Den 3. december 2019
Pressemeddelelse: Finanslovsaftalen er et stort skridt hen imod en jordreform
Med den nye finanslov med finansiering på 2 mia. kr. frem til 2030 til bl.a. udtagning af lavbundsarealer og en skovfond er en jordreform rykket et stort skridt nærmere.
”Parterne bag finanslovsaftalen finder det afgørende, at der sikres størst mulig synergi mellem
klima- miljø- og natur interesser. Det er utrolig vigtigt og kan bedst ske gennem en samlet jordreform, siger Søren Møller, formand for Collective Impact; Det åbne land som dobbelt ressource og
peger på: ”Vi har en historisk chance for at sætte en stærk retning for fremtidens bæredygtige
landskaber gennem ny værdiskabelse, der vil tiltrække investeringer fra anden side. En jordreform
for fremtidens bæredygtige landskaber er et paradigmeskifte, som kræver et aktivt tilvalg nu. Vi har
gode erfaringer at spille ind med, og vi kan vise, at forandringer giver samfundsøkonomisk overskud, og at det ikke bliver dyrere af at tænke landskabets potentialer intelligent sammen”.
I forhold til en ny jordreform i Danmark har politikerne nu købt ind på ideen med de første vigtige
skridt, der allerede er sat i værk. Det ser vi med Den Multifunktionelle Jordfordelingsfond, der blev
vedtaget sidste år som en del af Tørkepakken til Landbruget – og nu med yderligere 2 mia. kr. frem
mod 2030 til at understøtte natur-, vandmiljø- og klimaformål bl.a. gennem udtag af kulstofrig landbrugsjord og videresalg (jordfordeling). Bolden er lagt tilrette af en stor kreds af interessenter – fra
bl.a. Landbrug & Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening samt en række øvrige land- og
skovbrugsorganisationer, grønne organisationer samt Kommunernes Landsforening og Landdistrikternes Fællesråd og Friluftsrådet, og nu er det op til Christiansborg at tage de sidste skridt
frem mod en jordreform.
Søren Møller siger: ”Der er blandt en bred gruppe af interessenter – som ellers ikke altid er enige –
skabt en fælles forståelse af problemet og af de løsninger, der skal til. Og de konkrete løsninger er
oven i købet afprøvet i virkeligheden”.
Realdania tog i 2014 initiativ til at samle parterne og afprøve samarbejdsformen Collective Impact.
Det brede samarbejde over lang tid viser lige nu sit værd i forhold til at bane vejen for fælles løsninger, når komplekse problemstillinger skal løses. Collective Impact-parterne med et væld af modsatrettede interesser har lagt et fælles forslag til en jordreform til rette.
”I Danmark stod vi i 2014 med den erkendelse, at vores lille land simpelthen ikke har nok åbne arealer i land- og naturområderne til de mange formål og interesser, der skal tilgodeses. Her fem år
senere kan vi takke en lang række parter med interesser i det åbne land for, at vi har et konkret og
fælles forslag til, hvordan vi skal løse problemet. Trods forskellige udgangspunkter og hensyn har
de i Collective Impact-gruppen stået sammen om at rydde knasterne af vejen og finde frem til en
fælles forståelse og gode bud på løsninger. Det er virkelig imponerende,” siger Jesper Nygård,
adm. direktør i Realdania og tilføjer:
”Også stor cadeau til politikerne – både den tidligere regering og nu også den nuværende regering
og parterne bag finansloven – for i den grad at tage handsken op og arbejde politisk videre med en
omfordeling af vores arealer. Og der er stadig masser af erfaring og viden at hente i Collective Impact-gruppen i det fremadrettede arbejde med en jordreform”.
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Det er også vigtigt, at man i en jordreform er opmærksom på at synergien til erhvervsudvikling og
landdistriktsudvikling er mindst lige så vigtig, fordi det er her den lokale motivation til en bæredygtig
omstilling skabes og driver forandringen.
Ved Glenstrup Sø og Østerkær Bæk i Mariagerfjord Kommune foregår lige nu det 4. demonstrationsprojekt under ’Collective Impact-initiativet.
Projektleder i Mariagerfjord Kommune Rasmus Fuglsang Frederiksen peger på:
”Fra projektet ved vi, at ved at sætte lokal udvikling, attraktiv bosætning og et rentabelt landbrugserhverv højt på dagsordenen, så går det lettere med at finde fælles fodslag og interesse i løsninger
for natur, klima og miljø. Når indsatserne kan være med til at gøre det bedre at drive erhverv og bo
i landdistrikterne, skaber det opbakning fremfor lokal modstand. Det er samfundsøkonomisk attraktivt og med til at sikre forandringer på et meget lavt konfliktniveau i forhold til andre tilgange.
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