
24 7. oktober 2016

O N L I N E 
MASKINSTATION

& ENTREPRENØR

på maskinbladet.dk

Find lige netop den maskinstation eller en-
treprenør, som kan udføre opgaven. 

Søg lokalt og regionalt. 

Se maskiner og udstyr og følg med i nyhed-
erne, arrangementer, gallerier m.m. fra de 
førende maskinstationer og entreprenører.

✓

✓
✓

:

Følg Maskinbladet på:

Det danske landbrug er i 
grove træk stadig baseret 
på en mark- og matrikel-
struktur, som blev etable-

ret ved udlytningen i be-
gyndelsen af 1800-tallet. 
En voldsom strukturud-
vikling kombineret med et 

samfund, hvor stadigt lere 
har holdninger til udvik-
lingen i det åbne land, be-
tyder, at jordfordeling med 

lere formål er et tema, som 
er uhyre relevant for land-
bruget. Det kan nemlig give 
erhvervet bedre produkti-
onsbetingelser og samtidig 
skabe goodwill og bedre 
samarbejdsrelationer med 
for eksempel myndigheder 
og andre interessenter i 
landområderne.

Den virkelighed er ud-
gangspunktet for Trine 
Eide, planchef i Seges, når 
hun deltager i indsatsom-
rådet "Collective Impact - 
Det åbne land som dobbelt 
ressource". Her arbejder 
hun sammen med repræ-
sentanter for det offentlige 
og forskellige grønne og fri-
luftsorganisationer om at 
skabe jordfordelingsløsnin-
ger, som gavner lere inte-
resser på samme tid.

Styrket landbrugsdrift

- Ambitionen er, at skabe 
en jordfordeling, hvor der 
fra begyndelsen er fokus 
på at tilgodese alle area-
linteresser i et givet lokal-
område. Landbrugsdriften 
kan styrkes ved at samle 
dyrkningsarealerne i rela-
tiv nærhed af gårdene, lige-
som der kan være særlige 
udviklingsønsker for be-
driften, der kan imødekom-
mes med en jordfordeling. 
På samme vis skal natur-
hensyn, vandmiljø, rekre-
ative arealer og spænden-
de bosætningsmuligheder 
tænkes sammen, fortæller 
Trine Eide.

For landbruget giver det 
et umiddelbart udbytte i 
form af minimerede udgif-
ter til transport og bedre 
infrastruktur, både på be-
driften og i området gene-
relt. Et andet udbytte af 

en bedre arrondering kan 
være etablering af sam-
menhængende arealer til 
afgræsning og naturpleje, 
og etablering af fælles mil-
jøvirkemidler.

Flere elementer

Ifølge Trine Eide skal pro-
jektet munde ud i en række 
konkrete løsninger, der vi-
ser hvordan vi kan få plads 
til andre elementer i det 
åbne land, samtidig med at 
der optimeres på landbru-
gets fysiske rammer og ud-
viklingsmuligheder. 

- Processen frem mod en 
multifunktionel jordforde-
ling kan, hvis det gribes 
rigtigt an, også være et om-
drejningspunkt for dialog 
og gensidigt kendskab mel-
lem kommune og lodsejer 
og lodsejere indbyrdes. Den 
kan generere nogle ideer og 
løsninger, der i den sidste 
ende kan gennemføres til 
fælles bedste gennem jord-
fordeling, forklarer Trine 
Eide.

Tre pilotprojekter

Projektet arbejder med tre 
pilotområder. Det er Nord-
fjends i Skive Kommune, 
Lønborg Hede i Ringkø-
bing-Skjern Kommune og 
et område mellem Bulbjerg 

og Slettestrand i Jammer-
bugt Kommune. Jordforde-
ling i de tre områder ana-
lyseres på fem parametre 
af en forskergruppe: Drifts-
økonomi, betydning for mil-
jøet, naturkonsekvenser, 
tilgængelighed og udvik-
ling af landdistrikterne. 
Det skal synliggøre effek-
ten og værdien, og dermed 
forhåbentlig understøtte en 
større udbredelse af jord-
fordeling. 

- Sættes der ressourcer 
ind på at hjælpe processen 
på vej, så er der efter min 
vurdering basis for at vi 
kan få en bedre og mere 
fremtidssikret anvendel-
se af arealerne i det åbne 
land. For landbruget vil det 
være en kæmpefordel, at vi 
melder os på banen og bi-
drager til fælles løsninger 
gennem en jordfordeling, 
der samtidig giver indly-
delse på den fremtidige 
struktur. Så hvis mulighe-
den opstår, er det frem med 
ønsker og perspektiver., si-
ger Trine Eide.

Projektet løber til som-
meren 2018. Herefter har 
forskerne et år til at doku-
mentere effekterne af jord-
fordelingerne i de tre pro-
jektområder.
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Multifunktionel jordfordeling er 
i landbrugets interesse

Trine Eide repræsenterer 

Seges i arbejdsgruppen om 

jordfordeling under initiati-

vet ”Collective impact - Det 

åbne land som dobbelt res-

source.” Foto: Seges.

Deltagere i projektet

 

Trine Eide, sidder i arbejdsgruppen om jordfordeling 
under initiativet "Collective impact - Det åbne land 
som dobbelt ressource", som repræsentant for Seges/
Landbrug & Fødevarer. De øvrige organisationer i 
arbejdsgruppen er Kommunernes Landsforening, 
Friluftsrådet, Økologisk Landsforening, Danmarks 
Naturfredningsforening, Dansk Skovforening og DGI.
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