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1.Indledning 

 

1.1. Baggrund og formål 

Det multifunktionelle blik på jordfordeling stiller krav til en tværfaglig forskningsindsats for at kunne 

dokumentere effekten af en nytænkning af jordfordelingsredskabet. Collective Impact 

arbejdsgruppen for jordfordeling har udpeget fem fagområder til at dække den forskningsmæssige 

tværfaglige effektmåling. De fem områder er: driftsøkonomi, natur, miljø, reakreativ anvendelse og 

landdistriktsudvikling.  

 

Formålet med denne rapport er at give Collective Impact arbejdsgruppen for jordfordeling og de 

fem involverede kommuner en forskningsfaglig tilbagemelding på, hvilke effektmålinger det er 

muligt at foretage i de fem projektområder inden for de fem fagområder. Derudover er det formålet 

at vise kommunerne og arbejdsgruppen, hvilke effektmålinger der kunne gøres mulige i 

kommunernes videre arbejde med projektudviklingen. Udpegningen af potentialer for 

effektmålinger skal betragtes som en støtte for kommunerne i udviklingen af multifunktionelle 

planlægningsstrategier i forhold til jordfordelingsredskabet. Potentialerne kan indarbejdes som 

både kortsigtede og langsigtede effektmålepunkter.  

 

1.2 Datagrundlag 

Rapporten taget afsæt i de informationer forskergruppen har fået gennem de indsendte 

projektforslag og procesplaner, ved besøg i de fem projektområder, ved kommunernes 

fremlæggelse af deres projekter og ved den løbende dialog med projektledere. Derudover indgår 

data indsamlet via en række relevante hjemmesider. Blandt disse hjemmesider er Danmarks 

Statistik, Boligsiden, info-media, satellitfotos, lokalsamfundshjemmesider, forenings- og 

borgerforeningshjemmesider, grundejerforeningshjemmesider. Desuden indgår data indhentet 

gennem kontakt til relevante aktører i projektområder samt observationer foretaget ved individuelle 

besøg. Forskergruppen vil gerne understrege, at dataindsamlingen er oversigtsdannende snarere 

end dybdegående. Der kan således være forhold og oplysninger, som forskergruppen ikke på 

dette tidlige stadie har været opmærksom på.  

 

1.3 Undersøgelsesdesign og metodiske overvejelser 

Den forskningsfaglige vurdering af mulige effektmålinger i projektet afklarer karakteren af den 

multifunktionelle tilgang til jordfordeling i projektforslagene.  

 

Vurderingen foretages på baggrund af en analyse af projekterne for muligheden for at måle på en 

række opstillede måleparametre inden for fagområderne driftsøkonomi, miljø, natur, rekreativ 

anvendelse og landdistriktsudvikling. Faganalyserne afklarer i hvor høj grad og på hvilke måder at 

fagområdet er indtænkt i projektet. Graden af ’indtænkning’ rangeres fra 1-5. I vurderingen indgår 

1) ambitionsniveau og 2) relevans. Ambitionsniveau handler om, hvor meget lokaliseringen af 

projektområdet er målrettet det konkrete målepunkt, og hvor meget kommunen fokuserer på at 

indfri potentialet for det konkrete målepunkt. Relevansen handler om, hvor meget det foreslåede 

fokus kan løfte de målsætninger, som ligger i målepunktet. For nogle målepunkter vil relevans 

kunne skaleres efter om effekten er mærkbar på lokal, regional eller national skala og for andre 

målepunkter kan effekten evalueres som den absolutte effekt i lokalområdet. 
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1. Jordfordelingen får ingen betydning for dette målepunkt 

2. Jordfordelingen har kun lille effekt for målepunktet grundet lavt ambitionsniveau 

eller lille relevans 

3. Jordfordelingen har moderat effekt for målepunktet grundet moderat 

ambitionsniveau eller moderat relevans 

4. Jordfordelingen har stor effekt for målepunktet grundet højt ambitionsniveau og 

stor relevans 

5. Jordfordelingen har meget stor effekt for målepunktet grundet meget højt 

ambitionsniveau og meget stor relevans 

  

Resultaterne af de fagspecifikke vurderinger illustreres i en multifunktionel edderkoppespindmodel. 

Figur 1 viser spindmodellen med angivelse af de fem fagområder.  

 

 
Figur 1: Edderkoppespindmodel til illustrering af karakteren af multifunktionalitet i jordfordelingsprojekterne. 

 

1.4 Begrebsafklaringer 

Inden for hvert af de fem fagområder er opstillet en række effektmåleparametre. Parametrene er 

anerkendt og bredt anvendt inden for både videnskabelig og populærvidenskabelig fagliglitteratur 

og inden for de enkelte fagområders ressort politik område. Det multifunktionelle afsæt for 

rapporten er imidlertid uvant for de fleste og vi finder det hensigtsmæssigt kort at forklare, hvad der 

inden for de fem fagområder menes med de enkelte effektmåleparametre. Ligesom med 

edderkoppespindsmodellen for karakteren af multifunktionalitet i projektet vurderes der på graden 

af mulighed for at måle på udvalgte fagspecifikke effekter. Vurderingen gradueres i forhold til 

antallet af måleparameter inden for fagområdet.  

 

Inden måleparametrene for de fem fagområder gennemgås, så skal det understreges, at 

multifunktionalitet kan vurderes på forskellige måder. Der er især vigtigt at være bevidst om den 

geografiske skala og fordelingen af funktionerne rundt i et område. Et område kan f.eks. godt være 

Bedriftsøkonomi

Natur

MiljøRekreativ anvendelse

Landdistriktsudvikling



 

 

 

 
Side 7 | 75 

 

Jordfordeling 

meget multifunktionelt som helhed, men med de enkelte funktioner separerede fra hinanden 

forskellige steder inden for området. Et andet område kan have det samme antal funktioner, men 

her kan funktionerne være flettet sammen og findes overalt i område.  

 

De effekter, som de forskellige forskerteams skal effektmåle på, har typisk forskellige geografisk 

udbredelse, og det kan derfor være nødvendigt med en fleksibel områdeafgrænsning, når effekter 

skal vurderes. Både kommuner og arbejdsgruppe må ligeledes forholde sig til, om man ønsker 

projekter, hvor funktionerne er meget sammenflettede, eller om man vil prioritere projekter, hvor 

funktionerne er spredt rundt inden for et projektområde.  

 

1.4.1 Driftsøkonomi 

Den driftsøkonomiske effekt af jordfordeling måles med udgangspunkt i landmandens økonomi 

uden værdisætning af andre interessenters potentielle tidsbesparelse eller betalingsvillighed. 

F.eks. kan reduceret kørsel med landbrugsmaskiner på landevej medføre, at andre trafikanter 

reducerer deres transporttid, men dette indgår ikke i de kvantitative opgørelser.  

 

Projektområderne er af forskellig størrelse, og de dyrkningsmæssige interesser er meget 

varierende fra projektområde til projektområde, hvilket har indflydelse på vurdering af det 

driftsøkonomiske potentiale ved jordfordeling. Ligeledes er det samlede driftsøkonomiske 

potentiale ved jordfordeling større i store projektområder end de er i små. Men omvendt kan en 

given budgetrestriktion forhindre det fulde potentiale i at blive udmøntet i store projektområder. 

Derfor inddrages områdernes størrelse ikke i denne vurdering af det driftsøkonomiske potentiale 

ved jordfordeling i de enkelte områder. 

 

 
Figur 2: Effektmålepunkter inden for driftsøkonomi.  

 

Den driftsøkonomiske effekt af jordfordeling vurderes ud fra fem parametre: Bonitet, 

Transportomkostninger, Kapacitetsudnyttelse, Regulering og Fleksibilitet. Bonitet refererer til 
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jordbundsforholdenes dyrkningsmæssige kvalitet vurderet ud fra teksturdefinitionen af jordtypen. 

Jordtypen (JB-nr.) er en skala, som går fra 1-11, hvor JB-nr. 5-7 er de jorde med det højeste 

udbyttepotentiale. Transportomkostningerne er primært givet af afstanden fra driftsbygningerne til 

markerne. Store og regulære marker giver det bedste potentiale for høj kapacitetsudnyttelse af 

landbrugsmaskinerne, mens små og irregulære marker medfører lav kapacitetsudnyttelse af 

landbrugsmaskiner.  Hvis landbrugsmaskiner skal transporteres langt på landevej reducerer det 

ligeledes den potentielle kapacitetsudnyttelse. Regulering refererer til, om der er 

lovgivningsmæssige restriktioner i et område, som medfører begrænsninger i valg af 

indsatsfaktorer, f.eks. hvis der er områdespecifikke begrænsninger i forhold til gødningstilførslen i 

medfør af nitrat- eller fosforklassifikationen for området. Et andet eksempel kan være, at arealet 

ligger tæt på et § 3 område, og at der dermed kan gøde mindre end på andre arealer. Fleksibilitet 

er en bred parameter, som afspejler de naturgivne forhold for området og de dyrkningsmæssige 

restriktioner, som følger heraf. Det kan f.eks. være om der er fleksibilitet i forhold til at valg af 

afgrøde; Hvis det er et meget sandet område, reducerer det de mulige afgrøder, som kan dyrkes 

på marken. I fleksibilitet indgår også, om der er fjernt beliggende marker, som gør det for 

omkostningstungt at dyrke grovfoder eller anvende arealerne til græsning. 

 

I denne rapport, hvor der foretages en kvalitativ beskrivelse, foretages denne ud fra en vurdering af 

de enkelte case-områder og de projektplaner, som er forelagt af kommunerne. Når den kvantitative 

analyse skal udarbejdes i forbindelse med udarbejdelse af baseline og den afsluttende analyse af 

effekterne efter jordfordelingens gennemførsel, anvendes en driftsøkonomisk model for 

sammenhængen imellem arrondering og driftsresultat. Der er tale om en national 

arronderingsmodel, hvor de fem parametrene til vurdering af den driftsøkonomiske effekt kan 

udeledes. På baggrund af markblok-oplysninger fra EU-støtteansøgningerne, kort over 

jordbundsforhold, regnskabsdata fra landbrugsbedrifterne, gødningsplaner etc. kan den 

driftsøkonomiske effekt af bonitet, afstand, markform, gylletransport etc. estimeres. Da kortene for 

2015 er indsamlet, er det muligt at beskrive den driftsøkonomiske baseline, når 

arronderingsmodellen er færdigudviklet medio 2016. Det kan blive nødvendigt ex post at lave 

spørgeskemaundersøgelse blandt de involverede landmænd til at identificere specielle 

karakteristika for netop det undersøgte projektområde.  

 

1.4.2 Miljø 

Bedømmelsen af projektområderne i forhold til effekter for miljø tager sit udgangspunkt i de 

modtagne projektplaner for områderne i de 5 kommuner. Der lægges i randordningen vægt på 

ambitionsniveau og relevans indenfor 5 målepunkter: 1) kvælstofemissioner.; 2) fosforophobning 

og –tab; 3) Vandmiljøkvalitet; 4) Virkemidler; 5) Okkerforurening. De enkelte målepunkter 

bedømmes i forhold projektplanernes indhold og relevans lokalt (f.eks. beskyttelse af 

drikkevandsindvinding, genopretning af vandløb og kildevæld, virkemidler), regionalt (f.eks. et 

større nitratfølsomt indvindingsområde) eller nationalt (f.eks. opfyldelse af Vandplan målsætninger 

i kystvande, vandløb og søer).   

 

Målinger af effekten for miljø gennemføres i to overordnede tempi. En basisanalyse af effekterne, 

som forventes gennemført i alle kommuner med anvendelse af indsamlede registerdata, 

arealanvendelsesdata, jordtype data fra projektområderne i en før situation og oplysninger fra 

selve jordfordelingen omkring ejerskifte og arealanvendelse i en efter situation. Informationerne 
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herfra i de to situationer anvendes i modeller for udbringning af gylle ift. afstand til gyllebeholder 

(arronderingseffekt), til beregning af kvælstofudvaskning til grundvand og overfladevand koblet til 

områdets kvælstof sårbarhed i form af de nyeste N-retentionskort, til beregning af potentiel 

ændring i ammoniakemission fra udbringningen af husdyrgødning i forhold til lokale effekter af 

ammoniak deposition på følsomme naturarealer, samt en analyse af fosfor tabsrisikoen med 

inddragelse af det nyeste fosfor risiko kortværk. 

   

I de enkelte kommuner kan der som en følge af den gennemførte jordfordeling blive gennemført 

andre miljøforanstaltninger i projektområdet, som restaurering af kildevæld, vandløb og 

vådområder, samt beskyttelse af småsøer med bufferzoner. Effekten af disse elementer vil blive 

belyst ved modelberegninger af f.eks. effekten af vådområder for næringsstoftilbageholdelse, 

forbedring af den økologiske kvalitet ved anvendelse af biologiske indikatorer, mv. 

 

Endelig vil effekter af involvering af jordfordelingen i planlægning af og etablering af virkemidler 

som mini-vådområder, intelligente ranzoner, mv. på bedrifterne i projektområderne blive 

effektvurderet ved anvendelse af eksisterende standardtal og modeller.     

 
Figur 3: Effektmålinger inden for miljø 

 

 

1.4.3 Natur 

Natureffektmålinger tager udgangspunkt i den natur som findes i de undersøgte områder og som 

potentielt set kan få en bedre tilstand i kraft af jordfordelingen. Tilstand refererer bredt til vilkårene 

for den vilde flora, fauna og funga, og en bedre tilstand kan både opnås ved at forhindre 

ødelæggelse, ved at genoprette et mere naturligt miljø og ved at sikre en arealanvendelse som 

understøtter naturlige levesteder. Natureffektmålingerne fokuserer på den natur som ikke trives 

godt allerede og derfor har behov for yderligere beskyttelse. Den beskyttelseskrævende natur vil 
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typisk optræde i form af arter eller levesteder som er blevet sjældne og truede i varierende omfang, 

men der kan også være tale om processer som er sjældne og som har betydning for dannelse eller 

vedligeholdelse af levesteder og arter. 

En beskyttelse af arter, levesteder eller processer som er truede vil uvægerligt medvirke til at 

standse tabet af biodiversitet. Biodiversiteten er afhængig af skala, og derfor vil det være sådan at 

jo større skala et element af naturen (art, levested, proces) er truet på, jo større betydning vil en 

indsats have for biodiversiteten. For eksempel kan et solitært træ have stor betydning for 

biodiversiteten midt i et ensformigt landbrugslandskab – måske yngler der en natugle i træets hule 

stamme – men det er dog mindre betydningsfuldt end beskyttelsen af en gammel løvskov med et 

dusin gamle veterantræer, som huser billen eremit der er truet og beskyttet i hele Europa. 

 

 
Figur 4. Effektmål indenfor natur 

 

I projektet lægger vi op til at måle natureffekten ud fra fem effektmål som alle relaterer sig til 

omfanget af forbedringen i naturtilstanden. De fem effektmål følger generelle principper for en 

omkostningseffektiv naturplanlægning med fokus på biodiversitetsbeskyttelse. 

 

1) Lokalisering.  

For det første er det vigtigt at lokalisere indsatsen for naturen der hvor den har den største effekt. 

Dette er i reglen altid i områder hvor der i dag findes truede arter, og det skyldes at det tager lang 

tid at skabe god natur og at mange af de truede arter har svært ved at sprede sig til nye 

levesteder. Dette princip, som også kaldes ”brandmandens lov” er i Danmark implementeret af 

Naturerhvervsstyrelsen i form af et HNV-kort til uddeling af landdistriktsmidler til naturformål. 

Systemet fungerer ved at tildele støtten til de arealer som i dag er mest værdifulde som levesteder 

for nationalt og internationalt truede arter. Det er samme princip som ligger til grund for det 
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nationale biodiversitetskort, som er udarbejdet af Københavns og Aarhus Universiteter og som vi 

vil bruge som grundlag i dette projekt fordi dette kort dækker alle økosystemer på nær havet. 

 

2) Størrelse og sammenhæng 

Størrelse og sammenhæng er vigtig for biodiversiteten fordi store sammenhængende 

naturområder øger sandsynligheden for at truede arter overlever på lang sigt, idet de giver 

grundlag for store levedygtige bestande. Denne effekt er mest udtalt for kortlivede arter med 

begrænset mobilitet – eksempelvis dagsommerfugle, hvor flertallet af de truede arter i Danmark i 

dag er fortrængt til landskaber med en meget høj naturtæthed. Store sammenhængende 

naturområder er også forudsætningen for at kunne realisere nogle af de processer som mennesket 

har trængt tilbage, fordi de ofte kommer i konflikt med funktioner i dyrkede marker og plantager 

eller byområder og veje. Det er svært at kombinere menneskets interesser med dynamiske 

processer som erosion, sandflugt, oversvømmelse, brande, stormfald og store græssende dyr. 

Størrelse og sammenhæng kan fx måles som forholdet mellem naturarealet og længden af 

grænsefladerne mellem produktive arealer og naturarealer 

 

3) Beskyttelse 

Mange naturområder i Danmark i dag er kun svagt beskyttet mod driftændringer som vil forringe 

levestederne for truede arter. Eksempelvis græsningsophør, afvanding, omlægning eller hugst af 

gamle træer. Dette effektmål kan måles på hver enkelt matrikel som en øget beskyttelse som følge 

af ny arealkategori, ny ejer, tinglysning eller fredning. 

 

4) Genopretning 

Mange naturområder er forringet som levesteder grundet tidligere afvanding, kultivering eller 

eutrofiering. Genopretning af eksempelvis naturlig hydrologi, naturlig succession, udpining, naturlig 

skovstruktur, naturligt græsningsregime eller lignende, som følge af jordfordelingen, vil kunne 

måles som en positiv natureffekt. 

 

5) Integration 

Ved at integrere naturhensyn i produktive eller urbane arealer (plantager, landbrug, infrastruktur, 

råstofgrave, veje, parker) vil man potentielt set kunne forøge levestederne for truede eller 

ualmindelige arter. Der findes ikke så mange eksempler på at integration gør mere end en lokal 

forskel, men en gang skal jo være den første! Eksempler på velafprøvet integration kunne være 

økologisk jordbrug, ekstensivering af skovbrug (fx FSC), pløjefri dyrkning, grønne tage og 

græsning i industriområder. Eksempler på nye og mere innovative arealanvendelser kunne være 

biodiversitetslavskov, permakultur, ekstensiv økologisk frugtavl eller grøn energiproduktion med 

biodiversitetsmål for de disponerede områder (solcelle-anlæg, vindmølleanlæg, 

biomasseproduktion). 

 

Vurderingerne af de fem foreslåede projekters naturpotentialer er baseret på en kombination af en 

tidlig fremlæggelse og dialog om projektskitserne, kommunernes fremlæggelse af projektplaner og 

en screening af mulighederne i områderne baseret på eksisterende kort og data. 
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1.4.4 Rekreativ anvendelse 

Der er mange måder at måle rekreative effekter på. Nogle effekter kan analyseres forholdsvis nemt 

ved en GIS-analyse af landskabets struktur, hvor eksisterende kortgrundlag kombineres med 

indsamling af supplerende data herunder f.eks. feltobservationer og registertræk. Andre effekter 

kan kun undersøges ved f.eks. at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse og/eller nogle 

interview. Analysedesignet fastlægges først endeligt, når antallet af pilotområder er kendt. Indtil 

videre arbejdes med seks forskellige overordnede parametre. Nogle parametre afdækker direkte 

effekter ved jordfordelingen, mens andre primært afdækker, om jordfordelingen tilvejebringer et 

rekreativt potentiale, som det kræver andre initiativer for at realisere. Tilvejebringer en jordfordeling 

eksempelvis et offentligt tilgængeligt areal, så vil et rekreative potentiale først rigtigt blive indfriet, 

hvis der eksempelvis laves afmærkning, der viser, at man må færdes der, eller hvis der etableres 

en sti henover arealet. 

 

De seks parametre kan ses i figur 5 nedenfor. Det er kun de fire første parametre, der kan 

vurderes i forbindelse med planfasen, da de to sidste kræver gennemførelse af spørgeskema- 

og/eller interviewundersøgelser. Det skal dog nævnes her, fordi de forventes at indgå i den 

endelige evaluering af de rekreative effekter ved jordfordelingsprojekterne. 

 

 
Figur 5. Effektmål for rekreative effekter. 

Som nævnt tidligere i introduktionen, så vurderes målepunkterne på skalaen fra 1 til 5 baseret på, 

om kommunen i de tilsendte procesplaner opstiller ambitiøse målsætninger, samt om 

målepunkterne efter forskergruppens vurdering er relevante. Det er kompliceret at vurdere både 

ambitionsniveau og relevans, fordi rekreation handler om mennesker, og hvordan mennesker vil 

opleve et tiltag eller en forbedring. Vi kan kun give vores vurdering ud fra den generelle viden, vi 

har om rekreativ adfærd, efterspørgsel osv. fra undersøgelser. Men når det handler om 
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mennesker, så vil lokale beboer eller besøgende i området måske kunne vurdere initiativerne 

anderledes.  

 

Samtidig er procesplanerne på mange punkter heller ikke særlig præcise, fordi det først er i selve 

jordfordelingsprocessen, at der bliver klarhed over hvilke konkrete jorde, der evt. vil kunne få en ny 

rekreativ betydning. Det har været en særlig udfordring ved vurderingen af procesplanerne, at der 

er meget stor forskel på kommunernes tilgang. Nogle kommuner prioriterer nogle nøje udvalgte 

indsatser i få konkrete delområder. Andre kommuner beskriver en bred vifte af mulige initiativer 

uden en klar prioritering og et hensyn til de ressourcer, som jordfordelingsprojektet realistisk set vil 

kunne tilvejebringe. Ved sammenligning mellem to kommuner, vil den førstnævnte sandsynligvis 

fremstå langt mindre ambitiøs. Men det udelukker ikke, at samme kommune ender med at 

realisere et mindst ligeså godt projekt, som den sidstnævnte kommune, der undervejs i processen 

sandsynligvis må forkaste mange af ideerne.    

 

Til sidst skal det understreges, at der ikke nødvendigvis er sammenhæng mellem ambitioner og 

relevans. På den ene side kan ambitionsniveauet være ganske sparsomt, hvis en kommune 

eksempelvis kun peger på et enkelt lille stykke land, som forventes at kunne blive offentligt 

tilgængeligt ved jordfordelingen. Men relevansen kan imidlertid godt være meget høj, fordi netop 

det stykke land måske skaber ny adgang til et tidligere helt utilgængeligt større areal. Omvendt kan 

man teoretisk set godt forestille sig et højt ambitionsniveau, mens relevansen er forholdsvis 

begrænset, fordi der i forvejen rigeligt med lignende rekreative muligheder og merværdien dermed 

begrænset. 

 

Alt i alt peger ovenstående på, at der er en væsentlig usikkerhed indbygget i vurderingerne af 

procesplanerne. Det bliver noget mere håndgribeligt, at skulle forholde sig til de senere faktiske 

realiseringer af jordfordelingerne. Med disse forbehold, præsenteres de seks målepunkter, som 

forventes at indgå i den senere analyse af de realiserede jordfordelingsprojekter. 

 

1. Adgang til arealer 

Det er en forudsætning for rekreativ anvendelse, at der er arealer med offentlig adgang. Det kan 

være arealer, hvor bestemmelserne i Naturbeskyttelsesloven giver adgang, men det kan også 

være områder, som der på anden vis er formaliseret offentlig adgang til (f.eks. tinglyst adgang).  

Vurdering af adgangseffekten af en jordfordeling vil dels omfatte hvor stort et areal, der er skabt ny 

offentlig adgang til (1 a), dels i hvilken grad disse arealer indgår i samspil med eksisterende arealer 

med offentlig adgang (1 b). Hvis arealerne eksempelvis ligger isoleret uden mulighed for at komme 

hen til dem, så er den rekreative effekt reelt set ikke eksisterende. Omvendt kan nye områder med 

adgang etablere nogle nye sammenhænge og skabe ny adgang til eksisterende offentligt 

tilgængelige områder. Analyserne vil kunne nuanceres yderligere ved f.eks. at inddrage forskellige 

former for fysiske eller mentale barrierer i form af eksempelvis farlig trafik, bomme eller 

skræmmeskiltning (1 c). Dette kræver dog omfattende feltundersøgelser. 

 

2. Stier og faciliteter 

Stier og faciliteter repræsenterer både en adgangsmulighed og en måde at facilitere forskellige 

typer af rekreativ anvendelse. Stier er en basal forudsætning for meget friluftsliv: for det første, så 

ved vi at folk oftest følger stier, når de er på besøg i naturen – også selv om en del besøgende 
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periodevist færdes uden for stierne. Dernæst så anvendes stier og afmærkede ruter ofte i 

forbindelse med danskernes idræt og motion. Endelig er stier hen til naturområder og stier rundt i 

naturområder noget, som befolkningen efterspørger, hvis man skal tro deres svar i undersøgelser. 

 

Faciliteter er med til at understøtte friluftslivet. Faciliteterne kan udfylde servicefunktioner som 

f.eks. et sted for rast og madlavning eller en p-plads. Naturbesøgende har som regel, hvad der 

kunne tolkes som en ambivalent holdning til faciliteter. Det er ikke nødvendigvis noget, man skatter 

højt at møde under turen, og det står heller ikke højt på listerne, når man spørger folk om, hvad 

skulle til for, at de ville komme oftere i skoven. Men ikke desto mindre, så efterspørges faciliteter, 

når man har brug for dem, f.eks. toiletmulighed. Vi ved også at faciliteter ofte er afsæt for en tur i 

naturen, f.eks. P-pladsen eller naturcenteret.     

 

Ved vurdering af stier og faciliteter vil det for det første blive undersøgt, om jordfordelingen 

tilvejebringer et potentiale for nye stier (2 a), herunder om det omfatter en diversitet af forskellige 

typer stier og ruter (2 b).  Dernæst vil det blive undersøgt om jordfordelingen skaber potentiale for 

nye faciliteter og hvilken type (2 c). Vurderingen af stier og faciliteter vil dels blive foretaget ud fra 

en vurdering af eksisterende muligheder samt synergi med de eksisterende stier og arealer med 

adgang. 

  

3. Potentielt brugeropland 

Et vigtigt perspektiv er om nye muligheder kan omsættes til værdi for besøgende og ikke mindst 

antal besøgende. Et offentligt tilgængeligt areal med et stort antal beboere inden for kort afstand 

har således højere potentiale, end et areal med et meget lille antal af beboere i oplandet. 

Vurderingen af potentialet vil tage afsæt i den viden om, hvor langt folk typisk transporterer sig, når 

de skal en tur i naturen. Tilstedeværelse af eksisterende lignende rekreative muligheder i oplandet 

kan inddrages i vurderingen efter princippet, om at mere af det samme kun giver marginal ekstra 

værdig. Vurderingen vil tage hensyn til, at ikke kun helårsboliger men også sommerhusområder, 

campingpladser og andre overnatningssteder kan være udgangspunktet for en tur i naturen. 

Vurderingen identificerer antal personer, der kan nå udvalgte punkter inden for median 

rejsetid/afstand i henholdsvis bil (3 a) og til fods (3 b). 

 

4. Formidling af / i området  

Punkt 3 a og 3 b udgør en vurdering af potentielle brugere af de muligheder, som en jordfordeling 

måtte tilvejebringe. Folk vil imidlertid kun komme til et område, såfremt de kender til mulighederne. 

Det fordrer, at områdets rekreative muligheder formidles f.eks. via hjemmesider og i turistmateriale. 

Formidling i selve området har også indflydelse på den rekreative oplevelse. Det kan være skilte, 

plancher, foldere eller digital formidling, der dels guider brugeren rundt, dels fortæller om de 

oplevelser, natur- og kulturværdier, der måtte findes i området. Der ligger et vist element af skøn i 

denne parameter. Formidling vil typisk heller ikke være en direkte effekt af selve jordfordelingen 

(selvom processen i sig selv sandsynligvis vil skabe en midlertidig opmærksomhed omkring 

områdets muligheder). Ikke desto mindre er formidling af / i området vigtig i forhold til om de 

rekreative muligheder ved jordfordelingen reelt realiseres.  

 

Vurderingen vil konkret omfatte en screening af, i hvilket omfang områdets rekreative muligheder 

lanceres uden for selve området (4 a) og om der er tilstrækkelig guidning hen til og rundt i de 
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områder (4 b). Derudover vil blive vurderet om jordfordelingen dels har potentiale for, at 

tilgængeliggøre særlige oplevelsesværdier samt om de formidles (4 c).    

 

5. Brugerkendskab til muligheder og værdier 

Målepunkt 1-4 analyseres og vurderes af forskergruppen. Uanset at vurderingerne er forankret i 

eksisterende viden, så vil oplevelsen for de faktiske brugere af området før og efter jordfordelingen 

være meget mere kompleks. Parameter 5 og 6 undersøges med spørgeskema og interview, dels 

som en baseline-undersøgelse før jordfordelingen, dels efter gennemførelsen. Under parameter 5 

afdækkes samme forhold som under nummer 4, men nu set gennem brugerens optik. 

 

6. Omfang og karakteristik af den rekreative anvendelse 

Den sidste parameter skal monitorere brugernes rekreative adfærd før og efter jordfordelingen 

med samme metode som under målepunkt 5. Der vil være fokus på hvor, hvordan, hvor ofte, med 

hvem og hvorfor. 

 

1.4.5 Landdistriktsudvikling 

Afsættet for effektmålinger inden for landdistriktsudvikling er den befolkning, der bor i områder og 

de muligheder landdistriktsbefolkningen har for at skabe et dynamisk, indholdsrigt, lærende og 

levende hverdagsliv på landet. Mulighederne kan effektmåles på en række forskellige måder. 

 

Der er i denne rapport opstillet fem effektmåleparametre. De fem parametre er ikke udtømmende. 

De er imidlertid repræsentative for nogle gennerelle betingelser i en dansk sammenhæng for 

oplevelsen af et levende, indholdsrigt, lærende og dynamisk hverdagsliv. De fem parametre inden 

for landdistriktsudvikling er: Liggetider på huse, fællesskaber, livskvalitet, entrepreneurskab og 

demografi.  

 

Multifunktionel jordfordeling kan påvirke de fem måleparametre afhængigt af karakteren af den 

multifunktionelle jordfordeling og omfanget af inddragelse af et landdistriktsudviklingsperspektiv i 

jordfordelingsprojektet. Er f.eks. landbrugstransport et centralt element i jordfordelingsprojektet, 

således at et vigtigt hensyn er at landbrugstransporten planlægges uden om landsbyer, vil husene 

i landsbyen sandsynligvis blive mere salgsbare og liggetiden blive nedsat. Indgår der samtidig 

f.eks. et element af forbindelser for bløde trafikanter ud i landskabet og til de omkringliggende 

lokalsamfund, vil dette sandsynligvis skabe en øget oplevet livskvalitet, skabe en øget fysisk 

aktivitet og skabe større interaktion mellem beboerne i de berørte lokalsamfund. Effekten af 

jordfordelingen vil derfor kunne ’måles’ i på antal og karakter af fællesskaber og fælles aktiviteter 

og i på oplevede ændringer i livskvalitet og anvendelse af landskabet og naturen. Indgår der 

desuden f.eks. et element af frigivelse af intensive landbrugsarealer til ekstensive 

naturplejearealer, er der sandsynligvis også skabt et grundlag for nytænkning af bæredygtig lokal 

produktion og for nye måder at tænker driftsfællesskaber og naturplejeøkonomi. En øget adgang til 

landskabet, natur og til fællesskaber er et tiltrækningsparameter for børnefamilier og nye 

muligheder for at være med til at nytænke og skabe forretningsmodeller og driftsfællesskaber er et 

tiltrækningsparameter for livsstilbaseret entrepreneurskab. Livsstilbaseret entrepreneurskab ses 

ofte blandt højere uddannede. En kobling af indtænkning af forbindelser, naturpleje, ekstensiv drift 

og fællesskabsudvikling i projektforslagene vil sandsynligvis kunne effektmåles på demografisk og 

socioøkonomisk profil parameteren. Det giver sig selv, at der er overlap mellem de enkelte 
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effekter, og at udgangspunktet for effektmålinger vil variere mellem projekterne. Klart definerede 

afgrænsninger og lokale afsæt indgår i de endelige projekter. Den geografiske afgræsning af 

projekterne er inden for landdistriktsudvikling de i projektet berørte sogne.  

 

Figur 6 viser de fem effektmålepunkter i edderkoppemodellen for landdistriktsudvikling med 

eksempel på hvordan status og potentialer vil blive illustreret. Med status henvises til 

projektbeskrivelsen og med potentiale henvises til en udvidelse/skærpelse af projektbeskrivelsen 

inden for landdistriktsudviklingsområdet. 

 

 

 
Figur 6: Effektmåleparametre inden for landdistriktsudvikling. 
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2. Norddjurs Kommune 

 

2.1 Tværfaglig vurdering af karakteren af multifunktionalitet i effektmåling 

Den samlede vurdering af karakteren af multifunktionalitet i effektmåling i Norddjurs Kommune 

fremgår af figur 7. I de efterfølgende afsnit beskrives baggrunden for vurderingen.  

 

 
Figur 7. Sammenfattende tværfaglig vurdering af projektet i Norddjurs 

2.2. Driftsøkonomi forskningsfaglig vurdering af mulige effektmålinger 

Sammenfatning: Stort område på 4.800 ha med mange landbrug, som samlet har 442 markblokke, 

som det fremgår af Tabel 1. I projektområdet er der 24 bedrifter, hvor der er registreret husdyr med 

samlet 2.700 dyreenheder. I projektområdet er arealer med forskellig bonitet. Der har tidligere 

været gennemført jordfordeling i området, og der er bl.a. etableret ”bondeomfartsveje”, hvilket 

betyder, at der er god kendskab til jordfordelingsprocessen, men som samtidig kan være med til at 

reducere effekten af dette projekt.  

 

 
Figur 8. Målepunkter for driftsøkonomiske effekter i Norddjurs Kommune 
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Norddjurs 

Antal marker            

442  

stk. 

Gns. markstørrelse 10,8 ha 

DE i alt         

2.682  

DE 

DE pr. bedrift         

111,8  

 

Typiske JB-nr. 3  
Tabel 1. Nøgletal for projektområde i Norddjurs kommune 

 

Bonitet (3): For den enkelte jordejer ligger det største potentiale i at få byttet jord med dårlig bonitet 

(engjord mv.) til jord med god bonitet. Specielt engjorden, som vender ud mod Kattegat er 

grovsandet, og der kan være en dyrkningsmæssig og dermed økonomisk fordel for landmændene 

at bytte til jord af en bedre bonitet længere inde i landet. Den opdæmmede jord mod Randers fjord 

virker bonitetsmæssigt bedre, men om det er vandlidende eller potentielt vandlidende i takt med 

stigende temperaturer er pt. uvist.  

 

Transportomkostninger (2): Bedrifternes dyrkede jord ligger relativt godt arronderet i forhold til 

afstanden fra staldbygninger mv. Den gennemsnitlige afstand til markerne er i forvejen relativt lav, 

og det kan derfor være svært at reducere det væsentligt gennem jordfordeling.  Der kan være 

mulighed for at reducere trafikken igennem mindre landsbyer gennem jordfordeling. 

 

Kapacitetsudnyttelse (1): Den gennemsnitlige markstørrelse er på 10,8 ha, hvilket er den største 

gennemsnitlige markstørrelse af de fem projektområder. Potentialet for kapacitetsgevinster 

vurderes derfor umiddelbart som beskedne.  

 

Regulering (3): Antallet af beskyttede sten- og jorddiger er relativt begrænset, da markerne virker 

regulære er dette ikke en regulering med store gener for landbrugsdriften. Der er beskyttede 

naturtyper i særdeleshed langs kystlinjen både mod Randers fjord og mod Kattegat. Nærmere 

analyser senere i projektet vil klarlægge, hvor store dyrkningsmæssige begrænsninger disse 

reguleringer har. 

 

Fleksibilitet (3): Med relativt stor variation i boniteten i projektområdet har landmanden 

sædskiftemæssige begrænsninger.  
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2.3 Miljøforskningsfaglig vurdering af mulige effektmålinger 

 

 
Figur 9. Målepunkter for miljømæssige effekter i Norddjurs Kommune 

 

Sammenfatning 

Dele af de kystnære og pumpede lavbundsareler og morænelandskabet i Norddjurs området 

afvander mod Randers Fjord, som har en målsætning omkring reduktion af 

næringsstofbelastningen. Desuden er der et større nitratfølsomt indvindingsområde i den 

sydøstlige del af projektområdet, hvor der skal sikres mod forureningspåvirkninger fra nitrat og 

pesticider fra dyrkning. I Norddjurs er hovedparten af projektområdet værdifuld landbrugsjord med 

mange større landbrug, som er animalske bedrifter og derfor har behov for jordtilliggender i forhold 

til at opfylde krav til harmoniarealer. Overskuddet af især kvælstof i landbruget er derfor forholdsvis 

stor i området (figur 10). Desuden er der i området klassificeret delområder med en forholdsvis stor 

variation i kvælstofretention og med høj risiko for erosion og tab af fosfor (figur 11). 

 

Kvælstofemissioner (5) 

I Norddjurs er der gode muligheder for at en bedre arrondering kan medføre positive effekter for en 

mere optimal anvendelse af kvælstof i husdyrgødningen på områdets bedrifter i forhold til den 

nuværende situation med et fragmenteret jordtilliggende på mange bedrifter. Relevansen heraf er 

således stor i projektområdet specielt da det kan give effekter både for Randers fjord og for de 

nitratfølsomme indvindingsområder i projektområdet. Der er desuden god mulighed for i 

forbindelse med jordfordelingen at tage hensyn til det nye nitratretentionskort ved udlægning af 

omdriftsarealer til anden arealanvendelse (som f.eks. ny natur) og ved valg af dyrkningsintensitet 

(græsning og omdrift). Udtagning af landbrugsjord med en lille nitratretention vil nemlig give større 

gevinster for nitratudvaskning og belastning af grundvand og overfladevand end ved udtagning af 

arealer i områder med stor kvælstof retention.  
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Figur 10: Opgørelse af kvælstof-balance og fosfor-balance for projektområdet i Norddjurs kommune.  

 

Fosforophobning og –tab (3)   

I Norddjurs er der gode muligheder for at en bedre arrondering kan medføre positive effekter for en 

mere optimal anvendelse af fosfor i husdyrgødningen på områdets bedrifter. Derved kan problemet 

med fosforophobning på arealerne reduceres i forhold til den nuværende situation hvor det 

fragmenterede jordtilliggende på mange bedrifter kan give risiko for at marker tæt på bedriften får 

for højt et fosforindhold med risiko for udvaskning af fosfor til dræn og overfladevand. Relevansen 

heraf er relativ stor i projektområdet da en bedre udnyttelse af fosfor i husdyrgødningen med tiden 

kan være med til at forhindre en uønsket merbelastning med fosfor til Randers fjord. Det bakkede 

morænelandskab kan også indeholde risikoarealer for jorderosion og fosfortab, som med fordel 

marginaliseres som overdrev i en jordfordeling.  

 

Virkemidler (3) 

Udpegning og reservering af arealer i kystnære pumpelag og markkanter til en virkemiddel indsats 

er meget relevant i projektområdet. Der er meget store kystnære pumpede arealer langs Randers 

fjord som med fordel kan indtænkes som vådområder til fjernelse af nitrat fra det drænede 

morænelandskab. Desuden er mange muligheder for etablering af f.eks. mini-vådområder i 

smålavninger i morænelandskabet til fjernelse af både kvælstof og fosfor. I begge tilfælde vil det 

være væsentlige kollektive eller målrettede virkemidler som kan reducere næringsstofbelastningen 

til Randers fjord.  
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Figur 11: Opgørelse af kvælstof retention og fosfor risiko ved jorderosion i projektområdet i Norddjurs 

kommune. 

 

 

Vandmiljøkvalitet (3) 

I projektområdet er der få og små vandløb og kun enkelte småsøer. Der er ikke planlagt indsatser i 

forhold til disse i forbindelse med jordfordelingen. Dog er der i kystforlandet i sammenhæng til 

Littorina skrænten en mulighed for at genskabe gamle kildeområder med trykvand som i dag 

bortledes med dræn og/eller grøfter. Hvis der samtidig i nedsivningsområdet gøres en indsats for 

at forhindre for stor nitratudvaskning vil de gendannede kildevæld med naturlig hydrologi kunne 

udvikle sig til værdifuld ny natur (f.eks. rigkær). 

 

Okkerforurening (3) 

Der findes enkelte lavbundsarealer med okkerklasse i projektområdet. Ved genskabelse af naturlig 

hydrologi i de pumpede lavbundsarealer vil der også ske en reduktion i okkerforureningen i grøfter 

og vandløb i området. Der er ellers ikke planlagt indsatser mod okker forurening i projektområdet.  
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2.4 Naturforskningsfaglig vurdering af mulige effektmålinger 

 

 
Figur 12. Effektmåling inden for natur i projektet i Norddjurs Kommune. 

 

Lokalisering.  

Norddjurs kommune har valgt den nordvestlige del af Rougsø som projektområde - nordspidsen af 

kommunen med kyststrækning ud mod Kattegat og ind mod Randers Fjord (figur 11). Baseret på 

en evaluering af biodiversitetskortet er lokaliseringen af projektområdet kun af lille betydning for 

naturinteresserne. Zoomer man nærmere ind på projektområdet vil man dog se at den omfattede 

kyststrækning rummer strandenge af nogen værdi som levested, blandt andet for den næsten 

truede fugleart dværgterne samt at der i landskabet flyver en række rødlistede dagsommerfugle, 

som vil kunne have gavn af naturbeskyttelse og naturgenopretning. Omkring Udby ligger et par 

bakker med værdifuld overdrevsvegetation, hvor der er registreret skarlagen-vokshat, plettet 

kongepen, kobjælder og to arter af perlemorssommerfugle, hvilket indikerer en høj naturværdi. Ud 

mod de drænede enge langs Kattegatkysten løber en stejl littorinaskrænt som er næsten helt 

tilplantet eller tilgroet med krat og skov. Denne skrænt rummer med stor sandsynlighed store 

naturværdier. Samlet set scorer den aktuelle lokalisering af projektområdet og indsatsområderne 

moderat på natur (3), og det er svært at opnå en højere score indenfor det udpegede område. 

Lokaliseringen ville kunne naturoptimeres ved at inddrage Hevring skydeterræn lige syd for 

området, som er et enestående hotspot for truede arter med henblik på at skabe rumlig 

sammenhæng herfra, langs kysten og gennem sommerhusområde og flyveplads nord for området, 

og hele vejen op ad Kattegatkysten (se figur 11). Græssende dyr kan være med til at skabe denne 

sammenhæng. 
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Fig 13. Danmarks biodiversitetskort (Ejrnæs et al. 2014) med visning af arealer som er eksisterende eller mulige levesteder for 

truet biodiversitet – jo varmere farve (stigende blå-grøn-gul-rød), jo højere værdi har området. Norddjurs kommune er vist med 

sort afgrænsning og der er indtegnet de højest prioriterede naturområder ud fra en vurdering af værdien for Danmarks 

biodiversitet (røde områder) og det aktuelt valgte område (blåt).  

 

Størrelse og sammenhæng 

Det er svært at vurdere endnu i hvilket omfang projektet vil kunne skabe sammenhængende 

naturområder. Langs fjordkysten kompromitteres sammenhængen af indskudte områder med 

pumpelag, som antageligt ikke vil kunne ekstensiveres. Ved Kattegatkysten er der større 

muligheder, men det er endnu uklart hvor mange af de eksisterende ejere som er interesseret i at 

ekstensivere fra omdrift til græsning, ligesom det er uklart om projektet vil inddrage de gamle 

kystskrænter som del af en sammenhængende natur. Samlet vurderes størrelse og sammenhæng 

at score moderat i projektbeskrivelsen, baseret på ambitionerne om at skabe et bredt bælte 

(potentielt set 500 ha ud til Hevring Bugt) med sammenhængende natur fra littorinaskrænten og 

helt ud til havstokken (3). 

 

Beskyttelse 

Projektet vil kunne hæve beskyttelsen på arealer som i kraft af jordfordelingen ændrer status fra 

omdriftsarealer til permanente græsningsarealer. Det forudsætter dog at denne ændring af 

arealanvendelsen tinglyses eller på anden måde gøres permanent, hvilket ikke er klart. Hvis det 

lykkes at ekstensivere driften af de afvandede og omlagte engparceller landværts strandengene, 
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kan dette siges at øge beskyttelsen af strandengene, idet de på den ene side får en buffer mod 

næringsstoftab fra landbrugsdriften og på den anden side får en mulighed for at rykke ind mod land 

ved en havstigning (beskyttelse mod coastal squeeze). Projektets bidrag til at øge beskyttelsen 

vurderes i det lys at være moderat (3), baseret på formodet usikkerhed om jordfordelingen af de 

mange forskellige smalle englodder og på den moderate dokumenterede naturværdi i området. 

 

Genopretning 

Projektets største genopretningspotentiale ligger i de afvandede marker, som ved jordfordeling har 

mulighed for ekstensivering til vedvarende græssede enge og måske i fremtiden strandenge. 

Projektets næststørste potentiale består i at inddrage de stejle littorinaskrænter i en fremtidig 

græsningsdrift, eventuelt i kombination med en delvis rydning for at genskabe den tilgroede 

græslandsnatur som levesteder for sommerfuglefaunaen. Det er centralt at der ikke kun arbejdes 

med driftformen (fra omdrift til græsning), men også med en genopretning af naturlig hydrologi, 

lavere næringsstatus i lavbundsarealerne og en mere naturlig og artsrig fremtidig engvegetation 

med sommerblomstring. Eftersom projektbeskrivelsen har fokus på genopretning af både enge, 

skrænter og vældområder vurderes jordfordelingen at score højt på naturgenopretning (4). 

 

Integration 

Projektets største integrationspotentiale ligger i at integrere en omfattende kødkvægdrift i 

landbrugsstrukturen med henblik på at omlægge lavbundsarealerne til fremtidig græsning. 

Dernæst kan der være mindre potentialer i at udarbejde naturplaner for sommerhusområderne for 

at integrere naturhensyn i arealanvendelsen. Endelig kan der ligge et væsentligt potentiale i at 

integrere hensyn til jagtinteresser i landskabet med hensyn til biodiversitet. Samlet set vurderes 

projektets satsning på naturintegration at være lille, idet landbrugets græsningspotentiale er 

inkluderet, mens der ikke er direkte målsatte indsatser i forhold til andre former for integration (2). 

 

2.5 Rekreativforskningsfaglig vurdering af mulige effektmålinger 

Grundlag for vurderingen er procesplanen. Desuden indgår diverse materiale, der blev udleveret 

på ekskursion med kommunens forvaltning i planlægningsfase, samt egne GIS-analyser. 

 

Procesplanen formulerer en overordnet vision med fokus på ”landbruget, naturen og 

landdistriktsudviklingen” (s. 5). Selvom der således ikke formuleres primær fokus på rekreative 

effekter, så fremgår mulige forbedringer for de rekreative muligheder i gennemgangen af 

potentialerne ved jordfordelingen – både under særskilt punkt (s. 16) og integreret under 

overskrifter for de øvrige målepunkter. På det foreliggende grundlag fremstår tilgangen realistisk 

og konstruktiv men med et forholdsvis lavt ambitionsniveau, når det gælder rekreative effekter. 

Relevansen af de nævnte indsatser varierer. 
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Figur 14. Målepunkter for rekreative effekter i Norddjurs Kommune 

 

Adgang til arealer (2) 

Adgang nævnes især i forhold til områderne langs Randers Fjord, hvor Norddjurs Kommune 

sammen med Randers Kommune arbejder på at etablere naturpark efter Friluftsrådets 

certificeringsordning. Det nævnes, at der i dag kun er punktadgang til fjorden, og at der vil blive 

arbejdet for ”et stiforløb langs dele af fjorden”. Der synes således ikke at være fokus på at skabe 

større arealer med adgang langs fjorden. Se nærmere om stiforløb under punktet ”stier og 

faciliteter” nedenfor. 

 

Adgang til arealer nævnes under punktet om landdistriktsudvikling (s. 15). Det fremgår, at man vil 

arbejde for at en ny ejerstruktur for eksempelvis kystnaturområder, hvor et bylaug kunne overtage 

arealer, eller et område kunne udbydes i anparter for beboere i lokalområdet. Det fremhæves bl.a., 

der herved bliver adgang til naturen for beboerne. Det fremgår ikke, om sådanne fællesjorde med 

adgang tænkes at kunne bidrage for andre end ejerne og i eventuel synergi med eksisterende 

adgang. 

 

Ambitionsniveauet i forhold til adgang til arealer vurderes lavt men relevant. 

 

Stier og faciliteter (3) 

De påtænkte indsatser omfatter mulighed for at forbedre stiadgangen langs dele af Randers Fjord. 

Det skal bl.a. forbedre en eksisterende rute, der i dag ikke åbner op for adgang til fjorden. 

Jordfordelingen tænkes at blive løftestang for det projekt, som skal kvalificere Randers Fjord til 

naturpark. I det projekt er der afsat midler til stier/ruter under ordningen for ”Spor i Landskabet”. I 

denne ordning indgår en eller flere lodsejere en frivillig aftale om afmærkning af en rute. I dag er 

der lodsejere, der blokkerer for muligheden for at binde et større stiforløb sammen, og det tænkes 

derfor, at sådanne arealer kan jordfordeles således, at nye ejere ikke vil have noget imod at indgå 

aftale om Spor i Landskabet.  
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Denne mulighed fremstår som konstruktiv. Udfordringen er dog, at Spor i Landskabet ikke sikrer 

adgangen på længere sigt, fordi aftalerne er frivillige. Sporene kan nedlægges igen, hvis 

lodsejeren eller en eventuel senere ny ejer ønsker det.  

 

Det er uklart hvilke typer af stier man forstiller man sig. Normalt er der tale om at følge 

eksisterende adgangsveje, evt. kombineret med primitiv trampesti, når der indgås aftaler om Spor i 

Landskabet. Det fremgår ikke af projektet, om der arbejdes med andre transportformer end til fods. 

Vil der f.eks. kunne cykles således, at ny sti vil kunne skabe synergi med de mange og sparsomt 

trafikkerede småveje gennem landskabet herunder den nationale cykelrute 5, der går gennem 

området? 

 

Der nævnes synergi med eksisterende faciliteter herunder ved Kyst- og Fjordcentret. 

Jordfordelingen forventes derimod tilsyneladende ikke at fungere som redskab til at skabe rum for 

nye faciliteter herunder f.eks. P-mulighed, primitiv overnatning osv. 

 

Ambitionsniveauet vurderes samlet set lavt-moderat og relevansen moderat fordi initiativerne 

tænkes sammen med eksisterende initiativer og faciliteter langs fjorden. Men det er uheldigt, at 

eventuel stiadgang kun er sikret så længe lodsejeren vil være med til at opretholde Spor i 

Landskabet.  

 

Potentielt brugeropland (2) 

Der bor omkring 800 mennesker (ca. 17/km2) inden for kommunens afgrænsning, men der er også 

et mindre område med sommerhuse ved Udbyhøj. Hertil kommer beboere og feriegæster i Ørsted 

og sommerhusområde ved Store Sjørup/Hevring lige uden for afgrænsningen. Ellers er området 

forholdsvis isoleret af naturlige grænser. Der er ca. 25 km fra det centrale Randers til midt i 

området. 

 

De to færgefarter skaber forbindelse henover Randers Fjord, og kan i sig selv være en attraktion 

for eksempelvis cykelturister. Også Fjordcenteret er en attraktion, der trækker besøgende til. Men 

ellers er det mere sparsomt med særlige attraktioner, der kan trække mange brugere til området. 

Der er dog et samspil mellem en eventuel Naturpark Randers Fjord og de påtænkte indsatser. 

 

Formidling af / i området (2) 

Der forekommer at være et varieret potentiale for formidling af oplevelsesmuligheder herunder 

f.eks. den naturhistoriske udvikling, det marine forland, og inddæmning og pumpning, Holbækgård, 

husmandssteder og klimaudfordringer. Procesplanen forholder sig imidlertid meget sparsomt til, 

hvordan formidlingen af området og i området kan styrkes. Der henvises til Kyst- og Fjordcentret 

som en markant eksisterende formidlingspartner. Den profilering der ligger i initiativet for at gøres 

Randers Fjord til naturpark tæller med som et initiativ, der kan profilere området som besøgsmål.  

 

Ambitionsniveauet er lavt men naturparkinitiativet Randers Fjord er talt med som formidling af 

området. 
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Brugerkendskab til muligheder og værdier (-) 

Dette undersøges først senere. 

 

Omfang og karakteristik af den rekreative anvendelse (-) 

Dette undersøges først senere. 

 

2.6 Landdistriktsforskningsfaglig vurdering af mulige effektmålinger 

 

 
 Figur 15: Effektmåling inden for landdistriktsudvikling Norddjurs Kommune. 

 

Opsummering og baggrund 

Projektområdet berører, set fra et landdistriktsperspektiv, fem sogne med seks 

landsbyer/samlinger af huse. De fem sogne er: Udby, Holbæk, Voer, Ørsted og Estruplund. 

Landbyerne er Udbyhøj, Udby, Holbæk, Voer, Kare og Ingerslev. Området er umiddelbart attraktivt 

for tilflyttere og lokale som foretrækker et hverdagsliv i små samfund, som kan lide at ’bo langt væk 

fra stress og jag’, som prioriterer økonomisk frihed i hverdagen, og som ønsker at være i tæt 

kontakt med en kobling af natur og produktionslandskab 

 

Der er i landsbyerne Udbyhøj, Udby, Holbæk, Voer, Kare, Ingerslev og det åbne land imellem 

disse I alt 480 helårsboliger. Antallet af helårshuse til salg i landsbyerne er 17. Den gennemsnitlige 

kvadratmeterpris er 5.302, hvor den højeste m2 pris er 10.679 og den laveste er 2.759. Den 

gennemsnitlige liggetid for huse til salg er 452 dage, med den længste liggetid på 1602 dage og 

den korteste på 35 dage. Der er i alt 156 sommerhuse inden for området.  14 af dem er til salg. 

Den gennemsnitlige kvadratmeterpris på sommerhuse 9.768 kr., hvor de højeste er 12981 kr., og 

den laveste m2 prise er 4942 kr. Den gennemsnitlige liggetid er 830 dage. Norddjurs Kommune 

har i flere af landsbyerne benyttet sig af nedrivningspuljen 
 

Der er begrænset foreningsaktivitet i de fire berørte sogne. Kommunen oplyser, at der er 

beboerforeninger eller landsbylaug i Udby/Udbyhøj Syd, Holbæk, Kare og Voer, en sejlklub i 

Udbyhøj Syd i forbindelse med lystbådehavnen og Menighedsråd for kirkerne i Voer, Udby, 
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Estruplund og Holbæk. I ejendomsmægleres salgsannoncer nævnes desuden kræmmermarkeder. 

Landsbyerne er stort set funktionstømte for privat og offentlig service.  

 

Ørsted er områdets centerby med private og offentlige services. I Ørsted er der skole og 

dagligvareindkøb. Der er offentlig transport mellem Udby og Ørsted og videre til Randers, samt 

færge over Randers Fjord to i henholdsvis Voer og Udbyhøj Syd.  

 

Antallet af indbyggere i 2015 i de fem sogne er i alt 3200. De fleste er bosiddende i Ørsted Sogn, 

som ikke er en direkte del af projektet. Eneste sogn med befolkningsfremgang er Estruplund, som 

ligeledes ikke er en direkte del af projektet. Den samlede befolkningstilbagegang fra 2010 til 2015 

er 4,5 %. 

 

År 2010 2015 

707-8260 Holbæk 479 426 

707-8261 Udby 241 226 

707-8262 Voer 224 217 

707-8263 Estruplund 263 281 

707-8264 Ørsted 2142 2050 
Tabel 2. Antal indbyggere i de fem berørte sogne i projektforslaget fra Norddjurs Kommune i 2010 og 2015 (Statistikbanken 

KM15). 

 

Der er i 2015 alt 592 børn og unge mellem 0 og 17 år, heraf er de 378 bosiddende i Ørsted. Til 

sammenligning var der i 2010 719 børn og unge i denne aldersgruppe. I aldersgruppen 18-45 år er 

der 882 beboere, i aldersgruppen 46-65 år er der 1081 beboere. Antallet er beboere over 65 år er i 

2015 649. I 2010 var antallet 543.  

 

Norddjurs har en landdistriktspolitik som skal søge at fremme det gode liv på landet og synliggøre 

de landlige kvaliteter. Kommunen har udarbejdet en særskilt bosætningsstrategi.  

 

Liggetid på huse 

Af procesbeskrivelsen fremgår det, at det forventes at interessen for bosætning kan øges ved at 

besøgende til de rekreative tilbud får et godt kendskab til området og får lyst til at bosætte sig pga. 

af en kombination af natur- og landskabskvaliteter og rekreative tilbud. Desuden indtænkes det i 

jordfordelingen, at nogle huse skal kunne få større jordtilliggende og dermed blive mere attraktive 

for potentielle tilflyttere med interesse for hobbylandbrug. 

 

Livskvalitet 

Der lægges i processen op til, at der skal skabes øget adgang til natur og landskab for de lokale 

beboere. Der lægges ikke umiddelbart op til, at jordfordelingen samtidig kan være med til at skabe 

øget forbindelse mellem lokalsamfund, men det er en mulighed at øgede adgang til natur og 

landskab samtidig skaber sådanne forbindelser. 

 

Fællesskaber 

Procesplanen foreslår, at der på nogle ekstensive arealer kunne etableres nye former for 

ejerskaber, som inddrager både lokale borger, potentielle tilflyttere og landbrugere. Der lægges 
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desuden op til at jordfordelingen skal flytte den tunge landbrugstrafik ud af landsbyerne. Dermed 

skabes bedre betingelser for at danne uformelle mødesteder. 

 

Entrepreneurskab 

Ved at indtænke etablering af hobbylandbrug og nye former for ejerskaber er der skabt et grundlag 

for entrepreneurskab. Der er ikke overvejet koblinger mellem de entreprenelle og nytænkende 

kræfter inden for landbrug og specialprodukter der allerede er i området og potentielle 

knopskydninger. 

 

Demografi og sociø-økonomi 

Der er fokus på at tiltrække børnefamilier og en form for livsstilsbaseret bosætning. Den nære 

infrastruktur er ikke umiddelbart tænkt ind i jordfordelingen. Dette er nødvendigt for at sikre bredde 

i tilflytning. Der også tænkes nye former for ejerskaber til de nye hobbylandbrug. 
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3. Jammerbugt Kommune 

 

3.1 Tværfaglig vurdering af karakteren af multifunktionalitet i effektmåling 
Den samlede vurdering af karakteren af multifunktionalitet i effektmåling i Jammerbugt Kommune 

fremgår af figur 16. I de efterfølgende afsnit beskrives baggrunden for vurderingen.  

 

 
Figur 16: Sammenfatning for Jammerbugt Kommune 

 

3.2 Driftøkonomi forskningsfaglig vurdering af mulige effektmålinger 
Sammenfatning. Jordfordeling i et sammenhængende område med et samlet areal på ca. 3.000 

ha, hvor det dyrkede areal er ca. 1.400 ha fordelt på 272 markblokke.  Formål er mindre styret af 

driftsøkonomiske interesser. Der er en begrænset landbrugsmæssig produktion i projektområdet, 

og derfor vil den samlede effekt for bedrifternes økonomi være tilsvarende begrænset. Der er 14 

bedrifter med husdyr i projektområdet, som samlet har ca. 700 dyreenheder.  

 

Figur 17. Målepunkter for driftsøkonomiske effekter i Jammerbugt Kommune 
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Jammerbugt 

Antal marker            

272  

stk. 

Gns. Markstørrelse 5,1 ha 

DE i alt            

708  

DE 

DE pr. Bedrift           

50,6  

 

Typiske JB-nr. 2  
Tabel 3. Nøgletal for projektområde i Jammerbugt kommune 

Bonitet (2). Boniteten i hele projektområdet er meget sandet. Det vurderes, at der kan være et 

potentiale i, at landmænd kan få byttet jord med dårlig bonitet med jord, som har en lidt bedre 

bonitet længere mod syd.  

 

Transportomkostninger (2). Den begrænsede mængde DE og relativt få DE/bedrift indikerer et 

relativt begrænset potentiale for at reducere transportafstanden med husdyrgødning gennem 

jordfordeling. 

 

Kapacitetsudnyttelse (3). Den gennemsnitlige markblokstørrelse er kun 5,1 ha, hvilket indikerer en 

potentiel gevinst ved jordfordeling. Der er meget få beskyttede jord- og stendiger i projektområdet, 

men der er ret snævre grænser for markstørrelsen, da der er risiko for sandflugt. 

 

Regulering (4): Der er store områder med beskyttede naturtyper i projektområdet - specielt i 

området tættest på Jammerbugten. Landmændene burde være interesseret i at få jord længere 

væk fra beskyttede naturtyper gennem jordfordeling. Når/hvis kvælstofreguleringen på et tidspunkt 

bliver lavet som ”ny miljøregulering”, kan der for landmændene være interesse i, at eje jord 

længere væk fra overfladevand. 

 

Fleksibilitet (2): Det er pt. uafklaret om landmændene kan få mere fleksible produktionsvilkår 

gennem jordfordeling. Det vurderes dog ikke umiddelbart at have et markant potentiale, da hele 

området er af samme bonitet. 
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3.3 Miljøforskningsfaglig vurdering af mulige effektmålinger 

 

 
Figur 18: Målepunkter for miljømæssige effekter i Jammerbugt Kommune 

 

Sammenfatning 

Dele af den sydlige del af projektområdet i Jammerbugt kommune afvander mod Limfjorden, som 

har en målsætning omkring reduktion af næringsstofbelastningen. Desuden er der forventeligt en 

vis afvanding fra de kystnære marker til strandsøerne i området. Der er hovedsageligt tale om 

mindre bedrifter i oplandet med planteavls eller kvægbrug. Opgørelsen af kvælstof- og 

fosforbalancen i projektområdet viser derfor forholdsvis små overskud (figur 19). Desuden er 

området klassificeret med  en forholdsvis stor kvælstofretention, og med enkelt områder med risiko 

for fosfortab via jorderosion (figur 20). 

 
Figur 19: Opgørelse af kvælstof-balance og fosfor-balance for projektområdet i Jammerbugt kommune. 
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Kvælstofemissioner (2) 

I projektområdet i Jammerbugt kommune er der mulighed for at opnå mindre miljøgevinster ved en 

bedre arrondering der vil give en mere optimal anvendelse af kvælstof i husdyrgødningen på 

områdets bedrifter. Relevansen heraf er nok af mindre betydning for Limfjorden men kan måske 

medføre en reduktion i kvælstof påvirkningen af strandsøer i projektområdet. En eventuel 

omlægning af bedrifter til økologisk produktion kan også medvirke til at reducere 

kvælstofudvaskning og –belastning. 

 

  
Figur 20: Opgørelse af kvælstof retention og fosfor risiko ved jorderosion i projektområdet i Jammerbugt 

kommune. 

 

Fosforophobning og –tab (2)   

I Jammerbugt kommune kan der i projektområdet opnås mindre miljøgevinster ved at ekstensivere 

driften på marker i nedsivningsområderne til strandsøer. Desuden vil en bedre udnyttelse af 

husdyrgødningen ved arrondering generelt kunne modvirke fosforophobning på marker med risiko 

for senere fosforudvaskning til vandløb, søer og fjord. 

 

Virkemidler (1) 

Det er ikke relevant at arbejde med virkemidler som retablering af vådområder og mini-vådområder 

i projektområdet. 

 

Vandmiljøkvalitet (3) 
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I projektområdet er der få og små vandløb og men en del strandsøer hvis kvalitet ikke er kendt. De 

huser dog den sjældne strandtudse og det er derfor vigtigt at søernes tilstand ikke forringes og 

eventuelt forbedres. I projektet kan driften af marker i søernes nærområde således med fordel 

ekstensiveres for at opnå en beskyttelse af søernes kemiske tilstand.  

 

Okkerforurening (2) 

Der findes enkelte lavbundsarealer med okkerklasse i projektområdet. Ved genskabelse af naturlig 

hydrologi i området vil der ske en reduktion i okkerforureningen i grøfter og vandløb i området. Der 

er ellers ikke planlagt indsatser mod okker forurening i projektområdet.  

 

 

3.4 Naturforskningsfaglig vurdering af mulige effektmålinger 

 

 
Figur 21. Effektmåling inden for natur i projektet i Jammerbugt Kommune. 

 

Lokalisering 

Projektområdet er lokaliseret med centrum i Klim-Torup, midt i et af Danmarks største og mest 

sammenhængende naturområder med klitvegetation langs den jyske vestkyst og med 

sammenhæng til Bulbjerg Limfjorden og Vejlerne mod syd og Svinklovene op til Blokhus mod nord. 

Selve projektområdet blegner ved sammenligning med de tilgrænsende naturområder, men den 

landskabelige kontekst er helt i top. Samlet vurderes lokaliseringen at bidrage med en høj score 

(4). 

 

Størrelse og sammenhæng 

Som nævnt ovenfor vil en ekstensivering af projektområdet kunne medvirke til at samle Damarks 

måske største sammenhængende naturområde med deraf følgende muligheder og potentialer for 

at realisere dynamiske processer på stor skala lige fra naturlig kystdynamik,  naturlig hydrologi og 

naturlig succession til store fritgående græsædere som bison, elg, krondyr, vildheste mfl. En 

egentlig realisering af gevinsterne vil dog forudsætte at ikke kun landbrugsarealer ekstensiveres, 
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men at dette også sker for skovbrugsarealer. Status for projektets ambitioner er en meget høj 

score på størrelse og sammenhæng (5). 

 

Beskyttelse 

Det er uklart i hvilket omfang projektet vil øge naturbeskyttelsen i området. Hvis marker udtages af 

omdrift vil dette helt naturligt øge beskyttelsen af disse arealer og deres umiddelbare natur-naboer. 

Desuden kan der være arealer som i dag er under statens skovdrift som overgår til urørt natur 

uden forstlig drift? Det er ikke klart i hvilket omfang der vil blive etableret en ekstensiv 

helårsgræsning som følge af projektet, men dette vil i givet fald kunne øge beskyttelsen af den 

værdifulde natur knyttet til åbne klitter og klitlavninger. Projektbeskrivelsen har fokus på de truede 

arter strandtudse og hedepletvinge, ekstensivering af landbrugsområderne, genopretning af 

naturlig hydrologi, rydning af plantager og genindførelse af græsning – alle disse tiltag vil kunne 

øge beskyttelsen af den typiske klitnatur i området og beskyttelsen vurderes derfor at score højt 

(4). 

 

Genopretning 

De store muligheder for genopretning af både tør og våd klitnatur i projektområdet ved rydning af 

tørre klitter for bjergfyr/klitfyr og ved lukning af grundvandsførende grøfter er nævnt i 

projektbeskrivelsen. Dette potentiale vil kunne forøges væsentligt ved at udvide projektområdet til 

at omfatte en større del af den statsejede Torup Plantage hvor der eksempelvis gemmer sig et 

større potentielt vådområde i afblæsningsfladen for Torup Sande (figur 17), hvor der i dag er 

grøftet. Dette perspektiv har dog ikke direkte sammenhæng med jordfordelingen. Selv i 

minimumsversionen vil der blive tale om en omfattende genopretning af klitnatur på tidligere 

marker, så vurderingen er en meget høj score på genopretning (5). 

 

 
Figur 22. Høje målebordsblade fra før tilplantningen med nåletræer. Bemærk mosesignaturen i afblæsningsfladen for Torup 

Sande parabelklit, men også de mange våde klitlavninger mod vest og nord. 
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Integration 

Naturværdien i projektet er overvejende knyttet til ophørt landbrugsdrift og forstlig drift, men 

integrationen af eksisterende sommerhusbebyggelse og campingplads ved Torup Strand og Klim 

Strand er en interessant udfordring som kunne vise nye veje i en multifunktionel samtænkning af 

rekreative interesser med storslået natur. I den nye version af projektet er der lagt op til en høj grad 

af integration mellem lokale interesser for udnyttelse og beskyttelse og der er lagt op til at denne 

integration både skal finde sted på området dyrkningsareal og naturareal. Endnu er der ikke 

fokuseret på integration i klitplantagerne, selvom disse udgør en væsentlig del af området. Samlet 

scorer projektet en høj værdi på integration af natur med andre arealanvendelser (4). 

 

3.5 Rekreativforskningsfaglig vurdering af mulige effektmålinger 

Grundlag for vurderingen er procesplanen. Der er udleveret materiale på ekskursionen herunder et 

kommunalt notat med fokus på friluftsliv/fritid i forbindelse med Collective Impact. Deltagelse i 

borger/aktørmøde samt egne GIS-analyser har også indgået i oplysningsgrundlaget. Notatet om 

friluftsliv/fritid redegør både for status for rekreative muligheder samt en række ønsker udtrykt af 

lokalsamfund i Thorup-Klim og i kommunale strategier/planer. 

 

Procesplanen bærer overskriften ”Mange Muligheder” og den fremstår ambitiøs i forhold til at 

forbedre de rekreative muligheder. Målgrupperne er både lokale og besøgende, og der nævnes en 

række konkrete initiativer inden for adgang, stier, faciliteter og formidling. Initiativerne bringes i 

samspil med eksisterende muligheder, planlægning og andre initiativer. Det er ikke ud fra 

procesplanen helt tydeligt, om alle initiativer er afhængige af jordfordeling, eller om de ville kunne 

realiseres på anden vis.   

 

Der eksisterer allerede mange muligheder i form af stier og arealer med adgang (statsskov og 

kysten). Relevansen vurderes umiddelbart høj, men det vil dog afhænge af, om 

jordfordelingsprojektet udgør grundlag for at realisere noget af det, der ikke allerede findes 

meget/rigeligt af i området (og hermed ikke blot dublerer eksisterende muligheder med begrænset 

merværdi). 
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Figur 23. Målepunkter for rekreative effekter i Jammerbugt Kommune 

Adgang til arealer (4) 

Kommunen har fokus på rekreativ adgang i det primære indsatsområde, som kommunen har 

udpeget mellem Bulbjerg i vest Svinkløv i øst (s. 25). I procesplanen beskrives en overordnet 

zonering med et aktivitetsdomineret område i øst med bl.a. ridemuligheder og MTB-ruter i Svinkløv 

og Kollerup plantager og nogle stærke MTB-aktører ved Slettestrand. I den vestlige del ligger 

Vester Thorup med bæredygtigt fiskeri og autenticitet. Området mellem ”skal give muligheder for 

gode rekreative forbindelser, der er præget af ro, natur, og bæredygtig, ekstensiv drift” (s. 17).       

I denne mellemzone er der en hel del arealer med eksisterende offentlig adgang: dels selve kysten 

og de klitfredede arealer, dels mange udyrkede arealer. En del af de sidstnævnte er dog under 

tilgroning, og både de og tilplantede arealer er vanskeligt tilgængelige, da mange småveje og stier 

ikke er gennemgående eller dyrkede markfelter ligger som barrierer for adgang (jf. oplysninger på 

ekskursion).  

 

Det er lidt uklart i procesplanen, om kommunen vil arbejde for, at der sikres flade adgang til større 

sammenhængende arealer, eller adgangen først og fremmest skal være ad stiforløb (forbindelser), 

se nedenfor. I afsnittet om natur fremgår det, at fokus bl.a. er på at skabe et større 

sammenhængende naturområde med parabelklitter og hede. Og sådan et område vil der være 

blive adgang til jf. Naturbeskyttelsesloven. Under alle omstændigheder vil rekreative forbindelser 

kunne aktivere nogle af de dårligt tilgængelige arealer, hvor der er i dag er formel adgang jf. 

Naturbeskyttelsesloven. 

 

Ambitionsniveauet i forhold til at skabe adgang til arealer vurderes samlet set højt med forbehold 

for, at det fremstår lidt uklart i procesplanen, om der bliver tale om at tilvejebringe arealer med 

adgang. Relevansen vurderes ligeledes høj.  
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Stier og faciliteter (5) 

Som nævnt ender mange småveje og stier blindt. Vandreruten ”North Sea Trail” går gennem 

området, men der er problemer flere steder pga. private interesser. Den nationale cykelrute 1 

(”Vestkystruten”) følger den gennemgående asfaltvej. Der er mange stimuligheder i 

statsskovarealerne i Vester Thorup, Kollerup og Svinkløv klitplantager. Det gælder for forskellige 

typer af færdsel (MTB-ruter i den østlige del).   

 

Som nævnt ovenfor, så peger procesplanen på ambitionen om at skabe gode rekreative 

forbindelser igennem den midterste zone. Der peges blandt andet på multifunktionelle ruter til 

MTB, ridning vandring (og sikker skolevej), men også på nogle vandreruter for de stille oplevelser. 

Man vil tiltrække vandreturister ved en certificeret vandrerute i Klim-området, hvor der arbejdes 

med at aktivere de særlige oplevelser i et partnerskab mellem en række aktører. 

 

Procesplanen peger på, at der er potentiale for ”støttepunkter” som eksempelvis 

læskur/hestetrailerparkering/mødested og et ”oplevelsescenter” med formidling, aktiviteter til 

skoler, borgere og turister (s. 18). Der omtales endvidere læringsmiljøer, som også kan være for 

både lokale og besøgende. Det er lidt uklart, hvor stor en del af disse initiativer er betinget af 

jordfordeling. Noget kunne evt. placeres ved ”eksisterende servicebygninger” (s. 18). 

 

Ambitionsniveauet og relevansen vurderes meget høj. Der redegørebåde for både synergi med 

eksisterende stier og steder og behov for differentiering af mulighederne.  

 

Potentielt brugeropland (3) 

Området er udvidet i den endelige procesplan ift. den tidligere version. Der bor omkring 2500 

mennesker (ca. 25/km2) i den primære afgrænsning. Der bor godt 4000 mennesker i Klim, Vester 

Thorup og Fjerritslev op til området. Dertil kommer et stort potentiale i turistsæsonen herunder fra 

bl.a. en af Danmarks største campingpladser.  

 

Kysten og de nærliggende plantager og fredede områder kan tiltrække besøgende. Det samme 

gælder kalkovn og Klim Bjerg inden for området. De nye initiativer under adgang, stier og faciliteter 

vil sandsynligvis være attraktive. Men en kritisk bemærkning kunne gå på, at en del af 

brugeroplandet allerede har mange muligheder for at færdes langs kysten, i plantagerne og på de 

fredede arealer. 

 

Formidling af / i området (4) 

Der er punktvis formidling f.eks. ved Klim Bjerge/kalkovnen, men store dele af området bag 

kystlinjen er formidlingsmæssigt dødt. Selve kyststrækningen men især campingplads og 

Torupstrand formidles regionalt og nationalt. Klim Strand har gennem år været Blå Flag Strand. 

 

Området rummer interessante oplevelsesmuligheder. Bl.a. ligger parabelklitter som perler på en 

snor fra vest til øst. De er inaktive pga. af plantagetilplantning og tilgroning.  
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Der lægges i procesplanen megen vægt på formidling under afsnittet for de rekreative 

udviklingspotentialer. Det gælder oplevelsescenter og læringsmiljøer (s. 18 og 19). Det gælder 

afmærkningen af ruter og ikke mindst certificeringen af stier som en måde at tiltrække nye grupper. 

Men det fremgår også, at mange forskellige aktører til aktørmødet ifm. procesplanens udarbejdelse 

udtrykte interesse i at styrke formidlingen både i og af området (s. 24). Det primære område for 

jordfordelingen er blandt andet udvidet for at nogle af de aktører som findes omkring Slettestrand 

(aktivitetsprægede) og Thorupstrand (bæredygtig produktion) kan inddrages i projektets formidling.  

 

Ambitionsniveauet er højt og relevansen ditto.  

 

Brugerkendskab til muligheder og værdier (-) 

Dette undersøges først senere. 

 

Omfang og karakteristik af den rekreative anvendelse 

Dette undersøges først senere. 

 

 

3.6 Landdistriktsforskningsfaglig vurdering af mulige effektmålinger 

 

 
Figur 24: Effektmåling i projektet i Jammerbugt Kommune. 

Opsummering og baggrund 

Projektområdet er udvidet, hvilket betyder at der kan indtænkes langt flere synergier, særligt inden 

for lokal produktion, turisme, entrepreurskab, læring og opbygning af stedbunden identitet. Fra et 

bosætnings/fastholdelsesperspektiv er der fokus på områderne nærhed til det centrale område i 

første trin af jordfordelingen. Dette område inkluderer fire sogne og hovedbyen Fjerritslev. De fire 

sogne er: Klim, Kollerup-Fjerritslev, Vester Torup og Vust.  

 

0
1
2
3
4
5

Liggetid på huse

Livskvalitet

FællesskaberEntrepreurskab

Demografi og
socioøkonomi

Jammerbugt 

Jammerbugt



 

 

 

 
Side 40 | 75 

 

Jordfordeling 

Der er i sognene Klim, Vester Torup og Vust i alt 657 helårsboliger og der er i Kollerup-Fjerritslev 

1430 helårsboliger. Antallet af helårshuse til salg i eller i tæt nærhed til projektområdet er 24. Den 

gennemsnitlige kvadratmeterpris er 6141 kr., hvor den højeste m2 pris er 15454 kr. og den laveste 

er 2551 kr. Den gennemsnitlige liggetid for huse til salg er 650 dage, med den længste liggetid på 

1507 dage og den korteste på 1 dag. Der er i alt 780 sommerhuse i omegnen af området.  I eller i 

tæt nærhed til projektområdet er 13 af dem er til salg. Den gennemsnitlige kvadratmeterpris på 

sommerhuse 12029 kr., hvor de højeste er 16188 kr., og den laveste m2 prise er 4891 kr. Den 

gennemsnitlige liggetid er 972 dage.  

 

Der er stor foreningsaktivitet i området med mere end 20 foreninger. Blandt andet er der flere 

natur-og friluftforeninger, idrætsforeninger og erhvervsforeninger. Desuden indgår daginstitutioner, 

skoler og gymnasium med inddragelse af forskellige læringsvinkler i projektet. Der er en del 

tilbagevendende og velbesøgte lokale arrangementer og der er et solidt iværksættermiljø omkring 

bæredygtig og lokal mad.  
 

Der er offentlig service i alle sogne med undtagelse af i Vust, hvor der også kun er 66 

helårsboliger. I Klim er der folkeskole, aldersintegrerede institutioner og plejehjem. I Vester Torup 

er der foruden et flygtningecenter en døgninstitution for handicappede beboere. I Vester-Torup 

sogn er der fiskesalg på havnen og i landsbyen Vester Torup er der en Dagligbrugs med udvidede 

åbningstider hele året. I Kollerup-Fjerritslev sogn findes alle typer af offentlige og private services.  

Samlet set peger dette i retningen af at grundlaget for tilfældige møder og uformelle snakke er 

stort. Udgangspunktet for at styrke den lokale identitet gennem iværksættelse af lokale aktivitet i 

tilknytning til jordfordelingsprojektet er derfor højt.  
 

Antallet af indbyggere i 2015 i de fire sogne er i alt 5089. De fleste er bosiddende i Kollerup-

Fjerritslev Sogn. Alle fire sogne har oplevet en befolkningstilbagegang fra 1. Januar 2010 til 1. 

Januar 2015. Den samlede befolkningstilbagegang fra 2010 til 2015 er 3,7 %. 

   ÅR 2010 2015 

849-8711 Klim 709 649 

849-8712 Vester Torup 629 597 

849-8713 Vust 115 107 

849-9180 Kollerup-Fjerritslev 3833 3736 
Tabel 4. Befolkningstal i de berørte sogne i projektet i Jammerbugt Kommune i 2010 og 2015 (Statistikbanken KM15). 

Der er i 2015 alt 978 børn og unge mellem 0 og 17 år, heraf er de 692 bosiddende i Kollerup-

Fjerritslev. Til sammenligning var der i 2010 1112 børn og unge i denne aldersgruppe. I 

aldersgruppen 18-45 år er der 1422 beboere, i aldersgruppen 46-65 år er der 1464 beboere. 

Antallet er beboere over 65 år er i 2015 1225. I 2010 var antallet 1121.  

 

Jammerbugt Kommune har en landdistriktspolitik med en række nytænkende 

landdistriktsudviklingsinitiativer. Herunder en friluftslivsstrategi, en erhvervsstrategi, til dels med 

afsæt i stedbundne ressourcer arbejde med iværksætteri, sammenhængen mellem lokalsamfund 

og turisme virksomheder, livsstiliværksættere, fødevarer og en indsats for udvikling af forskellige 

former for organisering af lokalsamfund og samarbejdsformer med Jammerbugt kommune. 

 



 

 

 

 
Side 41 | 75 

 

Jordfordeling 

Liggetid på huse 

Der er ikke i projektet direkte fokus på at øge bosætningen eller fastholde indbyggerne i området. 

Det ligger dog implicit i hele strategien at opbygningen af en stærk stedbunden identitet sammen 

med nytænkende organiseringer og måde at sammentænke landskab, natur, landbrug, produktion 

og turisme er det centrale virkemiddel, der skal skabe lyst til at flytte til området og blive boende. 

 

Livskvalitet 

Der arbejdes i projektet målrettet mod at skabe bedre adgangsmuligheder til landskabet for de 

fastboende om end, der samtidig i forbindelse med rekreative tiltag er fokus på turisme. 

Samarbejdet med skoler og institutioner vil fremme forståelsen for og bevægelsesmuligheder i 

landskabet og skabe et samlingspunkt på tværs af generationer. Der er knapt så stort fokus på at 

skabe forbindelser gennem landskabet mellem lokalsamfund. 

 

Fællesskaber 

Der er allerede mange fællesskaber i området og projektet skaber gode betingelser for at 

understøtte disse fællesskaber. Der er muligvis også skabt grobund for de mere uformelle 

fællesskaber, men det er ikke helt tydeligt, hvordan eller hvor disse er tænkt ind. 

 

Entrepreneurskab 

Der er stor fokus på at udvikle betingelserne for nye måder at tænke livsstilsbaseret 

entrepreneurskab, og der er tænkt bredt i forhold til at skabe synergi, således at der for er solid 

grobund for at starte virksomhed/organisationer som knopskydning til jordfordelingen. 

 

Demografi og sociø-økonomi 

Der er i projektet tænkt på tværs at generationer, ligesom hele processen lægger op til en stor 

rummelighed og evne at fastholde og tiltrække tilflyttere med forskellige socioøkonomiske 

baggrunde.  
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4. Skive Kommune 

 

4.1 Tværfaglig vurdering af karakteren af multifunktionalitet i effektmåling 

Den samlede vurdering af karakteren af multifunktionalitet i effektmåling i Skive Kommune fremgår 

af figur 25. I de efterfølgende afsnit beskrives baggrunden for vurderingen.  

 

 
Figur 25. Sammenfatning for karakteren af multifunktionalitet i projektet fra Skive Kommune 

 

4.2. Driftsøkonomi forskningsfaglig vurdering af mulige effektmålinger 

Sammenfatning: Projektområdet er et relativt stort landbrugsområde på 4.700 ha, hvor det dyrkede 

areal er på ca. 3.700 ha fordelt på 768 markblokke. Der er 48 bedrifter, som samlet har 3.111 DE. 

Den gennemsnitlige markblokstørrelse er under 5 ha.  

 

 
Figur 26. Målepunkter for driftsøkonomiske effekter i Skive Kommune 
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Skive 

Antal marker            

768  

stk. 

Gns. Markstørrelse 4,9 Ha 

DE i alt         

3.111  

DE 

DE pr. bedrift           

64,8  

 

Typiske JB-nr. 2  
Tabel 5. Nøgletal for projektområde i Skive kommune 

 

Bonitet (4): Gennemsnitlig bonitet på 2. Boniteten i projektområdet er meget varieret med sandede 

jorder op mod Lovns bredning, humusjorde mod vest til dels ud mod Skive fjord. I området omkring 

Hald og syd herfor er der bedre jord med højere dyrkningskvalitet. Varieret bonitet rummer 

mulighed for, at marginaljorde kan tages ud af drift og landbrugsdriften flyttes til jorde med større 

dyrkningsmæssig værdi, hvilket også kan materialisere sig i driftsøkonomien. Muligvis kan 

jordfordelingen også bidrage til at afhjælpe på udpining af jorden ifm. driften på en stor planteskole, 

forudsat at der er aftagere til den udpinte jord. Dette afhjælper dog ikke værditabet på jorden.  

 

Transportomkostninger (3): Der er en del husdyr i området og gennemsnitligt 65 DE pr. bedrift. 

Dog er husdyrene fordelt på få store husdyrbrug og mange små, hvorfor potentialet for kortere 

køreafstande vurderes begrænset. En del veje er underdimensionerede til transport med store 

landbrugsmaskiner, hvorfor der er et potentiale i at få løst dette f.eks. ved ”bondeomfartsveje”. 

 

Kapacitetsudnyttelse (4): Den gennemsnitlige markblokstørrelse på 4,9 ha og få beskyttede sten- 

og jorddiger indikerer et potentiale for driftsøkonomiske gevinster ved forbedret arrondering. 

 

Regulering (2): De beskyttede naturtyper befinder sig langs kysterne til Lovns Bredning, men i 

særdeleshed i området mod Bådsgård Vig. Nærmere analyser senere i projektet vil klarlægge hvor 

store dyrkningsmæssige begrænsninger disse reguleringer har, men potentialet vurderes 

umiddelbart som begrænset. 

 

Fleksibilitet (2): Inden for projektområdet ligger en planteskole, som kan have højere eller lavere 

værdi af jordfordeling end landbrugsbedrifter. Kapacitetsudnyttelsen og transportomkostningerne 

vurderes ikke at være kritiske parametre for en planteskole, da driften er mere intensiv, end den er 

på en landbrugsbedrift. 
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4.3 Miljøforskningsfaglig vurdering af mulige effektmålinger  

 

 
Figur 27. Målepunkter for miljømæssige effekter i Skive Kommune 

 

 

Sammenfatning 

Projektområdet i Nordfjends, Skive kommune afvander mode Limfjorden henholdsvis til Skive fjord 

og Lovns bredning, som har en målsætning omkring reduktion af næringsstofbelastningen. 

Desuden er der i to af de tre udpegede projektområder dels en sammenhæng til et større 

nitratfølsomt indvindingsområde og et vandværks indvindingsområde, hvor der skal sikres mod 

forureningspåvirkninger fra nitrat og pesticider fra dyrkning. I Nordfjends er hovedparten af 

projektområdet værdifuld landbrugsjord med en del større og mindre landbrug, som især er plante 

og kvægbrug. De sidste har derfor behov for jordtilliggender i forhold til at opfylde krav til 

harmoniarealer. Oveskuddet af kvælstof og fosfor i landbruget er i nogle områder forholdsvis stor 

(figur 28). Desuden er der i området klassificeret delområder med en forholdsvis stor variation i 

kvælstofretention og der er mange områder med stor risiko for fosfortab via jorderosion (figur 29). 

 

Kvælstofemission (5) 

I Nordfjends projektområderne er der gode muligheder for at en bedre arrondering kan medføre 

positive effekter for en mere optimal anvendelse af kvælstof i husdyrgødningen på områdets 

bedrifter i forhold til den nuværende situation med et fragmenteret jordtilliggende på mange 

bedrifter. Relevansen heraf er således stor i projektområdet specielt da det kan give effekter både 

for de sårbare fjorde og for de nitratfølsomme indvindings- og drikkevandsområder i 

projektområdet. Der er desuden god mulighed for i forbindelse med jordfordelingen at tage hensyn 

til det nye nitratretentionskort ved udlægning af omdriftsarealer til anden arealanvendelse (som 

f.eks. ny natur) og ved valg af dyrkningsintensitet (græsning og omdrift). Udtagning af 

landbrugsjord med en lille nitratretention vil nemlig give større gevinster for nitratudvaskning og 

belastning af grundvand og overfladevand end ved udtagning af arealer i områder med stor 

kvælstof retention.  
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Figur 28: Opgørelse af kvælstof-balance og fosfor-balance for projektområdet i Skive kommune. 

 

 
Figur 29: Opgørelse af kvælstof retention og fosfor risiko ved jorderosion i projektområdet i Skive kommune. 
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Fosforophobning og –tab (4)   

I Norddjurs er der gode muligheder for at en bedre arrondering kan medføre positive effekter for en 

mere optimal anvendelse af fosfor i husdyrgødningen på områdets bedrifter. Derved kan problemet 

med fosforophobning på arealerne reduceres i forhold til den nuværende situation hvor det 

fragmenterede jordtilliggende på mange bedrifter kan give risiko for at marker tæt på bedriften får 

for højt et fosforindhold med risiko for udvaskning af fosfor til dræn og overfladevand. Relevansen 

heraf er relativ stor i projektområdet da en bedre udnyttelse af fosfor i husdyrgødningen med tiden 

kan være med til at forhindre en uønsket merbelastning med fosfor til Skive fjord og Lovns 

bredning. Det bakkede morænelandskab indeholder også risikoarealer for jorderosion og fosfortab, 

som med fordel marginaliseres som overdrev i en jordfordeling eller der kan etableres randzoner.  

 

Virkemidler (4) 

Udpegning og reservering af arealer i kystnære pumpelag og markkanter til en virkemiddel indsats 

er meget relevant i projektområdet. Der er allerede 2 vådområdeprojekter som grænser lige op til 

et af projektområderne. Desuden er der generelt meget store kystnære pumpede arealer i 

Nordfjends som med fordel kan indtænkes som vådområder til fjernelse af nitrat fra det 

bagvedliggende drænede morænelandskab. Desuden er mange muligheder for etablering af f.eks. 

mini-vådområder i smålavninger i morænelandskabet og intelligente randzoner og almindeligt 

udlagte randzoner i kanten af markerne til fjernelse og tilbageholdelse af både kvælstof og fosfor. 

De vil i alle tilfælde være væsentlige kollektive eller målrettede virkemidler som kan reducere 

næringsstofbelastningen til Skive fjord og Lovns bredning.  

 

Vandmiljøkvalitet (3) 

I projektområdet er der få og små vandløb og kun enkelte småsøer. Der er gode muligheder for i 

forbindelse med eller som forlængelse af jordfordelingen at få åbnet rørlagte vandløb.  I 

kystforlandet i sammenhæng til Littorina skrænterne er der mulighed for ved genskabelse af 

naturlig hydrologi at genskabe naturlige kildevæld som kan udvikle sig til værdifuld ny natur (f.eks. 

rigkær). 

 

Okkerforurening (3) 

Der findes enkelte lavbundsarealer med okkerklasse i projektområdet. Ved genskabelse af naturlig 

hydrologi i de pumpede lavbundsarealer vil der også ske en reduktion i okkerforureningen i grøfter 

og vandløb i området. Der er ellers ikke planlagt indsatser mod okker forurening i projektområdet.  
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4.4 Naturforskningsfaglig vurdering af mulige effektmålinger 

 

 
Figur 30. Muligheder for effektmåling inden for natur i projektet i Skive Kommune. 

 

Lokalisering 

Skiveprojektet er lokaliseret i et generelt intensivt opdyrket Nordfjends. Her minder projektet lidt om 

Norddjurs rent naturmæssigt ved at der ikke er kendt ret meget enestående natur. Området har 

også til fælles med Norddjurs at den natur som trods alt er kendt omfatter en række mindre 

almindelige dagsommerfugle som flyver i området og derfor vil kunne få gavn af naturforbedringer. 

Desuden ligger Nordfjends i udkanten af det sidste område i Danmark for den stærkt truede 

kirkeugle. De største værdier er umiddelbart knyttet til strandenge langs kysten og kuperede 

arealer med overdrev, dog synes enge og strandenge at være intensivt grøftede, både ved 

Virksund og ved Bådsgård Vig, og der findes kun få tilgængelige oplysninger om arter og 

naturtilstand. Lokaliseringen i det endelige projekt er fokuseret med henblik på naturbeskyttelse i 

tre udvalgte områder som virker velvalgte og som rummer både eksisterende naturværdier og 

fremtidige potentialer. Samlet set vurderes lokaliseringen at have en moderat naturværdi (3). 

 

Størrelse og sammenhæng 

Området må karakteriseres som et skovfattigt landbrugslandskab med en fragmenteret natur, men 

i kraft af det kuperede morænelandskab er der en række områder som ikke er under intensiv 

kultivering. Desværre er de historiske overdrev blevet plantet til indenfor de sidste 100 år – 

Østbjerg, Vestbjerg, Lindbjerg, Lærkenbjerg, Stejlsbjerg, Bruddal samt store dele af det tørre 

marine forland fremstår alle som åbne overdrevslandskaber på de høje og lave målebordsblade, 

men er helt eller delvist opdyrket, tilgroet eller tilplantet med krat og skov i dag. Store stræk med 

strandenge og enge findes endnu i landskabet, men er i mange tilfælde grøftet og/eller inddiget 

eller driften er ophørt. Projektet har fokuseret klogt på et centralt græslandslandskab omkring 

Bruddal Høje, resterne af gammel løvskov omkring Ørslevkloster og strandenge samt nye 

søprojekter vest og nord for Virksund. Det sidste område foreslås disponeret som et 

sammenhængende græsningsområde, og det rummer stort naturpotentiale med en meget varieret 
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natur. Samlet set vurderes projektets fokus at kunne få moderat effekt for skabelse af 

sammenhængende natur (3) i projektområdet. 

 

Beskyttelse 

Den eksisterende natur i området vurderes at være truet af tilgroning, forstlig drift, afvanding og 

tilførsel af næringsstoffer via dræn, grøfter og direkte gødskning. Projektets fokus virker 

velbegrundet men lider lidt under knapheden på naturobservationer som kunne bruges til at 

fokusere på områder med truede arter. Samlet set vurderes den foreslåede jordfordeling at kunne 

resultere i en moderat naturbeskyttelseseffekt (3). 

 

 
Figur 31. Hejlskov med bakkeland og kyster. Hedesignatur og engsignatur viser vidtstrakte, åbne naturrige landskaber som i 

dag er erstattet af dyrkede marker, tilplantede bakker og afvandede kulturenge. 

 

Genopretning 

Størst potentiale for genopretning knytter sig til naturlig hydrologi ved drænede lavbundsarealer 

langs kysterne samt etablering af sammenhængende græsningsområder og eventuel afdrift eller 

tynding af krat og skov på gamle overdrev. Projektet fokuserer på at bygge oven på en 

genopretning af to søer vest for Virksund og ved samle disse med højbundsjord med græsland, 

heder og krat og strandenge og ferske enge kan der være et stort potentiale for naturgenopretning. 

Det samme gælder omkring Bruddal Høje som i dag består af små klatter med varieret 

græslandsvegetation og naturlig kratskov. Endelig er konsolideringen af landskabets sidste lille 

rest af gammel løvskov en god idé. Det samlede potentiale for genopretning vurderes at være højt 

(4). 

 

Integration 

Som projektet ligger, vil integration primært foregå ved at etablere ekstensiv græsningsdrift i to af 

de tre fokusområder. Det forventes at resultere i en lille natureffekt som følge af integration (2). 
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4.5 Rekreativforskningsfaglig vurdering af mulige effektmålinger 

Grundlag for vurderingen er procesplan, materiale udleveret på ekskursionen og egne GIS-

analyser. Desuden har en rundtur til udvalgte indsatsområder med kommunens forvaltning og 

efterfølgende offentligt borgermøde i Hald forsamlingshus givet indsigt i lokalområdets ideer bag 

procesplanen. Der foreligger et omfattende materiale fra interview med lodsejere og workshops 

med borgere i lokalområdet, som bl.a. peger på rekreative ønsker (blev udleveret på den første 

ekskursion). 

 

Procesplanen indskriver sig i en overordnet overskrift om ”Liv og Limfjordslandskab i Nordfjends”, 

som er navnet for det lokale arbejde med en landskabsstrategi under programmet Fremtidens 

Landskaber. Dette udgør en vigtig del af grundlaget for procesplanen (s. 5). Det overordnede 

indtryk er at procesplanen er ambitiøs og konkret i forhold til hvor jordfordelingen forventes at 

kunne forbedre de rekreative muligheder i området. Desuden fremstår planen realistisk, fordi den 

er forankret i både lokalområdets ideer og ønsker samt viden om jordejernes interesse for 

jordfordeling. Relevansen er høj fordi jordfordelingen vil kunne forbedre mulighederne signifikant 

for især lokalområdet inkl. sommerhusgæster i Virksund. 

  

 

 
Figur 32. Målepunkter for rekreative effekter i Skive Kommune 

 

Området har en lang kyststrækning og dermed et sammenhængende bælte af offentlig tilgængeligt 

areal. Der er intet sted mere end 4 km til kysten, og en del småveje fører til kysten. Foruden kysten 

er der kun få arealer med offentlig adgang. Der er et par mindre skovområder, men dyrket land 

dominerer.  

 

Der peges i procesplanen under indsatser for naturkvalitet på tre områder, som alle er relevante i 

forhold til fremtidig adgang. Rekreative muligheder i disse områder nævnes eksplicit men vil også 

være implicit derved at arealerne overgår til en status, hvortil der formentlig vil blive adgang jf. 

Naturbeskyttelsesloven. Det første indsatsområde er mellem Ørslevkloster og Hald, hvor gammel 

skov foreslås kombineret med ny skovrejsning. På sigt vil det skabe ny naturkvalitet, beskytte 
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grundvandsinteresser samt være et rekreativt potentiale for og binde de to små byer sammen. 

Bruddal Høje / Bruddal Bakker er en række højt liggende gravhøje, hvorfra der er enestående 

udsigt ud over Limfjorden. Mod nordøst skærer Bruddal sig dybt ned i morænelandskabet, og den 

vil kunne udgøre en spændende adgangsvej ned mod fjorden. Der er delvis adgang til området på 

et fredet areal (Bruddal Høje) og til udyrkede arealer i dalen, men der er ingen sammenhæng pga. 

dyrkede markfelter og tæt tilgroning af skrænter. Adgangspotentialerne nævnes på side 25. Det 

sidste indsatsområder er Løkkedyb, hvor en jordfordeling forventes at kunne komplettere et 

formentlig kommende vådområdeprojekt og skabe sammenhængende natur nær 

sommerhusområdet ved Virksund inkl. mulighed for fugletårn og shelters (s. 25).   

 

Indsatsen for prioritering af områder med ny rekreativ adgang til arealer har et meget højt 

ambitionsniveau og er relevant. Den skaber synergi med eksisterende rekreative muligheder og er 

relevant for sommerhusområde/camping ved Virksund og de små lokalsamfund Ørslevkloster og 

Hald. 

 

Stier og faciliteter (4) 

Der findes en vifte af korte små rundtursmuligheder for vandreture, som kommunen i samarbejde 

med lokalområdet har lavet kort for. Selvom der er mange småveje og stier/ruter samt en rimelig 

adgang ned til kysten, så peger kommunen (qua workshops) på, at der mangler nogle bedre 

sammenhængende muligheder for at færdes på cykel og til fods. De nationale cykelruter 2 og 12 

går gennem en del af området, men der peges på behov for konkrete forløb af gennemgående 

stier og stiforbindelser (s. 24). Det er lidt uklart i hvor høj grad stiforløberne kræver jordfordeling. 

Differentiering mellem cykelruter og vandreruter er forsvundet i procesplanen sammenlignet med 

tidligere udleveret materiale.   

 

Der peges endvidere på jordfordeling som mulighed for at skabe en konkret løsning med sti på et 

strække af Hobrovej, hvor nedlæggelse af bro gør færdsel på cykel og til fods farlig (s. 25).  

 

Der er kun få friluftsfaciliteter i området, herunder shelter, bålplads, madpakkehus og primitive 

teltplads findes ved Ørslev Kloster. Det foreslås at jordfordeling kan skabe mulighed for placering 

af shelters og fugletårn ved Løkkedyb, samt etablering af en kajakplads nær Hejlskov Strand 

(halvvejs mellem eksisterende muligheder ved Virksund og på Lundø). 

 

Planerne fremstår ambitiøse og relevante i forhold til både lokalområdets beboere og besøgende. 

 

 Potentielt brugeropland (3) 

Nordfjends har nord for Hobrovejen ca. 1.600 beboere (34/km2) og hertil kommer campingpladser 

og større samling af sommerhuse på Lundø og ved Virksund. De fine strande tiltrækker 

dagsbesøgende fra både Skive og Viborg. Der er ca. 14 km fra det centrale Skive til den centrale 

del af området, mens der er ca. 24 km fra Viborg. Foruden strandene er der ikke større 

enkeltstående attraktioner, der tiltrækker stort antal dagsbesøgende. Ørslev Kloster fungerer som 

refugium og mødefacilitet med en del besøgende. Der er desuden kursuscenter og havn i 

Virksund. 
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Formidling af / i området (3) 

Oplevelsesmulighederne i Nordfjends er samlet på en hjemmeside (nordfjends.dk). Her kan man 

bl.a. finde stikort og oplysninger om overnatningsmuligheder. I selve området er der stitavler for de 

mindre rundture og spredt formidling, bl.a. ved Ørslev Kloster.  

 

Der er i procesplanens rekreationsafsnit ikke fremtræden fokus på formidling i og af området. 

Formidling i området fremstår mere implicit i f.eks. indsatserne for afmærkede stier og fugletårn. 

Men under indsatsområdet for landdistriktsudvikling er der fokus på, hvordan området kan lanceres 

bedre som besøgsmål. Her peges på oprettelsen af et udviklingsråd i Nordfjends og en såkaldt 

oplevelsesklynge for Nordfjends. Den vil have fokus på kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af 

turismebasisprodukter. 

 

Samlet set fremstår det ikke helt klart af procesplanen, hvordan området vil arbejde mere konkret 

med formidling i forbindelse med jordfordelingsprojektet. Det vurderes som et moderat 

ambitionsniveau. De nævnte aktiviteter er relevante.   

 

 

Brugerkendskab til muligheder og værdier (-) 

Dette undersøges først senere. 

 

Omfang og karakteristik af den rekreative anvendelse (-) 

Dette undersøges først senere. 

 

4.6 Landdistriktsforskningsfaglig vurdering af mulige effektmålinger 

 

 
Figur 33: Effektmåling i projektet i Skive Kommune. 
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Opsummering og baggrund 

Fokus i projektet er at skabe større sammenhængende naturområder med inddragelse af 

kulturværdier. Det er indlejret i projektet at dette skal føre til højere livskvalitet for de der bor der og 

for besøgende til området. bl.a. ved at landbrugstransporten igennem landsbyerne omlægges. 

 

Projektområdet berører set fra et landdistriktsperspektiv fire sogne: Højslev, Lundø, Ørslevkloster 

og Ørum. Antallet af indbyggere i 2015 i de fire sogne er i alt 2994. De fleste er bosiddende i 

Højslev Sogn. De fleste sogne har en lille tilbagegang i indbyggertal fra 2010 til 2015.  

År 

 

2010 2015 

779-8558 Højslev 1631 1630 

779-8560 Lundø 147 142 

779-8561 Ørslevkloster 1081 1028 

779-8562 Ørum 218 194 
Tabel 6. Antal indbyggere i de fire berørte sogne i projektforslaget fra Skive Kommune i 2010 og 2015 (Statistikbanken KM15) 

 

Der er i 2015 alt 661 børn og unge mellem 0 og 17 år, heraf er de 384 bosiddende i Højslev. Til 

sammenligning var der i 2010 745 børn og unge i denne aldersgruppe. I aldersgruppen 18-45 år er 

der 849 beboere, i aldersgruppen 46-65 år er der 874 beboere. Antallet er beboere over 65 år er i 

2015 610. I 2010 var antallet 564. 

 

Der er i sognene Ørslevkloster, Lundø, Højslev og Ørum i alt 1125 helårsboliger. Antallet af 

helårshuse til salg i eller i nærhed til projektområdet er 28. Den gennemsnitlige kvadratmeterpris 

er 6.726, hvor den højeste m2 pris er 15.243 og den laveste er 2.533. Den gennemsnitlige liggetid 

for huse til salg er 410 dage, med den længste liggetid på 1513 dage og den korteste på 33 dage.  

Der er i alt 846 sommerhuse i eller i nærhed til projekt området. 19 af dem er til salg. Den 

gennemsnitlige kvadratmeterpris på sommerhuse 11.754 kr., hvor de højeste er 16.348 kr., og den 

laveste m2 prise er 6.557 kr. Den gennemsnitlige liggetid er 451 dage, hvor den højeste er 1589, 

og den laveste er 26 dage. 

 

I Ørslevkloster er der skole og SFO samt sognehus og Ørslev Kloster som er aktive i udvikling 

lokalområdet. I Hald er der en købmand. Derudover er landsbyerne stort set funktionstømte. 

Husene er generelt velholdte. Det lave antal huse til salg i området peget på at der er et attraktivt 

sted at bo. Dette kan meget vel være pga. nærheden til naturen i et fredeligt område. Desuden 

efterlod besøget på stedet en oplevelse af et ambitiøst og aktivt lokalsamfund. Der er iværksat en 

del lokale initiativer og den lokale befolkning er mobiliseret. Ligesådan er en række centrale 

landbrug. Københavns Universitet spiller en aktiv rolle i denne proces. 

 

Af Skive Kommunes landdistriktspolitik fremgår det, at man ønsker at synliggøre de lokale 

kvaliteter og at lade disse udgøre fundamentet for lokal udvikling. Det fremgår af 

projektbeskrivelsen at det er centralt at den lokale udvikling bæres af de, der bor i området.  

 

En række af de parametre effektmålingen for landdistriktsudvikling tager udgangspunkt i vil 

formodentligt være svære at måle på alene som et resultat af jordfordelingen fordi 
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jordfordelingsprojektet indgår som et element i et allerede målsat projekt, der har fokus på 

landskabsværdier og landdistriktsudvikling. Der er imidlertid stærk synergi imellem de to projekter 

og der er i procesbeskrivelsen opsat klare mål for på, hvilken måde at den multifunktionelle 

jordfordeling kan bidrage.  

 

Liggetid på huse 

Der er i projektet lagt op til at skabe en mere tidsvarende boligmasse, særligt til børnefamilier og 

tilflyttere med interesse for hobbylandbrug. Der er lagt op til at lette trafikken gennem landsbyerne. 

 

Livskvalitet 

Projektet lægger op til at skabe øget livskvalitet gennem bedre adgang til landskabet og flere 

rekreative tilbud og forbindelser til kulturlandskabet. Der er rettet et fokus på at anvende 

jordfordelingsprojektet til også at skabe bedre forbindelser for bløde trafikanter, både mellem 

lokalsamfund og til Skive. 

 

Fællesskaber 

Projektet lægger stor vægt på, at udviklingen er båret af lokale kræfter. Der er ligeledes stor vægt 

på formaliserede processer og fællesskaber. De mere hverdagsagtige og uformelle fællesskaber 

indgår ikke som en klar prioritering i projektet. Der er dog indarbejdet et fælles have/dyrknings 

projekt, der vil kunne skabe mere uformelle møder.  

 

Entrepreneurskab 

Der er i tilknytning til Ørsted Kloster indarbejdet social økonomisk organiseret 

grøntsags/urteproduktion som et led i jordfordelingsprojektet. Livsstilbaseret entrepreneurskab er 

ikke direkte prioriteret som en del af jordfordelingsprojektet, men indarbejdningen af 

hobbylandbrug kan skabe fundament for dette. Hele området er indtænkt i en overordnet turisme 

strategi, hvor jordfordelingen vil kunne inspirere til nye turismerelaterede iværksættere. 

 

Demografi og sociø-økonomi 

Projektet har fokus på børnefamilier, men det henvender sig også til andre aldersgrupper. Projektet 

henvender sig primært til lokalbefolkningen og til sommerhusturister fra nærområdet. De må 

samlet set antages at repræsentere et bredt udsnit af socioøkonomiske baggrunde. Boligmassen 

henvender sig både til tilflyttere, som ønsker at være mindre økonomisk bundet af deres bolig, og 

til de der prioriterer at investere i boligen.  
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5. Ringkøbing-Skjern Kommune 

 

5.1 Tværfaglig vurdering af karakteren af multifunktionalitet i effektmåling 

Den samlede vurdering af karakteren af multifunktionalitet i effektmåling i Ringkøbing-Skjern 

Kommune fremgår af figur 34. I de efterfølgende afsnit beskrives baggrunden for vurderingen.  

 

 
Figur 34. Sammenfatning for Ringkøbing-Skjern Kommune 

 

5.2. Driftsøkonomi forskningsfaglig vurdering af mulige effektmålinger 

Sammenfatning: Relativ enkel jordfordeling med få landmænd.  Formål er mindre styret af 

driftsøkonomiske interesser, da det produktionsmæssige potentiale på de berørte jorder er 

beskedent. Behov for tilgang til harmonijord kan stille krav til lokalisering af arealerne efter 

jordfordelingen.1 

 

 
Figur 35. Målepunkter for driftsøkonomiske effekter i Ringkøbing-Skjern Kommune 

                                                
1 Det skal bemærkes, at de udpegede arealer (også kaldet ”prioriterede arealer” jf. projektplanen fra RS kommune) kun omfatter de arealer, hvorfra 

landbrugsproduktionen ønsker flyttet. I et samlet projekt må projektområdet forventes at omfatte de samlede område, hvor jordfordelingen gennemføres. 
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Lønborg 

Antal marker 118  stk. 

Gns. Markstørrelse 8,34 ha 

DE i alt      18,13  DE 

DE pr. bedrift 18,13   

Typiske JB-nr. 1  
Tabel 7. Nøgletal for projektområde i Ringkøbing-Skjern Kommune 

 

Bonitet (4): Hele projektområdet er tidligere hede, så boniteten er i store træk grovsandet jord, dog 

med pletter af humusjord, hvor dyrkningspotentialet kan være bedre, men hvor der også er risiko 

for, at jorden er vandlidende. Idet boniteten på de prioriterede jorder er lav, kan der være en 

gevinst ved omfordeling af arealer med bedre bonitet uden for projektområdet. 

Transportomkostninger (2): Der er en beskeden mulighed for at reducere køreafstande med 

husdyrgødning, da der kun er én berørt landmand med under 20 DE. I periferien af projektområdet 

er der flere store og mellemstore husdyrbedrifter, som potentielt kan få reduceret 

transportomkostningerne ved jordfordeling, såfremt disse omfattes af jordfordelingen. 

Kapacitetsudnyttelse (2): Begrænset, da gennemsnitlig markstørrelsen er over 8 ha. Dog indikerer 

markformerne på de prioriterede arealer, at arronderingen kan forbedres ved at flytte produktionen 

ud af området. Sandflugt kan dog give en begræsning for størrelsen af markerne. 

Regulering (4): Landmændene burde være interesseret i at få jord længere væk fra beskyttede 

naturtyper gennem jordfordeling. Jagtinteresser trækker dog i modsat retning af de rent 

landbrugsmæssige driftsinteresser. 

Fleksibilitet (3): Vårbyg, majs og vinterrug synes at være dominerende i området, og boniteten 

vurderes at være den største hæmsko for den dyrkningsmæssige fleksibilitet i projektområdet. Der 

er behov for markvanding, som kan tilgodeses ved en jordfordeling 

 

5.3 Miljøforskningsfaglig vurdering af mulige effektmålinger 

 

 
Figur 36. Målepunkter for miljømæssige effekter i Ringkøbing-Skjern Kommune 
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Sammenfatning 

Projektområdet i Ringkjøbing-Skjern kommune afvander mod Ringkøbing fjord, som har en 

målsætning omkring reduktion af næringsstofbelastningen. Desuden er der indenfor 

projektområdet et nitratfølsomt indvindingsområde hvor der skal sikres mod 

forureningspåvirkninger fra nitrat og pesticider fra dyrkning. I projektområdet er der forholdsvis få 

bedrifter, men overskuddet af kvælstof og fosfor er forholdsvis stor i området (figur 37). Der er i 

området klassificeret delområder med næsten samme kvælstofretention og der er generelt en 

meget lille risiko for fosfortab ved jorderosion i området (figur 38). 

 

 
Figur 37: Opgørelse af kvælstof-balance og fosfor-balance for projektområdet i Ringkøbing-Skjern kommune. 

 

Kvælstofemissioner (3) 

I Ringkøbing-Skjern projektområde ved Lønborg hede er der ikke så meget at hente ved en bedre 

arrondering i forhold til at optimere anvendelsen af kvælstof i husdyrgødningen. Derimod vil en 

ekstensivering af driften i og ind mod hede arealerne og en reduktion i dræningsomfanget kunne 

medvirke til både at reducere den lokale afsætning af ammoniak fra udbragt husdyrgødning og 

udvaskningen af nitrat til vandløbet og dermed fjorden.  
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Figur 38: Opgørelse af kvælstof retention og fosfor risiko ved jorderosion i projektområdet i Ringkøbing-Skjern 

kommune. 

 

Fosforophobning og –tab (3)   

I Ringkøbing-Skjern er der ikke så store muligheder for at en bedre arrondering kan medføre 

positive effekter for en mere optimal anvendelse af fosfor i husdyrgødningen på områdets bedrifter. 

Et reduktion i afvandingen i projekt området vil på sigt kunne medvirke til en mindre 

fosforudvaskning og belastning af fjorden. Der kan i en startperiode ske en ekstra udvaskning af 

mobile jernbundne fosforpuljer. 

 

Virkemidler (2) 

Der er ikke arbejdet med forslag til reservering af arealer til virkemidler i projektområdet. 

Genskabelse af naturlig hydrologi er dog et virkemiddel som anvendes i vådområde projekter og 

her er ideen at få genskabt et vådt hedeareal.  

 

Vandmiljøkvalitet (5) 

I projektområdet er der et vandløb, Styg bæk, som skal genoprettes i forhold til både fysisk og 

kemisk vandkvalitet. I jordfordelingen er det meget relevant at få dette med som projektmål, da der 

ved mindre dræning og oprensning kan sikres genopretning af de fysiske forhold og en forbedring 

af de vandkemiske forhold såsom næringsstoffer og okker. På sigt vil dette forbedre de økologiske 

forhold i vandløb og omgivelser. 
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Okkerforurening (4) 

Der findes lavbundsarealer med okkerklasse i projektområdet. Ved genskabelse af naturlig 

hydrologi i hedearealet og vandløbet vil der også ske en reduktion i okkerforureningen i vandløb i 

området og videre til fjorden. 

 

 

5.4 Naturforskningsfaglig vurdering af mulige effektmålinger 

 

 
Figur 39. Muligheder for effektmåling inden for natur i projektet i Ringkøbing-Skjern Kommune. 

Lokalisering 

Lønborg Hede er et velvalgt projektområde i Ringkøbing-Skjern kommune når det gælder 

naturværdier. Næst efter Tipperne, Borris Hede med Omme Å og Skern Enge og delta, er Lønborg 

Hede måske det mest oplagte område, og hvad angår potentialet for jordfordeling måske det mest 

oplagte af alle, grundet de mange dyrkede marker som strækker sig ind på heden. Lokalisering har 

derfor høj værdi (4), men er svær at løfte til maksimumspoint (5) med mindre projektet kan skabe 

en rumlig forbindelse fra Lønborg Hede til engene og strandengene ved Ringkøbing Fjord eller 

Skjern Å deltaet og derved genskabe en sammenhæng i naturen som er gået tabt i løbet af de 

sidste 100 år. 

 

Størrelse og sammenhæng 

Projektområdet giver i sig selv mulighed for at skabe et sammenhængende naturområde på noget 

over 1000 ha, hvilket er stort nok til at give plads til ekstensiv helårsgræsning eller egentlig 

rewilding under hegn. Set i det lys scorer projektet højt på størrelse men ligesom tilfældet er for 

lokalisering kan det kun løftes et niveau højere ved at etablere sammenhæng til de store 

naturområder mod nord og vest (4). 

 

Beskyttelse 

Lønborg Hede er bl.a. levested for de rødlistede arter stor regnspove, ensianblåfugl og 

moserandøje, men dertil kommer en lang række specialiserede arter knyttet til næringsfattige 

heder, hedemoser og klarvandede søer. Ved at trække landbrugsdriften ud af området vil der 
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opnås en langt bedre beskyttelse af naturværdierne og bedre muligheder for at etablere en 

ekstensiv helårsgræsning som yderligere kan fremme områdets biodiversitet og sjældne arter. Med 

den rette ekstensive drift vil der antageligt komme flere interessante arter til. I det lys scorer 

projektet maksimum på beskyttelseseffekten (5). 

 

Genopretning 

Projektet vil kunne bidrage til genopretning af natur på tidligere dyrkede marker, og eftersom disse 

ligger i umiddelbar kontakt til værdifuld hedenatur, forventes genopretningen at kunne få stor 

positiv effekt på natur og biodiversitet. I det lys er genopretningspotentialet højt (4), og hvis det var 

muligt at genoprette dele af Brosbøl Plantage i områdets østlige del til mere naturlignende 

blandskov med naturlige lysninger (ikke fodermarker og vildtagre), ville projektet kunne score 

meget højt på genopretning (5). 

 

Integration 

Mulighederne for integration af naturhensyn i andre sektorer ligger umiddelbart i form af 

kødproduktion ved ekstensiv helårsgræsning, integration af biodiversitetsudvikling med jagt og 

vildtpleje samt integration af biodiversitetshensyn i driften af Brosbøl Plantage. Alle disse 

muligheder vil dog kræve et stort forarbejde, hvis ikke naturen skal blive taber, når andre interesser 

tilgodeses. Her hjælper ejerskab til flest mulige arealer og et godt samarbejde med staten 

naturligvis meget. Projektet lægger vægt på at sammentænke rekreation med jagt og 

naturpleje/ekstensiv landbrugsdrift og scorer derfor moderat på integration (3). 

 

5.5 Rekreativforskningsfaglig vurdering af mulige effektmålinger 

Grundlag for vurderingen er procesplan, materiale udleveret på ekskursionen samt egne GIS-

analyser. 

 

Procesplanen er kortfattet men fokuseret. Aktivering af rekreative oplevelsesmuligheder fremstår 

som meget centralt emne for jordfordelingen. Projektet skal gøre op med, at Lønborg Hede i dag 

”ER en overset naturperle”. Ambitionsniveauet er overordnet højt, og det samme er relevansen. 

Der skal dog tages et vist forbehold for, at der i planlægningsfasen primært har været fokus på 

lodsejerinddragelse (67 deltagere til møde) og ikke en bredere inddragelse af landsbysamfund, 

brugere og turismeaktører.   
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Figur 40. Målepunkter for rekreative effekter i Ringkøbing-Skjern Kommune 

 

Adgang til arealer (5) 

En stor del af området er ejet af staten og er fredet. Der er således gode adgangsmuligheder. 

Problemet er imidlertid at komme ned til området og gennem det, når man først er dér. Private 

opdyrkede arealer kiler sig ind i området og udgør en barriere for færdslen. Det er disse arealer, 

som ønskes jordfordelt, således at der kan skabes mere sammenhængende natur (s. 2). Det er lidt 

uklart og der herved vil blive fri adgang til disse arealer eller de kun skal sikre muligheder for 

sammenhængende stier gennem området. Heden er som udgangspunkt tilgængelig jf. 

naturbeskyttelsesloven, men hegning til afgræssende dyr kan udgøre en barriere. Jordfordelingen 

tænkes også at skulle tilvejebringe arealer til en ny rasteplads ved A11 og diverse 

overnatningsmuligheder inkl. folde til ridende på langtur.     

Jorddelingen fremstår som ambitiøs og meget relevant i forhold til at tilgængeliggøre meget store 

sammenhængende (og unikke) naturarealer. Nogle specifikke tiltag vil muligvis kunne 

gennemføres uden jordfordeling, fordi staten ejer et stort areal. Men muligheden for at skabe et så 

stort sammenhængende område af national interesse vejer tungt i vurderingen.  

Stier og faciliteter (5) 

Der er ikke faciliteter og afmærkede ruter i selve hedeområdet. Drivvejen er tilgængelig på dele af 

strækningen men ikke markeret. Der er dårlig mulighed for i det hele taget komme ned til heden. 

Der er heller ikke en ordentlig P-plads.  

 

Kommunen ønsker at lave vandre- og ridestier, hvor jordfordelingen kan udfylde missing links. Men 

det nævnes også, at eksisterende ruter og stier uden for området skal forbindes med markerede 

stier inden for området. Der fokuseres på forskellige typer af færdsel: til fod, på cykel og til hest. 

Tankerne er ikke konkrete på nuværende stadium. Der er ikke et kort, der skitserer visionerne for 

adgangsmulighederne men uanset dette, så vil stiforbindelserne tilgængeliggøre et unikt 

sammenhængende naturområde med store oplevelsesværdier.  
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Rideturisme ses som et potentiale, hvor et ”hø-hotel” inkl. folde skal anlægges på kanten af heden, 

sandsynligvis ved jordfordeling (s. 2). Der peges endvidere på friluftsfaciliteter til bl.a. efterskoler i 

området. overnatningsmuligheder/faciliteter. Der peges på en eksisterende jagtejendom i kanten af 

området, som er til salg, og som vil kunne fungere som overnatnings- og formidlingsramme (s. 3). 

Rastepladsen ved A11 udgør endvidere en ny facilitet. 

 

Ambitionsniveaet er meget højt og relevant men ikke så konkret. Det er positivt, at der skabes 

synergi ved nye stiforbindelser og at forskellige transportformer og målgrupper indtænkes.  

  

Potentielt brugeropland (4) 

Der bor inden mennesker inden for den afgrænsning som kommunen har foretaget. Der ligger en 

række mindre landsbyer omkring området. Hertil kommer Tarm med centrum beliggende ca. 7 km 

fra midten af området. Det giver et opland på omkring 7.000 mennesker. Hertil kommer turister 

både i feriehusområde ved Ringkøbing Fjord få kilometer fra afgrænsningen. Men områdets unikke 

karakter som sammenhængende hedelandskab vil sandsynligvis have appeal til et stort antal 

turister i hele regionen – et potentiale der styrkes af synergi med de store men andersledes 

oplevelsesmuligheder, der findes i Skjern Å deltaet nær ved. 

 

Formidling af / i området (3) 

Der findes en del formidling, bl.a. på nettet om Lønborg Hedes unikke natur. Men der er meget få 

anvisninger til, hvordan man kan besøge området og procesplanen peger på sparsom formidling 

(f.eks. manglende markering af Drivvejen). 

 

Der peges i procesplanen på formidling har et stort potentiale for at formidle de unikke 

oplevelsesværdier, som heden rummer og som en jordfordeling evt. vil kunne gøre mere 

tilgængelig. Som nævnt fremstår Lønborg Hede i dag som en overset naturperle (s. 2). En stor del 

af formidlingen består i markering af stier og ruter hen til og rundt i området. Formidling af området 

oplevelsesmuligheder fremgår også under indsatsen for landdistriktsudvikling.  

 

Som eksempel på et formidlingspunkt nævnes rastepladsen ved A11, hvor der bl.a. foreslås 

etablering af en digital infostander, der streamer fotos af heden taget med webcam fra toppen af 

en af de vindmøller, der findes syd for området. Det eventuelle opkøb af jagtejendom nævnes som 

en mulighed for at skabe et formidlingspunkt. 

 

Ambitionsniveauet for formidling fremstår som moderat til højt. Relevansen er høj, områdets unikke 

karakter taget i betragtning og den relative merværdi som formidlingen forventes at give. 

 

Brugerkendskab til muligheder og værdier (-) 

Dette undersøges først senere. 

 

Omfang og karakteristik af den rekreative anvendelse (-) 

Dette undersøges først senere. 
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5.6 Landdistriktsforskningsfaglig vurdering af mulige effektmålinger 

 

 

Figur 41: Effektmåling i projektet i Ringkøbing-Skjern Kommune. 

Opsummering og baggrund 

Det centrale i projektet er at skabe et sammenhængende naturområde på heden, som ligger som 

en isoleret ’hemmelig’ naturperle i et område som først og fremmest er præget af fjordnær natur. 

Der er i projektet et ønske om at skærpe den lokale identitet ved at sammenbinde lokalsamfund 

omkring hedeområdet. Sogne op til projektområdet er Hemmet, Lønborg og Egvad. 

Antallet af indbyggere i 2015 i de tre sogne er i alt 1677. De fleste er bosiddende i Lønborg sogn. 

Den samlede befolkningstilbagegang fra 2010 til 2015 er 5,6 %. 

 

År 2010 2015 

760-8781 Hemmet 624 590 

760-8783 Lønborg 818 786 

760-8784 Egvad 334 301 
Tabel 8. Antal indbyggere i de tre berørte sogne i projektforslaget for Ringkøbing-Skjern Kommune 2010 og 2015 

(Statistikbanken KM15) 

  

Der er i 2015 alt 392 børn og unge mellem 0 og 17 år, heraf er de 170 bosiddende i Lønborg. Til 

sammenligning var der i 2010 469 børn og unge i denne aldersgruppe. I aldersgruppen 18-45 år er 

der 477 beboere, i aldersgruppen 46-65 år er der 529 beboere. Antallet er beboere over 65 år er i 

2015 300. I 2010 var antallet 254. 

  

Der er i sognene Lønborg, Hemme og Egvad i alt 781 helårsboliger. Antallet af helårshuse til salg i 

eller i tæt nærhed til projektområdet er 15. Den gennemsnitlige kvadratmeterpris er 3860 kr., hvor 

den højeste m2 pris er 6566 kr. og den laveste er 1862 kr.. Den gennemsnitlige liggetid for huse til 
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salg er 574 dage, med den længste liggetid på 1955 dage og den korteste på 28 dage. Der henstår 

en del tomme landbrugsbygninger og ’forsømte’ huse i området. Der er i alt 947 sommerhuse i 

eller i nærhed til projektområdet. 50 af dem er til salg. Den gennemsnitlige kvadratmeterpris på 

sommerhuse 10659 kr., hvor de højeste er 13769 kr., og den laveste m2-pris er 7809 kr. Den 

gennemsnitlige liggetid er 591 dage.  

 

Landsbyerne er stort set funktionstømte. Der er dog en Købmand i Hemmet. Her er der også nyligt 

bygget et kulturhus med støtte fra ’vindmøllepenge’. Der er desuden to efterskoler i området. 

Vostrup og Blåkilde efterskole. Særlig Vostrup efterskole har et stærkt ’brand’ og tiltrækker mange 

unge også fra de større byer. Foreningslivet er begrænset til to sogneforeninger, en 

vandværksforening, en borgerforening og en husmoderforening. Forbindelsen mellem 

lokalsamfund for bløde trafikanter er langs hovedlandevejen.  

 

Ringkøbing-Skjern Kommunes landdistriktspolitik er at skabe vækst og øge det gode liv med afsæt 

i naturkvaliteter. Projektområdet er i den henseende et uudnyttet potentiale. Projektet er ambitiøst 

fordi, det søger at bringe området i spil som identitetsskaber mellem relativt splittede lokalsamfund 

i både geografisk og socialt henseende. Det kræver en stor inddragelse af lokale foreninger/aktive 

borgere for at lykkedes. Der er en del landbrugsdrifter med ekstern produktion i nærhed til projekt 

området. Disse kan inddrages i en lokalforankret ’vækststrategi’. 

Det er muligt at efterskolerne kan bidrage som løftestang for nye aktiviteter og skabelse af sociale 

relationer i tilknytning til projektområdet.  

 

Liggetid på huse 

Projektet har stort fokus på også at inddrage sommerhusområderne, og det er måske primært i 

disse, at der vil kunne måles en ’liggetid på huse’ effekt af jordfordelingen. Det kan dog ikke 

udelukkes at en omtale af projektet og de særlige kvaliteter, der er i området, kan føre til en øget 

interesse for bosætning i nærhed til heden.  

 

Livskvalitet 

Udover at synliggøre kvaliteterne ved heden, mørket og ensomheden for turisterne prioriterer 

projektet at øge adgangsmulighederne til landskabet for de fastboende i området. Det er ikke 

tydeligt om det er via særlige forbindelser, eller det er de samme forbindelser som skabes for 

turister. Der er sat fokus på at skabe bedre forbindelser mellem lokalsamfund for bløde trafikanter 

og at disse også skal indeholde fællesskabs/oplevelseselementer.  

 

Fællesskaber 

Man ønsker at jordfordelingen skal anvendes som et middel til at skabe en ny fælles stedbunden 

identitet, som skal samle lokalsamfundene i nærhed til heden. Der er primært lagt op til at dette 

skal ske gennem aktivering af lokale kræfter og involvering af alle borgere i de berørte 

lokalsamfund.  

 

Entrepreneurskab 

Der er i projektet primært fokus på turismeerhvervet og på entrepreneurskab i tilknytning til 

rekreative aktiviteter.  
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Demografi og sociø-økonomi 

Projektet er primært rettet mod fastholdelse af de der bor i området og mod 

sommerhusejere/lejere. En del af projektet henvender sig til unge.  
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6. Vejle Kommune 

 

6.1 Tværfaglig vurdering af karakteren af multifunktionalitet i effektmåling 

Den samlede vurdering af karakteren af multifunktionalitet i effektmåling i Vejle Kommune fremgår 

af figur 42. I de efterfølgende afsnit beskrives baggrunden for vurderingen.  

 

 
Figur 42. Sammenfatning for Vejle Kommune 

 

6.2. Driftsøkonomi forskningsfaglig vurdering af mulige effektmålinger 

 

Sammenfatning: Relativt stort område med stort landbrugsareal og mange berørte landmænd. 

Mulighed for gevinster ved arrondering vil blive påvirket af, at der er mange ønsker i området 

herunder især rekreative hensyn og ønsker om arealreservationer til byudvidelser. 

 

 
Figur 43. Målepunkter for driftsøkonomiske effekter i Vejle Kommune. 
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Vejle 

Antal marker            

575  

stk. 

Gns. Markstørrelse 6,4 Ha 

DE i alt         

3.387  

DE 

DE pr. bedrift           

73,6  

 

Typiske JB-nr. 3  
Tabel 9. Nøgletal for projektområde i Vejle kommune 

Bonitet (3): Relativ god bonitet i området. Enkelte steder er det grovsandet jord, men ellers dækker 

det hele spektret til lerjord og et relativt stort område med humusjord. 

 

Transportomkostninger (4): Der er en del husdyr i området og gennemsnitligt 74 DE pr. bedrift. Det 

må forventes, at der er basis for reduktion af transportomkostninger ved omfordeling af ejerskabet 

af jorden i området, da bedrifternes jord er noget spredt. Der er flere bedrifter i projektområdet, 

som også har jord udenfor projektområdet. Der er potentiale for at lade nogle af disse bedrifter få 

jord udenfor projektområdet mod at de afgiver jord indenfor projektområdet til andre formål. Dette 

skal naturligvis ses i sammenhæng med placering af eventuelle stalde til husdyr. 

 

Kapacitetsudnyttelse (3): Den gennemsnitlige markstørrelse på 6,4 ha indikerer et vist potentiale 

for driftsøkonomiske gevinster ved bedre arrondering. Desuden potentiale for driftsøkonomiske 

gevinster såfremt tiden på landevejen kan reduceres og i stedet udnyttes på markerne til 

markoperationer. 

 

Regulering (2): Arealet med beskyttede naturtyper er mindre end i de fleste andre projektområder, 

men omvendt er der flere beskyttede sten- og jorddiger, som kan udgøre en hindring for 

marksammenlægninger for forbedret kapacitetsudnyttelse. 

 

Fleksibilitet (2): Det er uvist om landmændene kan få mere fleksible produktionsvilkår gennem 

jordfordeling grundet de mangesidede arealinteresser. 

 

6.3 Miljøforskningsfaglig vurdering af mulige effektmålinger 

 

Sammenfatning 

Projektområde Vejle ådal i Vejle kommune afvander mod Vejle Fjord, som har en målsætning 

omkring reduktion af næringsstofbelastningen. Desuden er der et drikkevands indvindingsområde i 

nordvestlige del af projektområdet, hvor der skal sikres mod forureningspåvirkninger fra nitrat og 

pesticider fra dyrkning. I projektområdet er hovedparten af arealerne værdifuld landbrugsjord med 

mange større landbrug, som er animalske bedrifter og derfor har behov for jordtilliggender i forhold 

til at opfylde krav til harmoniarealer. Overskuddet af kvælstof i landbruget er derfor forholdsvis stor 
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i området, mens fosforoverskuddet er mindre men med stor variation (figur 45). Desuden er der i 

området klassificeret delområder med stor variation i kvælstofretention og mange områder med 

potentielt stor risiko for fosfortab via jorderosion (figur 46). 

 

 
Figur 44. Målepunkter for miljømæssige effekter i Vejle Kommune 

 

 
Figur 45: Opgørelse af kvælstof-balance og fosfor-balance for projektområdet i Vejle kommune. 
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Kvælstofemissioner (3) 

I projektområdet i Vejle kommune er der gode muligheder for at en bedre arrondering kan medføre 

positive effekter for en mere optimal anvendelse af kvælstof i husdyrgødningen på områdets 

bedrifter i forhold til den nuværende situation med et fragmenteret jordtilliggende på mange 

bedrifter. Relevansen heraf er således stor i projektområdet specielt da det kan give effekter både 

for Vejle fjord og for drikkevands indvindingsområdet i projektområdet. Der er desuden god 

mulighed for i forbindelse med jordfordelingen at tage hensyn til det nye nitratretentionskort ved 

udlægning af omdriftsarealer til anden arealanvendelse (som f.eks. ny natur) og ved valg af 

dyrkningsintensitet (græsning og omdrift). Udtagning af landbrugsjord med en lille nitratretention vil 

nemlig give større gevinster for nitratudvaskning og belastning af grundvand og overfladevand end 

ved udtagning af arealer i områder med stor kvælstof retention.  

 

 
Figur 46: Opgørelse af kvælstof retention og fosfor risiko ved jorderosion i projektområdet i Vejle kommune. 

 

Fosforophobning og –tab (3)   

I projektområdet i Vejle kommune er der gode muligheder for at en bedre arrondering kan medføre 

positive effekter for en mere optimal anvendelse af fosfor i husdyrgødningen på områdets bedrifter. 

Derved kan problemet med fosforophobning på arealerne reduceres i forhold til den nuværende 

situation hvor det fragmenterede jordtilliggende på mange bedrifter kan give risiko for at marker tæt 

på bedriften får for højt et fosforindhold med risiko for udvaskning af fosfor til dræn og 

overfladevand. Relevansen heraf er relativ stor i projektområdet da en bedre udnyttelse af fosfor i 

husdyrgødningen med tiden kan være med til at forhindre en uønsket merbelastning med fosfor til 
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Vejle fjord. Det bakkede morænelandskab kan også indeholde risikoarealer for jorderosion og 

fosfortab, som med fordel marginaliseres som overdrev i forbindelse med en jordfordeling.  

 

Virkemidler (5) 

I projektområdet er det allerede udpeget 2 vådområde genopretningsarealer hvoraf det ene er 

bevilget i Højen ådal. I tilknytning til dette vil der kunne etableres andre virkemidler og genåbnes et 

vandløb, samt etableres mere sammenhængende overdrevsarealer. Desuden kan der som noget 

nyt foretages forsøg og test af betydning af topjordsfjernelse for fosforfrigivelse fra genopettede 

vådområder. Udpegning og reservering af arealer til vådområder og markkanter til en virkemiddel-

indsats er meget relevant i projektområdet hvor der både er drænet og bakket. Der er mange 

muligheder for etablering af f.eks. mini-vådområder i smålavninger i morænelandskabet til fjernelse 

af både kvælstof og fosfor. Desuden kan der indtænkes andre virkemidler som intelligente 

randzoner og almindelige randzoner hvor der er meget stejle bakker. I begge tilfælde vil det være 

væsentlige kollektive eller målrettede virkemidler som kan reducere næringsstofbelastningen til 

Vejle fjord. Desuden kan der i jordfordelingen arbejdes med virkemidler som vandløbs- og 

ådalsgenopretning til støtte for klimasikring af Vejle by. 

 

Vandmiljøkvalitet (4) 

I projektområdet er der mange små og store vandløb. Der er planlagt genopretning i vandløb af de 

de fysiske forhold i forbindelse med jordfordelingen f.eks. i Højen å og Vejle å. Der vil også kunne 

gendannes kildevæld og fugtige enge i forbindelse med de markante ådale. 

 

Okkerforurening (2) 

Der findes enkelte lavbundsarealer med okkerklasse i projektområdet. Ved genskabelse af naturlig 

hydrologi i vådområder mv. vil der også ske en reduktion i okkerforureningen i vandløb i området. 

Der er dog ikke planlagt indsatser mod okker forurening i projektområdet.  

 

 

6.4 Naturforskningsfaglig vurdering af mulige effektmålinger 

 

 
Figur 47. Effektmåling inden for natur i projektet i Vejle Kommune. 
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Lokalisering 

Projektområdet er lokaliseret så det hverken medtager de biodiversitetsmæssigt vigtigste områder i 

kommunen med skovene omkring Vejle Fjord, Højen Bæk, Grejsdalen, Randbøl Hede eller de små 

fine ådalsoverdrev i kommunen og kun en mindre del af Vejle Ådal. Derimod er det koncentreret i 

det umiddelbare landbrugsopland til Vejle By med begrænsede muligheder for at gøre en forskel 

for biodiversiteten på større skala. Inklusionen af en del af ådalen samt områder med småpartier af 

gammel løvskov giver dog visse muligheder alligevel. Samlet vurderes lokaliseringens naturværdi 

at være lav (2). 

 

Størrelse og sammenhæng 

I området omkring Haraldskær og Jerlev Skov kunne der måske være mulighed for at skabe større 

sammenhæng i ådalen og tilgrænsende skove. Afhængig af hvordan ådalens enge og moser er 

ejet og drevet i dag, kunne projektet måske også skabe større sammenhængende 

græsningsområder. Som projektet er præsenteret vurderes udsigten til at jordfordelingen vil skabe 

større sammenhængende naturområder at være lille (2) 

 

Beskyttelse 

Beskyttelsen af eksisterende natur ville fortrinsvis kunne øges ved at arbejde med at udvikle og 

beskytte blomsterrige enge, moser og græsland (sommerfugle), gamle og gerne lysstillede 

løvtræer/veterantræer (vedboende insekter, bl.a. træbukke og svirrefluer samt svampe) og 

eventuelt også overfladenære forekomster af grundvand. En god beskyttelse af naturinteresser vil 

optimalt set arbejde udover en klassisk afgræsningsmålsætning og inddrage helårsgræsning samt 

medtænke områder med krat og skov i græsningsdriften. Endelig kan der være steder hvor 

naturlokaliteter kan beskyttes mod tilgrænsende markdrift. I projektbeskrivelsen lægges vægt på at 

fokusere jordfordelingen på områder som i kraft af igangværende kortlægning af truede arter viser 

sig at være værdifulde, og man peger selv på kildevæld, gamle træer, græslandsskrænter og 

naturlig hydrologi. Endnu er projektforslaget meget ukonkret, men intentionerne peger i retning af 

en moderat beskyttelseseffekt (3). 

 

Genopretning 

Der bør være muligheder for at genoprette blomsterrige skovlysninger omgivet af hjemmehørende 

blomstrende buske og gamle løvtræer. Desuden kan man undersøge om der kan genoprettes 

rigkær, hvis der i ådalen er overfladenære grundvandsforekomster, hvor eksisterende afvanding 

kan bremses. Selvom mange af mulighederne for genopretning er nævnt i projektet, så er der 

disse ikke konkretiseret på områder endnu, og derfor er det svært at vurdere effekten af 

jordfordelingen for naturgenopretning. Samlet set vurderes effekten derfor at være moderat (3). 

 

Integration 

Nærheden til Vejle og tætheden af bebyggelse i området giver nogle muligheder for at arbejde 

med naturintegration omkring infrastruktur – fx stiforløb til bløde trafikanter. Eftersom der desuden 

findes såvel enge, moser og gammel løvskov på egnen vil der være et vist potentiale for at trække 

spændende natur ind i byerne, hvis man ønsker at arbejde målrettet med naturintegration i parker, 

haver, råstofgrave, vejanlæg mv. I projektet er der beskrevet en satsning på kogræsserlav og 
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integration af naturhensyn i skovdriften, men disse intentioner er endnu ikke konkretiseret eller 

tænkt sammen med jordfordelingen, så effekten vurderes at være moderat (3). 

 

6.5 Rekreativforskningsfaglig vurdering af mulige effektmålinger 

Grundlag for vurderingen er procesplanen med bilag, materiale udleveret på ekskursionen samt 

egne GIS-analyser. Området er endvidere besøgt på egen hånd i planlægningsfasen. 

 

Procesplanen og det vedlagte idekatalog med potentielle indsatser demonstrerer en inspirerende 

idérigdom og et meget højt ambitionsniveau for de rekreative effekter. Relevansen af at 

gennemføre alle de nævnte tiltag kan der stilles spørgsmålstegn ved: dels er ressourcerne i 

jordfordelingsprojektet en begrænsning, dels vil der eksempelvis nok også være grænser for, hvor 

mange store besøgscentre, man kan realisere inden for en kort strækning af ådalen. Også selvom 

der er et stort befolkningsopland. Det anføres da også således af kommunen: ”Der er ikke på 

forhånd prioriteret, hvilke samfundsrelaterede potentialer, der er de vigtigste, idet denne prioritering 

sker gennem den politiske proces i projektfasen” (s. 4). Dette vanskeliggør naturligvis også 

vurderingen, fordi det reelt er svært at vide, hvilke initiativer projektet ender med at prioritere (se 

også bemærkningerne i afsnit 1.4.4.). Det er valgt at vurdere projektet ud fra de initiativer, der er 

nævnt, fordi det er umuligt for forskergruppen at vurdere, hvad der senere måtte og ikke måtte 

blive prioriteret. Det er hermed diskutabelt, om det giver mening at sammenligne vurderingerne fra 

Vejle med de øvrige projekter.    

  

 
Figur 48.  Målepunkter for rekreative effekter i Vejle Kommune 

 

Adgang til arealer (5) 

Der findes offentligt tilgængelige arealer, herunder statsejet areal, ved Vingstedcentret. Vejle 

kommune er også en væsentlig jordejer med i alt 450 ha som vil kunne indgå. Ellers er området 

enten landbrugsland, bymæssig bebyggelse eller privat skov. Skovområderne er kun tilgængelige 

på skovveje og stier.  
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Der nævnes rigtig mange muligheder for at jordfordeling kan skabe nye arealer med offentlig 

adgang, og at de kan bringes i samspil med eksisterende arealer ved f.eks. Vingstedcentret eller 

Haraldskær (som kommunen ejer). De mest omfangsrige projekter, der nævnes er jf. idekataloget:  

• ”Haraldskær – besøgscenter for Vejle ådal-området” (formentlig vil det meste dog placeres på 

jord ejet af kommunen) 

• ”Vingsted Outdoor & Nature” (kombination af forbindelseslinjer og arealer med adgang) 

• ”Kulturhistorisk Besøgscenter” (videreudvikling af jernalderbyen ved Vingstedcentret). 

• ”Byudvikling ved landsbyerne” (udbygningen skal også sikre rekreativ adgang) 

• ”Øget biodiversitet og sammenhængende lysåbne naturarealer i Vejle Ådal” (her vil 

kogræsserlaug og folkelig medvirken til naturpleje skabe adgang – i hvert fald for de 

involverede)  

• Fremtidssikring af grundvandsressourcen ved Bredsten By (her nævnes bl.a. bynær 

skovrejsning som vil give adgang til arealerne) 

 

Med disse initiativer i idékataloget er det svært andet end at vurdere ambitionsniveauet og 

relevansen meget højt, vel vidende at der skal prioriteres. Det skal dog bemærkes, at det kan 

undre, at der er delprojekter, hvor hverken adgang til arealerne eller henover dem ad en sti 

nævnes. Der nævnes ”Vådområder ved Højen Å og Jerlev/Ødsted Bæk” som delprojekt, og det 

kan undre at forslagene for vådområder og skræntpleje ikke kombineres med rekreativ adgang. 

 

Stier og faciliteter (5) 

Der findes stimuligheder i ådalen og ved Vingsted Centret, og der er etableret et ruteforløb ved 

Jerlev-Ødsted og ved Ny Højen. Der findes også en del stier og skovveje i skovene, og 

Bindeballestien løber på langs ad ådalen.  

 

Der nævnes med Vingsted Outdoor & Nature nogle meget udbyggede visioner for stier og stiforløb 

til mange forskellige former for aktivitet, f.eks. løb, rulleski, ridning og MTB. Desuden skal selv åen 

også nævnes som ”sti” eller i hvert fald vandvej for kanoer og kajakker. Et andet projekt peger på 

etablering af stryg omkring opstemningen ved Haraldskær fabrik. Det vil gøre det væsentlig 

nemmere (og mere oplevelsesrigt) for kano- og kajakroere.  

 

Der er potentiale for at binde de små oplandsbyer/landsbyer bedre sammen indbyrdes, samt binde 

dem sammen med områderne med rekreative muligheder (skovene, ådal, Vingsted Centret). Det 

er ret lange stræk, der mangler, og det er måske urealistisk, at de kan/skal løses ved jordfordeling. 

Kommunen kunne med fordel prioritere nogle indsatser.  

 

I forhold til faciliteter, så vil projekterne ved både Vingsted og selve Haraldskær give rum for en 

variation af friluftsfaciliteter. Igen kan det derimod undre at mulighed for faciliteter og stier ikke 

nævnes i forbindelse med vådområdeprojekterne. 

 

Ambitionsniveauet kan også i forhold til stier og faciliteter beskrives som meget højt og relevant. 
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Potentielt brugeropland (5) 

Der bor ca. 4.400 mennesker (ca. 90/km2) inden for det udpegede område. De fleste bor i 

Bredsten, Nørre Vilstrup, Jerlev og Ny Højen, som fungerer som oplandsbyer til Vejle, hvis 

bygrænser støder op mod området. Turistmæssigt ligger området ikke langt fra store besøgsmål 

ved Billund mod vest. Området har således et meget stort opland af inden for eller med kort 

rejsetid/afstand. 

 

Formidling af / i området (5) 

Der er en del formidling i ådalen og ved Vingsted Centret. Lokale Hjemmesider for lokalråd, hvor 

områdets rekreative muligheder til dels formidles. Det henvender sig i høj grad til de lokale 

beboere. Der er i kommunalt friluftskort, hvor man kan finde stier og faciliteter ligesom Visit Vejle 

formidler muligheder.  

 

Der nævnes projekter med stor fokus på formidling. Det gælder særligt projektideerne for 

besøgscenter ved Haraldskær og kulturhistorisk besøgscenter ved Vingsted.  

Der ligger også et element af formidling den mobilisering af boere i kogræsserlaug og 

naturplejeinitiativer, som nævnes under initiativerne. 

 

Brugerkendskab til muligheder og værdier (-) 

Dette undersøges først senere. 

 

Omfang og karakteristik af den rekreative anvendelse(-) 

Dette undersøges først senere. 

 

 

6.6 Landdistriktsforskningsfaglig vurdering af mulige effektmålinger 

 

 
Figur 49: Effektmål inden for landdistriktsudvikling i projektet i Vejle Kommune. 
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Opsummering og baggrund 

Fokus i projektet er at mindske landbrugstransporten og skabe sammenhængende naturområde. 

Det er tydeligt gjort at landbrugserhvervets interesser spiller den primære rolle i jordfordelingen. 

Der er lagt op til en åben proces, hvor intet på forhånd er prioriteret. Derfor vil der med 

udgangspunkt i vurderingsskalaen 1-5 i princippet kunne måles effekter inden for alle parameter 

med 5 som vurdering. I praksis vil sådant et udgangspunkt for effektmål skulle justeres når 

prioriteringer er foretaget. 

 

Projektområdet er stort og en del af et større projekt i og omkring naturområder ved Vejle Ådal. 

Fire sogne grænser op til projektområdet. Disse er: Bredsten, Højen, Jerlev og Ødsted. 

 

Antallet af indbyggere i 2015 i de fire sogne er i alt 6579. De fleste er bosiddende i Bredsten Sogn. 

De fleste sogne har et stabilt indbyggertal. Den samlede befolkningstilbagegang fra 2010 til 2015 

er 0,3 %.  

År 2010 2015 

630-7903 Bredsten 2297 2271 

630-7923 Højen 1317 1317 

630-7924 Jerlev 989 993 

630-7926 Ødsted 1996 1998 
Tabel 10. Antal indbyggere i de fem berørte sogne i projektet i Vejle Kommune 2010 og 2015 (Statistikbanken KM15) 

  

Der er i 2015 alt 1697 børn og unge mellem 0 og 17 år, heraf er de 593 bosiddende i Bredsten. Til 

sammenligning var der i 2010 1807 børn og unge i denne aldersgruppe. I aldersgruppen 18-45 år 

er der 2012 beboere, i aldersgruppen 46-65 år er der 1831 beboere. Antallet er beboere over 65 år 

er i 2015 1039. I 2010 var antallet 839. 

 

Der er i sognene Bredsten, Jerlev, Ødsted og Ørum i alt 2732 helårsboliger. Antallet af helårshuse 

til salg i eller i nærhed til projektområdet er 37. Den gennemsnitlige kvadratmeterpris er 10300 kr., 

hvor den højeste m2 pris er 17832 kr. og den laveste er 4742 kr.. Den gennemsnitlige liggetid for 

huse til salg er 559 dage, med den længste liggetid på 1558 dage og den korteste på 57 dage. 

Der er ingen sommerhuse til salg i området.  

 

De enkelte lokalsamfund har egne hjemmesider, der viser de mange aktiviteter og foreninger i 

lokalsamfundet. Aktiviteterne er typiske fritidsaktiviteter, der henvender sig til de lokale fastboende 

og der er aktiviteter for alle aldersgrupper. Alle lokalsamfundene har desuden forskellig typer af 

offentlig service og indkøbsmuligheder.  

 

Der er forholdsvis lange afstande mellem lokalsamfundene og forbindelsen mellem dem er via 

landeveje. Lokalsamfundene ligger som ’isolerede øer’ i et landbrugslandskab med lommer af 

naturområder.  

 

Liggetid på huse 

Efterspørgslen på huse er stor i området, men der tænkes i udstykninger af byggegrunde. Det er 

usikkert, hvilken rolle jordfordelingen spiller i forhold til byggegrundsudstykning. Hvis der er tale om 
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Jordfordeling 

særligt attraktiv beliggenhed med hensyn til udsigt til landskab, vil efterspørgsel formodentlig være 

stor. 

 

Livskvalitet 

Der er i projektet lagt op til at lokalsamfundene selv arbejder med udvikling og etablering af 

rekreative stiforbindelser/oplevelser omkring (lands)byerne. Der er ikke i projektet lagt op til at 

anvende jordfordelingen som et middel til at skabe netværk mellem lokalsamfund eller mellem 

lokalsamfund og centerby.  

 

Fællesskaber 

Der er i projektet stor fokus på videreudvikling af de eksisterende fællesskaber og lade disse være 

afsættet for dannelsen af nye netværk, f.eks. omkring dyrkningsfællesskaber. Samtidig er der også 

tænkt koblinger mellem by og land fællesskaber ind i projektet. 

 

Entrepreneurskab 

Projektet fokuserer ikke på entrepreneurskab som en afledt effekt af jordfordelingen. Der lægges i 

højere grad op til et ’fritidsliv’ lokalsamfund.  

 

Demografi og sociø-økonomi 

Såfremt byggegrunde bliver særligt attraktivt beliggende kan der formodentlig ske en mindre 

justering i sammensætningen af socio-økonomiske baggrunde i lokalsamfundet. Der kan evt. 

måles på om jordfordelingen som en afledt effekt er med til af fastholde bestemte aldersgrupper og 

socio-økonomiske profiler.  

 

 

 

 

 

 

 


