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Nyskabende jordfordeling skydes i gang i Nordfjends 

Efter en indledende planlægningsfase er Skive Kommune blevet udvalgt til at deltage som 

kommune i det landsdækkende jordfordelingsprojekt Bedre brug af det åbne land med et 

større projektområde i Nordfjends.  

Siden sommeren 2015 har Skive Kommune, sammen med fire andre kommuner, været med i opløbet om 

at få bevilliget midler til en nyskabende og multifunktionel jordfordeling under Collective Impact, Det 

åbne land som dobbelt ressource - en uafhængig gruppe nedsat af Realdania. Der har i den proces 

løbende været stor involvering af de lokale lodsejere og borgere fra det omhandlende område i 

Nordfjends, som fra begyndelsen har udvist stor interesse og opbakning til projektet, der er baseret på 

frivillig deltagelse.  

Borgmester Peder Christian Kirkegaard støtter også op om projektet og udtaler bl.a.:  

”En multifunktionel jordfordeling, der kan indarbejde lokalområdets forskellige potentialer, er en 

fantastisk mulighed for Nordfjends, da det kan skabe store gevinster og være med til at styrke 

landdistriktsområdets udvikling”.   

Indhold, ønsker og mål 

En helhedsorienteret landdistriktsudvikling, med fokus på fælles løsninger, sammentænkning af 

forskellige interesser samt en bredere og mere forskelligartede arealanvendelse i det åbne land, er 

esensen i den kommende jordfordeling, hvor en del af Nordfjends er blevet udvalgt til at indgå som 

projektområde. Området skal sammen med to andre udpegede områder i landet være med til at vise nye 

veje i brugen af landskabet, hvor en multifunktionel tilgang til jordfordeling kan bidrage til at indfri 

uudnyttede samfundsmæssige gevinster i konkrete lokalområder. I Nordfjends kan en multifunktionel 

jordfordeling f.eks. åbne op for at samle landbrugsjorde omkring driftsbygninger, skabe mere 

sammenhæng mellem værdifulde overdrev, beskytte drikkevandsinteresser, få bedre vandmiljø i Skive 

Fjord og Lovns Bredning samt skabe attraktive landsbyer med mindre gennemkørende 

landbrugstransport og flere forbindelser til bløde trafikanter.  

Jordfordelingen sættes i gang i løbet af marts gennem udpegningen af en jordfordelingsplanlægger, som 

skal stå for at facilitere selve jordfordelingen for Skive Kommune og varetage de mangeartede interesser 

i projektet. 

Jordfordelingen er et tilbud til lodsejerne, som det vil være frivilligt at deltage i. Skive Kommunes mål er 

at styrke landdistriktet Nordfjends og sikre en bedre planlægning og udvikling i det åbne land.  

Kommunen ser store muligheder i tildelingen af denne jordfordeling og er spændt på hvilke gevinster for 

landdistriktet Nordfjends, der kommer ud af projektet med den multifunktionelle tilgang.  

En gruppe af forskere fra hhv. Københavns, Aarhus og Syddansk Universitet vil dokumentere gevinster 

for lokalsamfundet af jordfordelingen. 



 

 

 

 

For løbende opdatering om projektet og generel udvikling i Nordfjends gå til kommunens hjemmeside 

www.skive.dk/nordfjends. 

 

For yderligere oplysninger kontakt: 

Mia Sabine Berle, planafdelingen, Teknisk Forvaltning 

Telefon: 9915 6303, mail: msbe@skivekommune.dk  

 

Line Byskov, planafdelingen, Teknisk Forvaltning 

Telefon: 9915 3679, mail: libs@skivekommune.dk  

 
 
 
 
Fakta om Collective Impact 
 
I 2014 tog Realdania initiativ til tre Collective Impact grupper inden for tre af foreningens filantropiske 

initiativer: Det åbne land som dobbelt ressource, Bygningsarven i landdistrikterne og Rummelighed for 
alle. 
 
Collective Impact, Det åbne land som dobbelt ressource, har fokus på, at presset på det åbne land skal 
løses i fællesskab på tværs af interesser og aktører. Parterne bag Collective Impact har peget på 
jordfordeling som et velkendt redskab, der gennem fremsynet brug kan håndtere arealanvendelsen på 

nye måder, som ikke gensidigt udelukker interesser og formål. 
 
Partnere i Det åbne land som dobbelt ressource: 
Bæredygtigt Landbrug, Danmarks Jægerforbund, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk 
Forening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Dansk Skovforening, DGI, Friluftsrådet, KL, Landbrug & 

Fødevarer, Realdania, Økologisk Landsforening. 
 

Tidsrammen for jordfordelingen: 
Marts 2016 – maj 2018: Gennemførelse af jordfordeling 
Juni 2018 – marts 2019: Dokumentation og perspektivering 
 
Finansiering af jordfordeling: 
Collective Impact betaler jordfordelingsplanlæggeren/landinspektøren i jordfordelingen samt den 
videnskabelige dokumentation af gevinsterne for lokalsamfundet.  

Finansieringen er bevilget af Realdania. Dertil stiller Realdania et lån til opkøb af jordpulje.  
Skive Kommune lægger arbejdstimer i projektet. 
 
Læs mere om Collective Impact på: www.collectiveimpact.dk  
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