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Vi skal hurtigt i gang med 
en jordreform

Den grønne omstilling kræver, at vi skal 
håndtere forbundne problemstillinger for 
klima, biodiversitet, vandmiljø samt jord- 
og landbrug - og samtidig kan vi styrke 
bosætning og landdistriktsudvikling. 

Netop disse problemstillinger er i spil i 
forhandlingerne om landbruget lige nu. 
Det kan vi se i regeringens udspil til en 
aftaletekst:

”Med aftalen omlægges det danske landbrug, 
idet betydelige arealer vil skifte anvendelse 
og dyrkning gennem de næste år, for i øget 
grad at tilgodese klima, biodiversitet, rent 
vandmiljø og drikkevandbeskyttelse. Aftalen 
indebærer, at der vil blive etableret en lang 
række nye varige vådområder, udtagne 
lavbundsarealer, skovrejsning og gradvis 
indførelse af flere arealer med vedvarende 
græs. En sådan jordreform vil transformere 
det åbne landskab og dets anvendelse, så 
det er mere klart til fremtidens mangesidede 
behov.” 

I projektet, Collective Impact; Fremtidens 
Bæredygtige Landskaber, er vi i fuld gang 
med at udvikle metoder og løsninger til 
bæredygtig brug af vores arealer og 
landskaber. Vi har allerede gennemført 
tre demonstrationsprojekter og har et 
fjerde projekt kørende frem til 2022. I 
alle projekter har vi en helhedsorienteret 
tilgang til brugen af arealer, hvor pointen 
er, at vi binder muligheder for land-
distriktsudvikling og landbrug sammen 
med løsninger for natur, miljø, klima. 

FAKTA / I juni måned udgav Aarhus Universitet, Københavns 
Universitet, DTU og SEGES en ny rapport: ”Roadmap for 
Sustainable Transformation of the Danish Agri-Food System”*. 
Rapporten er en vejviser for Innovationsfondens ansøgnings-
runde for anden fase af forsknings- og innovationspartner-
skaber om klima- og miljøvenligt landbrug og fødevare-
produktion. Blandt de fire gensidigt afhængige spor for et 
klimaneutralt landbrug i 2050, peger vejviseren på udvikling af 
nye løsninger inden for arealanvendelse- og forvaltning som 
det ene spor. Her anslår man, at mellem 15 og 20 procent af 
landbrugsarealet skal omlægges inden 2050.

FAKTA / Forskere fra Institut for Fødevarer- og 
Ressourceøkonomi, Københavns Universitet har lavet en 
samfundsøkonomisk cost-benefit-analyse af vores forsøgsprojekt 
ved Glenstrup Sø*. Analysen viser, at hvis man sætter 
omkostningerne over for gevinsterne i den multifunktionelle 
jordfordeling, er det en rigtig god forretning. “Men det er ikke 
klima alene eller kvælstof alene eller de rekreative gevinster 
alene, der trækker overskuddet. Det er summen af alle de 
forskellige gevinster, der trækker overskuddet,” siger 
rapportens hovedforfatter, Jesper Sølver Schou. 

https://pure.au.dk/portal/files/219295609/Climate_roadmap_white_paper_06.07.2021_final_version.pdf
https://pure.au.dk/portal/files/219295609/Climate_roadmap_white_paper_06.07.2021_final_version.pdf
https://collectiveimpact.dk/wp-content/uploads/2021/05/IFRO_Rapport_392.pdf
https://collectiveimpact.dk/wp-content/uploads/2021/05/IFRO_Rapport_392.pdf
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Metoder og indsatser bliver udviklet 
yderligere i foreløbigt otte projekter 
under den statslige multifunktionelle 
jordfordelingsordning. De praktiske 
erfaringer viser, hvordan vi kan løse 
store samfundsudfordringer på et 
lavt konfliktniveau og sammen skabe 
fremtidens bæredygtige landskaber. 

Det gode budskab er, at der er stor 
interesse hos landmænd, lokalsamfund 
og i kommunerne for at udtage lavbunds-
arealer og naturfølsomme områder - og at 
man gerne vil tænke multifunktionelt. 
Barriererne er primært, at finansieringen 
er begrænset og bundet op i for mange 
puljer, der er underlagt bureaukratiske 
regler ift. hurtigt at nå det omfang af 
forandring, vi har brug for. 

I regeringens forslag til aftaletekst, er der 
også lagt op til, at farten skal op: ”For at 
sikre fart på indsatsen nedsættes en national 
task-force under Fødevareministeriet med 
deltagelse af centrale aktører. Task-forcen 
skal følge og drive indsatsen samt arbejde 
med at overkomme barrierer for udtagning.” 

FAKTA / I projektet har et tværfagligt forskningsteam udviklet 
et redskab til potentiale- og effektvurdering i et lokalområde. 
Vores ’spiderweb’ kan både bruges til at afdække synergier 
og potentielle konflikter, ligesom det er et stærkt redskab 
til efterfølgende evaluering og opfølgning på de langsigtede 
effekter af ændringerne arealanvendelsen. 
Redskabet er udviklet af Pia Heike Johansen, Syddansk 
Universitet, Rasmus Ejrnæs, Aarhus Universitet, Brian 
Kronvang, Aarhus Universitet, Søren Præstholm, Københavns 
Universitet, Jesper S. Schou, Københavns Universitet.

Ud over berørte styrelser og ministerier 
vil vi pege på centrale aktører som land-
bruget, de grønne organisationer, 
kommunerne og Landdistrikternes 
Fællesråd.

Vi foreslår, at redskaberne til en gennem-
gribende forandring af landskabet 
udvikles på baggrund af evalueringen af 
den Multifunktionelle Jordfordelingsfond, 
der også medtager erfaringer fra andre 
projekter, herunder også projekterne 
under Collective Impact.  

Med det erfaringsgrundlag, som nu er til 
stede, vil det være muligt at køre et eller 
flere projekter i flertallet af landets kom-
muner frem mod 2030, hvis finansiering 
og lovgrundlag kommer på plads. Dermed 
vil en stor jordreform være godt i gang. 
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Der er store potentialer 
for multifunktionelle 
løsninger i det åbne land

Vi har brug for at 
skynde os langsomt

Mange fagligheder skal 
arbejde sammen for at 
vi lykkes

Offentlige midler skal 
være enzym for andre 
investeringer

Forandring på den store 
skala kræver forankring 
i den lille 

Collective Impacts fem 
forslag til Fremtidens 
Bæredygtige Landskaber 



8 9

Der er store potentialer 
for multifunktionelle 
løsninger i det åbne land

1.

Hvis vi skal lykkes med at skabe gennem-
gribende forandringer, kan vi ikke blive 
ved med at lave handleplaner for klima, 
vandmiljø og biodiversitet hver for sig

Det åbne land spiller en central rolle i at 
løse bundne samfundsdagsordener for 
klima, miljø, biodiversitet og jordbrug. 
Med helhedstænkning kan vi skabe 
løsninger, der spiller optimalt sammen. 
Milliardstore virkemidler skal virke med 
- og ikke mod – hinanden, for at vi ikke
sløser med arealer og samfundsøkonomi.

Hvis vi skal lykkes med at skabe gennem-
gribende forandringer, kan vi ikke blive 
ved med at lave handleplaner for klima, 
vandmiljø og biodiversitet hver for sig og 
derefter lægge dem ned over landskabet. 
I stedet har vi brug for en grundig og 
metodisk vurdering af lokale forhold med 
fokus på synergi og potentielle konflikter. 
Indsatsen skal være lokalt forankret, men 
bundet op på nationale målsætninger og 
dagsordener. 

Det kræver, at det bliver nemmere at 
kombinere virkemidler på tværs af 
indsatser, tilskudsordninger og ekstern 
finansiering – og at vi bliver bedre til at 
arbejde sammen fra top til bund. Kun på 
den måde kan vi sætte fart på processen 
og sikre lokal opbakning til de massive 
forandringer, vi står overfor.
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Vi har brug for at 
skynde os langsomt

Det haster med at skabe resultater for klima, 
vandmiljø og natur samtidig med, at vi 
skaber et fremtidssikret landbrugserhverv, 
der gør det attraktivt at investere i verdens 
grønneste landbrugsproduktion. 

2. Vi har allerede nu viden nok til at tage 
klimabelastende arealer med en 
ukompliceret ejerstruktur ud af drift i 
et fast track. Parallelt skal vi lægge nye 
arealpuslespil for større landområder, 
så vi sikrer, at arealerne bruges optimalt 
og er fremtidssikrede til bl.a. vedvarende 
energiproduktion, landbrug, skove, 
grundvandsbeskyttelse, klimasikring, 
vandmiljø, bosætning, erhvervsudvikling 
og sammenhængende naturområder. 

Det haster med at skabe resultater for 
klima, vandmiljø og natur samtidig med, 
at vi skaber et fremtidssikret landbrugs-
erhverv, der gør det attraktivt at investere 
i verdens grønneste landbrugsproduktion. 
Men vi skal have landmænd og lokal-
befolkning med – derfor skal der forenkles 
i puljer og regler, så man lettere kan tage 
udgangspunkt i konkrete forhold som 
grundlag for forandringer. Den tid, der er 
brugt på en vellykket inddragelse af 
berørte aktører, skal følges op af hurtig 
eksekvering og må ikke sande til i 
bureaukrati og svære regler. Der er brug 
for enklere regelsæt og smidigere puljer.  

Jordfordelingsredskabet er et vigtigt 
redskab i en jordreform og kan være med 
til at skabe bedre arrondering og tilpasse 
driftsformer på hhv. højbundsjorder og 
lavbunds-arealer. Tilpasning og omstilling i 
landbruget vil under alle omstændigheder 
ske som led i det store generationsskifte 
(50 % af landmændene er over 60 år). 
Med en multifunktionel tilgang kan 
jordfordeling understøtte, at omstillingen 
sker på en måde, som både skaber 
langsigtet rentabilitet for den enkelte 
landmand og løser samfundsopgaver 
varigt og omkostningseffektivt. 
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Mange fagligheder 
skal arbejde sammen 
for at vi lykkes

Løsningen er at tænke både multifunktionelt 
og tværfagligt, så vi sikrer et samarbejde, der 
tilgodeser både de overordnede nationale 
målsætninger og konkrete lokale ønsker. 

3. En multifunktionel jordreform kræver 
samarbejde på tværs af faggrænser, 
sektorer og ressortområder. Vi anbefaler, 
at man samler finansiering, opgaver og 
kompetencer på tværs af de berørte 
ministerier, som sammen udformer 
rammerne og rydder vejen for, at 
kommunerne kan drive forandringerne 
på en konstruktiv måde i tæt samarbejde 
med lokale kræfter.

Multifunktionel jordfordeling er et centralt 
redskab, for at vi for alvor kan løfte 
potentialerne for landbrug, skovbrug, 
klima, natur, miljø og samtidig skabe 
attraktive landdistrikter at bo og drive 
erhverv i. Vi har brug for en større og 
mere bredt sammensat værktøjskasse 
– og for en national, politisk indsats, der
sikrer at de største sten ryddes af vejen i
arbejdet med at bruge det åbne land på
nye måder.

At skabe forandringer i måden vi bruger 
vores arealer på, er en kompleks proces 
med mange - og ofte modstridende - 
ønsker. Løsningen er at tænke både 
multifunktionelt og tværfagligt, så vi sikrer 
et samarbejde, der tilgodeser både de 
overordnede nationale målsætninger og 
konkrete lokale ønsker. Politisk kræver 
det, at vi får skabt forståelige regler og 
gode rammer, der sikrer smidige og 
hurtige processer med involvering af 
lokale aktører.
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Offentlige midler skal 
være enzym for andre 
investeringer

Offentlige investeringer fungerer som et 
bindemiddel, der tiltrækker yderligere 
investeringer fra erhvervsliv og fonde.

4. Offentlige midler kan være det enzym, 
der tiltrækker yderligere finansiering til 
komplekse arealprojekter. Erhvervslivet 
og fonde står på spring for at investere 
i bl.a. klimaskov, naturområder og nye, 
grønne forretningsideer. Offentlige midler 
kan dække værditabet ved omlægning af 
landbrugsproduktion og dermed skabe 
varige forandringer på tværs af delprojekter, 
tilskudsordninger samt private- og 
almennyttige investeringer. 

Når staten er med til at drive og finansiere 
jordfordeling, kan vi bruge midlertidigt 
ejerskab af arealer aktivt til at tinglyse 
deklarationer for fremtidig anvendelse, inden 
arealet sælges videre. Hvis deklarationerne 
medfører et værditab, bør tabet dækkes 
ud fra den betragtning, at det sikrer varige 
forandringer – og dermed er bedre givet ud 
end tilskudsordninger med kort tidshorisont. 
Der kan også være behov for at finansiere 
nedrivning eller genanvendelse af udtjente 
landbrugsbygninger, for at tiltrække 
investeringer til nye, samfundsnyttige 
anvendelser af arealerne.   

Kreditinstitutionernes konkursboer kan 
udgøre en mulig, ny form for jordpulje med 
stor betydning for omfang og effekt af en 
jordreform. Men det kræver politisk vilje til 
at se på reglerne for afskrivning af tab samt 
etablering af en platform for samarbejde 
mellem banker, kreditinstitutioner og øvrige 
aktører. Der er også behov for at gøre 
incitamenter for engangserstatninger for 
offentlige midler mere attraktive gennem 
mindre bureaukrati og regelforenkling. 
Samtidig kan vi med fordel samle og forenkle 
den offentlige innovations- og udviklings-
støtte, så offentlige investeringer fungerer 
som et bindemiddel, der tiltrækker yderligere 
investeringer fra erhvervsliv og fonde.
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Forandring på den 
store skala kræver 
forankring i den lille 

En jordreform med flersidige arealhensyn er 
forandring fra neden, der kan opfylde mål 
og krav fra oven.

5. Når nationale målsætninger skal omsættes 
til lokale forandringer, er lodsejere og 
lokalsamfund en afgørende ressource i 
forhold til at få tingene til at ske. Lokale 
inddragelsesprocesser er derfor en nød-
vendig investering, der sikrer at nationale 
løsninger på natur-, klima- og miljø- og 
landbrugsudfordringer får lokal opbakning 
og ejerskab hos både borgere, erhverv og 
kommunalpolitikere.

En jordreform med flersidige arealhensyn 
er forandring fra neden, der kan opfylde 
mål og krav fra oven. Reformen tager afsæt 
i, at det er lodsejerne selv, der frivilligt og i 
samarbejde med øvrige lokale aktører, sætter 
fælles mål for multifunktionel anvendelse 
af arealerne i lokalområdet med henblik på 
at sikre ejerskab, engagement og volumen 
i opfyldelsen af nationale og internationale 
mål og krav. Det gør de på et oplyst grundlag 
om landskabet, herunder forhold vedrørende 
anvendelse, naturindhold og miljøtilstand, 
således at man danner sig et fælles overblik 
over muligheder og begrænsninger. 

For at få det fulde udbytte af areal-
omlægninger og landdistriktsudvikling 
kræves tid og penge til facilitering. Til 
gengæld skaber vi forandringer med stort 
lokalt ejerskab og et lavt konfliktniveau i 
forhold til, hvis ændringer skulle gennem-
føres gennem myndighedskrav. Et centralt 
element er national opbakning og 
finansiering til nedsættelse af en facilitator-
funktion, der kan bringe landmænd og øvrige 
aktører i lokalsamfundet sammen og skabe 
tillidsfuld dialog og bredt ejerskab. Vi har 
gode erfaringer med at gennemføre 
faciliteringen i et tæt samarbejde mellem 
kommunale projektmedarbejdere, rådgivere 
fra relevante landbrugsforeninger samt 
uafhængige jordfordelingsplanlæggere. 
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*

“Roadmap for Sustainable Transformation 
of the Danish Agri-Food System”: 

https://pure.au.dk/portal/files/219295609/
Climate_roadmap_white_paper_06.07.2021_fi-
nal_version.pdf

“Samfundsøkonomisk cost-benefit-analyse af 
de forventede effekter af multifunktionel
jordfordeling ved Glenstrup Sø”

https://collectiveimpact.dk/wp-content/up-
loads/2021/05/IFRO_Rapport_392.pdf 

*

https://pure.au.dk/portal/files/219295609/Climate_roadmap_white_paper_06.07.2021_final_version.pdf
https://pure.au.dk/portal/files/219295609/Climate_roadmap_white_paper_06.07.2021_final_version.pdf
https://pure.au.dk/portal/files/219295609/Climate_roadmap_white_paper_06.07.2021_final_version.pdf
https://collectiveimpact.dk/wp-content/uploads/2021/05/IFRO_Rapport_392.pdf 
https://collectiveimpact.dk/wp-content/uploads/2021/05/IFRO_Rapport_392.pdf 
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