
 
 

 

 

 
Til Miljø – og Fødevareministeriet 

 

 

 

 

 

 

Svar på høring vedrørende udkast til bekendtgørelse om 
multifunktionel jordfordeling og udkast til vejledning om 
samtykke til multifunktionel jordfordeling.  

 

Miljø – og Fødevareministeriet har den 6. januar 2020 sendt udkast til bekendtgørelse 
om multifunktionel jordfordeling og udkast til vejledning om samtykke til multifunktio-
nel jordfordeling i høring.  
 
Bekendtgørelsen er en udmøntning af en politisk aftale om en hjælpepakke til land-
bruget indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative 
Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre.  
 
Landdistrikternes Fællesråd finder det positivt, at der med aftalen om en hjælpepakke 
til landbruget blev afsat nationale midler til multifunktionel jordfordeling. Aftalen mu-
liggør multifunktionelle projekter, som sammentænker landbrugsproduktion med flere 
andre tiltag i det åbne land.  
 
Multifunktionel jordfordeling er et planlægningsredskab, som sætter det lokale land-
skab til genforhandling, og det rummer blandt andet muligheden for at skabe bære-
dygtig landfornyelse til gavn for både klima, erhverv og befolkningen i landdistrik-
terne. Med aftalen om en hjælpepakke til landbruget blev der givet en bevilling på 
150 mio. kr. til multifunktionel jordfordeling i perioden 2019-2022. Landdistrikternes 
Fællesråd mener imidlertid, at der er behov for langt flere midler. Hvis staten sikrer 
en ambitiøs startkapital øges muligheden også for, at erhvervslivet og fonde følger 
trop.  
 
Landdistrikternes Fællesråd mener ligeledes, at det er afgørende, at den lokale for-
ankring er fuldstændig central i genforhandlingsprocessen. Det er vigtigt, at lokal-
samfundene inddrages i løsningerne, og at beslutningerne planlægges og besluttes 
i fællesskab, hvis man vil undgå et scenarie som De gule veste i Frankrig. Derfor 
mener Landdistrikterne Fællesråd, at regeringen bør overveje en ny administrations-
model, der skubber kompetencerne ud i landet – og ud til kommunerne – og dermed 
i langt højere grad sikrer den lokale forankring. Det bør således være alene kommu-
nerne der kan søge midlerne.  
 
En af betingelserne for fri jordfordeling er, at de multifunktionelle projekter understøt-
ter mindst tre nationale interesser jf. bekendtgørelsens kapitel 5 §6. Landdistrikternes 
Fællesråd mener, at de listede interesser er yderst relevante og vigtige i forhold til at 
vurdere indkomne ansøgninger om fri jordfordeling til multifunktionelle projekter. 
Landdistrikternes Fællesråd ser dog gerne, at kriteriet om landdistriktsudvikling 
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tillægges en højere prioritet og i stedet fremgår under nationale interesser med høj 
prioritet på lige fod med fx økologisk landbrug og skovrejsning.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
Landdistrikternes Fællesråd 
 
 
 
Steffen Damsgaard 
Formand 


