
Der er behov for at løse en række store udfordringer forbundet med anvendel-
sen af de danske landskaber. Samtidig er drivkræfterne bag udviklingen af de 
danske landskaber blevet mere komplekse. Hvis udfordringerne forfølges som 
isolerede målsætninger – som hver især er vigtige og ambitiøse – uden at skele 
til, hvordan de konkrete tiltag virker sammen ude i landskaberne, medfører det 
større konkurrence om arealerne. Men den tilgang er i modstrid med opfyldel-
sen af FN’s 17 verdensmål. Det nytter ikke at forfølge ét mål isoleret, hvis det 
forringer muligheden for at opnå øvrige mål. Derfor er behovet for samarbejde 
om anvendelse af de danske landskaber med flersidige formål vokset. En meto-
de til at adressere dette behov er multifunktionel jordfordeling. 
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De danske landskaber 
som foregangsland for 
en ny fremtid Af: Helga Grønnegaard
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Naturpleje med græssende køer. Foto: 
Claus Bjørn Larsen 

Af: Helga Grønnegaard
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Baggrund

I 2014 tog Realdania initiativ til det såkaldte Collec-

tive Impact-samarbejde, hvor en række parter skulle 

udvikle metoder og løsninger til at genfinde balan-

cen mellem bæredygtig brug af naturressourcer, 

rekreation og velvære samt skabelsen af attraktive 

landdistrikter med nye erhvervsmuligheder.  

En krumtap har været afprøvning af multifunk-

tionel jordfordeling i tre demonstrationsprojekter i 

Skive-, Ringkøbing-Skjern- og Jammerbugt Kommu-

ne. I et fjerde pilotprojekt omkring Glenstrup Sø i 

Mariagerfjord Kommune udvikler parterne yderlige-

re på metoderne for en helhedsorienteret tilgang til 

brugen af arealer. 

Erfaringerne med multifunktionel jordfordeling 

udbygges yderligere med projekter i hele landet, der 

igangsættes under en pilotordning for multifunkti-

onel jordfordeling med 150 mio. kr. på finansloven i 

2019-2022. Bevillingen er for nyligt tilført ekstra mid-

ler for at kunne imødekomme ansøgningsinteressen 

på det hidtidige niveau. Collective Impact-parterne 

har sammen med Landbrugsstyrelsen nedsat et 

rejsehold, der indsamler konkrete erfaringer fra pro-

jekterne til brug for en samlet evaluering. Evaluerin-

gen vil spille ind, når der politisk træffes beslutning 

om, den multifunktionelle jordfordelingsordning 

skal fortsætte og evt. opskaleres.    

International vidensudveksling og lokalt 
foregangseksempel 

Tidsskriftet Land Use Policy har netop bragt en arti-

kel om en samfundsøkonomisk cost-benefit analyse 

af de forventede effekter af multifunktionel jordfor-

deling ved Glenstrup Sø: Socioeconomic effects of a 

bottom-up multifunctional land use consolidation 

project1. 

Analysen viser, at hvis man sætter omkostnin-

gerne over for gevinsterne i den multifunktionelle 

jordfordeling, er det en rigtig god forretning. 

Forskellige interesser ind i jordfordeling og 
opfyldelse af samfundsmål

Landmænd ejer godt 60 % af det danske areal. Der-

for er det helt afgørende med viden om landmænde-

nes motivation for at indgå i projekter, hvis vi som 

samfund skal lykkes med at gennemføre store for-

andringer i anvendelsen af vores arealer på kort tid. 

Det er samtidigt helt afgørende, at forandringerne 

opfattes som meningsfulde og skaber værdi lokalt. 

I Danmark har vi tradition for at skabe konsensus-

Jordfordeling er, når et antal jordlodder inden for et 

afgrænset geografisk område handles samtidigt. Ved 

jordfordeling er der mulighed for at tilpasse ejerforhol-

dene på arealerne, så de matcher den fremtidig ønskede 

anvendelse. Det er frivilligt for lodsejere, om de ønsker at 

gå med i en jordfordeling. Formålet med multifunktionel 

jordfordeling er at gennemføre en jordfordeling, som 

muliggør multifunktionelle projekter, hvor forskellige 

hensyn i det åbne land sammentænkes f.eks. biodiversi-

tet, drivhusgasreduktion, klimatilpasning, rent vandmil-

jø, friluftsliv samt landdistriktsudvikling. Multifunktionel 

jordfordeling bygger på lokal forankring blandt lodsejere 

og øvrige interessenter.

Fakta

FREMTIDENS
BÆREDYGTIGE LANDSKABER

Læs mere på collectiveimpact.dk

Deltagerne i Realdanias Collective Impact-initiativ: Fremti-
dens bæredygtige landskaber.
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Kort over synergi mellem potentialer for flersidig arealanvendelse ved Glenstrup Sø i Mariagerfjord Kommune 
(Heike et. al.  2019).

løsninger gennem folkeoplysning. 

Alle skal være med, når vi skal 

flytte samfundet. Med viden 

og brug af ”noget for noget” 

-mekanismer, kan vi undgå, at 

omstilling af arealerne bliver en 

kampplads.

Erstatningsarealer

For lodsejere, der ønsker en frem-

tid i landbrug, vil erstatningsa-

realer ofte være at foretrække 

fremfor engangserstatninger for 

varige, tinglyste krav om eksten-

siv arealanvendelse af det pågæl-

dende areal. Erstatningsjorderne 

tilbydes til lodsejere, der sælger 

områder til fremtidig natur ind 

i jordfordelingen for til gengæld 

at kunne fortsætte den hidtidige 

landbrugsdrift på andre arealer. 

Ideelt set vil det være dyrk-

ningssikre højbundsjorder, der 

samtidigt bidrager til bedre arron-

dering, dvs. sammenlægning, af 

et generelt meget fragmenteret 

Hovedpointer i artiklen Socioeconomic effects of a bottom-up 
multifunctionel land use consolidation project1

[1] Den multifunktionelle jordfordelingsordning mangler at kunne dække 

lodsejeres værditab.  

Der er en uens fordeling mellem effekter med markedsværdi og effekter 

uden markedsværdi. Lodsejerne bærer omkostningerne, og øvrige pro-

jektaktører får gavn af samfundsgevinsterne. Det understreger behovet 

for kompensation/tilskud til lodsejere, hvis projekter skal gennemføres 

frivilligt.

[2] Samfundsgevinster er usynlige og negligeres i monofunktionelle ord-

ninger. 

Et fokus på multifunktionel arealanvendelse vil styrke samfundets 

gevinster af natur-, miljø- og klimaordninger for landbrug sammenlignet 

med status quo. Endnu har samfundsøkonomiske værdisætningsanaly-

ser ikke fundet vej og anvendelse i evaluering af politikområder og tilhø-

rende programmer. I bedste fald gennemføres ordningerne afkoblet fra 

hinanden. I værste fald arbejder de mod hinanden i implementeringen. 

Her er der stort potentiale for forbedringer ikke mindst nu, hvor mange 

forskellige tilskudsordninger og aktører konkurrerer om landbrugsjord 

til forskellige natur-, miljø- og klimaformål. 

[3] Lokal inddragelse styrker lokaldemokrati og er fornuftig samfundsøko-

nomi. 

Cost-benefit analysen dokumenterer, at selvom bottom up-processen 

er krævende, så har idégenereringen medført både offentlige goder og 

reduceret miljøpåvirkning, som i værdi langt overstiger proces-omkost-

ningerne.
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dansk landbrugslandskab. 

Noget for noget: Erstatningsarealerne er en forud-

sætning for, at de relevante arealer til samfundsøn-

skede omlægninger kommer i spil. Men langt fra alle 

projektordninger omfatter jordfordeling og opkøb til 

en jordpulje.  

Engangskompensation og købere af naturarealer

Landmanden, der ikke vil begrænses af dyrkningsre-

striktioner, sælger således arealer ind i en jordforde-

ling for at indgå i en bytteordning, der fortsat giver 

mulighed for driftsudvikling og løbende indtjening 

på andre arealer. Jordfordelingsplanlæggerens 

opgave er dels at finde nogle andre dyrkningssikre 

arealer som erstatning til sælgeren, dels at finde 

en køber, der er interesseret i at overtage arealerne, 

som nu er pålagt tinglyste bestemmelser om eks-

tensiv drift. Det kan f.eks. være en deltidslandmand 

med en kødkvægsbesætning.

I de multifunktionelle jordfordelingsprojekter har 

vi mødt deltidslandmænd, som er optaget af natur-

pleje, muligheder for at opleve og færdes i naturen 

samt at gøre området mere interessant for bosid-

dende såvel som gæster. Ved Glenstrup Sø arbejder 

vi med at finde de nødvendige græsningsarealer, så 

projektet måske endda kan blive springbrættet for 

en deltidslandmand til at blive fuldtidslandmand 

med speciale i naturpleje.   

Noget for noget: For at lave et match med en lods-

ejer, der vil drive arealerne videre med naturpleje, er 

det afgørende, at værditabet mellem indkøbsprisen 

på dyrkningsjorder og salgsprisen på naturområ-

der dækkes af projektordningen. Men langt fra alle 

projektordninger omfatter muligheden for at dække 

værditab. 

Håndtering af tiloversblevne landbrugsbygninger

Når man er interesseret i at købe landbrugsarealer, 

så følger der ofte produktionsbygninger med, der 

ikke er afskrevet, men heller ikke salgbare videre 

frem. Der er et stort behov for at udvikle måder at 

håndtere udtjente landbrugsbygninger, som ellers 

risikerer at blokere for handel og omlægning af 

landbrugsarealer. 

Noget for noget: Et areal- og ejendomsudviklings-

selskab med nationalt ophæng ville på område-ni-

veau kunne opkøbe arealer og udtjente eller næsten 

udtjente produktionsbygninger på en måde, hvor 

landbrugsbedrifter i udviklingsselskabets midlertidi-

ge ejerskab transformeres og omstruktureres, så de 

Rekreative muligheder i landbrugslandet. Foto: Claus Bjørn Larsen
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bliver mere værd, når de sælges igen. Dermed ville 

det blive rentabelt at fjerne de tiloversblevne land-

brugsbygninger og rydde op i landskabet. Med større 

fokus på ressourceøkonomi bliver der formentlig 

også bedre forretning i at genbruge byggematerialer.    

Tiltag, der forbedrer rekreative muligheder og 
forskønner landskabet

I multifunktionelle jordfordelingsprojekter sam-

les lodsejere og øvrige lokale aktører om en fælles 

vision for området, der både handler om at gøre 

området til et bedre sted at bo med adgang til natu-

ren samtidigt med, at det skal være muligt at drive 

landbrug. 

Noget for noget: En integreret projektramme må 

omfatte finansiering til rekreative anlæg, formidling 

af natur- og landskabsværdier, nedrivningspulje, 

hegn, klaplåger, stier mv. Det vil ofte være mindre 

udgifter sammenlignet med udgifter til arealom-

lægning. Men det er vigtigt at tænke finansieringen 

mere systematisk sammen, så forandringerne i 

forhold til landbrug, natur og miljø også opleves 

at medføre, at det bliver mere attraktivt at bo på 

landet.  

En national ramme for integrerede, lokale projekter

Der er brug for en national ramme for arealanven-

delse, som sikrer at sektorer og tilskudsordninger 

samvirker i en velovervejet anvendelse af vores 

arealer, hvor vi bruger arealer og samfundsøkonomi 

optimalt. Samtidigt vil det med mere integrerede 

projektbevillinger for lokale projekter blive lettere 

at lykkes med at sammenbinde driftsøkonomi med 

samfundsøkonomi. 

Multifunktionel jordfordeling er ikke ”kun” jord-

fordeling – det er landskabsudvikling og kan som et 

krydspunkt mellem aktører og finansiering være et 

godt bud på en fremtidig integreret projektramme, 

der kombinerer virkemidler på tværs af indsatser, 

tilskudsordninger og ekstern finansiering. Det er 

samtidig en proces til at få en række forskellige 

interesser til at spille afvejet og helhedsorienteret 

sammen i de lokale landskaber og sikre lokal opbak-

ning til de massive forandringer, vi står overfor.
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