
Multifunktionel jordfordeling  
– måske er det noget for dig?

Hvad er multifunktionel  
jordfordeling? 

En jordfordeling, hvor man 
samtænker arrondering med 
biodiversitet, klima, miljø og 

friluftsliv. Det er kommunerne 
og Naturstyrelsen, som kan 

indsende ansøgninger. Staten 
betaler for jordfordelingen.
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Multifunktionel jordfordeling  
kan gøre vores samfund rigere

Landmænd har altid været krumtappen i de små samfund på landet. Og sådan vil det fortsat være.

Men tiden går, bedrifterne bliver større, landmændene skal køre langt til de yderste marker og håndtere mange nye 
udfordringer omkring miljø, klima og natur. Lokalsamfundet udvikler sig også, og beboerne taler om stier i landskabet, 
lokale fødevarer og et godt liv på landet og i landsbyerne. 

Der er mange ønsker til, hvordan det åbne land organiseres, så puslespillet går op på en bedre måde. Og her kommer 
multifunktionel jordfordeling ind i billedet som det redskab, der kan hjælpe med at samle det kæmpemæssige puslespil.

Hos SEGES er vi med til at igangsætte projekter med multifunktionel jordfordeling, samle erfa-
ringer og finde løsninger på, hvordan vi bedst får det til at lykkes til gavn for landbruget og 
landmændene.

De foreløbige erfaringer viser, at det kan være op ad bakke af få dækket landmændenes 
værditab ved omlægning af landbrugsjord. I nogle tilfælde kan der søges kompensationer i 
andre ordninger, eller der findes vandværker, energiselskaber eller fonde, som vil købe jord 
eller give kompensation. De lokale rådgivere er gode til at finde løsninger, og vi ser, at gode 
lokale netværk mellem forskellige interessenter bærer frugt. 

Intentionerne med multifunktionel jordfordeling er fine, og det er mit ønske, at der kommer 
masser af projekter. Vi har i den grad brug for en jordreform, som er et vigtigt middel til at 
sikre det gode liv i landdistrikterne.

Ejnar Schultz
Direktør, SEGES



Sådan foregår multifunktionel 
jordfordeling

Udfordring

Du har en udfordring med våde 
marker, dårlig arrondering eller 

noget andet, som har med  
jordfordeling at gøre. Kontakt din rådgivningsvirksomhed, og fortæl 

dem om din udfordring. Konsulenterne har 
overblik over, om der er lokale projekter, som 
du kan koble dig på, eller om der er basis for at 
starte noget nyt op. 

Kontakt
din rådgiver

Er der interesse for jordfordeling på egnen, vil du blive 
inviteret til et lodsejermøde. Her fortæller du og de andre 
lodsejere om jeres udfordringer og ønsker. Ofte kommer 

der mange gode ideer på bordet.

De gode ideér

DLBR



Du får en skriftlig aftale om handlen  
og Jordfordelingskommissionen afsiger  
en kendelse, og dermed er handlerne  
gennemført. 

Plan

Andre interessenter som  
f.eks. naturorganisationer  
og borgerforeninger kan  
også spille ind med ideer  

i denne fase.

Giver Landbrugsstyrelsen 
tilsagn om støtte til det 

ønskede multifunktionelle 
jordfordelingsprojekt, kan 

arbejdet gå i gang.

Jordfordeleren besøger alle de 
involverede lodsejere i projektet og 
har herefter til opgave at lægge en 
plan, som alle kan gå med til. Det 
kan være svært, da alt er frivilligt. 

Men det lykkes ofte. 

Sidst på mødet vælges f.eks.  
3 personer til et lodsejerudvalg. 
Det er herefter lodsejerudvalget 
som kontakter kommunen eller 
Naturstyrelsen, da det er de to 

parter, der kan søge Landbrugs-
styrelsen om jordfordeling. 

Tilsagn  
om støtte

Herefter får du besøg af en  
uvildig jordfordelingsplanlægger 
fra Landbrugsstyrelsen. Han lytter 
til dine ønsker og og undersøger 
mulighederne.

Landbrugsstyrelsen



Gode grunde til at deltage  
i multifunktionel jordfordeling
•  Jeg er udfordret af mit klimaregnskab på grund af engjorden. Ved en jordfordeling kan jeg få noget 

højere beliggende jord. 

•  Jeg synes, det kunne være spændende at åbne mit landbrug mere op for folk, som bor i området

•  Jeg dyrker alligevel ikke noget på de jorde, så jeg synes, det er fint at bruge jordene til noget andet.

•  Jeg vil gerne gøre noget for biodiversiteten

•  Min arrondering er ikke god, da vi kører for mange dyre kilometer mellem markerne 

•  Jeg vil gerne se, hvad der åbner sig af nye muligheder

•  Jeg vil gerne have mit lokalsamfund til at hænge bedre sammen.



Jeg føler min jord er mere værd end kompensationen

Nogle landmænd overvurderer, hvad deres egen jord er 
værd. Og kompensationens størrelse kender man ikke 
altid på forhånd.

Jeg får harmoniproblemer, hvis jeg afgiver jord

Jordfordeleren vil arbejde for, at du får noget andet jord 
til gengæld.

Det er umuligt at overskue, hvad det handler om 

Tal med din rådgivningsvirksomhed og få hjælp til det 
nødvendige overblik.

Jeg har ikke lyst til at deltage, hvis det er kommunen, 
som kommer ud

Nogle landmænd forbinder myndighederne med kon-
trol, men det er der ikke tale om. I nogle områder er det 
landbrugskonsulenter fra en rådgivningsvirksomhed, 
som står for projekterne.

Jeg vil hellere vente – måske kommer  
der klimakreditter senere

Ja, men det er usikkert lige nu.

Jeg vil ikke have folk ind over mit areal.

Du kan gå med i projektet og se, hvordan det udvikler 
sig. Du kan altid bakke ud. Overvej, hvor mange folk der 
i praksis f.eks. vil gå på en sti.

Jeg er jæger, og det kan ikke forenes med vandrestier

Overvej, hvor mange der egentlig vil gå på stien, og hvor 
meget god omtale du kan opnå i lokalområdet.

 

Gode grunde til  
at være skeptisk  
– og så dog

Vi bruger meget tid på vejene og har store 
omkostninger ved at transportere foder  

og gylle. Det vil betyde meget for os at få 
arealerne tættere på vores bedrift. Desuden 

har vi lavtliggende arealer, som er så våde, 
at vi ikke længere kan afgræsse dem. Derfor 

vil jeg meget gerne være med i et projekt 
om multifunktionel jordfordeling.

Ole Jespersen,  
Kvægproducent, Juelsminde



Så fint kan brikkerne  
i puslespillet lægges

Før
Niels har 400 køer. Hans marker ned mod åen er vandlidende. 
Lavbundsjorden trækker voldsomt ned i det klimaregnskab, som 
mejeriet stiller krav om. 

Karen og Kristoffer ejer 20 ha, som de lejer ud til en landmand.  
De drømmer om at eje den lille skov og engen bag ejendommen.

Jens ejer 500 ha og er meget interesseret i planteproduktion. Det lokale vandværk vil gerne  
beskytte grundvandet, og derfor er de interesseret i at købe 30 ha af Jens’ jord, hvor de vil plante skov. 

Tove er blevet en ældre dame, og hun ønsker ikke længere at drive 
de 40 ha god produktionsjord, som hører til hendes ejendom. 

Den lokale skole drømmer om en lille vandresti ned til den 
lokale sø. Mange beboere i landsbyen kunne godt tænke sig en 
trampesti ud i landskabet.



Efter

Niels får tilbud om at købe produktionsjord fra små ejendomme, 
som er under afvikling. 

Karen og Kristoffer afstår produktionsjorden og overtager  
den lille skov og engen.

Jens stiller krav om og får andet produktionsjord, som erstatning for den jord, hvor der plantes 
skov. Han sælger jorden til markedspris og køber til markedspris.

Tove får betaling for sin jord og bliver boende på ejendommen.

Der bliver anlagt en trampesti ned til søen, videre langs  
vandløbet og tilbage langs et læhegn i kanten af en mark.



Indgår du i et projekt med multifunktionel jordfordeling, er det vigtigt, at du får analyseret 
økonomien for netop din ejendom. Der vil være store forskelle lodsejerne imellem, og ofte 
er det produktionslandmændene, som oplever de største udfordringer.

Staten betaler
• Udgifter til jordfordeleren, som står for papirarbejdet

Du betaler 
• Udgifter til rådgivning, optagelse af lån og overdragelse af betalingsrettigheder

Hvem betaler værditabet?
•  Skifter dit areal fra højproduktiv landbrugsjord til en anden anvendelse som f.eks. skov, 

rekreative arealer eller natur, kan arealet få et værditab. Det er de lokale markedspriser, 
som afgør værditabets størrelse.

•  Værditabet kan ikke finansieres af ordningen for multifunktionel jordfordeling, men 
indgår der vådområde- og lavbundsprojekter kan disse ordninger medvirke til erstatte 
værditabet. Herudover vil man ofte forsøge at finansiere værditabene via aftaler med 
kommuner, vandselskaber, naturfonde mv. 

Økonomien er en joker

SCAN QR-KODEN OG SE TEGNEFILMEN OM MULTIFUNKTIONEL  
JORDFORDELING TRIN FOR TRIN

DU KAN OGSÅ LÆSE MERE OM MULTIFUNKTIONEL JORDFORDELING
https://lbst.dk/tilskudsguide/multifunktionel-jordfordeling

$

??

https://lbst.dk/tilskudsguide/multifunktionel-jordfordeling


Lavbundsjordene ødelægger vores  
klimaregnskab hos Arla fuldstændigt.  

I dag dyrker vi lavbundsjordene intensivt,  
men vi kunne godt tage dem ud af drift, hvis  

vi kunne få produktionsjord et andet sted.  
Vi er i gang med et projekt om multifunktionel 

jordfordeling, og jeg håber, det lykkes.

Henk Altene,  
Kvægproducent, Tim

?



Sådan kommer du i gang  

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, og tal med en rådgiver som 
arbejder med udtagning. Fortæl om dine behov, og bliv klogere på, om der 
er gang i projekter i området. 

Konsulenten kan også give dig et godt overblik over dine fordele og ulemper 
ved at indgå i multifunktionel fjordfordeling. 
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