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Jordfordeling med store potentialer på vej ved 
Lønborg Hede 
  

Ringkøbing-Skjern Kommune er blevet udvalgt som en af tre kommuner til et 

landsdækkende projekt om jordfordeling. 
  

Projektet hedder Bedre brug af det åbne land, og det støttes af Collective Impact - Det åbne 

land som dobbelt ressource, der er en selvstændig gruppe nedsat af Realdania. 

  

Et areal ved Lønborg Hede er udset til at lægge jord til projektet, og kommunen har forud for 

udvælgelsen holdt møder med de lokale lodsejere i området. 

  

- Det er helt frivilligt, om man vil være med i en jordfordeling. Projektet er et tilbud til 

lodsejerne, og jordfordelingen gennemføres for midler som tilføres kommunen fra Realdania. 

Formålet er blandt andet at forbedre landbrugets udviklingsmuligheder og lokalområdets 

potentialer for landdistriktsudvikling, siger formand for Teknik- og Miljøudvalget Ole Kamp. 

Projektet er et pilotprojekt, der har til hensigt at skabe et værktøj til at rulle multifunktionel 

jordfordeling ud i hele landet. Multifunktionel jordfordeling samler landbrugsjord på de bedste 

dyrkningsarealer og i kort afstand fra de enkelte landbrug, og gavner dermed udvikling af et 

mere bæredygtigt landbrug. Derudover har projektet til formål at skabe bedre naturkvalitet, 

bedre vandmiljø, nye driftsformer og bedre adgang til rekreative områder. 

  

Området ved Lønborg Hede skal sammen med to andre udpegede områder i landet være med 

til at vise nye veje i brugen af landskabet gennem en multifunktionel jordfordeling. 

Styregruppen i Collective Impact arbejder for at udvikle et værktøj til jordfordeling med en 
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multifunktionel tilgang. Ambitionen er at inspirere til multifunktionel jordfordeling i hele landet, 

hvor jordfordelingen fra start har til formål at tilgodese alle arealinteresser i et givent 

lokalområde. 

  

Alle interessenter vil blive inddraget i den kommende proces. 

  

Collective Impact partnere: Landbrug & Fødevarer, Dansk Skovforening, Bæredygtigt 

Landbrug, Økologisk Landsforening, Kommunernes Landsforening, Danmarks Jægerforbund, 

Danmarks Sportsfiskerforbund, DGI, Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk 

Ornitologisk Forening og Realdania. 
  

Kontaktinformation 

Ole Kamp, formand for Teknik- og Miljøudvalget, 29 63 37 91 

Ivan Thesbjerg, fagleder - Land og Vand, 2440 3837 

Per Høgh Sørensen, leder af Kultur, Natur og Fritid, 2041 8781 
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