
PLANLÆGNING

Jordreform kræver
nye kompetencer
En ny opgave venter kommunerne, når klimatilpasning og miljøtiltag tænkes sammen 
med landbrugsproduktion, Jordfordelings fonden kalder på arbejdsmetoder 
og borgerinddragelse, de fleste ikke har erfaringer med i det åbne land,

F
orestil dig et område i din kommune, hvor de 
lokale har ideer til bynær natur og stiforløb, 
der passer sammen med behov for parkering 
af vand og mere biodiversitet, Det hele går 
op i en højere enhed gennem en jordfordeling, hvor 

landmændene får kortere afstand til deres marker.
Det er multifunktionel jordfordeling, og i 2020 kan 
kommunerne søge midler gennem tørkepakkens 
jordfordelingsfond.

Den multifunktionelle fond er inspireret af Colle- 
ctive Impact, hvor man netop eksperimenterer med 
en borgerdrevet samarbejdsmodel i det åbne land. 
Gennem borgerinddragelse løses vigtige samfundsud
fordringer inden for et afgrænset område.

Erfaringerne fra jordfordelingsfonden forventes 
brugt til en senere jordreform. Som formand for Col- 
lective Impact, Søren Møller sagde under sommerens 
Naturmøde i Hirtshals, hvor den politiske opbakning til 
metoden var tydelig:

- Der skal rulle en jordreform over landet. 
Multifunktionel borgerinddragende på privatejet 

jord stiller dog helt nye krav til kommunernes kompe
tencer. Det er erfaringerne fra de fire pilotprojekter.

KOMMUNAL STYRING MEN LOKALT EJERSKAB
- Facilitatorfunktionen er et af de helt centrale greb, 
siger Rasmus Fuglsang Frederiksen, og henviser til
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Lokal
borgerinddragelse 
skal dokumenteres 
forat komme 
i betragtning 
til midler fra 
jordfordelings- 
fonden.

FEM KOMPETENCEKRAV 
TIL KOMMUNERNE

• Ressourceforbrug ukendt ved projektstart. 
Håndtér det

• Forskellige fagligheder i forvaltningerne skal for
stå og anerkende det multifunktionelle projekt

• Acceptér, at resultatet af projektet er ukendt 
indtil sidste underskrift i jordfordelingen

• Facilitator skal evne borgerinddragelse og kom
pleks håndtering af multifunktionelle mål

• Vær målrettet i projektet, selv om det er 
multifunktionelt

behovet for at kunne styre et projekt med flere formål 
og forskellige interesser. Han er projektleder i Mari- 
agerfjord Kommune, der netop nu gennemfører det 
fjerde pilotprojekt i Collective impact. Det er komplekst 
at styre, og derfor er flere kompetencer trukket ind i 
facilitatorrollen.

- Det er en erkendelse af, at det er svært at rumme 
i én person. Det ville kommunen ikke selv have kunne 
løftet på samme måde, siger Rasmus F. Frederiksen og 
tilføjer, at det er kommunen, landbrugsstyrelsen og 
landboforeningen, der deler rollen.

Det er en jordfordelingsplanlægger, der står for 
selve jordfordelingen. Men kommunens facilitator er 
tæt på processen og skal kunne korrigere de mul-

éé
Det er svært at sige, hvad der kommer ud 
af projektet, og hvilke ressourcer, man skal 
forvente at lægge i det, Det er svært at 
koordinere inden for vores strukturer. Vi 
har to politiske udvalg, der begge synes, at 
det er et knaldgodt projekt. Men de sidder i 
hvert deres lokale og snakker budget.
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- Rasmus F. Frederiksen, 
projektleder, Mariagerfjord Kommune



tifunktionelle formål i projektet 
undervejs.

- Det er utroligt vigtigt at det er 
nogen, der forstår ejendomsland
skabet, siger professor og landin
spektør Esben Munk Sørensen fra 
Aalborg Universitet.

Kommunen er projektejer, 
men erfaringerne viser, at det er 
vigtigt, at de lokale har reel ind
flydelse og ikke bare er med i et 
kommunalt projekt. Det skal den 
kommunale facilitator også kunne 
kommunikere.

- Det er vigtigt, at det ikke er 
kommunens behov, men et lokalt 
behov, fortæller projektleder i Jam
merbugt Kommunens pilotprojekt, 
Marianne Fisker,

MANGE MÅL ER EN 
UDFORDRING
I traditionel jordfordeling er der kun 
ét formål, for eksempel et vådområ
de eller bedre fordeling af landbrugs
jord. I multifunktionelle jordfordelin
ger er der mange mål, men:

FACTS OM DEN 
MULTIFUNKTIONELLE 
JORD
FORDELINGSFOND

• 150 mio. kr

• Ikke en tilskudsordning, 
men mulighed for at få gen
nemført jordfordeling

• 10 mio. kr. til procesfacilite- 
ring i kommunerne (DUT)

• Kommunen er projektejer

• Landbrugsstyrelsen gen
nemførerjordfordeling

• Midlerne kan kun bruges til 
udgifter til jordfordeling

• Ingen midler til lodsejer- 
kompensation og tekniske 
forundersøgelser

• Lokal forankring af projektet 
skal dokumenteres

• Projektet skal levere på 
mindst 3 prioriterede mål; 
rent vandmiljø, rent drikke
vand, klima og Natura 2000

(Bekendtgørelse og vejledning ikke
kendt ved redaktionens afslutning)

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet

Lone Andersen (Landbrug og Fødevarer), Søren Møller (Collective Impact) og Finn Arler (Aalborg Universitet) 
diskuterer multifunktionel arealanvendelse på Naturmødet i Hirtshals i 2019.12020 får kommunerne lov at teste 
det i praksis.

- Det er vigtigt, at det er et 
enkelt, nærmest "pistol for bry- 
stet"-projekt, Fraværet af den slags 
målrettethed gør det vanskeligt for 
forhandleren at få de multifunktio
nelle ting igennem, fastslår Esben 
Munk Sørensen.

De mange må er også en udfor
dring i den kommunale forvaltning.

- Det ligger i projektets natur at 
det går på tværs af sektorerne. Der 
er en fælles forståelse af, at det er 
et vigtigt projekt som skaber værdi 
for kommunen. Men det er stadig 
svært, for der er meget, der ligger
i Kultur og Fritid, og en hel masse 
der ligger i Natur og Miljø, siger 
Rasmus F. Frederiksen,

RESSOURCER 
OG RESULTAT ER UKENDT
Der er en banal egenskab ved 
jordfordeling, som har betydning i 
en kommunal kontekst. Som jord
fordelingsplanlægger Niels Otto 
Haldrup formulerer det:

- Kommunen må være indforstå
et med den risiko, at man først ken
der udbyttet til allersidst. Alle de 
bestræbelser, der ikke bliver til no
get tæller ikke med i udbyttet, men 
de tæller med i ressourceforbruget.

Alle udmeldinger fra lodsejere 
undervejs er uforpligtende. Både 
ressourceforbrug og resultat er altså 
ukendt ved projektets start. Hvordan 
forklarer en kommunal embedsmand 
det til chefen og politikerne? Rasmus 
F, Frederiksen kender problemet:

éé
Det er utroligt vigtigt, at det er nogen, 
der forstår ejendomslandskabet.

- Esben Munk Sørensen, 
professor og landinspektør fra Aalborg Universitet

- Det er svært at sige, hvad der kommer ud af 
projektet, og hvilke ressourcer, man skal forvente at 
lægge i det. Det er svært at koordinere inden for vores 
strukturer. Vi har to politiske udvalg, der begge synes, 
at det er et knaldgodt projekt. Men de sidder i hvert 
deres lokale og snakker budget,

AFGIVELSE AF MAGT
Borgerdeltagelsen kan måske giver overvejelser til 
politikerne, der skal lægge beslutninger ud lokalt. Er 
det afgivelse af magt?
- Det kan man godt sige, men min indgangsvinkel til 
at være politiker, er at beslutningerne skal træffes så 
tæt på borgerne som overhovedet muligt, Det er fint, 
at vi lægger nogen beslutninger og kompetencer ud lo
kalt. Princippet i multifunktionel jordfordeling er jo fri
villighed, siger Jørgen Hammer Sørensen (0), formand 
for Teknik- og Miljøudvalget i Mariagerfjord Kommune, 
hvor et lokalråd har lavet en lokaludviklingsplan, der 
skal lægge til grund for jordfordelingen.

Projektformen peger på en ny form for deltagerori
enteret forvaltning, hvor borgerne deltager i at lægge 
planer og umiddelbart derefter medvirker til at udføre 
dem, som Esben Munk Sørensen formulerer det, og 
tilføjer:

- Det er måske der, den kulturelle udfordring bliver 
størst for medarbejdere i den kommunale forvaltning, 
som ikke har erfaring med det her, •
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