
og fælles projekt.«
modstand fra Finansministeri luftsrådet, Danmarks Naturfred
Sidste efterår afsatte den davæ ets fagfolk, der indvender, at der ningsforening, Danmarks Sportsfi
rende regering og Folketingets fler ikke kan findes de fornødne mid skerforbund, Realdania samt DGI,
tal 150 mio. til en såkaldt ’multi- ler uden at komme i konflikt med hvor Søren Møller selv har en fortid
funktionel jordfordelingsfond’ som budgetloven og gøre underskud som formand.
del af hjælpepakken til landbruget det på den strukturelle saldo for
»Jordfordelingen er ikke visio
efter den ekstreme tørke i somme stort. Så i givet fald handler det nen, det er et redskab. Visionen er
ren 2018. Pengene skal primært om at bruge af de samme midler, at lave nogle landområder, som
bruges til statsligt køb og salg af som er tiltænkt velfærden. Det er ud fra seks dagordener fungerer
landbrugsarealer for at kunne ud hverken ønskeligt eller holdbart bedre,« forklarer han.
tage særligt klimabelastende jorde for regeringen.
De seks dagsordener, som bør
af produktion og samtidig hjælpe
styre forvandlingen af landbrugs
landmænd til mere hensigtsmæs Største jordreform 1200 år
jorden og landskabet, er hensynet
sig brug og placering af deres dyr »At realisere en multifunktionel til klimaet, berigelse af naturarea
kede arealer. Opkøbte arealer kan jordfordeling tager tid, og efter lerne, indsatsen for miljøet - her
altså både bruges til at skabe ny na som vi i 2030 skal have reduceret under vandmiljø og drikkevand tur og vådområder og til tilbagesalg landbrugets udledninger af driv behovet for rekreation, udvikling
Af Jørgen Steen Nielsen

af landdistrikterne samt landmæn
denes driftsøkonomi.
»Kernen i vores forslag er, at vi
bliver nødt til at håndtere disse
dagsordener i sammenhæng. Det
duer ikke, hvis man laver en iso
leret lappeløsning for klimaet el
ler alene ser på, hvad der kan gøre
landbruget rentabelt, eller hvad
der bør gøres for landskabet. Det
duer heller ikke at lave vandmiljøplaner, som ikke indtænker kli
maet. Den gode nyhed, er, at der er
megen synergi mellem de enkelte
indsatser, hvis vi gør det rigtigt,«
siger Søren Møller.

Pilotprojekterne
Det er det, projektet skal påvise og
udvilde redskaberne til. Foreløbig
har man gennemført tre pilotpro
jekter med sådan multifunktionel
jordfordeling:
■ I Ringkøbing-Skjern, hvor Na
turstyrelsen har købt godt 29 hek
tar, der skal udlægges som na
turområde, samtidig med at den
involverede landmand får erstat
ningsjord tættere på sin ejendom.
■ I Skive, hvor godt 78 hektar er
blevet omfordelt for at sikre ny
skov, nye stier, mere naturbeskyt
telse samt bedre lokalisering afjord
for en række landmænd.
■ I Jammerbugt, hvor 103 hektar
er blevet omlagt, så landbrugsdrif
ten er blevet optimeret samtidig
med sikring af natur, nye stier og
mindre trafik.
Et fjerde projekt er under

overskriften 'Fælles forandring’
påbegyndt ved Glenstrup Sø i
Mariagerfjord Kominune. En til
knyttet forskergruppe har vurde
ret potentialerne for at fremme de
seks dagsordner i det pågælden
de område, der domineres af en
tunneldal omkring søen med en
blanding af fugtigt landskab, in
tensivt landbrug og sammenlagt
1.000 ejendomme. Forskerne ser
muligheder for at mindske land
mændenes transport ved at samle
markarealer, der i dag ligger spredt.
De ser gevinster for natur og kli
ma ved at omlægge lavtliggende
landbrugsjorde til vådområder og
græsningsarealer samt genskabe
pilekrat m.m. De ser fordele for
vandmiljøet ved at gøre dyrkning
mindre intensiv i relevante områ
der. De ser rekreative muligheder
ved at sammenkoble stier, der i dag
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Landmændene
derude er så klar
til det her
Maria Reumert Gjerding
Præsident, DN
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»Vi har en uomgængelig dagsorden,
der indebærer, at vi kommer til
at tage omkring 15 procent ud af
det danske landbrugsareal. Det
skal vi gøre på den rigtige måde,«
siger Søren Møller, formand for
projektet 'Det åbne landsom
dobbelt ressource’. Arkivfoto: Sigrid
Nygaard

i:

h?

m

_

-

Det er Uge nu du skal sikre dig nogle lune solskinsdage på en

at snakke sammen, så får de lyst
til at løse nogle problemstillinger
og får større ejerskab til det. Vores
erfaring er også, at det tager tid,«
siger Søren Møller.

Pengene

er fragmenterede på grund af de
nuværende landbrugsparceller.
Overordnet kan fordelene gøre
hele området mere attraktivt at bo
i og dermed bidrage til landdistrik
tets udvikling og lokalsamfundets
overlevelse.

Det lokale ejerskab
Ligesom den store nationale jord
fordeling forudsætter projektet ved
Glenstrup Sø to ting: Samarbejde
og penge.
»Vi har en uomgængelig dagsor
den, der handler om klima, miljø
og biodiversitet og indebærer, at
vi kommer til at tage omkring 15
procent ud af det danske landbrugs
areal. Det skal vi gøre på den rigtige
måde, herunder så landmanden
ikke går konkurs, for det har in
gen interesse i,« siger Søren Møller.
»Vi starter med at invitere lods
ejerne og lokalsamfundet for at tale
om, hvordan man som lokalsam
fund kan være med til den nød
vendige omstilling. Det er vigtigt
at fortælle, at vi har foretaget den
slags store samfundsforandringer
før, for eksempel med hele andels
bevægelsen, men det er sket på bag
grund af, at folk har været invol
veret i det.«
I projektet ved Glenstrup Sø har
man nedsat et Råd for Lokal For
andring med to lokalpolitikere, to
lokale erhvervsfolk, tre landmænd
samt fem andre lokale borgere med
engagement i naturen eller det lo
kale foreningsliv. Sammen har de

haft ansvar for at lave en udvik
lingsplan for området og har søgt
inspiration hertil hos den øvrige
lokalbefolkning ved i sommer at
drage rundt i området med en rød
skurvogn og tale med folk.
Siden er fulgt borgermøder og
workshops for lodsejere om jordfordeling.

Frivillighed og tidsnød
-1 betoner, at den multifunktionellejordfordeling skalforegå
frivilligt. Men så kan det vel tage
meget lang tid atfå udtaget de
100.000 hektar?
»Det er meget bedre at tage en
dialog ved et spisebord end i en
retssal,« svarer Søren Møller.
»Det er meget bedre for begge
parter, og det er meget billigere. Vi
har ikke behov for at skabe yderli
gere konflikter i dette samfund.«
»Jeg oplever, at der opstår en
meget positiv dialog, når vi taler
konkret om det og siger, 'hvad kan
vi give til hinanden’. Hvis en land
mand skal gøre noget andet med sin
jord, end han egentlig havde tænkt,
så er det ikke kommunen, der skal
sige det til ham. Det er landbofor
eningen. Vi skal alle i gang med at
ændre syn på livet, og hvis det skal
ske, skal det være en god ven, der
siger det til en, ikke kommunen.
I dette tilfælde skal det være en
anden landmand.«
»Vores erfaring er, at når folk
bliver oplyst, så reagerer de for
nuftigt. Og når vi sætter dem til

Fordi en national jordfordeling på
frivillig basis tager tid, er det om
at komme i gang. Og derfor er det
vigtigt med penge til at starte den
storstilede proces med opkøb af
landbrugsjorde og hvad deraf følger.
»Hvis staten sætter én milliard
af, så vil jeg næsten garantere, at vi
nok skal finde yderligere én milli
ard fra erhvervslivet og én fra fon
dene, så der bliver tre milliarder
at gøre brug af. Staten skal levere,
hvad jeg kalder katalytiske midler,
der sikrer grundfinansieringen så kommer de øvrige investorer til
denne forandringsproces. Det så vi,
da man gennemførte byfornyelsen
- nu gælder det landfornyelsen.«
Søren Møller mener, at omkring
halvdelen af den første milliard al
lerede findes i systemet, men er
bundet i forskellige mindre puljer
til bestemte, snævre formål, der
spærrer for helhedstænkningen
og det store sammenhængende
jordfordelingsprojekt.
»Derfor er der brug for et bredt
forlig, hvor politikerne siger: Nu
rydder vi op i alle de puljer og penge
og lægger dem i noget mere multifunktionelt og dermed mindre ad
ministrativt besværligt, så man kan
komme i gang. Det er der brug for.«
Både Søren Møller, Landbrug &
Fødevarer og Danmarks Naturfred
ningsforening oplever, at mange
landmænd er motiverede og klar.
Nogle fordi dé er ældre og gerne vil
afhænde bedriften til staten mod
betaling, andre fordi de kan se for
delene i en anden fordeling og an
vendelse af egne arealer. Derfor er
frustrationen over den manglende
betalingsvilje hos regeringen til at
tage og føle på.
»Landmændene derude er så
klar til det her,« siger Maria Reumert Gjerding, DN’s præsident.
Hun har sammen med L&F’s
Martin Merrild været til masser
af møder på landet om dette.
»Landmænd henvender sig og
siger: ’Kan vi dog ikke komme i
gang? Jeg har denne dårlige jord,
som jeg har dyrket i så og så mange
år, og det giver virkelig ingen me
ning. Det giver meget mere mening
at give den tilbage til naturen’. Så
der er et momentum i landbruget
nu, og mange landmænd føler en
stolthed ved at kunne bidrage til
denne proces. Derfor har de har
meget svært ved at forstå den po
litiske træghed,« siger Maria Reumert Gjerding.
jsn@information.dk

Livsnyderrejse til Rom
Det er ikke svært at komme til Rom. Der findes et væld af
tilbud, ligesom du også selv vil kunne arrangere turen.
Og så står du der med en guidebog, et kort - og måske endda
med et hotel ude ved banegården - langt fra centrum.
På denne unikke livsnyderrejse er du langt bedre stillet og
helt sikker på at få det optimale udbytte af rejsea

Topkvalificeret rejseleder
Du er i de absolut bedste hænder, når Rom-kender og
forfatter Helge Kamp fortæller om alle de kendte, historiske
seværdigheder, men også tager dig med til et Rom, som du
måske slet ikke vidste eksisterede.
Han om nogen kender byen som sin egen "bukselomme” og
ved, hvad han taler om - og gør det på dansk.
Rejsen er således velegnet både for de, der skal opleve Rom
for første gang og de, der har besøgt byen tidligere.

Hotel med absolut bedste beliggenhed
Du siral bo lige midt i det historiske centrum med gå-afstand
til alle Roms store og små seværdigheder. Bedre beliggenhed
findes simpelthen ikke!

Livet skal leves
Der er tilrettelagt et stort, udvidet program, der sikrer dig, at
du får set det bedste af Rom, og som livsnyderrejse er der
naturligvis også indlagt et passende antal cafébesøg - livet
skal jo leves!
Rejsen er også særdeles velegnet for enlige, da der er mange
fællesaktiviteter og restaurantbesøg.

God mad
At tage ud og spise god mad, er indbegrebet af en tur til
Rom, men desværre byder byen også på mange triste
”turis tfælder”.
Med din rejseleder, der er en af de mest betydningsfulde
danske anmeldere af spisesteder i Rom, er du sikker på at
alle spisesteder er i topklasse og at de vil gøre deres yderste
for at tilfredsstille den "vigtige” gæst, som har valgt netop
deres spisested på turen.

Prisen inkluderer blandt andet
✓ Direkte fly København - Rom inkl. skatter og afgifter
/ Transport mellem lufthavn og hotel
✓ Forfatteren Helge Kamp på alle rejsens dage
✓ Overnatning på Albergo Sole inkl. morgenmadsbuffet
✓ Rundvisning til alle de store seværdigheder i Rom
✓ Slentreture med masser af fip til oplevelser på egen hånd
✓ Tilbud om besøg på ægte, romerske spisesteder
Dette er ikke en traditionel grupperejse,
men en ægte livsnyderrejse, hvor
kvalitet og oplevelser overgår prisen

6.875,-

Rejsen arrangeres af Danmarks største mtemetportal til Rom i
samarbejde med anerkendt rejsebureau tilsluttet rejsegarantifonden.

Røwi -guide.dk
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Læs mere på www.rom-guide.dk eller ring til os på
tl£ 98 42 78 00

