Hvordan løser vi presserende
samfundsudfordringer med
samfundsøkonomisk gevinst og
med lokal opbakning?
Erfaringer fra pilotprojekter om multifunktionel jordfordeling

Parter
• Landbrug & Fødevarer
• Friluftsrådet
• Dansk Skovforening
• Danmarks Naturfredningsforening
• KL
• Realdania
• Danmarks Sportsfiskerforbund
• Danmarks Jægerforbund
• Bæredygtigt Landbrug
• Dansk Ornitologisk Forening
• Økologisk Landsforening
• Landdistrikternes Fællesråd
• DGI
• Dansk Energi
• DANVA
Formand
Søren Møller, fhv. landsformand for DGI

Lavbundsjorde er et godt sted at starte
Udtagning af lavbundsjorde har effekt i forhold til
klima, vandmiljø og biodiversitet.
Multifunktionel jordfordeling kan øge
denne effekt og skabe naturværdier og
friluftsmuligheder, som styrker bosætningen,
samle landbrug på mere robuste arealer og
skabe egnede placeringer for klimaskov og
grønne energianlæg. ( Der vil blive investeret mellem
60 og 80 mia. kr. frem mod 2030, og vi kommer til at
mangle et areal på størrelse med Bornholm
jvf. Dansk Energi), samt sikre rent drikkevand.
Collective Impact tilgangen har skabt en kulturændring i deltagende landboforeninger og kommuner.
Tænker planlægning, ansvar og udvikling af kommunen
på en ny måde!
Projektet giver samfundsøkonomisk overskud!
Fordi det er multifunktionelt. ( Institut for Fødevareog Ressource Økonomi, Københavns Universitet 2019) .

Men der er brug for en jordreform

Landbrugsstrukturen i dag
En ekstensivering af arealanvendelsen
ud mod Randers Fjord kræver
involvering af mange lodsejere.
Multifunktioneljordfordeling er
et vigtigt redskab.

Beliggenhed af jorde (med rød farve) på en typisk heltidsbedrift.
Kilde: Esben Munk Sørensen, Aalborg Universitet 2014.

Kilde: SEGES

Et nyt arealpuslespil med større værdi
Hvordan gør vi det i en national jordreform?

Pilotprojekter i 4 kommuner
• Skive
• Ringkøbing-Skjern
• Jammerbugt
• Mariagerfjord
Lønborg Hede
Fra lukket land til offentlig naturperle

Ringkøbing-Skjern
Kommune

Landskabsstrategi for Nordfjends
og
Multifunktionel jordfordeling

Kortlægning af synergier og konflikter i det lokale landskab i
forhold til nationale målsætninger og verdensmål

Multifunktionel jordfordeling ved Glenstrup Sø og Østerkær Bæk.
Nye muligheder for bedrifter, miljø, natur, rekreation, landdistrikter og klima

Kortlægning af synergier og konflikter
i det lokale landskab

Organisering af en dansk model, der hviler på folkeoplysning, lokaldemokrati og ejerskab

Fælles viden om lokalområdets og landskabets
multifunktionelle potentialer åbner for nye
muligheder i forhold til
traditionel sektortilgang Forandring nedefra, der kan opfylde
mål og (direktiv)krav ovenfra

Der er taget fat på en
lokal udvikling, der
samtidigt er en driver
for at opfylde mål for
miljø, klima og natur.
Det handler ikke kun
om jordfordeling, det
kommer også til at
handle om fællesskaber
og et bedre og mere
meningsfuldt liv på
landet.

8 ud af 12 deltagere i Råd for Lokal Forandring

Samfundsøkonomiske gevinster
Der er en samlet gevinst på 18 mio. kr. opgjort som
nutidsværdi over en 20 årig periode
• Samlede omkostninger på omkring 18,5 mio. kr. til
arealekstensivering og afgræsning
• Rekreative- og miljøgevinster på omkring 36,5 mio. kr.,
hhv. 25 pct. og 75 pct.
Cost-benefit analysen beregnes ud fra følgende:
Samlet omfordelt område 575 ha, 138 ha ændrer
anvendelse
• Græsning og P-bufferzone
• Skov
Rekreativ frugtplantage
Desuden:
• 41,8 km stier, 3 steder med shelters og bord/bænk
• 200 ha i jordfordeling (landbrug), 580 km mindre kørsel
med landbrugskøretøjer

Gevinsterne kommer overvejende fra:
• Reduceret udvaskning af kvælstof og fosfor til
vandmiljøet
• Reduceret udledning af drivhusgasser fra
lavbundsarealer.
• En fjerdedel af gevinsterne kommer fra
forbedrede rekreative muligheder
Hovedparten af gevinsterne er knyttet til
opfyldelse af internationale krav (EU’s
Vandrammedirektiv og Paris-aftalen).

Se: > Cost-benefit-analyse udarbejdet af IFRO

Brug for 100
projekter ad gangen
Forsyningsselskaber
Forsikringsselskaber
Statslige skovrejsningsmidler
Kommunal indsats

EU’s Landdistriktsprogram og
strukturfonde
Statslige midler
Lokale AktionsGrupper (LAG)

EU’s Landdistriktsprogram
og LIFE-program
Nationale midler
Kommunale indsatser
Fonde
Liebhavere

EU’s Landdistriktsprogram
Vandområdeplaner
Forsyningsselskaber

EU’s strukturfonde
Nationale fonde
Friluftsrådets puljemidler
Nationale turismeaktører
Kommunale turismepuljer

Brud med
vanetænkning
• Hvordan kan vi samle
finansiering, opgaver og
kompetencer på tværs af
berørte ministerier?
• Hvordan kan vi skabe et
partnerskab mellem staten
og organisationerne så de
tager et medansvar for
implementering og
fremdrift.

Den finansielle sektor
Landbrugets fonde
Nye modeller for
tilbagebetaling af afgifter
Den økologiske Jordbrugsfond
EU’s Fælles Landbrugspolitik

Regeringen taler en jordreform . Hvis vi lærer at arbejde med helheden i landskabet, vil det virkelig være en reform!

Opgaven kan sammenlignes med byfornyelsen, som forvandlede slum til nye attraktive byområder gennem en
helhedsorienteret indsats. De statslige midler satte gang i mange andre investeringer fra kommuner, fonde og
erhvervsliv.

Fremtidens bæredygtige landskaber
• Landskabsfornyelse gennem en jordreform med multifunktionel tilgang.
• Kunne agere på tværs af Miljøministeriet, Fødevareministeriet, Klima- og
energi- og forsyningsministeriet og Indenrigs- og Boligministeriet.
• Et partnerskab mellem staten og de store organisationer, som skal bære
opgaverne igennem lokalt og med opbakning fra interessenter.
• Regelændringer som modvirker barrierer og øger incitamenter for
lodsejere til at være en del af den bæredygtige omstilling.
• Lokale partnerskaber mellem kommuner, lodsejerorganisationer, borgere
og andre interessenter som forsyningsselskaber, energiselskaber m.m.
• Opfyldelse af nationale mål skal være med til at skabe lokal udvikling.

En jordreform skal drive forandringerne på en konstruktiv måde
En jordreform er strukturel tilgang på nationalt niveau, der sætter rammerne for
arealomlægning med flersidige hensyn på lokalt niveau.
Giv ministerier fri til at kombinere nye penge i kombination med oprydning og sammenlægning af eksisterende
ordninger, f.eks.:




Den Danske Klima-skovfond
Klima-lavbundsprojekter
Den Multifunktionelle Jordfordelingsfond

Tag det bedste fra hver ordning og skab en finansierings- og organisationsmodel.
Giv organisationer medansvar for implementering og fremdrift.
Åbn for samarbejde med filantropiske fonde og med finansielle- og erhvervsmæssige interesser om
lokale projekter

Se syv principper for en jordreform med flersidige formål

> Henvendelse til Regeringsudvalget for Grøn Omstilling

