
 

 

 

 

 

 

 

University of Southern Denmark

Afsluttende rapport

fire pilotprojekter for multifunktionel jordfordeling 2015-2022
Johansen, Pia Heike; Præstholm, Søren; Olsen, Jakob Vesterlund; Schou, Jesper; Kronvang,
Brian; Ejrnæs, Rasmus

DOI:
10.21996/TBWT-BH32

Publication date:
2022

Document version:
Forlagets udgivne version

Document license:
Ikke-specificeret

Citation for pulished version (APA):
Johansen, P. H., Præstholm, S., Olsen, J. V., Schou, J., Kronvang, B., & Ejrnæs, R. (2022). Afsluttende rapport:
fire pilotprojekter for multifunktionel jordfordeling 2015-2022. Syddansk Universitet. CLF Report series
https://doi.org/10.21996/TBWT-BH32

Go to publication entry in University of Southern Denmark's Research Portal

Terms of use
This work is brought to you by the University of Southern Denmark.
Unless otherwise specified it has been shared according to the terms for self-archiving.
If no other license is stated, these terms apply:

            • You may download this work for personal use only.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying this open access version
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details and we will investigate your claim.
Please direct all enquiries to puresupport@bib.sdu.dk

Download date: 22. May. 2023

https://doi.org/10.21996/TBWT-BH32
https://doi.org/10.21996/TBWT-BH32
https://portal.findresearcher.sdu.dk/da/publications/336b0516-baa3-41f2-97b2-f5965ccd2739


Afsluttende rapport - Fire pilotprojekter for Multifunktionel jordfordeling 2015-2022 

 1 

 
 

 
 

Afsluttende rapport 
Fire pilotprojekter for 

Multifunktionel jordfordeling  
2015-2022  

 
 

 
 
 

Pia Heike Johansen 
Søren Præstholm 

Jakob Vesterlund Olsen  
Jesper Schou 

Brian Kronvang 
Rasmus Ejrnæs 

 
 

 

 

https://webmail.sdu.dk/owa/
https://webmail.sdu.dk/owa/


Afsluttende rapport - Fire pilotprojekter for Multifunktionel jordfordeling 2015-2022 

 2 

 
  



Afsluttende rapport - Fire pilotprojekter for Multifunktionel jordfordeling 2015-2022 

 3 

 
 
 
Alle rettigheder forbeholdes centret (CLF). Mekanisk eller fotografisk gengivelse af denne REPORT eller dele heraf er 
uden instituttets skriftlige samtykke forbudt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Undtaget herfra er uddrag til an-
meldelser.  
 
© Syddansk Universitet, Esbjerg og forfatterne, 2022.  
 
Center for Landdistriktsforskning  
 
CLF REPORT 12/2022 
 
ISBN 978-87-94345-44-6 
 
 
 
Pia Heike Johansen 
Syddansk Universitet 
piaj@sam.sdu.dk  
 
Søren Præstholm 
Københavns Universitet 
spr@ign.ku.dk 
 
Jakob Vesterlund Olsen 
Københavns Universitet 
jvo@ifro.ku.dk 
 
Jesper S. Schou 
Klimarådet 
Jesper.soelver.schou@klimaraadet.dk 
 
Brian Kronvang 
Aarhus Universitet 
bkr@ecos.au.dk 
 
Rasmus Ejrnæs 
Aarhus Universitet 
rasmus@ecos.au.dk 
 
 
Patrik Karlsson Nyed pakn@ign.ku.dk har hjulpet med GIS analyser til arealanvendelsesanalysen 
 
Jesper Bladt jb@ecos.au.dk er sammen med Rasmus Ejrnæs medforfatter til alle afsnit med titlen Natur 
Lars Dalby lars@ecos.au.dk er sammen med Rasmus Ejrnæs medforfatter til alle afsnit med titlen Natur 
 
Ane Kjeldgaard AK@ecos.au.dk er sammen med Brian Kronvang medforfatter til alle afsnit med titlen Miljø 
 
 
 
  
 
 
  

mailto:jvo@ifro.ku.dk
mailto:pakn@ign.ku.dk
mailto:jb@ecos.au.dk
mailto:lars@ecos.au.dk
mailto:AK@ecos.au.dk


Afsluttende rapport - Fire pilotprojekter for Multifunktionel jordfordeling 2015-2022 

 4 

 
 
INDHOLDSFORTEGNELSE 

1. INDLEDNING ............................................................................................................... 6 

DEL 1  METODER ..................................................................................................................... 8 

2. METODE ........................................................................................................................ 8 
2.1  Indikatorer ............................................................................................................................... 8 
2.2  Målestok ................................................................................................................................ 10 
2.3  Relationer mellem indikatorer ............................................................................................... 12 
2.4 Opsummering ........................................................................................................................ 14 

3.  PROJEKTOMRÅDERNE OG ÆNDRET AREALANVENDELSE ....................... 15 
3.1   De fire projektområder ......................................................................................................... 15 
3.2   Ændringer i landskabet og dets anvendelse i de fire projektområder. .................................. 17 
3.3  Arealanvendelsesdynamik .................................................................................................... 17 

DEL 2  DET FJERDE PILOTPROJEKT ............................................................................... 19 

4.  GLENSTRUP SØ – MARIAGER FJORD KOMMUNE ......................................... 19 
4.1   Forudsætning/visionen. ........................................................................................................ 19 
4.2   Jordfordelinger, tinglysninger og initiativer ved Glenstrup Sø og Østerkær Bæk ................... 20 
4.3  Miljø ...................................................................................................................................... 22 
4.4 Klima ...................................................................................................................................... 26 
4.5  Natur ..................................................................................................................................... 28 
4.6  Rekreation ............................................................................................................................. 32 
4.7  Landdistriktsudvikling ............................................................................................................ 38 
4.8  Driftsøkonomi ........................................................................................................................ 40 

DEL 3 – DE TRE FØRSTE PROJEKTER ............................................................................ 44 

5.   KLIM – JAMMERBUGT KOMMUNE .................................................................... 44 
5.1  Forudsætninger og visioner ................................................................................................... 44 
5.2  Jordfordelingerne i Klim genbesøgt ....................................................................................... 44 
5.3  Fagområder, hvor ændringer siden 2019 vurderes at have en målbar effekt. ........................ 46 

6.  NORDFJENDS – SKIVE KOMMUNE ..................................................................... 52 
6.1  Forudsætninger og visioner ................................................................................................... 52 
6.2  Jordfordelingerne i Nordfjends genbesøgt ............................................................................. 52 
6.3  Fagområder, hvor ændringer siden 2019 vurderes at have en målbar effekt. ........................ 55 

7. LØNBORG – RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE .............................................. 63 
7.1  Forudsætninger og visioner ................................................................................................... 63 
7.2  Jordfordelingen i Lønborg genbesøgt ..................................................................................... 64 
7.3  Fagområder, hvor ændringer siden 2019 vurderes at have en målbar effekt. ........................ 65 



Afsluttende rapport - Fire pilotprojekter for Multifunktionel jordfordeling 2015-2022 

 5 

DEL 4 KONKLUSIONER OG BETRAGTNINGER. ........................................................... 69 

8.  OPSAMLING PÅ DE 6 FAGOMRÅDER ................................................................. 69 
8.1  Miljø ...................................................................................................................................... 69 
8.2  Klima ...................................................................................................................................... 70 
8.3  Natur ..................................................................................................................................... 71 
8.4  Rekreation ............................................................................................................................. 72 
8.5  Landdistriktsudvikling ............................................................................................................ 74 
8.6  Driftsøkonomi ........................................................................................................................ 74 

REFERENCER ......................................................................................................................... 76 
 
  



Afsluttende rapport - Fire pilotprojekter for Multifunktionel jordfordeling 2015-2022 

 6 

 

1. INDLEDNING 
   
Denne rapport afslutter mere end syv års forskningsarbejde med at udvikle indikatorer for multi-
funktionel jordfordeling, afprøve indikatorerne som kriterier for udvælgelse af egnede arealer og for 
måling af effekter i fire pilotområdet for afprøvning af jordfordelingsredskabet, som en måde til op-
nåelse af en bæredygtig flersidig anvendelse af arealer. Rapporten opsummerer videnskabelige ba-
serede indikatorer, målemetoder og overvejelser omkring relationer mellem opfyldelse af flere mål 
på samme tid på samme arealer. Den præsenterer målinger af resultater fra multifunktionelt jordfor-
delingsprojekt ved Glenstrup Sø og fra et genbesøg af tre pilotprojekter for multifunktionel jordfor-
deling, og den samler op på de samlede resultater med en perspektivering for fremtidig anvendelse 
af multifunktionel jordfordeling som redskab til bæredygtig og flersidig arealanvendelse. 
  
Rapporten er den foreløbige sidste publikation ud af i alt fem videnskabelige rapporter, tre peer-re-
viewed videnskabelige artikler (heraf to i internationale ,tidskrifter) og et bogkapitel i en internatio-
nal videnskabelig antologi om robuste og bæredygtige landskaber i en tid med klimaforandringer. 
Der er således allerede skrevet adskillige indledninger, som gør rede for baggrunden for forsknings-
projektet, dets placering i den samfundsmæssige debat omkring bæredygtig arealanvendelse, meto-
der er beskrevet og problematiseret og resultater fra målinger præsenteret.  
  
I introduktionen fra den seneste rapport, som afsluttede de tre første pilotprojekter for multifunktio-
nel jordfordeling kan det bl.a. læses at  
  
Forskerne har fra starten vidst, at de indgik i en Collective Impact arbejdsmetode og at 
opgaven derfor indebar større involvering i selve processen end blot dokumentation af 
effekterne. 
  
Dette afsæt har været til inspiration, fordi de videnskabelige udpegede indikatorer blev bragt direkte 
i anvendelse og dermed også kunne afprøves og justeres undervejs og fordi de gennem deres anven-
delse også har peget på en række udfordringer f.eks. i forhold til skala og tidshorisont – altså, på 
hvor små arealer kan man videnskabeligt forsvarligt måle resultater af multifunktionel jordfordeling 
og inden for hvilken tidshorisont. Her har det vist sig, at det tværfaglige perspektiv sættes under 
pres, fordi implikationer af forandringer i arealanvendelse viser sig meget forskelligt afhængig af 
om, der er tale om f.eks. udvaskning af nitrat til søer og vandløb eller ændringer i den demografiske 
befolkningssammensætning i lokalområder, som støder op til arealer med en ny anvendelse. Netop 
dette faktum vil også afspejle sig i rapportens præsentation af resultaterne fra målinger inden for de 
seks fagområder, som er involveret.  
  
I indledningen fra den seneste rapport kunne det læses at  
  
Det er blevet foreslået at en national jordreform kunne være en af måderne at afkoble en 
visionær landskabsudvikling fra de historisk betingede strukturelle barrierer i landskabets 
indretning. Ved sådan en jordreform investerer staten de nødvendige resurser, så nogle af 
bindingerne kan blive låst op og muliggøre en demokratisk samtale om en disponering af 
arealet, som er mere multifunktionel end i dag og bedre repræsenterer fællesskabets 
nuværende og fremtidige ønsker, behov og værdier – både de lokale fællesskaber, hvor 
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landskaberne understøtter den lokale udvikling og livskvalitet, og det bredere 
samfundsfællesskabs interesse i eksempelvis miljøbeskyttelse, naturforbedringer, 
klimatilpasning og fødevareproduktion. 
  
Et sådant ambitiøst, visionært og også nødvendigt afsæt for en bæredygtig fremtid kan naturligvis 
ikke indfries alene ved at gennemføre pilotprojekter i fire områder. Men analyser som tog udgangs-
punkt i de videnskabeligt forankrede indikatorer kunne udpege potentialer som ved realisering var 
ganske overbevisende i retning af visionære afsæt. Når der nu måles på de konkrete resultater af 
indsatsen i de fire pilotprojekter, står disse langt fra potentialerne. Det er uden for forskningsprojek-
tets opdrag at evaluere selve gennemførelsen af pilotprojekterne. Men det alt andet lige nødvendigt 
at adressere nogle af de barrierer, som står i vejen for indfrielsen af potentialerne ved at anvende 
jordfordelingsredskabet, som led i en national jordreform. Dette gøres i rapportens del 4.   
 
Inden da resumerer Del 1 de anvendte metoder, Del 2 præsenterer resultater fra Glenstrup Sø og 
Østerkær Bæk, mens Del 3 genbesøger de tre projektområder Klim, Nordfjends og Lønborg Hede. 
Konklusioner og betragtninger fra de seks fagområder vedrørende multifunktionel jordfordeling 
som redskab til bæredygtig areal anvendelse opsummeres i Del 4.  
  
For uddybende analyser, metodebeskrivelser og forklaringer til resultater, anbefaler vi at dykke ned 
i de tidligere publicerede videnskabelige rapporter. 
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DEL 1  METODER  
 

 

    
2. METODE 
2.1  INDIKATORER 

Vi har som forskerhold udpeget fem indikatorer inden for seks centrale fællesskabsværdier knyttet 
til arealdisponeringen i landskabet. De i alt 30 indikatorer anvendes til at screene områder for de 
mest optimale arealdisponeringer set i lyset af bæredygtig arealanvendelse og til efterfølgende at 
måle, om i hvilket omfang det er lykkedes at indfri fællesskabets målforestillinger om et godt fri-
luftsliv, et godt vandmiljø, en god landdistriktsudvikling, et stabilt klima, en god biodiversitet og en 
god landbrugsøkonomi (Ejrnæs m.fl. 2021). Indikatorerne er valgt på baggrund af litteraturstudier 
og ekspertviden til at opfylde formålet om at være væsentlige og til sammen tilstrækkeligt repræ-
sentative for det pågældende fagfelt. Endvidere er det taget i betragtning at indikatorerne skal være 
operationelle forstået på den måde, at det er muligt at indsamle relevante data både ved screening af 
potentialer og ved vurdering af resultatet af en ændret arealanvendelse. 
 
Indikatorer er tilpasset i løbet af projektperioden i takt med at erfaringer for deres anvendelse viste 
at det var nødvendigt for især operationaliserbarheden.  Denne rapport anvender det seneste sæt af 
indikatorer (se Tabel 2.1.1.).  
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Indikator Definition 
Natur 
Lokalisering Fokuseringen af indsatsen for naturbeskyttelse og genopretning på de arealer, som har 

størst værdi som levested for truede arter i dag. 
Beskyttelse Øgning i den lovbestemte beskyttelse af biodiversiteten mod de vigtigste trusler 
Genopretning Graden af realiserede/genoprettede naturlige processer knyttet til eksempelvis spontan 

plantevækst, naturlig hydrologi, naturlig kystdynamik og naturlig græsning. 
Størrelse Andelen af projektområdet, som er disponeret med fortrinsret for den vilde natur. 
Integration Denne indikator fra tidligere evalueringer udgår, fordi den er mindre vigtig og i praksis 

vanskelig at kvantificere retvisende. 
Vandmiljø 
Kvælstoftab til overfladevand Udvaskning af kvælstof med inddragelse af retention til kystvand. 
Fosfortab Tab af fosfor fra marker med de forskellige transportveje. 
Kemisk kvalitet af grundvand Koncentration af nitrat i udvaskning fra rodzonen på marker (pesticider). 
Økologisk kvalitet i overflade-
vand 

Omfang af opfyldelse af minimum god økologisk tilstand i vandløb og søer. 

Kollektive virkemidler Restaurering af vådområder, lavbundsjorder, minivådområder mv. 
Rekreation 
Adgang til arealer Formel sikring af offentlig adgang; frivillig aftale om offentlig adgang, arealer med poten-

tiel adgangsret på sigt, fx når areal får karakter af udyrket/natur. 
Stier og faciliteter Længden på linjeforløb med formelt sikret adgang; længde på linjeforløb med frivillig af-

tale om adgang, samt placeringsmulighed for facilitet. 
Brugeropland Lokalisering af arealer, linjeforløb eller facilitet med formel offentlig adgang ift. brugere fx i 

by- eller ferie-/turismeområder. Vurdering af ny adgang ift. eksisterende rekreative mulig-
heder (merværdi versus substitution). 

Brugerkendskab Brugerkendskab til de rekreative muligheder (adgang) som jordfordelingsprojektet har 
medført. 

Rekreativ anvendelse Rekreativ anvendelse af de rekreative muligheder (adgang) som jordfordelingsprojektet 
har medført.    

Landdistriktsudvikling 
Livskvalitet Oplevet tilfredshed med at bo, hvor de bor  
Entreprenørskab Nye lokale initiativer inden for foreningsliv, erhvervsliv og lokalsamfundsaktører 
Fællesskaber/lokal identitet Lokale sociale relationer og lokal stolthed over stedet 
Demografi Alderssammensætningen 
Socio-økonomi Tilknytning til arbejdsmarkedet. 
Driftsøkonomi 
Transport Transport mellem bygningssæt og marker for ejeren af jorden. 
Bonitet Omfanget af dyrkning af kulstofrig lavbundsjord. 
Markform og markstørrelse Indeks for markens omfang i forhold til størrelse kombineret med markstørrelse målt i 

hektar. 
Regulering Tilstedeværelse eller fravær af lovgivningsmæssige restriktioner i et område, som medfø-

rer begrænsninger i valg af indsatsfaktorer. 
Fleksibilitet Mulighed for at tilpasse bedriften til alternative produktionsformer og alternative ind-

tægtskilder, som ikke relaterer sig til landbrugsproduktion. 
Klima 
Drivhusgasemission Omfang af drivhusgasemission (organiske lavbundsjorder). 
Kulstofophobning Omfang af kulstofophobning (skov, brak mv.). 
Afvanding Omfang af naturlig hydrologi (stop for dræning). 
Oversvømmelse Risiko for oversvømmelse af byer mv. (vandparkering). 
Trafik Mindsket CO2-emission efter arrondering. 
Tabel 2.1.1. Indikatorer for hvert af de fem fagområder. 
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2.2  MÅLESTOK 

For at kunne angive omfanget af forventet effekt og efterfølgende kunne følge op på dette, anvender 
vi en skala fra 1 til 5. 1 angiver en lille (forventet) effekt ved en given ændring i arealdisponeringen 
inden for et område medens 5 angiver en stor effekt.  Den forventede effekt/ resultatet for hver indi-
kator vises i et edderkoppespind for hvert fagområde. Det gennemsnitlige effekt/ resultat for hvert 
fagområde beregnes og overføres til et fælles edderkoppespind, som således giver et overblik med 
den samlede vurdering af potentialer eller måling af effekt (Johansen m.fl. 2018). Figuren nedenfor 
viser 2.2.1. og 2.2.2.viser et eksempel fra Glenstrup Sø og Østerkær Bæk. 
 

 

            

Figur 2.2.1. Eksempel på edderkop for alle  
fagområder                                     Figur 2.2.2. Eksempel på edderkop for friluftsliv 
 
 
Indikatorerne for de enkelte fagområder er vurderet efter en målestok, som indeholder fire elemen-
ter: 
 
Den nationale målsætning for indikatoren, eller et ekspertskøn for målsætning, der i begge tilfælde 
antager værdien 5 på vores skala i spindet. 
Lille eller ingen effekt (worst case) baseret på en ekspertvurdering for hver indikator, som derefter 
vil antage skalaværdien 1 i spindet. 
Screening af før tilstanden er en ’baseline’ for vores effektvurdering. Denne beregnes ud fra ind-
samlede måledata, modeller, interviews mv., og/ eller ekspertskøn.  
Tilstanden efter jordfordelingen i området. Denne beregnes for hver indikator ud fra måledata, mo-
delsimuleringer, interviews eller ekspertskøn.   
 
 
Interpolation mellem skalaerne i spindet (1-5) foretages lineært for alle indikatorer. 
 
I nedenstående Tabel 2.2.1. er det kortfattet beskrevet, hvordan de enkelte fagfelters indikatorer må-
les.  
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Miljø Kvælstoftab til 
overfladevand 

Fosfortab til 
overfladevand 

Kemisk kvalitet i 
grundvand 

Miljøkvalitet  Kollektive virke-
midler 

Målestok Vandplan 3-mål: 
Modelberegnet 
kvælstofudvask-
ning og kvælstof-
retention. 

Vandplan 3-mål: 
modelberegnet 
fosfortab (natio-
nale fosforri-
siko-kort) eller 
målinger. 

Nitratdirektivet: 
Mål for grænse-
værdi for nitrat i 
grundvand (udvask-
ning). 

Vandrammedirek-
tivet: Mål om mi-
nimum god økolo-
gisk tilstand i 
vandløb. 

Ekspertskøn af mu-
lighed for restaure-
ring af vådområder. 

Klima Drivhusgas emis-
sioner - lavbunds-
jorder 

Kulstofophob-
ning skove 

Afvanding Oversvømmelse Trafik efter arron-
dering af marker 

Målestok Politisk mål om 
100.000 ha kul-
stofrige lavbunds-
jorder. 
 

Politisk mål om 
at fordoble 
skovarealet in-
den år 2100. 

Ekspertskøn for 
genopretning af na-
turlig hydrologi. 

Oversvømmelses-
direktivet om ri-
siko for oversvøm-
melse fra vandløb. 

Kørselsafstande til 
marker 

Natur Lokalisering Beskyttelse Genopretning Størrelse Integration 
Målestok Politisk vision om 

20 % arealreserva-
tion til beskyttet 
plus 10 % til 
strengt beskyttet 
natur (kap 4.5.3). 

Do Do Do Denne indikator er 
opgivet uden måle-
stok. 

Friluftsliv Adgang til arealer Stier og facilite-
ter 

Brugeropland Brugerkendskab Rekreativ anven-
delse 

Målestok Ingen politiske 
fastsatte mål 
Kan vurderes ift. 
lokal vision. 
 

Ingen politiske 
fastsatte mål 
Kan vurderes ift. 
lokal vision. 

Ingen politiske fast-
satte mål 
Kan vurderes ift. lo-
kal vision 
(WHO anbefalinger) 

Ingen politiske 
fastsatte mål 
Kan vurderes ift. 
før og efter. 
 

Ingen politiske fast-
satte mål 
Kan vurderes ift. før 
og efter. 
 

Landdi-
strikts-
udvikling 

Livskvalitet Entreprenør-
skab 

Fællesskab og lokal 
identitet 

Demografi Socio-økonomi 

Målestok Lokal survey med 
spørgsmål om 
livstilfredshed 
sammenholdt 
med nationale 
survey data. 

Lokal survey og 
opgørelser af 
f.eks. ansøgnin-
ger til landdi-
striktsudviklings-
midler  
 

Lokal survey med 
spørgsmål vedr. in-
teraktion og deling 
af viden mellem lo-
kale. 

Landsgennemsnit, 
gennemsnit for 
landdistrikter og 
lokalt for andelen 
af borgere over 60 
år og andelen af 
borgere under 10 
år. 

Landsgennemsnit, 
gennemsnit for 
landdistrikter og lo-
kalt for andelen af 
borgere i beskæfti-
gelse, ledige og 
uden for arbejds-
markedet 

Drifts-
økonomi 

Afstand Bonitet Markform og mark-
størrelse 

Regulering Fleksibilitet 

Målestok Afstanden afhæn-
ger i høj grad af, 
om det er for den 
enkelte ejendom 
eller for hele be-
driften. 

Politisk fastsat 
mål om udtag-
ning af 100.000 
ha kulstofrig lav-
bundsjord 

Ingen politisk fast-
satte mål, men im-
plicit modvilje mod 
store marker.  

Regulering er 
netop instrumen-
tet til, at regerin-
gen kan sætte 
grænser for land-
brugets påvirkning 
af samfundet. 

Ingen politiske mål.  
 

Tabel 2.2.1. Oversigt over den anvendte målestok for hvert fagområde og indikator. 
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2.3  RELATIONER MELLEM INDIKATORER 

En del af metodeudviklingen fokuserede på interaktioner mellem indikatorer for opfyldelse af for-
skellige samfundsmæssige mål for bæredygtig anvendelse af arealerne. Altså hvilket forhold der er 
mellem at f.eks. opfyldelse af et mål for reduktion af kvælstofudledning og mål for høj livskvalitet. 
Som vist ovenfor er der udpeget i alt 30 indikatorer for multifunktionel jordfordeling. Der er således 
et meget stort antal potentielle interaktioner mellem de 6 x 5 forskellige interesser. Interaktioner kan 
både skabe synergi og begrænsning.  
 
Interaktioner mellem alle interesser er systematisk gennemgået og er beskrevet med en kort tekst, 
som forklarer indholdet af interaktionen og begrunder vurderingen af begrænsning og/eller synergi 
ved brug af referencer til den videnskabelige litteratur i det omfang sådanne findes. Kategorisering 
følger en metode udviklet af et internationalt forskningsteam for FN i forbindelse med afklaring af 
synergi og konflikt mellem de 17 verdensmål. Specifikt er det synergien eller konflikten, hvis ud-
møntningen af den enkelte indikator fra et andet fagområde var drivende for jordfordelingen i for-
hold til eget fagområde. Således er hver indikator gennemgået og har fået en score. Hvis det har sy-
nergi (+1 til +3), hvis det er neutralt (0) og hvis det skaber konflikt (-1 til -3). Se eksempel i Figur 
2.3.1 nedenfor fra Johansen, et al. (2019). 
 
 
  

 
Figur 2.3.1. Eksempler på synergi og konflikt mellem opfyldelse af samfundsmæssige mål for bæredygtig 
arealanvendelse. 
 
 
 
Graden af synergi og begrænsning mellem opfyldelse af mål er ikke absolut, men vil være afhængig 
af konteksten. Det er derfor nødvendigt at foretage screeninger og efterfølgende målopfyldelse på 
område niveau. Screeninger kan inkludere konkrete forslag til tiltag på et konkret sted og der kan 
efterfølgende vurderes på synergi og konflikt mellem opfyldelse af mål. Dette blev f.eks. gjort i for-
bindelse med pilotprojektet ved Glenstrup Sø og Østerkær Bæk. Nedenfor i Figur 2.3.2 er et eksem-
pel med afsæt i vurderinger fra et landdistriktsudviklingsperspektiv.  
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Figur 2.3.2. Eksempler på screening med konkret udpegning af initiativ og en opgørelse over synergi til an-
den målopfyldelse for øvrige samfundsmæssige interesser. 
 
Det er dog muligt at foretage en mere generel vurdering af interaktioner mellem opfyldelse af sam-
fundsmæssige mål for bæredygtig arealanvendelse. Samles alle interaktioner, viser der sig en over-
vægt af synergi mellem mål, hvilket illustrerer de potentialer, der er ved en multifunktionel tilgang 
til fremtidens bæredygtige landskaber.  
 
  

 
Figur 2.3.3. Figuren illustrerer, hvordan målopfyldelse på hver af de seks samfundsinteresser potentielt på-
virkes positivt, neutralt eller negativt af de øvrige interesser. Der er overvægt af synergi mellem interes-
serne, hvilket illustrerer de potentialer, der er ved en multifunktionel tilgang til fremtidens landskaber. 
 
Jordfordelingsprojekterne er pågået over en periode på syv år, hvor der samtidig også er sket en 
række ændringer i målsætninger for arealanvendelsen og af økonomiske incitamenter. Ved de fag-
specifikke vurderinger af resultater af jordfordelingsprojekterne er det relevant at placere resulta-
terne i mere generel arealanvendelsesdynamik.  
 
Arealanvendelsen er baseret på ’marker’, som er et kortlag administreret af Landbrugsstyrelsen på 
baggrund af landmandens indrapporterede afgrødevalg af hensyn til udbetaling af landbrugsstøtten.  
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Ekstensiveringen er baseret på kodning af afgrødekoder. For de fleste formål er det mest relevant at 
se på, om arealerne er i omdrift eller ikke i omdrift. Derfor er intensivering defineret ved, at et areal 
er gået fra ikke-omdrift til omdrift, og ekstensivering er defineret ved den modsatte udvikling. En 
illustration af arealdynamikken er præsenteret i Figur 2.3.4. for Lønborg. Alle marker med lyseblå 
markering er hverken intensiveret eller ekstensiveret. Marker med rød markering er intensiveret og 
altså taget ind i omdrift i fra 2016 til 2022. Grønne marker er ekstensiveret og dermed taget ud af 
omdrift. 
 
 

 
Figur 2.3.4. Eksempel på illustration af arealdynamikken i og omkring et projektområde fra perioden før jordfordelingen til efter 
jordfordelingen.  

 
2.4 OPSUMMERING 

• Ved vurdering af potentialet og ved den efterfølgende resultatvurdering af multifunktionelt 
jordfordelingsinitiativ inden for et udpeget område anvendes fire overordnede metoder: 

 
• Der analyseres fagspecifikt i forholdet mellem definerede indikatorer og samfundsmæssige 

målsætninger på en skala fra 1-5. 
• Der udarbejdes et fagspecifikt gennemsnit baseret på analysen af forholdet mellem definerede 

indikatorer og samfundsmæssige målsætninger på en skala fra 1-5. 
• Der udarbejdes en stedsspecifik oversigt med synergi og konflikt mellem opfyldelse af sam-

fundsmæssige mål for bæredygtig areal anvendelse. 
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• Der udarbejdes i forbindelse med evalueringer af jordfordelingsprojekter en arealanvendel-
sesdynamik analyse, som placerer jordfordelingsprojektet i en tidsmæssig kontekst.  

3.  PROJEKTOMRÅDERNE OG ÆNDRET AREALANVENDELSE 
 
3.1   DE FIRE PROJEKTOMRÅDER 

Collective Impact-initiativet Fremtidens Bæredygtige Landskaber har afprøvet multifunktionel jord-
fordelingsprocesser i fire forskellige projektområder. Processen blev først gennemført i tre områder 
med skæringsdato for jordfordelingen i 2018. Det drejer sig om Klim i Jammerbugt kommune, Løn-
borg i Ringkøbing-Skjern kommune og Nordfjends i Skive kommune. Dernæst blev et projekt gen-
nemført i et fjerde område med skæringsdato i 2022, nemlig Glenstrup Sø og Østerkær Bæk i Mari-
agerfjord kommune. De fire områders og de respektive kommuners lokalisering er vist i Figur 3.1.1. 
 

 
Figur 3.1.1. De fire projektområder. 

 
 
De fire projektområder er alle beliggende i Jylland. De adskiller fra hinanden ved at have forskel-
lige kombinationer i andele af landbrugsjord, skov og naturarealer, i forhold til deres afstand til 
større byer og forskellighed i det nære befolkningsopland 
 
To af projektområderne har en større andel arealer, der ikke er under dyrkning. Det gælder Lønborg 
i Ringkøbing-Skjern Kommune, der er det mindste af de to områder. Her udgør en stor del Lønborg 
Hede, som er Natura 2000-område, og hvor staten ejer det meste af arealet. Klim i Jammerbugt 
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Kommune er det største af områderne. Det har også en stor arealandel, der ikke drives med land-
brugsafgrøder. Området rummer et bælte af plantager og klithede med tilgroning samt en lang kyst-
strækning mod nord. Enkelte landbrugsarealer kiler sig ind i dette bælte af de ekstensive områder. 
 
De to projektområder Nordfjends og Glenstrup i henholdsvis Skive og Mariagerfjord kommuner er 
begge arealmæssigt præget af landbrugsdrift. I Glenstrup er der et større område med lavbundsjord i 
Østerkær Enge og selve Glenstrup Sø, der er udpeget som Natura 2000-område. I Nordfjends lå et 
forudgående arbejde med en landskabsstrategi forud for jordfordelingsprocessen. Her var der ønsker 
om landskabelige forandring, rekreative stier og bedre arrondering af landbrugsbedrifterne blandt 
målsætningerne i strategien. De to områder har et noget større befolkningsopland end Lønborg og 
Klim. Det er særligt Skive by i Nordfjends og Hobro by i Glenstrup. 
 
 

 
Figur 3.1.2. Kortudsnit fra de fire projektområder. 
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3.2   ÆNDRINGER I LANDSKABET OG DETS ANVENDELSE I  DE FIRE 
PROJEKTOMRÅDER. 

Resultaterne fra processen både med hensyn til jordfordelte og tinglyste arealer og med hensyn til 
de ændrede arealanvendelser de førte til i de tre første projektområder, blev evalueret i 2019. I eva-
lueringsrapporten blev de overordnede resultater opsummeret i en tabel (Ejrnæs m.fl. 2019:23). 
Denne tabel er nedenfor i Tabel 3.2.1. ajourført med information om de ændringer efter 2019 og 
frem til sommeren 2022, som vurderes at hænge sammen med processen i forbindelse med den mul-
tifunktionelle jordfordeling. Desuden er resultatet for Glenstrup 2022 tilføjet i tabellen.  
 

 Nordfjends Lønborg Klim Glenstrup 
Skive Kommune Ringkøbing-

Skjern Kom-
mune 

Jammerbugt Kom-
mune 

Mariagerfjord Kommune 

Areal jord-
fordelt 

79 ha 29 ha 141 ha 113 ha 

Areal med 
tinglyste 
forandrin-
ger  

20 ha 5 ha 90 ha 85 ha med forskellige tiltag fx 
græs/udtagning, hegning, minus 
gødskning og sprøjtning, rekreativ 
adgang. 

Areal med 
supple-
rende initia-
tiver 

5 ha (flere af area-
lerne handler om linje, 
der ikke er placeret 
endnu, se nedenfor). 

230 ha (muligt 
vådområde, 
dog uden for 
det oprinde-
lige fokusom-
råde). 

 82 ha med forskellige initiativer. Her-
til kommer ideer, der er efterprøvet, 
men ikke realiseret i 2022, i alt 532 
ha. 

Længde af 
supple-
rende linje-
initiativer 
mv. 

3.000 m samt 500 m 
sti   

- 800 m sti 300 m åbning af rørlagt vandløb. 200 
m sti til nordbred af sø. Faciliteter 
mv. ved forsamlingshus. 

Områdets 
størrelse  

22 km2  
(2.200 ha) 

17 km2 
(1.700 ha) 

99 km2 
(9.900 ha) 

43 km2 
(4.300 ha) 

Implemen-
teret siden 
jordforde-
lingen 
(2019-2022) 

Skovrejsningen med 
stier og hundeskov. 
Stier og rekreative fa-
ciliteter ved medbor-
gerhuset i Hald. Borg-
mester-rute (stifor-
løb). Mindre sø etab-
leret. Sammenhæn-
gende græsning Brud-
dal. Udstykning 4 
grunde i Hald.   

Græsning på 5 
ha. Vådom-
råde er ikke 
implemente-
ret, men Na-
tur-styrelsen 
har opkøbt en 
mindre del af 
det potentielle 
område. 

Græsning på ting-
lyste arealer. Refu-
gium/overnatning 
under etablering. 
Faciliteter, sti og 
formidling ved pa-
rabelklit samt en-
kelte andre ste-
der. 

 

Tabel 3.2.1. Sammenfatning af ændrede ejerforhold, tinglysninger, initiativer i landskabet og anvendelse af i 
de fire projektområder. 
 
3.3  AREALANVENDELSESDYNAMIK  

Jordfordelingsprojekterne er pågået over en periode på syv år, hvor der samtidig også er sket en 
række ændringer i målsætninger for arealanvendelsen og af økonomiske incitamenter. Vi har valgt 
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at se på arealanvendelsesdynamikken fra 2016, som var det sidste dyrkningsår forud for jordforde-
lingen, til 2022. Denne periode er valgt for alle områderne, til trods for at jordfordelingen først blev 
initieret i 2019 i Glenstrup. For at kunne sætte ændringen i arealanvendelsen i perspektiv er ændrin-
gen i arealanvendelsen i dette tidsrum, for de fire projektområder inklusive en buffer rundt om om-
rådet, suppleret af tre områder uden jordfordelingsprojekter. De tre områder uden jordfordeling væl-
ges, så de dækker et areal af omtrentlig samme størrelse som projektområderne inklusive bufferzo-
ner. Tabel 3.3.1. viser, at der er stor dynamik i forhold til, om landbrugsjorden er i intensiv anven-
delse, eller den er ekstensiveret.   
 

 

Land-
brugsareal 
i alt, ha 

Omdrift, 
ha 

Ikke-om-
drift, ha 

Andel 
ikke-om-
drift, ha 

Eksten-
siveret, 
ha 

Intensive-
ret, ha 

Ekstensive-
rings-pro-
cent 

Intensive-
rings-pro-
cent 

Klim  15.543  12.220   3.216  21 % 676 905 6 % 28 % 

Lønborg  13.145  10.965   2.179  17 % 483 522 4 % 24 % 

Nordfjends  8.804   7.003   1.802  20 % 354 383 5 % 21 % 

Glenstrup  10.768   9.413   1.361  13 % 426 187 5 % 14 % 

Kontrol, Ørum  9.931   8.413   1.518  15 % 482 307 6 % 20 % 

Kontrol, Sto-
holm 

 10.339   8.925   1.414  14 % 382 313 4 % 22 % 

Kontrol, Hallum 
Hede 

 12.096  10.689   1.407  12 % 557 409 5 % 29 % 

Tabel 3.3.1. Oversigt over arealanvendelsesdynamik i de fire projektområder og tre kontrolområder uden 
jordfordeling 
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DEL 2  DET FJERDE PILOTPROJEKT        
 

4.  GLENSTRUP SØ – MARIAGER FJORD KOMMUNE 
4.1   FORUDSÆTNING/VISIONEN. 

I de første 3 pilotprojekter for multifunktionel jordfordeling udarbejdede forskningsholdet en scree-
ning af potentialet for et givent samfundsmæssigt mål ved en omfordeling af specifikke arealer med 
henblik på netop indfrielsen af et mål. Screeningen var baseret på ekspertvurdering og analyser fo-
retaget på baggrund af indsamling af data i projektområderne. Screeningen blev foretaget for hver 
af indikatorerne inden for hvert fagområde og resultatet vist i et spiderweb diagram. De samlede 
scoringer for hvert fagområde blev desuden lagt sammen og indgik i et tværfagligt spiderweb, som 
viste det samlede potentiale ved multifunktionel omfordeling af arealerne inden for et givent om-
råde. Tilsvarende metode blev anvendt i forbindelse med jordfordelingsprojektet ved Glenstrup Sø 
og Østerkær Bæk. Figur 4.1.1. viser at der var relative høje forventningerne til hvor meget resultatet 
af jordfordelingsprocessen kunne understøtte de enkelte samfundsmæssige interesser. 
 

 
Figur 4.1.1. Potentialer ved multifunktionel jordfordeling ved Glenstrup Sø og Østerkær Bæk. 
  
Desuden synergi og konflikt metoden anvendt i forhold til en række meget konkrete scenarier for 
den fremtidige arealanvendelse omkring Glenstrup Sø og Østerkær Bæk. Scenarier blev udarbejdet 
inden for de enkelte fagområder og derefter blev de holdt op imod målsætninger og scenarier fra 
hvert fagområde. Hensigten var at afklare synergi og konflikt mellem optimale arealanvendelses 
scenarier set fra forskellige forskningsfaglige perspektiver. På den måde vil det kunne afklares, 
hvilke initiativer der ville skabe mest synergi.   
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Figur 4.1.2. Synergi mellem scenarier inden for seks fagområder/ samfundsmæssige mål ved multifunktionel 
jordfordeling ved Glenstrup Sø og Østerkær Bæk.  
  
Både med scoringen af potentialet ved ændret arealanvendelse og med opstillingen af de konkrete 
scenarier med afklaring af synergi og konflikt mellem forskellige tiltag er der samtidig fastsat en 
referenceramme for effektmåling. 
 
 
4.2   JORDFORDELINGER, TINGLYSNINGER OG INITIATIVER VED 

GLENSTRUP SØ OG ØSTERKÆR BÆK 

Det multifunktionelle jordfordelingsprojekt ved Glenstrup Sø og Østerkær Bæk tog afsæt i en læn-
gere proces, der blev gennemført af en tværfaglig facilitatorgruppe med kommunal projektleder i et 
samspil med en lokal gruppe af aktører og med involvering af forskergruppen i form af input og 
ideer, fra bl.a. et husstandsomdelt folder og deltagelse i borgermøder. Der blev herigennem i samar-
bejde med lokale borger formuleret en række forslag til initiativer og aktiviteter, som indgik i ud-
viklingsplanen ”Fælles Forandring”. Udviklingsplanen fungerede som afsæt for dialog med lods-
ejerne om realisering af initiativer via jordfordeling og tinglyst ændrede arealanvendelse samt en 
række idéer som ikke direkte krævede ændringer, men blot iværksættelse, såfremt realiseringen af 
den ændrede arealanvendelse fandt sted. Initiativer.  Ved projektperiodens udløb blev det opgjort 
hvilke initiativer som blev realiseret. Figur 4.2.1. viser arealer med ændrede ejerforhold og/ eller 
ændret anvendelse samt arealer og punktinitiativer som har været i spil, men ikke undergået foran-
dringer. 
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Figur 4.2.1. Realiserede og ikke-realiserede initiativer fra jordfordelingsprocessen i Glenstrup (medio 2022). 
 
Kortet viser placeringen af de 113 ha, der i alt blev jordfordelt (blå skravering, se også Tabel 3.2.1). 
Dernæst ses arealer, linjer og punkter, der har enten rød eller grøn signatur. De grønne signaturer 
indikerer realiserede forandringer. Det drejer sig om realisering af forandring på i alt ca. 167 ha, 
hvoraf kun nogle af arealerne blev jordfordelt som led i forandringerne. Nogle af forandringerne er 
tinglyste (85 ha), fx som følge af tilskud til permanent udtagning. Andre tiltag er ikke tinglyste (82 
ha). De primære og realiserede forandringer på arealer er: 
 
• Et større areal, der tages permanent ud af omdrift (tilskud) ved Karlby nord for den vestlige del 

af Glenstrup Sø. Bemærk, at der er delvis overlap med rød skravering. Det skyldes, at der ud 
over udtagning også var ambition om og interesse for at etablere et større sammenhængende 
græsningsområde, men det blev i første omgang ikke etableret. 

• Etablering af hegn for græsning i dalstrøg ved Gettrup Mark i den nordlige del af området. 
• Genåbning af vandløb og græsningsprojekt ved Gettrup og ned mod Glenstrup Søs nordlige 

bred. 
• Sammenhængende græsning og mindre areal med genetablering af naturlig hydrologi i Østerkær 

Enge mellem Broløs og Svenstrup.  
• Større sammenhængende græsningsområde inkl. offentlig adgang og tinglyste muligheder for 

diverse naturinitiativer, bl.a. naturlig hydrologi syd for Glenstrup Sø. 
• Foruden arealerne er der en enkelt grøn linje mod vest, der indikerer genåbning af rørlagt vand-

løb. De grønne punkter omfatter rekreative faciliteter eller forbedring af rekreative oplevelses-
muligheder forskellige steder. 
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• Den røde skravering viser de godt 500 ha, hvor initiativer ikke blev realiseret trods forsøg herpå 
under forhandlingerne. Det drejer sig primært om et større skovrejsningsprojekt (på et tidspunkt 
med etablering af solceller på en del af arealet) i området mellem Handest og Glenstrup. Mod 
nord (nær Skjellerup) har dialog om solceller i kombination med hundeskov på et delareal heller 
ikke ført til realisering. Begge projekter har dog fungeret som inspiration for kommunen, der nu 
arbejder med principper for, hvordan fremtidige energiprojekter samtidig kan tjene andre sam-
fundsmæssige funktioner. Der var en del initiativer til stier og trafikløsninger (bl.a. cykelsti), der 
ikke blev realiseret (røde stiplede linjer). Ønske om nedrivning af faldefærdige og tomme bebo-
elsesejendomme blev heller ikke realiseret (røde punkter) 

• Kortet i Figur 4.2.1. er ikke sammenfaldende med alle de ideer, som blev diskuteret som led i 
processen – fx forskernes potentialekortlægning (Johansen m.fl. 2019) eller kommunens udvik-
lingsplan ”Fælles Forandring” (Mariagerfjord Kommune 2019). Der er fokuseret på de ideer, 
der reelt har været i spil – og de omfatter også ideer eller muligheder, der viste sig undervejs i 
processen. Eksempelvis dækker det ikke-realiserede skovrejsningsprojekt mellem Handest og 
Glenstrup et langt større areal end det område, som er indikeret i ”Fælles Forandring”. 

 
4.3  MILJØ  

Basisanalyserne i det foreliggende forslag til Vandplan 3, hvad angår de enkelte miljøindikatorer, 
anvendes som afsæt for vurderinger af betydningen af de projekter, som forventes gennemført, som 
en del af jordfordelingen i projektområdet omkring Glenstrup sø (Figur 4.3.1.) 
 

 
 
Figur 4.3.1. Oversigt over status for vandløbenes økologiske tilstand og de udpegede nitratfølsomme indvin-
dingsområder i området ved Glenstrup Sø og Østerkær Bæk (fra Miljøportalen november 2022)  
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Af de i alt 36 projektforslag i udviklingsplanen Fælles Forandring indeholdt 12 forslag aktiviteter 
og ændret arealanvendelse, som potentielt ville have en miljøeffekt. Af disse 12 forslag er der i for-
bindelse med jordfordelingen udarbejdet seks forslag, som enten allerede er gennemført, eller det er 
sandsynliggjort, at de bliver gennemført i de kommende år (se Figur 4.2.1). Et eksempel på et gen-
nemført projekt, som har god miljøeffekt, er et i alt ca. 41 ha stort areal beliggende mellem Glen-
strup by og Glenstrup Sø, hvoraf en del er blevet jordfordelt. Der er gennemført en tinglyst deklara-
tion for stop for gødskning og sprøjtning samt mulighed for græsning og genopretning af naturlig 
hydrologi. Der sigtes i kommunen mod at genoprette naturlig hydrologi på arealerne ved sløjfning 
af grøfter og genopretning af en dybt nedskåret kildebæk i området (Figur 4.3.2.). 
 
 
 
 

 

 
 
Figur 4.3.2. Et ca. 41 ha stort område syd for Glenstrup Sø er tinglyst til, at der ikke længere må gødes, 
sprøjtes eller omlægges, og at arealerne vil udvikle sig til beskyttet natur med naturlig hydrologi og græs-
ning. 
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KVÆLSTOFTA B TIL  OV ERFLADEVAN D 

I oplandet til Glenstrup Sø vil jordfordelingen og de påtænkte projekter, som indeholder en eksten-
sivering af dyrkningen, medføre en samlet årlig reduktion i kvælstofudvaskningen på 1,5 tons N i 
projektområdet. Det vil efter indregning af den kortlagte retention på 93,7 % i grundvand og over-
fladevand medføre et fald i tilførslen af kvælstof fra projektområdet til Hjarbæk Fjord på 0,1 tons N, 
hvilket svarer til en reduktion på 0,02 kg N/ha. Målsætningen for hele kystvandsoplandet til Hjar-
bæk Fjord i 2027 svarer til en belastning på 8,2 kg N/ha dyrket areal til Hjarbæk fjord. Baseline-be-
lastningen er i 2027 beregnet til at være på 19,8 kg N/ha dyrket areal. Belastningen fra oplandet til 
Glenstrup Sø er i perioden 2018-2020 med den nuværende kvælstofretention i grundvand og over-
fladevand beregnet til at være på 4,0 kg N/ha dyrket areal. Derfor er målsætningen for kystvands-
området Hjarbæk Fjord allerede opnået i projektområdet (Figur 6.3.3.). De opnåede effekter af jord-
fordelingen i projektområdet bidrager dog stadig med en reduktion på ca. 0,3 tons N til Glenstrup 
Sø. 
 
FOSFO RTA B TIL  O VE RF LADEVAND 

Der er i Vandplan 3 fastsat et mål om at opnå god økologisk kvalitet i Glenstrup Sø, som skal ske 
ved at reducere fosfortilførslen til søen fra en baseline-belastningen i 2027 på 1958 kg til en målbe-
lastning på 1215 kg i 2027 (Miljøministeriet 2021). Det vil derfor kræve en reduktion i fosfortilførs-
len til søen på 743 kg fosfor pr. år (38 %). I forbindelse med CI er der gennemført et større målepro-
gram for at opgøre fosforbelastningen til Glenstrup Sø i perioden september 2019 til februar 2020 
(Andersen 2020). Målingerne har påvist, at der tilføres forholdsvis store mængder fosfor til søen fra 
den sydlige del omkring Glenstrup. Ud fra de gennemførte målinger i alle tilløb til Glenstrup Sø kan 
der forventes en effekt af naturlig hydrologi i projektområderne ved Glenstrup syd for søen og langs 
Østerkær Bæk både ved, at fosfortab fra brinkerosion reduceres, samt ved en større biologisk og en 
eventuel øget kemisk binding af fosfat ved tilførsel af naturlige sorbenter til jorden i de nedre eng-
arealer før søen (Andersen 2020). Der er selvfølgelig også en risiko for, at der findes puljer af land-
brugstilført fosfor i jorden, som i starten kan frigives fra de vådlagte engarealer. Et ekspertskøn støt-
tet af målingerne i området siger, at der på sigt kan opnås en reduktion af fosfortilførslen til søen fra 
de gennemførte projekter på ca. 50 kg fosfor pr. år.    
 
KEMISK  K VALITET I  G R UNDVAN D 

I området består 1783 ha af nitratfølsomme indvindingsområder, som skal beskyttes mod udvask-
ning af nitrat fra landbrugsarealer. Det samme gælder seks lokale boringsnære beskyttelsesområder 
(BNBO) i Glenstrup Sø-oplandet, som skal beskyttes mod nedsivning af nitrat, pesticider mv. til 
grundvandet. Vandafstrømningen fra søens opland er målt i 2000, 2012 og 2018 og reberegnet i An-
dersen (2019) til at udgøre 265 mm/år (Andersen 2020). Opnåelse af en nitratkoncentration på min-
dre end 50 mg NO3/l i vandet, som nedsiver til grundvand, kræver, at udvaskningen fra markerne er 
mindre end 30 kg N/ha. I dag er det 1166 ha (65 %) af de nitratfølsomme indvindingsområder, som 
har en modelleret nitratudvaskning, der er større end dette niveau. Der er ikke oplæg til projekter i 
NFI områder, der forventes at ændre på udvaskningen af nitrat, så den kommer under de 30 kg 
N/ha. Derfor er der ikke ændret på status i området for denne indikator (Figur 4.3.3). 
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MILJØKVALITET  I  VAN DLØB 

I den foreliggende udgave af Vandplan 3 er der kortlagt 15,6 km vandløb i oplandet til Glenstrup 
Sø. Af disse er 7,3 % kortlagt til at være i høj økologisk tilstand, 41,4 % i god økologisk tilstand, 
48,9 % i mindre end god økologisk tilstand og 2,3 % i ukendt tilstand. Jordfordelingen har åbnet op 
for at gennemføre to projekter, hvor to rørlagte vandløb, Kolkær Bæk (ca. 0,2 km) og et tilløb til 
Gettrup bæk (ca. 0,5 km) forventes at blive genåbnet. Det vil selvsagt kunne hjælpe til med at gen-
skabe minimum god økologisk tilstand i disse vandløb og samtidig understøtte tilstanden i vandløb 
nedstrøms. Også genskabelsen af naturlig hydrologi i Østerkær Bæk og projektet med græsning i 
Kravdal forventes at kunne støtte opfyldelsen af en god økologisk tilstand ved fx at forbedre den 
fysiske vandløbskvalitet. Derfor er effekten af jordfordelingen for miljøkvalitet forventeligt, at op 
mod 4 km vandløb kan opnå en bedre miljøkvalitet som følge af jordfordelingen Figur 4.3.3.).   
 
KOLLEKTI VE VI RKEMI DLER 

I området er der i alt kortlagt 599 ha af ådale, der naturligt vil være en eller anden type af vådområ-
der. Af disse henligger allerede 311 ha som vådområder i form af våde enge, moser mv. jf. opgørel-
ser fra Basemap 2018. I forbindelse med jordfordelingen bliver der lavet naturlig hydrologi i ca. 40 
ha af de drænede ådale, som derfor bliver genetableret som vådområder. Effekten af jordfordelingen 
for kollektive virkemidler er derfor lille (Figur 4.3.3.).  

 
Figur 4.3.3. Samlet resultat af jordfordelingen og projektet ved Glenstrup Sø og Østerkær Bæk for de fem 
Miljø indikatorer. 
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4.4 KLIMA 

Af de i alt 36 projektforslag i Fælles Forandring indeholdt de 12 forslag, som potentielt ville med-
føre en klimaeffekt. Af de 12 forslag er der i forbindelse med jordfordelingen udarbejdet seks for-
slag, der enten allerede er gennemført, eller det er sandsynliggjort, at de bliver gennemført i de 
kommende år (se Figur 6.6.1.). Et nedslag med et af delprojekterne, som har en klimaeffekt, er et i 
alt ca. 41 ha stort areal beliggende mellem Glenstrup by og søen, hvoraf en del er blevet jordfordelt. 
Der er gennemført en tinglyst deklaration med stop for gødskning og sprøjtning samt mulighed for 
græsning og genopretning af naturlig hydrologi. Der sigtes i kommunen mod at genoprette naturlig 
hydrologi på arealerne ved sløjfning af grøfter og genopretning af en dybt nedskåret kildebæk i om-
rådet (Figur 4.3.2). 
 
DRIV HUS GASEMISSI ON  -  OMFAN G  AF D RI VH USGASEMISSION  F RA O R GANISKE  

LAVBUNDS JO RDE R 

I projektområdet er der i alt ca. 94 ha med et kulstofindhold mellem 6-12 % og ca. 216 ha med et 
kulstofindhold på over 12 %. Dræning og dyrkning af disse jorder er en betydelig kilde til udled-
ning af klimagasser i form af CO2, metan og lattergas. Det betyder, at måltallet for området ved 
Glenstrup Sø og Østerkær Bæk er at genoprette ca. 181 ha kulstofrige lavbundsjorder.  
 
En genopretning af naturlig hydrologi på drænede arealer i omdrift vil betyde, at emissionen af CO2 
vil falde med ca. 5 tons CO2-C/ha pr. år for jorder med mellem 6-12 % kulstofindhold og ca. 10 
tons CO2-C/ha pr. år for jorder med > 12 % kulstofindhold (Gyldenkærne og Greve 2020). Derfor 
er der selvsagt stor interesse for at begrænse udledningerne af klimagasser fra de dyrkede organiske 
jorder, og dette kan gøres på vandløbsnære lavbundsarealer ved at vådgøre de dyrkede jorder, dvs. 
ved at hæve vandstanden, således at medbrydningen af det organiske stof bremses på grund af min-
dre iltadgang. I Glenstrup Sø-oplandet er der i dag i alt ca. 90 ha kulstofrige lavbundsjorder, som 
allerede er kortlagt som våde naturarealer (Basemap 2018). I de enkelte delprojekter, som gennem-
føres ved Glenstrup Sø og Østerkær Bæk, er der planlagt gennemført tre delprojekter, hvor der ska-
bes en naturlig hydrologi ved at afbryde dræn og grøfter og åbne rørlagte vandløb eller hæve bun-
den af vandløbet.  
 
Det vil betyde, at ca. 15,4 ha tidligere dyrket jord med et kulstofindhold på > 6 % vil få naturlig hy-
drologi og dermed reducere drivhusgasudledningen i projektområdet (Figur 4.4.1.). Et andet delpro-
jekt i idekataloget med genåbning af Sønderkær Bæk, som ikke endnu er vedtaget, men hvor kom-
munen vil søge om et klima-lavbundsprojekt, omfatter i alt ca. 34 ha lavbundsarealer med mere end 
6 % kulstof i jorden (Figur 4.4.2.). Dette projekt kan altså i fremtiden bidrage med en stor klimage-
vinst. Et tilsvarende stort område med meget kulstofrig lavbundsjord ligger langs med Østerkær 
Bæk i delområdet, hvor der etableres et fælles græsningsareal (Figur 4.4.2.). Her vil der derfor også 
kunne hentes en stor klimagevinst ved at genskabe naturlig hydrologi i forbindelse med en senere 
genopretning.     
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Figur 4.4.1. Lavbundsarealer ved Glenstrup Sø og Østerkær Bæk med kulstofindhold højere end 6 %, som 
anvendes ved beregninger af CO2-reduktioner i lavbundsordningen. 
 
KULST OFOPH O BNING  I  SKO VE 

Det er et nationalt mål at fordoble skovarealet i løbet af dette århundrede. Skovrejsning vil med-
virke til at binde CO2 fra atmosfæren i form af træernes biomasse. I gennemsnit bindes der over tid 
12 tons CO2e pr. ha pr. år (Eriksen m.fl., 2020). Hertil kommer effekten på ophør af landbrugsdrift i 
form af reduktion af lattergasemissioner mv. på ca. 1,5 tons CO2e pr. ha pr. år. 
 
Ved Glenstrup Sø er der i dag ca. 572 ha skovareal (ca. 10 %), som i forlængelse af de nationale 
planer minimum skal fordobles inden år 2100. For Glenstrup Sø og Øserkær Bæk projektet var der i 
projektkataloget et forslag om skovrejsning i et ca. 25 ha stort område syd for Glenstrup og en ca. 
7,5 ha stor frugtplantage ved den sydvestlige ende af Glenstrup Sø. Disse projekter kunne dog ikke 
realiseres i forbindelse med jordfordelingen, men ville have bidraget til en stor klimagevinst i områ-
det.  
 
AFVANDIN G  –  NAT URL IG HYD ROL OGI  

I området er der i alt kortlagt 599 ha ådale, og ud af disse er status, at 311 ha allerede henligger som 
våde arealer i form af våde enge, moser mv. jf. opgørelser fra Basemap 2018. I forbindelse med 
jordfordelingen bliver der lavet naturlig hydrologi i tre delprojekter, som i alt omfatter ca. 40 ha af 
de drænede ådale.  
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OVERS VØM MELSE 

I forbindelse med Danmarks forpligtigelser under EU’s oversvømmelsesdirektiv er der bl.a. udpeget 
14 risikoområder i landet, hvor der er stor risiko for oversvømmelser fra vandløb og hav. Der er 
desuden gennemført analyser af risikoen langs alle vandløb og kyster. Ved Glenstrup Sø og Øster-
kær Bæk viser analyserne, at der ikke er områder i klassen høj og dermed meget høj risiko for over-
svømmelse (Naturstyrelsen 2020). Alle områderne ved Glenstrup Sø og Østerkær Bæk er i dag kort-
lagt med en meget lav risiko for oversvømmelse fra vandløb. Derfor er der ingen behov for foran-
staltninger til opmagasinering af vand som ved vandparkering i ådale mv.   
 
TRAFIK  –  K ØRS EL MEL LEM MA RKE R  I  OM DRIF T 

Analyser af afstande til marker i omdrift fra bedrifter som følge af jordfordelingen har ikke vist, at 
der er nævneværdige reduktioner i kørselsafstande som følge af projektet. 
 

 
 
Figur 4.4.2. Sammenfatning af effekter for klima ved Glenstrup Sø og Østerkær Bæk. 
 
 
4.5  NATUR 

Effekten af jordfordelingsprojekterne på biodiversiteten i Glenstrup-området og de tre ”gamle” 
jordfordelingsprojekter ved Jammerbugt (5.3), Lønborg (6.3) og Nordfjends (7.3) bliver målt ved 
hjælp af værktøjet ”Dansk Naturindikator” (DNI), som er udviklet på Aarhus Universitet i perioden 
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2018-2021 med inspiration fra Collective Impact (Ejrnæs m.fl. 2021b). Naturindikatorens formål er 
at måle biodiversitetsindsatsens betydning for biodiversiteten ved at se på, hvor fokuseret indsatsen 
er lokaliseret, hvor godt naturen er (blevet) beskyttet, hvor gode de naturlige processer er blevet 
genoprettet, og hvor store arealer der er blevet disponeret til naturen. Denne tilgang er inspireret af 
arbejdet med indikatorer for natureffekten af jordfordeling, hvor natur er blevet vurderet ud fra de 
fem delindikatorer ”størrelse”, ”lokalisering”, ”beskyttelse”, ”genopretning” og ”integration” (Ejr-
næs m.fl. 2019). Integration er den mindst vigtige af de fem indikatorer, fordi den sjældent er mål-
rettet de arter, som reelt er truet. Da den ydermere er vanskelig at kvantificere, lader vi den ude af 
betragtning i den følgende evaluering. De øvrige fire indikatorer indgår alle i metoden bag dansk 
naturindikator (DNI). 
 
DNI BR UGT  TIL  AT K V ANTIFICER E MÅLEPUN KTER  FO R  NAT UR 

Vurderingen af lokalisering følger direkte af vurderingen af naturtilstand i DNI ud fra det enkle 
princip, at en indsats for naturen i et område er mere værd, jo højere bevaringsværdi området har. 
Det er også det, som kaldes brandmandens lov. Naturtilstanden i DNI-værktøjet bygger på mange 
års udvikling af et biodiversitetskort for Danmark, som viser værdien af landarealet for de rødli-
stede arter (Ejrnæs m.fl. 2021a). Den ansvarlige aktør kan altså fokusere sin indsats i de områder, 
som har den bedste tilstand. 
 
Metoden til vurderingen af naturbeskyttelsens styrke er nyudviklet til brug for DNI-kortlægningen 
og bygger på to parallelle ekspertkonsultationer. Den ene ekspertgruppe har vurderet alvorligheden 
af de 25 største trusler mod biodiversiteten i Danmark, mens den anden ekspertgruppe har vurderet, 
hvor effektivt 46 forskellige regelsæt med naturbeskyttende hensigt beskytter et naturområde mod 
de relevante trusler for dette område. Den resulterende beskyttelse i et område beregnes som det 
trusselsvægtede gennemsnit af beskyttelsens effektivitet (Ejrnæs m.fl. 2021b). Den ansvarlige aktør 
i et område kan altså øge beskyttelsen ved eksempelvis at tinglyse ophørt dyrkning, jagtfredning el-
ler urørt skov, få kortlagt en beskyttet naturtype, få tinglyst fredsskov eller lignende. 
 
Vurderingen af genopretning foregår ved, at vi har kortlagt naturligheden af fire af de vigtigste na-
turlige processer i danske økosystemer – nemlig hydrologi, sandflugt, oversvømmelse fra havet og 
store dyrs græsning (Ejrnæs m.fl. 2021b). Mens græsning er en vigtig proces alle steder på land, så 
er hydrologi relevant på potentielt våde lavbundsarealer, sandflugt er relevant i områder med flyve-
sand fra kysten, og oversvømmelser fra havet er relevant i lavbundsarealer ved kysterne. Naturlige 
processer kan påvirkes af aktørerne i et jordfordelingsprojekt ved eksempelvis at genoprette græs-
ning i et område eller lukke dræn og grøfter og hæve vandløbsbunden for at fremme naturlig hydro-
logi. 
 
Den resulterende DNI-score beregnes som et produkt af tilstand, beskyttelse og processer. Når det 
er et produkt og ikke en sum, skyldes det, at biodiversiteten ikke kan ”nøjes” med en af de tre kom-
ponenter. Først når der både er en god tilstand, en god beskyttelse og naturlige processer, kan man 
tale om, at det er lykkedes at fremtidssikre gode vilkår for biodiversiteten. Der er altså en stærk sy-
nergi mellem tilstand, beskyttelse og processer. 
 
I jordfordelingsprojektet bliver effekten beregnet for hele det projektområde, som indgår i planlæg-
ningen. DNI bliver altså beregnet som et arealvægtet gennemsnit for hele området. På denne måde 
kommer ”størrelse” til at spille en vigtig rolle for effektmålingen, fordi en indsats ikke kun bliver 
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vægtet efter indsatsens effekt, hvor den foregår, men også efter det påvirkede områdes størrelse og 
arealandel af hele projektområdet. 
 
 
FRA  ÆND RIN GER  TIL  N ATUR EFFEKT  (DNI-S C ORE) 

Effekten af jordfordelingen beregnes ved, at arealer, som ekstensiveres fra dyrkede marker til natur, 
får tilskrevet en tilstandsændring, hvor biodiversitetskortets point for landskabsstruktur og leveste-
der/leveområder for rødlistede arter tilskrives arealet (de sættes til nul på dyrkede marker). Desuden 
vil arealer, hvor dyrkningsophør er permanent og tinglyst, få tilskrevet en øget naturbeskyttelse. 
Arealer med genoprettet hydrologi eller mere naturlig græsning får tilskrevet point for naturlige 
processer. I scenariet for 30 % beskyttet natur tilskrives tilsvarende point baseret på antagelser om 
udtagning af marker, øget naturbeskyttelse og genopretning af naturlige processer. Point følger be-
regningsmetoden i Ejrnæs m.fl. (2021b). 
 
 
MÅL O G MÅLESTOK 

Der findes ingen officielle politiske mål for indsatsen for biodiversitet i Danmark. Ifølge EU’s habi-
tatdirektiv skal medlemsstaterne undgå tilbagegang for de beskyttede arter og naturtyper og til-
stræbe en gunstig bevaringsstatus, men der er ikke fastsat nogen tidsfrister, og kravene til en gunstig 
bevaringsstatus er i et vist omfang op til medlemslandene at definere. Ifølge EU’s biodiversitetsstra-
tegi er der opstillet et mål om, at 30 % af EU’s samlede land- og havterritorium skal disponeres som 
beskyttet natur, heraf 10 % som strengt beskyttet natur, men disse mål gælder ikke på medlemslan-
denes nationale niveau. Op til valgkampen ved folketingsvalget i 2022 meldte 17 grønne organisati-
oner imidlertid ud med et krav om en naturlov med forpligtende mål for arealreservation, og fire 
grønne partier (R, EL, SF og Alt) fremsatte et krav til en kommende regering om e sådan naturlov, 
som stadfæster EU’s mål til også at gælde for Danmark. Det er umuligt at forudsige, om Danmark 
på et tidspunkt får et politisk vedtaget mål om naturreservation, men ved denne evaluering har vi 
taget udgangspunkt i en rapport udarbejdet af Aarhus Universitet med prioritering af de vigtigste 
områder for de truede arter i Danmark, hvis Danmark skulle opfylde et mål om 20 % beskyttet natur 
og 10 % strengt beskyttet natur, svarende til EU’s fælles mål (Ejrnæs m.fl. 2022). Ved denne evalu-
ering betragter vi altså denne nationale udpegning som 100 % målopfyldelse, og eftersom der er tale 
om en national prioritering, så vil det være forskelligt for de fire jordfordelingsområder, hvor høj 
ambitionen er. Typisk vil det dog være sådan, at de projektområder, som har de højeste nuværende 
naturværdier, også vil have de højeste ambitioner i den nationale udpegning. 
 
Baseline for evalueringen vil være DNI-scoren for projektområdet, når man fratrækker de naturind-
satser, der er sket som følge af jordfordelingsprojekterne. På den vis vil der altså for hvert område 
komme tre tal ud. Baseline for området, baseline + jordfordelingsindsatsen og det nationale 30 % 
mål. Man vil således kunne evaluere, hvor langt jordfordelingen har kunnet flytte projektområdet i 
retning af det nationale 30 % mål. Om dette er tilfredsstillende eller ej, er vanskeligt at svare viden-
skabeligt på, da det afhænger af forventningerne og også af de resurser, som er sat ind på at lave 
jordfordelingen og frikøbe arealer til naturformål. Endelig kan der være andre hensyn i projektom-
rådet, som har vejet tungere end biodiversiteten. 
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Tabel 4.5.1. Beregnede værdier for tilstand, beskyt-
telse, naturlige processer og DNI for henholdsvis 
baseline, nationalt 30 % scenarie og den aktuelle 
jordfordeling i området. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
NATUREFFEKTE R  AF J ORDF ORDELI NGEN  VED  GLENSTR UP  SØ  O G  ØSTERKÆ R  BÆK 

Baseline-DNI for Glenstrup Sø og Østerkær Bæk projektområde ligger på en beskeden score på 
3,53, lidt højere end Mariagerfjord Kommunes gennemsnit på 2,7. Dette dækker over et område, 
som overvejende er et kulturlandskab med dyrkede marker. DNI bliver trukket op af Glenstrup Sø 

Natureffekter for Glenstrup Sø og 
Østerkær Bæk området 
Baseline DNI 3.53 
Baseline Tilstand 11.44 
Baseline Beskyttelse 15.00 
Baseline Proces 5.68 
30 % scenarie DNI 8.01 
30 % scenarie Tilstand 11.66 
30 % scenarie Beskyttelse 19.93 
30 % scenarie Proces 14.09 
Jordfordeling DNI 3.81 
Jordfordeling Tilstand 11.51 
Jordfordeling Beskyttelse 15.59 
Jordfordeling Proces 7.16 

Figur 4.5.1. Tre evaluerede scenarier for natureffekter i 
Glenstrup Sø-projektområde (rød outline). Øverst: 
Baseline uden jordfordeling. Midt for: Arealer med na-
tureffekter som følge af ændret arealanvendelse i jord-
fordelingsprojektet (røde flader). Nederst: Arealer, 
som foreslåes udtaget til beskyttet og strengt beskyt-
tet natur i et nationalt fremtidsscenarie med 30 % be-
skyttet natur i Danmark (Ejrnæs m.fl. 2022). 
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samt de tilgrænsende vådområder og bakkesider rundt om søen og langs Østerkær Bæk, Kravdal og 
Gettrup Dal. Det nationale 30 % scenarie for Danmark indebærer udlæg af beskyttet natur og 
strengt beskyttet natur i Glenstrup-området – særligt i tilknytning til den grundlæggende naturstruk-
tur, som også er synlig i baseline. De betydende ændringer i dette scenarie handler altså først og 
fremmest om øget beskyttelse og genopretning af naturlige processer knyttet til hydrologi og græs-
ning. DNI-scoren for dette scenarie er beregnet til 8,01, altså en 126 % forøgelse af scoren for pro-
jektområdet. Jordfordelingsprojektet medvirker til at hæve DNI-scoren for projektområdet med 7 % 
til 3,81. Som man kan se, fokuserer ændringerne i jordfordelingsprojektet på de samme områder, 
som det nationale scenarie peger på, og man kan derfor sige, at indsatsen er fokuseret rigtigt i for-
hold til et mål om at sikre områdets biodiversitet. Når DNI-scoren kun stiger med 7 % under jord-
fordelingen, skyldes det, at det areal, som har fået en bedre tilstand, beskyttelse og genopretning, er 
langt mindre end i det nationale 30 % scenarie, hvor særligt Glenstrup Sø med omgivende vådområ-
der antages at få forbedret den naturlige hydrologi. 
 
 
 
4.6  REKREATION 

Resultaterne af ændringer i arealanvendelse ved Glenstrup Sø og Østerkær Bæk vurderes inden for 
Friluftsliv og rekreative muligheder op imod de potentialer, der blev skitseret i udviklingsplanen 
”Fælles Forandring” (Mariagerfjord Kommune 2019).  
 
Udviklingsplanens 36 forslag rummer mange forskellige perspektiver for rekreative forbedringer i 
området. I 19 af forslagene er rekreative potentialer fremhævede enten som primært formål - fx sti 
langs veteranjernbanen eller shelterplads - eller som sideordnet formål - fx at rekreative muligheder 
fremhæves i forbindelse med etablering af sammenhængende græsning. I 13 af forslagene er rekrea-
tive potentialer nævnt som sekundært formål eller fremgår implicit. Det er eksempelvis naturtiltag 
ved genåbning/oprensning af fiskedamme ved Svenstrup, hvor det nævnes, at tiltaget vil ”forskønne 
området” og få det til at fremstå som en ”bynær naturperle” (Mariagerfjord Kommune 2019:23). 
Der er således kun ganske få af de 36 forslag, som ikke indeholder rekreative potentialer. 
 
Forslagene kan i hovedtræk sammenfattes under følgende temaer:  
 
• Rekreativ adgang ned til og langs med Glenstrup Sø  
• Muligheder for adgang, stier og faciliteter i dalsystemerne nord og øst for søen 
• Forbedrede cykelruter gennem området og rundt om søen.  
• Flere rekreative muligheder i forbindelse med veterantogbanen, eksempelvis faciliteter og mu-

ligheder for at færdes til fods eller på cykel 
• Plantning af skov og frugtlund    

 
Forslagene forud for jordfordelingen var således mange og potentialerne store, når det gælder rekre-
ative tiltag. I det lys var det forventeligt, at kun en del af forslagene ville kunne komme til at indgå i 
realitetsforhandlinger med lodsejerne og eventuelt blive realiseret som følge af jordfordelingen. De 
fleste af katalogets forslag kom således ikke i spil i forhandlingerne, og derfor fremgår de ikke på 
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kortet på Figur 4.2.1. (se tidligere i kapitlet). Det gælder f.eks. initiativer langs veteranjernbanen, 
cykelruter og færdsel langs søbredden.  
 
Andre af de mulige forslag er markeret med røde signaturer, hvilket indikerer, at de indgik i for-
handlingerne, men ikke blev realiserede i første omgang. Det drejer sig blandt andet om et stort 
sammenhængende område mellem Glenstrup Sø og Handest. Dette tog afsæt i projektforslaget om 
skovrejsning, men der blev forhandlet om et meget større areal, end det der fremgik af planen (se 
rød skravering på Figur 4.2.1). Det store potentielle område for skovrejsning var en mulighed, der 
opstod sig undervejs i forhandlingerne med lodsejerne, og som blev afprøvet. Det viste sig imidler-
tid ikke muligt at realisere dette projekt, som ellers ville have givet et substantielt løft i forhold til 
målopfyldelse af de rekreative intentioner i udviklingsplanen. 
 
Der blev dog realiseret andre tiltag ved jordfordelingen, som det ses med de grønne signaturer på 
Figur 4.2.1. Hertil kommer, at dialogen om de mange for skellige tiltag i kataloget kan have modnet 
ideer, som eventuelt vil kunne realiseres på et senere tidspunkt. Nedenfor gennemgås de resultater, 
der forventes at få rekreative betydning fordelt på de fem målepunkter for rekreative effekter, der 
fremgår af Tabel 3.2.1.  
 
Resultaterne vurderes kvalitativt. Det blev fundet for usikkert at vurdere målopfyldelsen kvantita-
tivt. For det første var udviklingsplanen snarere et mulighedskatalog end en plan, som man forven-
tede at opnå fuldt ud ved jordfordelingen. For det andet er der uklarheder over resultatet af jordfor-
delingen. Arealer med adgang er eksempelvis forbundet med usikkerhed på nuværende tidspunkt, 
fordi en stor del af adgangen afhænger af, hvordan arealerne udvikler sig (får de karakter af udyrket 
natur, vil der være dyr på dem og hvordan indrettes hegningen i så fald).  
     
 
 

 
Figur 4.6.1. Eksisterende sti fra Glenstrup ned til søbredden gennem de 41 ha, hvor der bl.a. tingly-
ses offentlig adgang.  
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ADGAN G TIL  A REALE R  

Jordfordelingen banede vej for sammenhængende græsning på 41 ha mellem Glenstrup og Glen-
strup Sø (grøn skravering på Figur 4.2.1.). Der blev i samme forbindelse tinglyst adgang til area-
lerne. Denne formaliserede adgang repræsenterer en forbedring af de rekreative muligheder, men 
reelt var der dog i forvejen adgang ned til søen og langs en del af bredden via afmærkede ruter, se 
Figur 4.6.1.   
 
Der er også en række arealer, hvor jordfordelingen har banet vej for udtagning af dyrkning og/eller 
indførelse af sammenhængende græsning og/eller naturlig naturlig hydrologi. Det drejer sig om de 
øvrige grønskraverede arealer nord eller øst for Glenstrup Sø, der frem går på Figur 4.2.1. Det sva-
rer til i alt godt 120 ha der evt. kan blive adgang til, hvis de får karakter af udyrket/natur og dyre-
hegning/dyrhold ikke umuliggør adgang jf. Naturbeskyttelsesloven. Alt i alt er der tale om formel 
offentlig adgang og potentiel adgang til samlet set op mod 160 ha – dvs. et areal, der potentielt 
overstiger det totale areal for de jordfordelte matrikler. Hvis dette resultat lægges til grund, så er de 
rekreative resultater på dette målepunkt gode sammenlignet med den øgede adgang til arealer, som 
de tre første projekter i Klim, Nordfjends og Lønborg havde opnået med jordfordelingerne. Der er 
dog et stykke vej til indfrielse af mulighedskatalogets ideer.  
 
STIER  OG  FACILITETE R 

Som allerede nævnt blev mange af mulighedskatalogets ideer til nye rekreative forbindelser slet 
ikke realitetsforhandlede. Og de, der blev inddraget i processen, endte med ikke at blive realiserede 
(rød signatur. Der skabtes kun mulighed for kort stiforbindelse ned til nordbredden (nær Andrup, se 
Figur 4.2.1.) og så vil de eksisterende stier ved Glenstrup sandsynligvis blive suppleret med flere på 
de arealer, som der nu er tinglyst adgang til jf. ovenfor. Enkelte steder har projektet banet vej for 
faciliteter nemlig ved veteranjernbanen og ved True forsamlingshus (grønne cirkler på Figur 4.2.1.). 
Samlet set er realiseringen af ideer og potentialer for stier og faciliteter særdeles begrænset på nu-
værende tidspunkt. 
 
BR UGER OPLAND  

Placeringen af den tinglyste adgang til arealerne mellem Glenstrup og Glenstrup Sø er på den ene 
side optimal i forhold til den umiddelbare tilgængelighed for borgerne i Glenstrup landsby. Hvis 
man eksempelvis iagttager WHOs anbefaling om minimum ½-1 ha offentlig natur eller grønt om-
råde inden for 300 m i luftlinje fra bopæl (WHO, 2017), så vil det nye område rent faktisk medføre 
at omkring 20-25 husstand i Glenstrup formelt vil leve op til anbefalingen. Reelt set er det imidler-
tid spørgsmålet, om det vil gøre væsentlig reel forskel idet, der i forvejen er en rekreativ sti gennem 
det tinglyste område og ned til Glenstrup Sø, se Figur 4.6.1.    
 
På Figur 4.6.2. er samtlige ca. 160 ha med formel (tinglyst) eller potentiel rekreativ adgang tilføjet 
en buffer på 300 meter. Der kan foretages en beregning af, hvor mange beboere, der vil få mindre 
end 300 meter til et af disse områder, der alle er langt større end ½-1 ha. Det drejer sig om 222 men-
nesker ud af i alt 1.181 beboere inden for det afgrænsede jordfordelingsområde (tallene er 2015). 
Jordfordelingen vil – såfremt arealer med både formel og potentiel adgang realiseres – sikre en fem-
tedel af områdets beboere med sikkerhed lever op til WHOs anbefalinger. Arealerne kan naturligvis 
sagtens komme de resterende 4/5 til glæde eller besøgende udefra, selvom de alle vil have længere 
end 300 meter til områderne med offentlig adgang.  
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Figur 4.6.2. Kortet viser punkter, hvor der er registret beboere (2015). Der er tilføjet en buffer på 300 meter 
(blå) omkring samtlige arealer med formel eller potentiel rekreativ adgang. Beboere i de hvide punkter vil 
have <300 til områderne med rekreativ adgang.  
 
 
 
BR UGER KENDSKA B  

Der er ikke foretaget en analyse af brugerkendskabet til de forbedringer af rekreative muligheder i 
form af adgang, stier og faciliteter, som jordfordelingsprocessen har medført. For det første er 
mange af forbedringerne knap nok realiserede, idet jordfordelingen først blev afsluttet i 2022. For 
det andet, så er der som nævnt usikkerhed omkring de arealer, der potentielt bliver adgang til. Der 
er kun sikkerhed for adgang til de 41 ha beliggende mellem Glenstrup og Glenstrup Sø, jf. tinglys-
ning som følge af jordfordelingen. 
 
Der er imidlertid foretaget en friluftsundersøgelse blandt beboere, med bopæl inden for jordforde-
lingsområdet eller i sogne beliggende inden for en radius af 10 km. Undersøgelsen blev gennemført 
via E-boks til en tilfældigt udvalgt stikprøve på 5.000 borgere. Undersøgelsen blev påbegyndt af 
1683 svarpersoner, hvoraf 887 afsluttede skemaet og 780 delte placeringen af bopæl således, at der 
kunne foretages afstandsberegninger mellem bopæl og besøgte steder samt til jordfordelingsområ-
det.  
 
I undersøgelsen blev svarpersonerne først bedt om at kortlægge deres mest besøgte besøgssted samt 
andre besøgssteder i naturen. Der blev spurgt helt uden at nævne Glenstrupområdet eller jordforde-
ling. Området blev dog dernæst nævnt og vist på kortet. Svarpersonerne blev spurgt, om de havde 
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besøgt området inden for seneste år (12 måneder). Hvis ja, blev de blandt andet bedt om at kort-
lægge seneste besøg inden for jordfordelingsområdet i form af punkt eller linje. Alle svarpersonerne 
er desuden bedt om at kortlægge steder inden for jordfordelingsområdet, hvor de har kendskab til 
oplevelsesmuligheder. Resultaterne er opsummeret i Tabel 4.6.1.  
 
 

 Spørge-
skema 
afsluttet be-
svarelsen 

Besvarelser 
med kortlagt 
bolig 

Middel-af-
stand fra bo-
lig til områ-
det 

Median-af-
stand fra bo-
lig til områ-
det 

Antal besvarelser 887 (100 %)       
Heraf besøgt jordforde-
lingsområdet seneste 12 
måneder 

301 (34 %)       

Antal besvarelser med kort-
lagt bopæl 

  780 (100 %) 6,8 km 6 km 

Antal der har kortlagt linje 
eller punkt for seneste be-
søg 

  229 (29 %)     

- punkt   146 (19 %) 6 km 5 km 
- linje   83 (11 %) 3,5 km 4 km 

Antal der har kortlagt steder 
med oplevelsesværdi i om-
rådet 

257 (29 %) 239 (31 %) 6,8 km 6 km 

Tabel 4.6.1. Besvarelser af spørgeskema og kortlægning af hjem og besøg i jordfordelingsområdet 
seneste 12 måneder. Der var 15 af samtlige svarpersoner, der boede i jordfordelingsområdet. 
 
Af de 887 personer som har afsluttet spørgeskemaet, har en tredjedel besøgt området inden for det 
seneste år og lidt færre (29 %), der har kortlagt oplevelsesværdier inden for området. Dette indike-
rer at både kendskab og anvendelse af området er ganske udbredt blandt beboere i 10-km-oplandet.  
 
De fleste af svarpersonerne kortlagde også deres bopæl, hvilket giver mulighed for at vurdere svar i 
forhold til afstande fra bopæl til området. I tabellen ses det, at gennemsnitsafstanden fra bopæl til 
området er 6,8 km, mens medianen er 6 km. Medianen angiver at 50 % bor 6 km eller længere fra 
området. Det er kun ganske få (15) af svarpersonerne, der bor inden for området. 
 
Tabel 4.6.1 viser endvidere, hvor mange af svarpersonerne, der har kortlagt punkt/linje for seneste 
besøg i området (skal være inden for 12 måneder). De personer, som har kortlagt besøg seneste 12 
måneder, bor lidt tættere på området end hele svargruppen. Det gælder især dem, der har angivet 
seneste besøg som en linje. Her er middelværdien for afstanden 3,5 km (sammenlignet med 6,8 km 
for alle). Til gengæld er der ikke forskelle i afstande mellem bolig og område for de 239 personer, 
der har kortlagt oplevelsessteder i området.  
 
Samlet set indikerer resultaterne i Tabel 4.6.1., at der er et udbredt kendskab til området. Det må 
derfor formodes, at de forbedringer, der følger af jordfordelingen samt eventuelle videre implemen-
teringer af de ideer, der kom frem i processen, repræsenterer et potentielt rekreativt løft for en stor 
gruppe borger inden for oplandet til jordfordelingsområdet ved Glenstrup. 
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REK REATIV  ANV ENDEL SE 

Der gælder samme præmis for målingen af den rekreative anvendelse af projektets resultater som 
ovenfor. Der kan ikke på nuværende tidspunkt måles meningsfuldt på eventuel vækst i rekreativ an-
vendelse af jordfordelingens resultater. Til gengæld så dokumenterer den gennemførte undersø-
gelse, at en tredjedel af svarpersonerne har besøgt området inden for det seneste år, se Tabel 4.6.1. 
Figur 4.6.3. viser de kortlagte besøgssteder og linjeforløb for seneste besøg på et kort. 
 

   
Figur 4.6.3. Seneste besøg markeret som punkt eller linje.  
 
Der tegner sig et tydeligt mønster med selve Glenstrup Sø som områdets primære attraktion. Mange 
kortlagte besøgssteder samler sig omkring Holmgård i den vestlige ende af søgen. Her er der gode 
muligheder for at komme ned til søen, og der er faciliteter til ophold og for sejlads. Vigen øst for 
Glenstrup er et andet besøgsmål for mange af de seneste besøg. Her er nem adgang til søbredden og 
mulighed for at bade i søen. Der er også en del besøg i den østlige del ved Vester-Tørslev. Området 
nord for Glenstrup, hvor der netop er tinglyst adgang, er ikke så besøgt som de førnævnte steder. 
Måske vil de udvidede muligheder som følge af jordfordelingen ændre dette mønster fremover. Det 
vil kræve senere opfølgning på undersøgelsen at dokumentere dette. 
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Kortet viser også de linjer, som svarpersonerne indtegnede. Rundturen omkring søen fremstår på 
baggrund af svarene som en primær attraktion for besøgende. Svarpersonerne blev bedt angive akti-
viteter i forbindelse med besøget, og oplysningerne peger på, at mange af linjeforløbene beskriver 
en cykeltur hen til og omkring søen. 
 
4.7  LANDDISTRIKTSUDVIKLING 

Betydningen for landdistriktsudvikling af jordfordelingen ved Glenstrup Sø og Østerkær Bæk, vur-
deres med afsæt i graden af realisering af de initiativer, som lokale borgere bragte på banen i forbin-
delse med indledende borgermøder og som senere blev nedskrevet i idékataloget ’Fælles fremtid’. 
Vurderingen understøttes af resultater fra telefon survey og informationer indhentet via statistikban-
ken.  
 
Forslag ved Glenstrup Sø og Østerkær Bæk som var relevante for landdistriktsudvikling, handler 
først og fremmest om identitets- og fællesskabsstyrkende projekter. Fra idékataloget Fælles Foran-
dring var der 15 fællesskabs- og identitetsprojekter som i særlig kunne styrke stedsidentiteten og 
fællesskabet ved Glenstrup Sø og Østerkær Bæk. Til disse hører f.eks. skovrejsning og frugtplan-
tage, fælles græsningsprojekt, gårdbutik i Skjellerup og trafiksikker True. Af disse projekter blev 
ingen gennemført. Principielt kan alle projekter imidlertid føre til en større stedstilknytning og et 
øget fællesskab. Det som er afgørende, er at projektet er formet og gennemført af dem som bor der, 
og at det er sat i værk fordi der har været et reelt ønske om en forandring. Projektet behøves i prin-
cippet ikke at være gennemført som planlagt eller være en succes. De sociale relationer som udvik-
les og de fortællinger som bygges op blandt dem som bor der, kan i sig selv blive identitetsmarkø-
rer. Projekterne behøves heller ikke at involvere jordfordeling, men at de kan skrives ind i en større 
fælles fortælling om jordfordelingsprojektet er umiddelbart en styrke.  
 
Tabel 4.7.1. viser udvalgte resultater fra survey og udviklingstal indhentet via statistikbanken orga-
niseret i forhold til de fem indikatorer for landdistriktsudvikling. Resultaterne kan ikke knyttes til 
jordfordelingsprojektet, men i højere grad vise, hvilke lokalsamfundsrammer, som projektet udspil-
ler sig indenfor og pege på det som er på spil for de lokale borgere.  
 
Survey data er indsamlet via telefoninterviews i september/oktober 2022. I alt bor der 1326 perso-
ner i sognene beliggende ved Glenstrup Sø og Østerkær Bæk: Glenstrup, Svenstrup, Skjellerup og 
Vester Tørslev sogne. Antal respondenter er 167 svarende til en andel på 12,6 % af befolkningen. 
Andelene varierer de fire berørte landsogne imellem. Således er andel i Glenstrup sogn 46 %, 
Svenstrup 22 %, Vester Tørslev 5 % og Skjellerup 27 %. 54 % af de adspurgte kendte til Jordforde-
lingsprojektet. Af disse mente 13 % at projektet havde øget fællesskabet.  
 
Samlet set viser resultatet for landdistriktsudviklingsindikatorer, at der kun er få forskelle de fire 
områder imellem. De største forskelle ses mellem oplevet initiativrighed i lokalsamfundet, hvor an-
delen af landboere ved Glenstrup Sø og Østerkær Bæk, som opfatter deres lokalsamfund som inno-
vativt og initiativrig er betydelig mindre i de tre øvrige lokalsamfund. Dette kan muligvis forklares 
med at en langt større andel af befolkningen ved Glenstrup Sø og Østerkær Bæk er på arbejdsmar-
kedet og derfor har mindre overskud til at deltage i lokalsamfundsaktiviteter. Det kan dog ikke ude-
lukkes oplevelsen for en del også kobles til at størstedelen af idéerne i jordfordelingsprojektet ikke 
blev gennemført og det har ført til oplevelse af at der ikke rigtig sker så meget, blandt størstedelen 
af de lokale borgere.  
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Indikator Resultat fra Glenstrup Sø og 
Østerkær Bæk 

Komparation til Klim, Nord-
fjends og Lønborg eller til 
landsplan 

Note 

 
 
Livskvalitet 

87 % er meget tilfredse eller til-
fredse med, hvor de bor.  

Procentdelene for tilfredsheden 
var henholdsvis 88 %, 91 % og 
86 % 

Tilfredshed med bosted er ikke helt 
det samme som livstilfredshed i 
hverdagen, men den er en forudsæt-
ning. Andelen af landbefolkningen 
med høj livskvalitet er 82 % andelen 
er for den samlede befolkning 76,8 
% 

 
 
 
 
 
 
Entreprenørskab 

Der blev afsøgt realiseringsmulig-
heder for 36 lokalsamfundsprojek-
ter af forskellig karakter 
 
44 % oplever at de i meget høj 
grad, i høj grad eller i nogen grad 
bidrager til iværksættelse af nye 
initiativer i lokalsamfundet. 
 
24 % oplever at lokalsamfundet i 
meget høj grad eller i høj grad er 
nytænkende og initiativrigt. 

 
 
 
 
 
 
Procentdelene bidrag til iværk-
sættelse var henholdsvis 42%, 
44 % og 49 %. 
 
 
Procentdelene oplevet initiativ-
righed var henholdsvis 42 %, 44 
% og 49 % 

Få af disse projekter (alle knyttet til 
målsætninger primært for miljø og 
natur) opnåede støtte, men det viser 
initiativrighed og ønske om af skabe 
forandring. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fællesskaber/lokal 
identitet 

60 % oplever et aktivt fællesskab 
lokalt. 
 
 
 
For 61 % spiller de sociale medier 
spiller en rolle for det lokale fæl-
lesskab 
 
59 % taler med andre fra lokalom-
rådet mere end en gang om ugen 
og 79 % mindst en gang om ugen 
 
57 % har jævnligt kontakt med 
mere end 10 personer fra lokal-
samfundet 

Procentdelene for oplevet aktivt 
fællesskab var henholdsvis 61 
%, 67 % og 53 %. 
 
Procentdelene for de sociale me-
diers rolle var henholdsvis 41 %, 
41 % og 35 %. 
 
Procentdelene for lokal interak-
tion var henholdsvis 86 %, 81 % 
og 78 % samt 9 %, 14 % og 14 
%. 
 
Procentdelene for oplevet aktivt 
fællesskab var henholdsvis 67 
%, 76 % og 76 %. 

Den mest udbredte måde at opnå in-
formation om aktiviteter i lokalom-
rådet er via FB opslag 
 
Det skal tages i betragtning at lands-
byerne omkring og ved Glenstrup 
Sø og Østerkær Bæk stort set er 
funktionstømte. 
 
 

 
 
Demografi 

26,7 % af befolkninger er 60 år el-
ler mere 
10,4 % af befolkningen er under 
10 år 
(statistikbanken, 2022) 

På landsplan er 26,3 % af be-
folkning 60 år eller mere og 10,4 
% af befolkningen er under 10 
år. (Statistikbanken 2022) 

Tallene viser, at der ikke er mærke-
værdig forskelle i befolkningens al-
dersmæssige sammensætning i case 
området og på landsplan. Dette kan 
ikke tilskrives pilotprojektet. 

 
 
Socio-økonomi 

Procentdelene for tilknytning til 
arbejdsmarkedet 
Beskæftigede 65 % 
Arbejdsløse 1 % 
U.f. arbejdsstyrken 33 % 

Procentdelene for var for de tre 
øvrige områder  
Beskæftigede 50 % 
Arbejdsløse 2 % 
U.f. arbejdsstyrken 48 % 

Procentdelene på landsplan er 
Beskæftigede 50 % 
Arbejdsløse 2 % 
U.f. arbejdsstyrken 48 % 

Tabel 4.7.1. Resultater af survey og data vedrørende demografi og socio-økonomi 
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Der er to andre større forskelle mellem landdistrikterne ved Glenstrup Sø og Østerkær Bæk og de 
øvrige tre projektområder. Den ene vedrører kommunikationen via de sociale medier, som synes at 
være mere anvendt i området ved Glenstrup Sø og Østerkær Bæk. Dette kan også skyldes at flere 
her er i beskæftigelse sammenlignet med de tre øvrige områder og derfor anvender denne hurtige og 
enkle kommunikationskanaler. En sådan antagelse vil også forklare, hvorfor en langt større andel 
landboere i de tre projektområder Klim, Nordfjends og Lønborg taler med flere af deres naboer 
sammenlignet med landboerne ved Glenstrup Sø og Østerkær Bæk. En anden forklaring kan være at 
lokalsamfundene i de tre første pilotprojekter ikke i samme grad er funktionstømte og at der derfor 
kan anvende både formelle og uformelle mødesteder til at dele information og viden om, hvad som 
sker og derigennem også møder og interagerer med flere fra lokalsamfundet.  I et sådant lys er ville 
det have været befordrende for fællesskabet og den lokale identitet, hvis projektforslag orienteret 
mod etablering/ styrkelse af lokale mødesteder nævnt i idékataloget Fælles forandring havde lidt en 
bedre skæbne. 
 
4.8  DRIFTSØKONOMI 

Den driftsøkonomiske effekt af jordfordelingen måles ved brug af de fem indikatorer transport, bo-
nitet, markform og markstørrelse, regulering og fleksibilitet. Som udgangspunkt bør målingen base-
res på en beregning af indikatorerne før og efter jordfordelingen og i lighed med de andre fagområ-
der holdes op mod de politiske mål forbundet med den pågældende indikator. 
 
Udfordringen er, at der ikke er direkte politisk fastsatte mål for de driftsøkonomiske indikatorer, 
men for nogle indikatorer er der dog implicit fastsat mål. For eksempel er rentabiliteten i landbruget 
et mål i den europæiske landbrugspolitik, hvor der er i formålet står, at EU yder indkomststøtte for 
at gøre det mere rentabelt at drive landbrug i Europa (Europakommissionen 2022). Derudover er et 
formål med landbrugsstøtten at belønne landmænd for at levere offentlige goder og for at have re-
spekt for miljøet, plantesundheden, dyresundheden og dyrevelfærden. Dette er et signal om og kom-
pensation for, at samfundet stiller krav om produktionsmåden, og at den adskiller sig fra de krav, 
som internationale konkurrenter producerer under. Som konsekvens af dette har samfundet mål, 
som ikke er driftsøkonomisk befordrende for lodsejeren. 
 
Resultatet for de fem indikatorer for driftsøkonomi bliver gennemgået herunder. De manglende po-
litiske mål diskuteres for de indikatorer, hvor det er relevant, og potentielle politiske mål diskuteres. 
 
TRANSPO RT 

Landmænd og samfund har et fælles mål om, at denne afstand skal reduceres, uden at der eksisterer 
en specifik politisk målsætning om det. Når der er tale om jordfordeling og dermed ændringer af 
matrikulære forhold, så er det relevant at analysere afstanden fra ejendommen til matriklen. Det er 
dog ikke altid, at transporten reelt foregår fra ejendommens bygninger til matriklerne. Det vil det fx 
ikke, når arealet er bortforpagtet, da transporten sker fra landmandens udgangspunkt til arealet. Det 
betyder også, at den driftsøkonomiske effekt vedrører landmanden, mens det er lodsejeren, der be-
slutter, om arealerne skal indgå i jordfordelingen, og derfor kan der være forskel på den driftsøko-
nomiske effekt for de to parter. Den mere reelle afstand i forhold til transport er afstanden fra be-
driftens driftsbygninger til marken.  
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For Glenstrup Sø og Østerkær Bæk har jordfordelingen kun medført en beskeden reduktion i afstan-
den til marker i omdrift på 300 m i gennemsnit for 6 ha. For de øvrige jorder i jordfordelingen er 
der ikke ændret mærkbart på afstandene, eller også er jorden ikke i omdrift, og det medfører derfor 
ikke ændret transport. Ændringen er ikke så væsentlig, at den medtages i evalueringen. I øvrigt er 
markerne bortforpagtet, så de medfører heller ikke reelt en ændret transportafstand. 
 
Hvis der skulle indføres en national politik på transport i landbruget, så kunne man indføre nogle 
flere privatøkonomiske incitamenter til at reducere afstande til marker med henblik på at internali-
sere de eksternaliteter, der er ved transport i form af slid på veje, CO2-udledning, og forøget kødan-
nelse. Dette kunne eksempelvis være en differentieret basisindkomststøtte, hvor man opnår højere 
tilskud for marker i omdrift, der er tættest på bedriften. Der vil dog være risiko for, at opdeling af 
bedrifter, så der søges fra flere adresser. Derudover vil det også være et strukturpolitisk virkemid-
del, da store bedrifter alt andet lige har marker længere væk end mindre bedrifter.  
 
BONITET 

Definitionen af indikatoren for bonitet er ændret fra ”dyrkningspotentialet på ejendommens jorder 
baseret på JB-nummer” til udtagning af kulstofrig lavbundsjord fra omdrift.  
Den nationale målsætning er, at lavbundsjord skal tages ud af omdrift og vådlægges for at reducere 
CO2e-emissionen. Det er dog ikke sikkert, at det spiller ind på landmandens driftsøkonomi eller på 
lodsejerens værdi af ejendommen. Men da lodsejeren indgår kontrakt om jordfordeling på frivillige 
vilkår, vil der ikke være en negativ påvirkning.  
 
Effekten af jordfordelingen ved Glenstrup Sø og Østerkær Bæk måles som andelen af lavbundsjord 
i omdrift, som er beliggende inden for markblokke, og som i forbindelse med jordfordelingen tages 
ud af omdrift. Der måles ikke på, om det vådlægges. Totalt set er der godt 300 ha kulstofrig lav-
bundsjord med over 6 % kulstof. Inden for markblokkene er der ca. 200 ha lavbundsjord, hvoraf de 
ca. 115 ha er i omdrift. I forbindelse med jordfordelingsprojektet bliver 21 ha lavbundsjord eksten-
siveret, hvoraf de 1,8 ha er tinglyst ekstensiveret, mens de resterende 19 ha indgår i græsningspro-
jekter – og effekten er således på 18 % af den samlede mængde lavbundsjord i omdrift. Næsten hele 
denne ekstensivering er dog ikke på tinglyste arealer.  
 
MARKFO RM  O G  -STØ R RELSE 

Der er ingen national målsætning for markform og markstørrelse at måle op mod. Særligt dyrknin-
gen af de mindste marker er forbundet med øgede maskin- og arbejdsomkostninger. Både markform 
i form af omkredsen på marken og markstørrelse indgår i indekset anvendt i Johansen m.fl. (2019). 
Indekset kan beregnes som differencen i indeks for alle marker i omdrift før og efter jordfordelin-
gen inden for projektafgrænsningen.  
 
Det vægtede gennemsnitlige markformindeks for marker i omdrift inden for projektafgrænsningen 
er kun påvirket af to ejerskifter. Det ene ejerskifte er i forbindelse med en vindmølleparcel (uden 
om vindmøllen) på ca. 1 ha, som efter jordfordelingen ejes af den samme lodsejer, som ejer jorden 
omkring vindmølleparcellen. Jorden på parcellen var i forvejen forpagtet af landmanden, som nu 
også ejer parcellen. Derfor er der ingen ændring i markform. Den anden mark, som potentielt kan få 
ændret markform og størrelse, er en regulær mark på ca. 19 ha, som potentielt kan lægges sammen 
med en anden regulær mark på ca. 22 ha ejet af den samme landmand, som i øvrigt også forpagtede 
marken i forvejen. Dette ejerskifte har reelt heller ikke flyttet på denne indikator.  
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Det er svært at se en national målsætning om større marker, da markstørrelser og markformer i høj 
grad er givet af de kulturhistoriske rammer. Den nye fælles landbrugspolitik kan måske i nogen 
grad medføre, at markformerne bliver mere regulære, da der er mulighed for at have småbiotoper 
inden for en mark og stadig modtage basisindkomststøtte. Derudover kan kravet om 4 % ikke-pro-
duktive arealer også medføre mere regulære marker, da kiler, hjørner og små marker måske lægges 
om til ikke-produktive arealer.  
 
REG ULE RING 

Den nationale målsætning om regulering er, at der skal være en øget regulering i målrettede områ-
der, og at det skal bidrage til reduceret landbrugsmæssig påvirkning af natur og miljø. Der findes en 
del regulering af landbrugsjord, og som proxy for denne regulering benyttes dyrkningsrestriktioner 
på landbrugsjorden i form af obligatoriske målrettede efterafgrøder, areal i søoplande med skærpede 
fosforlofter og areal med beskyttede naturtyper. Målsætningen fra landmandens perspektiv er at 
have arealer med lavt krav til obligatoriske målrettede efterafgrøder og jord i omdrift uden for om-
råder med skærpede fosforlofter og endelig at have arealer, som ikke er omfattet af beskyttede na-
turtyper. 
 
Arealerne, som er blevet jordfordelt, ligger alle sammen i søopland med skærpede fosforlofter, og 
de ligger desuden alle med samme krav til obligatoriske målrettede efterafgrøder. Der er i alt 41 ha 
beskyttede naturtyper, hvorpå der er tinglyst en ekstensiveringsdeklaration. For én lodsejer, som 
både afgav og modtog jord i forbindelse med jordfordelingen, var en del af den afgivne parcel (1 
ha) beskyttet natur, mens der ikke var beskyttet natur på det modtagne areal. De tinglyste ekstensi-
veringsdeklarationer har udløst en erstatning for lodsejeren, som netop er beregnet efter, at den skal 
dække indtjeningstab og meromkostninger, og derfor vurderes det, at der er sket en ændring i indi-
katoren. 
 
FLEKSI BILITET 

Der er ingen national målsætning for indikatoren fleksibilitet. Indikatoren måler, om jordfordelin-
gen har øget muligheden for at tilpasse bedriften til alternative produktionsformer og alternative 
indtægtskilder, som ikke relaterer sig til landbrugsproduktion. Fleksibilitet er en bred indikator, som 
refererer til, om de naturgivne forhold for området giver dyrkningsmæssige restriktioner. Ændringer 
i den privatøkonomiske værdi af jagt indgår også i denne indikator. Endelig er ændringer i alterna-
tive indtægtskilder foranlediget af jordfordelingen for lodsejere også en del af denne indikator.  
 
I interviewundersøgelsen gennemført i 2022 og omtalt under landdistriktsperspektivet er 51 lods-
ejere spurgt om: ”I hvor høj grad forestiller du dig at ville inddrage nye muligheder for indtægter i 
de kommende 5-10 år, som ikke er relateret til salg af landbrugsprodukter?” Her svarer fire inter-
viewpersoner, at det vil de i høj grad eller i meget høj grad. Spørgsmålet blev stillet umiddelbart ef-
ter et spørgsmål om kendskab til afledte effekter af multifunktionel jordfordeling.  
 
Jordfordelingsprocessen og den afledte ekstensivering af arealer har medført mulighed for, at en 
landmand har fået udvidet sit areal, hvor der udføres pleje af græs og naturarealer. Dette er en posi-
tiv indflydelse på denne indikator.  
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En national målsætning, som ville kunne benyttes som målestok for denne, kunne være mål om at 
øge innovationskapaciteten i landdistrikterne. Det kan enten være som mål for antallet af nystartede 
cvr-numre med arealbaseret produktion fra landdistrikterne.  
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DEL 3 – DE TRE FØRSTE PROJEKTER  
Del 3 beskriver resultater fra de tre første multifunktionelle jordfordelinger under Collective Im-
pact-initiativet. De tre projekter er allerede evalueret og afrapporteret i detaljeret form (Ejrnæs m.fl. 
2019). Nærværende gennemgang har derfor en opsummerende karakter for perioden frem til 2019 
og redegør for de forandringer, der er sket i områderne i perioden 2019 til 2022, og som vurderes at 
have afsæt i processen i forbindelse med de multifunktionelle jordfordelinger. 

5.   KLIM – JAMMERBUGT KOMMUNE  
5.1  FORUDSÆTNINGER OG VISIONER  

Jammerbugt Kommune udpegede projektområdet ved Klim, se evt. også afsnit 3. Forud for jordfor-
delingen havde forskerne påpeget de største potentialer inden for natur, rekreation og landdistriktsud-
vikling med hver en score på 4 ud af 5. De fagspecifikke indikatorer med fuldt potentiale inden for 
natur var lokalisering, størrelse og sammenhæng og genopretning. For rekreation var indikatoren 
med fuldt potentiale adgang til arealer. For landdistriktsudvikling var der størst potentiale for livs-
kvalitet, fællesskab og entreprenørskab. Potentiale i forhold til driftsøkonomi og miljø var ca. 3 ud 
af 5.  
Med det afsæt blev et af de tre områder udvalgt, og kommunen udpegede en projektleder for pro-
cessen. Forskerne deltog i flere møder, hvor lokale deltagere diskuterede ideer og muligheder.  
  
5.2  JORDFORDELINGERNE I KLIM GENBESØGT  

Resultaterne af den multifunktionelle jordfordeling i Jammerbugt Kommune er gengivet i Figur 
7.2.1, der bygger på evalueringen i 2019 (Ejrnæs m.fl. 2019:28-29). Signaturerne i figuren er de 
samme som for de tidligere præsenterede resultater for Glenstrup, dvs. de grønne skraveringer angi-
ver initiativer, der er realiserede (2019), og de blå skraveringer viser selve de jordfordelte arealer.   
 
Området blev som nævnt genbesøgt i 2022, og projektlederne for det oprindelige projektforløb blev 
bedt om at beskrive eventuelle senere initiativer, som de så som konsekvens af jordfordelingspro-
cessen, og ikke mindst den dialog om potentielle forandringer, der blev ført mellem de mange aktø-
rer i lokalområdet. Forskergruppen vurderede efterfølgende de nævnte tiltag i forhold til, om de var 
realiseret medio 2022 (grøn transparent toning), eller om der var tale om potentialer, der (endnu) 
ikke var realiseret (rød transparent toning).    
 
Begge de områder, hvor der er realiseret tiltag siden 2019, hænger tæt sammen med potentialer, 
som jordfordelingsprocessen banede vej for på de respektive arealer. Det drejer sig om:  
 

• Rydning af opvækst og etablering af hegning og græsning på et ca. 30 ha stort areal nord for 
Klim/Klim Bjerg. Arealet var i kommunens eje efter jordfordelingen, men er siden solgt. 
Der er tinglyst ret til at færdes på de afgræssede arealer (areal omkring tidligere beboelse er 
ikke en del af græsningsområdet).  

• Umiddelbart ved siden af ovenstående areal ligger 8 ha, som stadig er i kommunens eje, da 
der ikke har være interesse for køb fra private ejere. På arealerne er en parabelklit ryddet, 
der er etableret udsigtsplatform, shelterplads, trampesti og formidling (se figur 5.2.2). Kom-
munen formoder, at de rekreative strukturer er årsag til at, at der ikke efter tre år er givet et 
acceptabelt bud for køb af arealet.  
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• På et andet areal syd for Klim Klitplantage er der etableret en godt 60 ha sammenhængende 
hegnet dyrefold, og der er sat græssende dyr på arealet for at holde det lysåbent af hensyn til 
bl.a. sommerfugle (Hedepletvinge). Der er etableret formidling om naturplejen langs vejen.  

• Umiddelbart syd for ovenstående areal er en ejendom opkøbt, og her er ejeren ved at etab-
lere mulighed for turister for ”overnatning i ro” tæt på naturen. 

• Lige nord for Fjerritslev er der etableret græsning på et mindre areal (3 ha).     
 
 

 
Figur 5.2.1. Realiserede og ikke-realiserede resultater af jordfordelingsprocessen og den efterfølgende peri-
ode 2019-2022 i Klim.  
 
Foruden de nævnte grønne arealer er der en række røde arealer nær Fjerritslev. Det er arealer, der 
efter 2019 er opkøbt af en af de aktører, der var meget aktiv i jordfordelingsprocessen. Køberen har 
ambitioner om forskellige tiltag bl.a. for at forbedre naturen, men ingen af ideerne er realiseret 
endnu.  
For nogle fagområder vurderes disse ændringer i arealanvendelse/ ejerskab at have effekter. Mens 
det for andre ikke vurderes at have en målbar effekt ud over dem, som allerede er opgjort i 2019 
(Ejrnæs m.fl. 2019). 
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Figur 5.2.2. Eksempel fra parabelklit, der er ryddet for opvækst, og hvor der er etableret forskellige friluftsfa-
ciliteter, herunder udsigtsplatform, formidling, shelter og afmærket sti.  
  
 
5.3  FAGOMRÅDER, HVOR ÆNDRINGER SIDEN 2019 VURDERES AT HAVE EN 

MÅLBAR EFFEKT.  

 
MILJØ  

Projektområdet i Jammerbugt Kommune afvander dels mod Jammerbugten, men også for en stor 
dels vedkommende mod Limfjorden. I udkast til Vandplan 3 er der ikke længere krav om en reduk-
tion af kvælstofbelastningen til Jammerbugten inden 2027. Derimod er der et reduktionskrav for 
kvælstofbelastningen til Løgstør Bredning i Limfjorden på 2347 tons N (ca. 44 %) inden 2027. Mål-
sætningen er at nå målet med en palet af virkemidler såsom EU CAP, vådområder, mini-vådområ-
der, MFO, lavbundsprojekter, skovrejsning og målrettet regulering (Miljøministeriet, 2021).   
 
Inden for projektområdet ligger der også flere nitratfølsomme indvindingsområder, hvor der skal 
sikres mod forureningspåvirkninger fra nitrat og pesticider fra dyrkning (Figur 5.3.1.). Der er i om-
rådet gennemført en ny klassificering af kvælstofretentionen i delområder, som alle har næsten 
samme høje kvælstofretention i hele afvandingsområdet (60-80).  Risikoen for fosfortab er for alle 
transportveje i det nationale fosforkortværk generelt angivet til at være lille (Andersen & Heckrath 
2020). Inden for pilotområdet er der flere vandløb, som afvander mod både Jammerbugten og mod 
Limfjorden, der alle ser ud til at være i en dårlig økologisk tilstand (Figur 5.3.1.).   
 
 
 



Afsluttende rapport - Fire pilotprojekter for Multifunktionel jordfordeling 2015-2022 

 47 

 
 

Figur 5.3.1. Oversigt over vandløb med deres økologiske status og nitratfølsomme indvindingsområder i om-
rådet ved Jammerbugt. Data hjemtaget fra Miljøportalen (november 2022).  
 
 
I den endelige rapportering af de opnåede effekter af jordfordelingen i projektområdet er der foreta-
get en ny vurdering af potentialet for de enkelte miljøindikatorer ud fra nye nationale måltal og 
kortværk.   
  
 
I projektområdet er der handlet en del arealer, men kun et areal på ca. 4,3 ha har fået omlagt areal-
anvendelsen fra at være i omdrift til at være et areal uden gødskning og sprøjtning med ekstensiv 
græsning. Effekten af jordfordelingen for miljøindikatoren for kvælstoftab er ud fra en beregnet 
kvælstofudvaskning i før- og efter-situationen, samt den resulterende udledning til Limfjorden, be-
regnet til at have en lille effekt (0,4 kg N/ha), når der sammenholdes med målet i Vandplan 3 (7,1 
kg N/ha).  
For de andre miljøindikatorer er der ikke siden jordfordelingen opnået ekstra nye effekter i forhold 
til de opstillede potentialer. Gennemførelse af jordfordelingen i Jammerbugt Kommune har for alle 
miljøindikatorerne kun ført til små forbedringer, men dette var ud fra et potentiale, som også for 
miljø var ret begrænset (Figur 5.3.2.).   
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Figur 5.3.2. Potentialet og resultatet af de samlede opnåede miljøeffekter i Jammerbugt Kommunes projekt-
område som følge af jordfordelingen.  
 
NATUR 

Baseline-DNI for Klim-området ligger højt på 5,74, hvilket er noget højere end Jammerbugt Kom-
munes gennemsnit på 3,7 (www.naturindikator.dk). Klim-området er nogenlunde ligeligt delt mel-
lem dyrkede marker, plantager og naturbeskyttede heder. Når det alligevel ikke scorer under 6 po-
int, skyldes det, at naturlige processer som sandflugt, naturlig hydrologi og græsning er fraværende 
i klithederne, og både marker og skove er dyrkede med produktion for øje. 
 
Det nationale 30 % scenarie for Danmark indebærer meget store udlæg af beskyttet og strengt be-
skyttet natur, især i klithederne og plantagerne. De betydende ændringer i dette scenarie vil omfatte 
udtagning af landbrugsjorder, udlæg af urørt skov, genopretning af græsning, naturlig hydrologi og 
sandflugt. DNI-scoren for det nationale 30 %-scenarie er beregnet til 26,88, altså en 368 % for-
øgelse af scoren for projektområdet. 
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Tabel 5.3.1. Beregnede værdier for til-
stand, beskyttelse, naturlige processer og 
DNI for henholdsvis baseline, nationalt 30 
% scenarie og den aktuelle jordfordeling i 
området.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

Natureffekter for Klim-området 
Baseline DNI 5.74 
Baseline Tilstand 38.66 
Baseline Beskyttelse 32.83 
Baseline Proces 8.94 
30 % scenarie DNI 26.88 
30 % scenarie Tilstand 43.1 
30 % scenarie Beskyttelse 57.05 
30 % scenarie Proces 46.05 
Jordfordeling DNI 5.79 
Jordfordeling Tilstand 38.66 
Jordfordeling Beskyttelse 32.86 
Jordfordeling Proces 9.06 

Figur 5.3.3. Tre evaluerede scenarier for natureffekter i 
projektetomårdet i Klim (rød outline). Øverst: Baseline uden 
jordfordeling. Midt for: Arealer med natureffekter som følge af 
ændret arealanvendelse i jordfordelingsprojektet (røde flader). 
Nederst: Arealer, som foreslåes udtaget til beskyttet og strengt 
beskyttet natur i et nationalt fremtidsscenarie med 30 % beskyttet 
natur i Danmark (Ejrnæs m.fl. 2022). 
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Jordfordelingsprojektet medvirker til at hæve DNI-scoren for projektområdet med 1 % til 5,79. Som 
man kan se, fokuserer ændringerne i jordfordelingsprojektets naturindsatser på ganske små områ-
der, hvor der er iværksat naturplejeprojekter, mens potentialerne for store sammenhængende natur-
områder i det nationale scenarie ikke er realiseret. Dette ville have krævet en interesse hos private 
lodsejere og jagtkonsortier, som i dag ejer de åbne klitlandskaber, og Naturstyrelsen, som forvalter 
nåletræsplantagerne for staten. 
 
REK REATION  

De rekreative resultater af den multifunktionelle jordfordeling i Klim blev vurderet i forholdsvis be-
grænset omfang i 2019 i sammenligning med de ambitioner, der var blevet formuleret i procespla-
nen for det relativt store projektområde (99 km2).  Til gengæld viser genbesøget i området, at de po-
tentialer, som jordfordelingen banede vej for, er blevet indfriet siden evalueringen. Jordfordelingen 
tilvejebragte mulighed for at rydde bevoksningen fra arealer med en af de for området karakteri-
stiske parabelklitter ved Fårdam Sande samt for at etablere sti og faciliteter for friluftslivet. En del 
af området afgræsses, men der er adgang til området via stente.   
 
Fårdam Sande udgør et fint lille besøgsområde med formidling af naturen og parabelklittens dan-
nelse. Der er parkeringsareal, afmærket sti, udsigtsplatform og shelterplads. Samtidig ligger områ-
det tæt op ad Klim Bjerg med andre typer oplevelsesmuligheder og terræn.   
 
 
 

 Figur 5.3.4. Formidling ved Fårdam Sande.  
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Fårdam Sande ligger samtidig tæt på ”Vestkystruten”/national cykelrute nr. 1. Thisted og Jammer-
bugt kommuners ”Kystsporet”, der formidles til både vandring og cykling, passerer lige forbi områ-
det. Lejrpladsen med shelter er således en fin base for turister på cykel eller vandretur. For lokalom-
rådets beboere vil området sandsynligvis få meget begrænset betydning for hverdagens friluftsliv, 
da afstanden er for stor, og der findes alternative nærmere liggende rekreative muligheder for de fle-
ste lokale beboere. Men for udflugten eller den lidt længere tur i weekenden vil området sandsynlig-
vis have værdi.  
 

 Figur 5.3.5. Shelteret ved Fårdam Sande. Se også udsigtsplatformen i Figur 5.2.2. 
 
 
Der er etableret formidling af områdets naturværdier flere steder end ved Fårdam Sande. Det gælder 
bl.a. ved området, hvor naturpleje blev sikret ved tinglysning, og hvor hegning og græsning siden er 
etableret. Selvom der p.t. ikke er adgang til arealet gennem dyrehegnene, så udgør det et potentielt 
nyt areal med adgang, i takt med at området får naturkarakter (jf. Naturbeskyttelsesloven) – forudsat 
at der etableres adgang gennem hegn.   
 
Samlet set er der i Klim-området ikke noget, der for alvor ændrer den oprindelige vurdering af de 
rekreative effekter. Til gengæld kan man konkludere, at kommunen har være succesfuld i forhold til 
at udfolde de muligheder, som jordfordelingsprocessen tilvejebragte grundlaget for. Processen blev 
katalysator for, at der kom fokus på og blev fundet finansiering til etablering af de fine nye rekrea-
tive muligheder ved Fårdam Sande og formidling af oplevelsesmulighederne i området.   
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6.  NORDFJENDS – SKIVE KOMMUNE  
  
6.1  FORUDSÆTNINGER OG VISIONER  

Nordfjends blev udvalgt som projektområde baseret på en høj vurdering af potentialerne på måle-
punkterne for landdistriktsudvikling, rekreation og miljø (alle omkring 4 ud af 5), mens de lå lavere 
for natur og driftsøkonomi (ca. 3 ud af 5). Men det spillede også ind i udvælgelsen, at der i Nord-
fjends i udgangspunktet var et stort potentiale for at opnå multifunktionelle gevinster ved jordforde-
lingen, da området havde en meget aktiv borgerforening i Hald by. Desuden var der i Nordfjends 
tidligere blevet gennemført et større forskningsprojekt under” Fremtidens Landskaber 2013-2017” 
med flere dialogmøder og et forslag til landskabsstrategi for områdets udvikling (Kristensen & 
Primdahl 2017**).   
 
Forskergruppen i Collective Impact deltog i flere lokale møder arrangeret af Skive Kommune, hvor 
potentialerne i området blev opsummeret for hvert fagfelt. Desuden blev der ved et møde gennem-
ført en analyse af synergi og konflikter mellem fagområder ved anvendelse af et særligt udviklet 
kortspil, som var tænkt anvendt som inspirationsgrundlag i idefasen for lokale multifunktionelle 
jordfordelinger. Dette værktøj fik dog ikke videre indflydelse på selve projektet i Nordfjends, men 
blev snarere grundlag for videreudvikling af vurderingsmetoder (Johansen m.fl. 2018 & 2020).  
 
  
6.2  JORDFORDELINGERNE I NORDFJENDS GENBESØGT  

Resultaterne af den oprindelige jordfordeling er gengivet i Figur 6.2.1. Figuren afspejler også, at 
projektlederen af jordfordelingen frem til 2019 har tilføjet senere initiativer, som forskergruppen 
har vurderet realiseringen af.  
 
Resultatet af jordfordelingsprocessen i 2019 omfattede både de blåskraverede jordfordelte arealer 
og nogle grønskraverede arealer samt grønne stiplede linjer, der illustrerer realiserede tiltag. Der er 
desuden to brunskraverede arealer. Det er arealer, hvor der i 2019 var indgået en aftale om, at der 
kunne etableres en stiforbindelse på arealet, uden at den var endeligt etableret.    
 
I perioden 2019-2022 blev mange af de muligheder realiseret, som lå bag jordfordelingen og de af-
taler, der blev indgået i forbindelse med jordfordelingen. Der er særligt sket mange ting i området 
omkring borgerhuset i Hald. Figur 6.2.2 har zoomet ind på Hald-området, så det er lettere at se 
nogle af de forandringer i 2019-21, der er kommenteret på nedenfor:  
 

• Den såkaldte Hald Folkeskov inkl. hundeskov er blevet plantet på arealet op til den nord-
vestlige del af Hald. Ved jordfordelingen opkøbte kommunen arealet netop med henblik på 
skovrejsning. Der er lavet stier mv., og det har været en folkelig begivenhed, hvor borgere 
og skoleelever har indgået i plantningen.  

• Op til folkeskoven er der udlagt fire byggegrunde, hvoraf dog kun den ene er bebygget 
endnu.   
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• Jordfordelingen gav borgerforeningen mulighed for at købe et areal omkring det tidligere 
forsamlingshus, der blev revet ned til fordel for et nybygget borgerhus. Arealerne gav mu-
lighed for ny legeplads og stiforbindelser op til udsigtspunkter mod syd og mod Ørslevklo-
ster mod øst.  

• Inspireret af processen i borgerhuset har borgerforeningen opkøbt en faldefærdig ejendom 
med henblik på nedrivning og etablering af parkeringsmulighed mv. på kort sigt, men evt. 
ældreboliger på længere sigt.  

• Den såkaldte borgmesterrute er blevet etableret og afmærket siden jordfordelingen. Dette vil 
sige, at stiforbindelserne vest for Hald er en sammenhængende rundtur (lysegrøn transparent 
linje), og de brune skraveringer fra 2019 er således blevet realiseret. Det er dog ikke lykke-
des at identificere stiforbindelse mod syd (se rød linje i Figur 6.2.2). Til gengæld er der i det 
brunskraverede areal blevet reetableret en mindre sø.  

• Mod vest ved Højslev er der blevet sammenhængende græsning af et større område etable-
ret, se Figur 6.2.2 og Figur 6.2.3.   

•  
 

  
Figur 8.2.1. Realiserede og ikke-realiserede resultater af jordfordelingsprocessen og den efterfølgende peri-
ode 2019-2022 i Nordfjends.  
 

•  
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Figur 6.2.2. Realiserede og ikke-realiserede resultater af jordfordelingsprocessen og den efterfølgende peri-
ode 2019-2022 i området omkring Hald. Se også figur 6.1 for stednavne.  
  
 
  

  
Figur 6.2.3. Det større område med sammenhængende græsning, der er etableret i Bruddal Bakker.  
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Ud over de allerede nævnte initiativer, der ikke er realiserede, ses der to punkter markeret med rød 
transparent farve i Hald Folkeskov. Det drejer sig om ønsker om udstykning af skovgrunde til boli-
ger og anlæg af seniorboliger syd for skoven. Boligerne kunne ikke tillades, og grunden for potenti-
elle seniorboliger viste sig at være forurenet.   
 
For nogle fagområder vurderes disse ændringer i arealanvendelse/ ejerskab at have effekter. Mens 
det for andre ikke vurderes at have en målbar effekt ud over de som allerede er opgjort i 2019 (Ejr-
næs m. fl. 2019). 
 
  
6.3  FAGOMRÅDER, HVOR ÆNDRINGER SIDEN 2019 VURDERES AT HAVE EN 

MÅLBAR EFFEKT.  

MILJØ 

Beskrivelse af projektområdet og dets potentialer for miljøet 
Projektområdet omkring Nordfjends i Skive Kommune afvander mod henholdsvis Lovns Bredning 
og Skive Fjord. Begge har i Vandplan 3 en målsætning omkring en samlet reduktion af kvælstofbe-
lastningen på 740 tons N ud af en basline-belastning på 1531 tons N inden 2027 (Miljøministeriet 
2021). Målsætningen er at nå målet med en palet af virkemidler såsom CAP, vådområder, mini-våd-
områder, lavbundsprojekter, skovrejsning og målrettet regulering (Miljøministeriet 2021).  
 
 

 
Figur 6.3.1. Oversigt over nitratfølsomme indvindingsområder og vandløbenes status i området i Nord-
fjends. Data hjemtaget fra Miljøportalen november 2022. 
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Inden for projektområdet ligger der også nitratfølsomme indvindingsområder og regionale grund-
vandsforekomster, som skal sikres mod forureningspåvirkninger fra nitrat og pesticider fra dyrk-
ning. Der er i området klassificeret delområder med næsten samme høje kvælstofretention (60-80 
%). Risikoen for fosfortab ved især erosion er i det nationale fosfortabs kortmateriale kortlagt til at 
være relativt høj. Inden for pilotområdet er der flere vandløb, blandt andet Hald Bæk, som i vand-
plansammenhæng er kortlagt til samlet at have dårlig økologisk kvalitet (Figur 6.3.1.). Tilsvarende 
har den sydlige, øvre del af Kratbæk i moderat økologisk tilstand (Figur 6.3.1.). 
 
I den indledende projektfase er de enkelte miljøindikatorer blevet bedømt for projektområdet ift., 
hvilke muligheder der var for at løfte miljøpåvirkninger og miljøtilstanden ud fra gældende status 
for områdets vandområder. Denne ekspertvurdering er blevet opdateret i 2022 på baggrund af nye 
nationale oplysninger om fx kvælstofudvaskning og kvælstoftab, kvælstofretention, fosfortab, ud-
pegning af nitratfølsomme indvindingsområder og vandområdernes økologiske tilstand (Figur 
6.3.1.).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6.3.2 Opland til målestationen i Hald Bæk med æn-
dring i arealanvendelse fra 2016 til 2021 og foto af nyplan-
tet skov i det bakkede landskab. 
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I projektområdet er der handlet en del arealer som resultat af jordfordelingen. Jordfordelingen har 
resulteret i, at der for et samlet areal på ca. 13 ha er sket ændringer i arealanvendelsen fra nuvæ-
rende omdriftsarealer til naturarealer, stier, haver, vådområder og ny skov. Effekten af jordfordelin-
gen for kvælstoftab til overfladevand er beregnet ud fra en modelleret kvælstofudvaskning i før- og 
efter-situationen. Den resulterende effekt i forhold til kvælstoftab til Limfjorden fra projektområdet 
er vurderet til at være moderat, når der sammenholdes med det oprindeligt bedømte miljømål. Sam-
menlignes den opnåede effekt for udledningen til Limfjorden med Vandplan 3-målene 2027 (7,9 kg 
N/ha), er der dog kun opnået en mindre modelberegnet effekt af jordfordelingen i projektområdet 
for tilførsel af kvælstof til Skive Fjord og Lovns Bredning (0,19 kg N/ha).  
 
En national målestation i Hald Bæk blev oprettet i 2016 i forbindelse med jordfordelingen, og data 
herfra kan belyse, om der er sket ændringer i kvælstof- og fosfortabet som følge af skovrejsningen 
af det ca. 9 ha store areal øst for Hald by, som før 2020 var dyrket som omdriftsareal (Figur 6.3.2.). 
Oplandet til målestationen er på ca. 157 ha. 
 
 

 
Figur 6.3.3. Målte koncentrationer af kvælstoffraktioner i Hald Bæk i perioden 2017-2022. 
 
 
Da træplantningen skete i foråret 2020, var der frem til og med måleåret 2022 kun et kort tidsrum til 
at måle den fulde effekt af skovrejsningen på koncentrationen af kvælstof og fosfor i Hald Bæk (Fi-
gur 6.3.3 og Figur 6.3.4). Det skyldes, at overskudsnedbøren, som falder på området, forsinkes, ved 
at en del nedsiver til grundvandet, og her skal vandet sive gennem de lokale grundvandsmagasiner, 
før det sammen med næringsstoffer når frem til vandløbet. Der kan derfor endnu ikke konstateres 
ændringer i de målte koncentrationer af kvælstof i perioden efter skovrejsningen sammenlignet med 
perioden før skovrejsningen, heller ikke når der sammenlignes med målinger i vandløb beliggende 
tæt ved Nordfjends-området. Dog må der forventes at ske et fald i kvælstofkoncentrationen i Hald 
Bæk i de kommende år, da det skovrejste areal udgør ca. 10 % af det dyrkede opland til målestatio-
nen i Hald Bæk. 
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Figur 6.3.4. Målte koncentrationer af fosforfraktioner i Hald Bæk i perioden 2017-2022. 
 
 
I forhold til sikring af grundvand mod forurening med nitrat og pesticider er der opnået en moderat 
effekt, da sprøjtning nu undlades på de udtagne ca. 9 ha arealer, der ændrer status fra marker i om-
drift til at være skov ved Hald by, samt braklægning af ca. 3 ha dyrket tidligere omdriftsareal om-
kring Bruddal Bakker. Begge de udtagne arealer fra landbrugsproduktion ligger oven over eller i tæt 
forbindelse med et nitratfølsomt indvindingsområde.  
 
 

 

 
Figur 6.3.5. Det etablerede vådområde i Nordfjends i Kratholm Bæk-oplandet med orthofotos fra 2016 og 
2021 øverst og fotos fra efteråret 2022 (nederst). 
 

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6

20
17

01
04

20
17

02
21

20
17

04
07

20
17

06
27

20
17

09
26

20
17

11
15

20
18

01
23

20
18

03
01

20
18

04
18

20
18

07
16

20
18

09
26

20
18

11
22

20
19

01
07

20
19

02
28

20
19

04
09

20
19

07
16

20
19

10
03

20
19

11
14

20
20

01
08

20
20

02
20

20
20

04
02

20
20

06
11

20
20

09
04

20
20

10
30

20
20

12
07

20
21

02
02

20
21

03
18

20
21

05
31

20
21

08
24

20
21

10
25

20
21

12
15

20
22

01
31

20
22

03
16

Ko
nc

en
tr

at
io

n 
af

 fo
sf

or
 (m

g 
P/

l)

Dato for prøvetagning

Total Fosfor Fosfat P



Afsluttende rapport - Fire pilotprojekter for Multifunktionel jordfordeling 2015-2022 

 59 

 
 
I forhold til kollektive virkemidler er der sket en vådlægning af et mindre vådområde på ca. ½ hek-
tar i oplandet til Kratbæk (Figur 6.3.5.). Vådområdet vil medvirke til at reducere kvælstoftilførslen 
til Skive Fjord i størrelsesordenen 50-75 kg N pr. år. Dette bedømmes til at være en lille effekt. 
 
Gennemførelse af jordfordelingen i Skive Kommune i 2017-2018 og i den efterfølgende tre års-pe-
riode frem til 2022 har for de fem miljøindikatorer samlet set opnået moderate effekter af selve 
jordfordelingen frem til 2017 og i perioden herefter (2017-2022) (Figur 6.3.6.).  
 
 

 
Figur 6.3.6. Samlet vurdering af potentialet for inddragelse af miljøløsninger i projektområdet i Skive Kom-
mune ved Nordfjends ud fra de fem indikatorer samt de samlede opnåede miljøeffekter af jordfordelingen 
frem til 2022. 
 
 
 NAT UR 

Baseline-DNI for Nordfjends-området ligger ganske lavt på 1,08, hvilket er lidt lavere end Skive 
Kommunes gennemsnit på 1,7. Nordfjends er overvejende et kulturlandskab med dyrkede marker 
og uden større områder med skove, søer eller beskyttet natur. 
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Tabel 6.3.1. Beregnede værdier for tilstand, be-
skyttelse, naturlige processer og DNI for hen-
holdsvis baseline, nationalt 30 % scenarie og den 
aktuelle jordfordeling i området.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Natureffekter for Nordfjends 
Baseline DNI 1.08 
Baseline Tilstand 6.98 
Baseline Beskyttelse 9.36 
Baseline Proces 2.81 
30 % scenarie DNI 1.57 
30 % scenarie Tilstand 7.65 
30 % scenarie Beskyttelse 13.36 
30 % scenarie Proces 5.21 
Jordfordeling DNI 1.11 
Jordfordeling Tilstand 7.00 
Jordfordeling Beskyttelse 9.63 
Jordfordeling Proces 2.95 

Figur 6.3.7. Tre evaluerede scenarier for 
natureffekter i Nordfjends-projektområdet (rød 
outline). Øverst: Baseline uden jordfordeling. Midt 
for: Arealer med natureffekter som følge af ændret 
arealanvendelse i jordfordelingsprojektet (røde 
flader). Nederst: Arealer, som foreslåes udtaget til 
beskyttet og strengt beskyttet natur i et nationalt 
fremtidsscenarie med 30 % beskyttet natur i 
Danmark (Ejrnæs m.fl. 2022). 
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Det nationale 30 % scenarie for Danmark indebærer udlæg af beskyttet natur, især langs Limfjords-
kysten, men også i mindre naturområder langs vandløb og i kuperet terræn. De betydende ændringer 
i dette scenarie vil omfatte udtagning af landbrugsjorder, genopretning af græsning og naturlig hy-
drologi og ekstensivering af skovdriften i de omfattede skove.  
 
 
DNI-scoren for det nationale 30 % scenarie er beregnet til 1,57, altså en 45 % forøgelse af scoren 
for projektområdet. Når forøgelsen af DNI ikke er større, skyldes det, at den nationale udpegning 
ikke prioriterer at reservere arealer til strengt beskyttet natur inden for projektområdet. Jordforde-
lingsprojektet medvirker til at hæve DNI-scoren for projektområdet med 3 % til 1,11. Som man kan 
se, fokuserer ændringerne i jordfordelingsprojektets naturindsatser på et område ved Bruddal Høje, 
som også er en del af det nationale scenarie, samt et skovrejsningsområde ved Hald, som ikke ind-
går i det nationale scenarie. Når DNI-scoren kun stiger med 3 % under jordfordelingen, skyldes det, 
at det areal, som har fået en bedre tilstand, beskyttelse og genopretning, er langt mindre end i det 
nationale 30 % scenarie, hvor særligt Limfjordskysten med omgivende strandenge og marginale 
landbrugsjorder antages at få en bedre beskyttelse og naturforvaltning.   
 
 
 
 
REK REATION  

Nordfjends var det af de tre jordfordelingsområder, der ved evalueringen i 2019 havde indfriet flest 
af de rekreative potentialer. Det omfattede særligt, at der blev skabt ny adgang til arealer og en 
række nye stiforløb, hvor eksisterende markveje blev kombineret med ny adgang og rundtursmulig-
hed. Netop muligheden for at færdes langs stier i landskabet havde stået højt på ønskelisten i den 
landskabsstrategi, der var blevet udarbejdet i lokalområdet, før jordfordelingsprojektet gik i gang. 
Det skulle udbygge de allerede afmærkede stiforløb i området.  
 
 
 
Jordfordelingsprocessen sikrede et område til Hald Folkeskov (Kommunalt opkøb af jord), rund-
tursmulighed vest for Hald ad den såkaldte borgmesterrute og nye stier mellem Hald og Ørslevklo-
ster. Både skoven og de nye stiforbindelser ligger let tilgængeligt for beboerne i Hald og Ørslevklo-
ster. Formidling af mulighederne finder man omkring det helt nye Hald Borgerhus, hvor jordforde-
lingen endvidere gav mulighed for anlæg af både gode parkeringsforhold og en stor legeplads med 
madpakkehus (se Figur 6.3.8).  
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Figur 6.3.8. Formidling af stier på infotavle ved Hald Borgerhus. Den grønne rute vest for Hald er etableret 
efter jordfordelingen.  
 
 
Siden jordfordelingen er der gennemført en række tiltag, der har bygget oven på de potentialer, som 
jordfordelingen grundlagde. Det er bl.a. muliggjort af en meget aktiv borgerforening. Foruden bor-
gerhuset med legeplads udgør Hald Folkeskov en ny attraktion for lokalområdet, selvom skoven er 
på et tidligt stadium. Stier og hundeskov gør den attraktiv for lokalområdet (se Figur 6.3.9).  
 
 

  
Figur 6.3.9. Hald Folkeskov er blandt andet plantet af skolebørn og lokale. Der er anlagt stier og hundeskov, 
så området har rekreativ værdi. Der går imidlertid tid, inden området får skovpræg. 
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Syd for Hald Borgerhus gav jordfordelingen mulighed for nye stier. Langs stierne er der sat bænke 
og små træskulpturer op flere steder. Stierne rækker længere ud i landskabet end oprindeligt mulig-
gjort. Det er således muligt at komme op til et udsigtspunkt. Borgerforeningen vedligeholder stierne 
og har bl.a. rejst penge til en, således at arbejdet er mere overkommeligt.  
 

  
Figur 6.3.10. Sti mellem Hald og Ørslevkloster.  
 
 
 
Samlet set har jordfordelingen skabt et grundlag for stor videre aktivitet og realisering af mange re-
kreative tiltag. Dog er det værd at fremhæve, at udgangspunktet med en forudgående dialog og et 
meget aktivt lokalsamfund – inkl. Kommunalt opkøb af jord til folkeskoven – har været en vigtig 
forudsætning for de opnåede resultater både under og efter jordfordelingen.  

 
 
7. LØNBORG – RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE  
 
 
  
7.1  FORUDSÆTNINGER OG VISIONER  

Lønborg blev udvalgt som det tredje område blandt de fem kandidater, hvis indledende plan for 
gennemførelsen af multifunktionel jordfordeling var blevet vurderet på målepunkterne af forsker-
gruppen. Lønborg adskilte sig en smule fra de øvrige områder ved at være mindre og i overvejende 
grad karakteriseret ved selve Lønborg Hede. Potentialerne blev her vurderet højest for målepunk-
terne rekreation og natur (over 4 ud af 5) og lidt lavere for miljø og landdistriktsudvikling. Drifts-
økonomi lå lavest (ca. 3 ud af 5). Processen omfattede bl.a. borgermøder, som forskergruppe deltog 
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i. Den blev dog også karakteriseret ved, at kommunalbestyrelsen satte begrænsninger for omfanget 
af jordfordelingen, som ville medføre reduktion af landbrugsarealet.   
  
 
7.2  JORDFORDELINGEN I LØNBORG GENBESØGT  

Genbesøget i Lønborg-området viser meget sparsomme ændringer siden 2019, hvor resultaterne i 
forvejen også var meget begrænsede. Græsning på tidligere landbrugsarealer er gennemført på den 
matrikel, der indgik i jordfordelingen. Det drejer sig om arealet centralt på Lønborg Hede. Det po-
tentielle vådområde, der blev diskuteret, men ikke realiseret i 2019, er stadig potentielt. Naturstyrel-
sen har købt dele af arealet, men der er stadig langt til en eventuel mulighed for at realisere et sam-
menhængende projekt.  
 
 
For nogle fagområder vurderes disse ændringer i arealanvendelse/ ejerskab at have effekter. Mens 
det for andre ikke vurderes at have en målbar effekt ud over dem som allerede er opgjort i 2019 
(Ejrnæs m. fl. 2019). 
  

  
Figur 7.2.1. Realiserede og ikke-realiserede resultater af jordfordelingsprocessen og den efterfølgende peri-
ode 2019-2022 i Lønborg.  
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7.3  FAGOMRÅDER, HVOR ÆNDRINGER SIDEN 2019 VURDERES AT HAVE EN 

MÅLBAR EFFEKT.  

 
 
 
MILJØ 

I de nye nationale vandplaner er der sket ændringer i målsætninger og kortgrundlag for området, og 
disse er derfor kortfattet opridset her. Projektområdet omkring Lønborg Hede i Ringkøbing-Skjern 
Kommune afvander mod Ringkøbing Fjord, som i Vandplan 3 har en målsætning omkring en re-
duktion af kvælstofbelastningen til fjorden på 1602 tons N fra en baseline-belastning i 2027 på 4237 
tons N (38 %). Målsætningen er at nå målet med en palet af virkemidler såsom foranstaltninger un-
der EU CAP, vådområder, mini-vådområder, lavbundsprojekter, skovrejsning og målrettet regule-
ring (Miljøministeriet 2021).  
 
Der ligger ingen udpegede nitratfølsomme indvindingsområde i projektområdet, der skal beskyttes 
mod påvirkninger af nitrat og pesticider fra dyrkning (Figur 7.3.1.). Der er i området klassificeret 
delområder med en høj kvælstofretention (> 80 %), og risikoen for fosfortab ved udvaskning og 
erosion er i de nationale modelberegninger af fosfortab fra dyrkede arealet kortlagt til at være meget 
lille (Andersen & Heckrath 2020). Inden for pilotområdet er der et vandløb – Styg Bæk – som i 
Vandplan 3-sammenhæng er kortlagt til at have en dårlig økologisk kvalitet set i forhold til især fi-
skefaunaen (ørredindekset). Her er der også kortlagt et relativt højt sediment- og fosfortab ved 
brinkerosion (Andersen & Heckrath 2020).   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7.3.1. Oversigt over nitratføl-
somme indvindingsområder og 
vandløbenes status i området ved 
Lønborg Hede. Indsat er også måle-
stationen i Styg bæk. Data er hjem-
taget fra Miljøportalen 2022. 
 

 
 
Den vigtigste ændring i projektområdet, hvad miljøet angår, er en marginal ændring i kvælstoftabet 
til Ringkøbing Fjord fra projektområdet på 0,02 kg N/ha i forhold til de målsatte gennemsnitlige 
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krav i Vandplan 3 på 6,8 kg N/ha. Gennemførelse af jordfordelingen i Ringkøbing-Skjern Kom-
mune i Lønborg-projektområdet har samlet set ikke opnået de forventede potentielle effekter for 
miljø (Figur 7.3.2.).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7.3.2. Opnåede miljøeffekter i 
projektområdet i Ringkøbing-Skjern 
ved Lønborg Hede som følge af 
jordfordelingen. 
 

NATUR 

Baseline-DNI for Lønborg-området ligger højt på 9.36, hvilket er meget højere end Ringkøbing-
Skjern Kommunes gennemsnit på 3 (www.naturindikator.dk). Den høje DNI skyldes, at Lønborg i 
stort omfang udgøres af sammenhængende heder og moser med mindre arealer udlagt som dyrkede 
marker og plantager.  
 
 
Det nationale 30 % scenarie for Danmark indebærer et meget stort udlæg af strengt beskyttet natur 
ved Lønborg. De betydende ændringer i dette scenarie vil omfatte udtagning af landbrugsjorder, ud-
læg af urørt skov, genopretning af græsning og genopretning af naturlig hydrologi. DNI-scoren for 
det nationale 30 % scenarie er beregnet til 28,86, altså en 208 % forøgelse af scoren for projektom-
rådet. Jordfordelingsprojektet medvirker til at hæve DNI-scoren for projektområdet med 0,2 % til 
9,38. Jordfordelingsprojektets naturindsatser omfatter et lille areal, hvor en enkelt af de dyrkede 
marker, som strækker sig ind i hedeområdet, er købt af Naturstyrelsen og konverteret til et græs-
ningsareal. 
 
 
 
 
 
 
 



Afsluttende rapport - Fire pilotprojekter for Multifunktionel jordfordeling 2015-2022 

 67 

  

 
Tabel 7.3.1. Beregnede værdier for tilstand, 
be     skyttelse og naturlige processer og DNI 
for henholdsvis baseline, nationalt 30 % sce-
narie og den aktuelle jordfordeling i området.

Natureffekter for Lønborg-området 
Baseline DNI 9.36 
Baseline Tilstand 35.46 
Baseline Beskyttelse 35.22 
Baseline Proces 16.28 
30 % scenarie DNI 28.86 
30 % scenarie Tilstand 33.97 
30 % scenarie Beskyttelse 57.13 
30 % scenarie Proces 53.99 
Jordfordeling DNI 9.38 
Jordfordeling Tilstand 35.6 
Jordfordeling Beskyttelse 35.34 
Jordfordeling Proces 16.28 

Figur 7.3.2. Tre evaluerede scenarier for 
natureffekter i Lønborg-projektområdet (rød 
outline). Øverst: Baseline uden jordfordeling. Midt 
for: Arealer med natureffekter som følge af 
ændret arealanvendelse i jordfordelingsprojektet 
(røde flader). Nederst: Arealer, som foreslåes 

         
      

      



 
REK REATION  

Den eneste rekreative effekt forbundet med jordfordelingsprocessen var reelt, at kend-
skabet til Lønborg Hedes oplevelsesmuligheder steg. Endvidere havde en ret stor del af 
svarpersoner, der besøgte området i 2019, ikke indikeret dette for 2017. I forhold til for-
andringer af arealer og etablering af nye forbindelseslinjer (stier) havde projektet dog 
ingen betydning i 2019.  
 
Der er jf. projektlederen for processen ikke iværksat tiltag siden 2019, der ændrer den 
oprindelige vurdering.    
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DEL 4 KONKLUSIONER OG BETRAGTNINGER.  
                                                                                    
8.  OPSAMLING PÅ DE 6 FAGOMRÅDER 
Opsamlingen er skrevet af de respektive forskere på de 6 fagområder. 
 
8.1  MILJØ 

I de tre ’gamle’ pilotprojekter, hvor jordfordelingen blev afsluttet for ca. 4 år siden, er 
der kun sket mindre forandringer i resultater for miljø, siden den første effektvurdering 
(Ejrnæs et al., 2019). Effektvurderingerne i de tre første pilotområder er blevet gennem-
ført med udgangspunkt i de bedømte potentialer i de tre områder i Ejrnæs et al. (2017), 
med inddragelse af en opdatering af de nye målsætninger for miljø fra det foreliggende 
udkast til Vandplan 3 (Miljøministeriet, 2021).  
 
I Lønborg området i Ringkøbing-Skjern kommune arbejdede man efter den første ef-
fektmåling med at etablere et vådområde langs Styg bæk uden for det oprindeligt udpe-
gede projektområde. Projektet blev dog opgivet pga. modstand i lodsejerkredsen og der 
er ellers ikke sket andre arealændringer i Lønborg området, som har betydning for 
miljø. I Klim området i Jammerbugt kommune er der kun sket marginale forbedringer 
med effekt for miljø, siden den første effektvurdering i 2019. Mest er der sket i Nord-
fjends projektområdet i Skive kommune hvor et ca. 9 ha bynært skovområde er blevet 
tilplantet i 2020, og der er blevet etableret et mindre vådområde (ca. ½ ha) i den øvre 
del af Kravbæk.  
 
I det fjerde pilotprojekt ved Glenstrup Sø og Østerkær Bæk er der som et led af i effekt-
målingen evalueret mod hvad der er opnået af projekter med et miljøindhold fra det lo-
kalt udviklede idekatalog (Mariager Fjord kommune, 2019), samt den nye udviklede 
målemetode, som anvender en målestok med udgangspunkt i de foreliggende politisk 
fastsatte miljømål. Her lige efter jordfordelingens afslutning ved Glenstrup Sø og Øster-
kær Bæk er det lykkedes at få igangsat fire ud af de planlagte otte projekter fra idekata-
loget, som indeholder væsentlige miljøindslag.  
 
De fire projekter giver, når de måles op mod de gældende miljømål i udkast til Vand-
plan 3 kun små, men positive effekter for miljø. Jordfordelingen har dog sikret, at der er 
gennemført eller planlagt flere gode positive eksempler på hvad en multifunktionel jord-
fordeling kan medvirke til at udvikle af ideer, når der tages hensyn til de omstændighe-
der hvorunder jordfordelingen blev gennemført (Corona nedlukningerne), samt de for-
holdsvis begrænsede økonomiske resurser, som har været til rådighed i jordfordelings-
processen til tinglysning af arealforandringer.  
 
Ved Glenstrup Sø og Østerkær Bæk er der opnået fire vigtige nedslag, som alle har små 
til moderate positive effekter for miljø. Det drejer som om et ca. 41 ha stort jordfordelt 
areal mellem Glenstrup by og søen hvor dyrkning skal ophøre, og der er tinglyst en de-
klaration, som sikrer at området bliver til natur og på sigt også med genopretning af na-
turlig hydrologi ved sløjfning af grøfter og genopretning af de to kildebække. Der er 
også planlagt for genåbning af to rørlagte vandløb i to forskellige dele af oplandet i den 
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øvre del af Østerkær bæk og et tilløb til Gettrup bæk (i alt 700 m nye vandløb), der sik-
rer god økologisk tilstand og forbedrede gydemuligheder i vandløb for søørred. Der er i 
forbindelse med jordfordelingen også planlagt en senere tinglysning, der skal sikre at 
der kan skabes naturlig hydrologi på dele af arealet omkring det nye åbne tilløb til Get-
trup bæk. Endelig er der gennemført en større rydning og græsningsaftale omkring et 42 
ha stort område ved Kravdal, hvor der er omlagt jord i omdrift til natur, samt ved ting-
lysning sikret at området bliver til natur med græsning. Desuden er der af andre vigtige 
fremtidige indsatser planlagt en genåbning af den nu rørlagte Sønderkær bæk.   
 
8.2  KLIMA 

Klima blev medtaget som et nyt vigtigt fælleskabsmål i det 4. pilotprojekt ved Glen-
strup Sø og Østerkær Bæk. Der er udviklet 5 indikatorer for klima, som er blevet evalu-
eret mod nationale målsætninger for de tre af indikatorerne, mens der for de to sidste 
ikke findes nationale mål. I det fjerde pilotprojekt ved Glenstrup Sø er der som et led af 
i effektmålingen for klima indikatorer evalueret mod hvad der er opnået af projekter 
med et klimaindhold fra det lokalt udviklede idekatalog (Mariager Fjord kommune, 
2019), samt den nye udviklede målemetode, som anvender en målestok med udgangs-
punkt i de foreliggende politisk fastsatte miljømål hvor det er muligt. Her lige efter jord-
fordelingens afslutning i Glenstrup projektområdet er det lykkedes at få igangsat fire ud 
af de planlagte otte projekter fra idekataloget, som indeholder væsentlige klimaindslag.  
 
De fire projekter giver, når de måles op mod de gældende klimamål ingen (kulstofop-
hobning skove, oversvømmelse - klimatilpasning) eller meget små, men positive effek-
ter for klima (drivhusgasemission fra organiske lavbundsjorde, afvanding – naturlig hy-
drologi, trafik - kørsel mellem marker med landbrugsmaskiner). Processen med jordfor-
delingen har dog sikret, at der er gennemført eller planlagt flere gode positive eksempler 
på hvad en multifunktionel jordfordeling kan medvirke til at udvikle af ideer, når der ta-
ges hensyn til de omstændigheder hvorunder jordfordelingen blev gennemført (Corona 
nedlukningerne), samt de forholdsvis begrænsede økonomiske resurser, som har været 
til rådighed i jordfordelingsprocessen til tinglysning af arealforandringer.  
 
Ved Glenstrup Sø og Østerkær Bæk er der opnået tre vigtige nedslag, som alle har små 
positive effekter for klima hovedsagelig ved at vådlægge organiske lavbundsjorde og 
ophøre med dyrkning (braklægning). Det drejer som om et ca. 41 ha stort jordfordelt 
areal mellem Glenstrup by og søen hvor dyrkning skal ophøre, og der er tinglyst en de-
klaration, som sikrer at området bliver til natur og på sigt også med genopretning af na-
turlig hydrologi ved sløjfning af grøfter og genopretning af de to kildebække. Der er i 
forbindelse med jordfordelingen også planlagt for en senere tinglysning, der skal sikre 
at der kan skabes naturlig hydrologi på dele af arealet omkring det nye åbne tilløb til 
Gettrup bæk hvor der er kortlagt lavbundsjorde med et højt kulstofindhold. Endelig er 
der gennemført en større rydning og græsningsaftale omkring et 42 ha stort område ved 
Kravdal, hvor der er omlagt jord i omdrift til natur, samt ved tinglysning sikret at områ-
det bliver til natur med græsning. Af vigtige fremtidige indsatser, som er blevet planlagt 
i processen med udvikling af idekataloget, er er en genåbning af den nu rørlagte Sønder-
kær bæk, hvor der er kortlagt meget store arealer med organiske lavbundsjorde (> 6 % 
kulstofindhold).   
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8.3  NATUR 

Som det fremgår af kapitel 4.3, 5.3, 6.3, 7.3 er biodiversitetseffekterne af de fire jordfor-
delingsprojekter beskedne. Vi har målt effekterne ved hjælp af metoden i den nationale 
naturindikatorkortlægning, som lægger vægt på den geografiske prioritering af indsat-
sen, den rumlige størrelse af indsatsen, den forøgede naturbeskyttelse og den opnåede 
naturgenopretning. Om en effekt opleves som stor eller lille afhænger jo af ambitio-
nerne med projektet, i dette tilfælde jordfordelingen. Da Collective Impact ikke har op-
stillet nogle konkrete mål for jordfordelingen, har vi i stedet måtte kigge efter andre 
mål, og her er valget faldet på målet om at beskytte 30 % af landarealet, heraf 10 % som 
strengt beskyttet natur. Der er gennemført en national analyse, som prioriterer, hvilke 
arealer som nationalt vil give mest mening at beskytte i fremtiden, og vi har brug denne 
analyse som afsæt for at opstille et langsigtet mål for de fire områder. Som man kan se 
af figurer og tabeller, er der stor forskel på hvor mange arealer, som egner sig til at 
indgå i et nationalt naturnetværk på 30 % i de fire områder. Flest arealer udpeges i Klim 
og Lønborg områderne, hvor der allerede i dag er den største koncentration af værdi-
fulde naturområder og færrest dyrkede marker. Målsætningerne i det nationale scenarie 
er lavest i Nordfjends, som er et mere typiske dansk kulturlandskab med stor overvægt 
af dyrkede marker. 
 
Den største procentuelle forøgelse af DNI-scoren er sket ved Glenstrup Sø og Østerkær 
Bæk, hvor scoren er hævet med 7 % efterfulgt af Nordfjends, hvor scoren er øget med 3 
%. Disse tal skal sammenlignes med det nationale scenarie, som ville have øget DNI-
scorerne med henholdsvis 126 % og 45 %. De mindste procentuelle forøgelser er sket i 
Klim og Lønborgområdet med 1 % og 0,2 %, hvilket er milevidt fra det nationale scena-
rie, som netop i disse områder lægger op til en forøget naturbeskyttelse sammenlignet 
med i dag. 
 
Der kan være mange grunde til at det ikke er lykkedes at få større biodiversitetseffekt af 
jordfordelingerne, men jeg vil pege på to hovedårsager, som dels kan substantiveres 
med konkrete iagttagelser og data fra projektet og dels understøttes af erfaringer med 
naturbeskyttelse og naturforvaltning andre steder i Danmark og verden. 
 
Den første årsag er at naturbeskyttelse og naturforvaltning næsten altid indebærer en of-
feromkostning, fordi de implicerede arealer falder i værdi, når de overgår fra intensiv 
landbrugs- og skovbrugsproduktion til ekstensivering eller naturgenopretning med varig 
beskyttelse. Disse omkostninger skal nogen være klar til at betale. Der findes enkeltstå-
ende eksempler på at velhavende jordejere har prioriteret at investere i ambitiøs naturbe-
skyttelse i Danmark, men for langt hovedparten af danske lodsejere er ekstensivering 
normalt afhængig af økonomisk erstatning for jordens værditab. I de fire projekter har 
udgangspunktet været en relativt lille pulje af penge til at betale for værditabet på jorden 
og fremdrift har derfor været afhængig af kommunernes evne og held til at rejse supple-
rende midler fra fonde og statslige eller europæiske støtteordninger. 
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Den anden årsag er fraværet af stærke politiske målsætninger for biodiversiteten. Der 
findes målsætninger i Natura2000-planerne for de knapt 10 % af landarealet, som er ud-
peget, men for resten af landet er der reelt ikke nogle konkrete mål om at sikre plads til 
beskyttet natur. EU har et mål om at sikre 30 % beskyttet natur inden for EU, og heraf 
10 % strengt beskyttet natur. Fire af folketingets partier har stillet et krav om en natur-
lov med bindende arealmål, men en sådan er endnu ikke besluttet. Til sammenligning 
findes der nationale mål om at reducere belastningen af vandmiljøet med kvælstof og 
fosfor, og der er nationale mål om at reducere belastningen af klimaet med CO2 og an-
dre klimagasser. Begge disse mål har implikationer for hvordan vi anvender landarealet, 
eksempelvis er der planer om udtagning af 100.000 ha kulstofrige lavbundsjorder, lige-
som udtagning af dyrkningsjord og etablering af vådområdeprojekter og mini-vådområ-
der er værktøjer, som bringes i spil for at nå reduktionsmålene for næringsstoffer til 
søer, fjorde og havområder. 
 
Nationale mål vil ofte forplante sig ud i forvaltningen, herunder også kommunerne, som 
typiske vil blive involveret i opfyldelsen af de nationale mål. Kommunerne kan også 
opstille deres egne kommunale politiske mål, som kan spille ind på ambitionsniveauet 
for jordfordelingsprojekterne, men visionsarbejdet i forbindelse med de fire jordforde-
lingsprojekter har mere haft karakter af ønskelister end af konkrete, formulerede mål (fx 
Mariagerfjord Kommune 2019).  
 
Realdania har samlet en række af de mest centrale aktører i brugen af det danske land-
skab under overskriften Collective Impact (www.collectiveimpact.dk). Konceptet byg-
ger på en fælles dagsorden med konkrete mål, fælles målemetoder, forpligtende aktivi-
teter, hyppig og åben kommunikation og et fælles sekretariat. Med collective impact har 
man lagt grunden til en fælles forståelse af udfordringer og veje frem, men man kunne 
måske være kommet længere, hvis man havde turdet formulere fælles mål for jordforde-
lingsprojekterne. For naturen kunne relevante mål have bestået i opstillingen af mål om 
hvor store arealer, som skulle løftes fra nuværende beskyttelsesniveau til en mere effek-
tiv naturbeskyttelse eller mere naturvenlig forvaltning. 
 
8.4  REKREATION 

Rekreative muligheder i form af stier og adgang til landskabet bringes ofte på banen, 
når fremtidig udvikling i lokale landområder og landsbyer diskuteres. Dette kendeteg-
nede også de fire pilotprojekter for multifunktionel jordfordeling. Eksempelvis omfat-
tede 32 af de i alt 36 forslag til initiativer i udviklingsplanen forud for jordfordelingen 
ved Glenstrup Sø og Østerkær Bæk varierende grad af rekreative formål og potentialer. 
Omdrejningspunktet for de forskellige rekreative forslag var typisk, at jordfordelings-
processen skulle skabe ny adgang til arealer eller mulighed for etablering af nye rekrea-
tive forbindelseslinjer (ruter/stier) og faciliteter.  
 
Der blev i de fire pilotprojekter imidlertid kun jordfordelt fra 29 ha til 141 ha. Det vil 
sige, at et areal svarende til kun mellem 1 og 4 procent af respektive fokusområder for 
pilotprojekterne blev handlet. Endvidere har mange af disse arealer ingen direkte rekrea-

http://www.collectiveimpact.dk/
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tiv betydning, fordi der ikke blev knyttet adgangsret eller mulighed for anlæg af stier el-
ler faciliteter til de handlede matrikler. I det lys fremstår resultaterne af jorddelingspro-
jekterne meget begrænsede. 
 
Der er dog gode eksempler på, at selv beskedne arealer kan repræsentere en væsentlig 
rekreativ merværdig lokalt. Her spiller placeringen af arealerne i forhold til de potenti-
elle brugerne ind, fx nærhed til landsby, by eller sommerhusområde. Et af eksemplerne 
findes i Nordfjends, hvor jordfordelingen resulterede i mulighed for at plante bynær 
skov, etablere naturlegeplads ved beboerhus samt binde Hald og Ørslevkloster sammen 
med nye stiforbindelser. Et andet eksempel er fra Glenstrup Sø, hvor adgang til et sam-
menhængende græsningsområde tæt på Glenstrup landsby blev tinglyst. I Klim banede 
jordfordelingsprocessen også vej for tinglyst adgang til et område med parabelklit ved 
Fårdam Sande, som dog ligger mere isoleret i forhold til områdets beboere. Til gengæld 
supplerer placeringen andre oplevelsesmuligheder nær ved, samt ligger som et oplagt 
stop eller som en overnatningsmulighed i shelter for cyklende på den nationale cykel-
rute gennem området.  
 
Fælles for disse eksempler er, at de rekreative potentialer kun blev udfoldet, fordi lokale 
aktører formåede at kombinere jordfordelingen med andre initiativer og ikke mindst 
rejse finansiering. Kommunal investering i jord og tilplantning af skov samt borgerfor-
eningens engagement i etablering af naturlegeplads og vedligehold af stier var helt afgø-
rende i Nordfjends. I Klim var rydning af opvækst på parabelklit samt etablering af sti, 
p-plads, formidling og faciliteter i Klim helt betinget af en aktiv kommune, der i dag 
ejer en del af arealet.  
Det er således en væsentlig pointe, at jordfordelingerne i sig selv havde sparsom rekrea-
tiv betydning, men at den lokale proces og dialog medvirkede til realisering af andre ini-
tiativer, som eksempelvis de ovennævnte. Blandt andre afledte initiativer finder man 
også udtagning af landbrugsjord og/eller etablering af sammenhængende områder til af-
græsning, herunder også på arealer der ikke indgik i selve jordfordelingen. Selvom flere 
af disse forandringer ikke var begrundet i rekreative formål, så repræsenterer de et latent 
rekreativt potentiale, fordi Naturbeskyttelsesloven giver adgang til udyrkede arealer. 
Adgangen er dog betinget af, at arealerne får karakter af natur, samt at den ikke er i kon-
flikt med dyrehegning/dyrehold. Lovlig fremtidig adgang vil derfor helt afhænge af 
lodsejerens/dyreholderens indstilling og forvaltning. 
 
Hvis man ønsker rekreative forbedringer i forbindelse med fremtidige multifunktionelle 
jordfordelinger, så er der behov for at sikre økonomi til at kompensere ejeren for ting-
lysning af mulighed for adgang/sti/facilitet samt midler til at anlægge/vedligeholde de 
rekreative strukturer på de jordfordelte arealer (eller eventuelt offentligt opkøbte area-
ler). Der vil også skulle findes midler til at realisere de natur- og miljøtiltag, som poten-
tielt set kan få betydning for de rekreative muligheder, f.eks. udtagning af landbrugsare-
aler. I den forbindelse er det en udfordring, at hverken selve jordfordelingsværktøjet el-
ler hovedparten af natur- og miljøordningerne målrettet landbruget er konstrueret, så sy-
nergi i forhold til rekreative muligheder for alvor opnås. De er typisk målrettet helt spe-
cifikke formål. Det vil være oplagt at integrere hensynet til rekreative muligheder bedre 
i støtteordninger og forvaltningsværktøjer rettet mod eksempelvis natur, miljø eller 
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klima, hvis man politisk ønsker at realisere rekreative potentialer i forbindelse med mul-
tifunktionelle jordfordelinger eller en eventuel større jordreform. 
 
8.5  LANDDISTRIKTSUDVIKLING 

Det er i slutrapporten fra 2019 (Ejrnæs et al. 2019) forklaret at, hvad som giver gevinst i 
et landdistrikt, ikke nødvendigvis giver den samme gevinst i et andet landdistrikt og det 
blev bl.a. konkluderet at  
 
Gevinsterne for landdistriktsudvikling er opnået gennem små simple initiativer, som helt 
enkelt lader sig indarbejde i en større jordreform. F.eks. er det helt enkelt, at tinglyst ret 
til en trampesti mellem to landsbyer eller til en rundtur giver en meget stor gevinst i 
områder, hvor der ikke i forvejen er rekreative forbindelser ud i landet. Det kræver hel-
ler ikke det store af en multifunktionel jordfordelingsproces, at der indarbejdes etable-
ring af et mødested eller at et lille areal tages ud af omdrift, som understøtter fællesska-
bet blandt de lokale. Effekten vil imidlertid blive ganske stor. 
 
Dette ledte frem til en anbefaling om, at der med landskabsforandrende tiltag altid må 
tages udgangspunkt i den befolkningssammensætning og de strukturelle rammer i hver-
dagslivet, som er sat for denne i et givent landdistrikt. Opfølgningen på de tre projekter i 
2022 har ikke ændret ved den konklusion. Det fjerde projekt ved Glenstrup Sø og Øster-
kær Bæk viser, at strukturelle rammebetingelser havde en stor betydning, idet at ambiti-
øse og helhedsorienterede multifunktionelle initiativer, som kunne lede til en større og 
mere konkret effekt for landdistriktsudvikling, ikke kunne gennemføres. Strukturelle be-
tingelser inkluderer f.eks. beskyttelseslinjer, økonomisk spekulation i jord og distribue-
ring af fondsmidler. Det fjerde projekt adskiller sig fra de andre ved, at de planlagte ini-
tiativer kunne have skabt betydelige ændringer i form af tilflytning, nye fællesskaber, 
offentlig og privat service/ handel og en ny selvfortælling. Det var initiativer, hvor mul-
tifunktionel jordfordeling som et redskab til en større reform af anvendelsen af det åbne 
kunne være afprøvet i den skala, som er nødvendig for at vurdere effekten set fra et 
landdistriktsudviklingsperspektiv. 
 
 
8.6  DRIFTSØKONOMI 

På tværs af alle indikatorer har der været en relativ lav driftsøkonomisk effekt af jord-
fordelingen i forhold til den ret omfattende proces, der er gennemført. I de første tre pi-
lotprojekter er der ikke efter afslutningen af jordfordelingsprocessen sket forandringer 
afledt af jordfordelingsprocessen, som medfører ændringer for driftsøkonomien.  
 
I det fjerde pilotprojekt i Glenstrup, hvor tidshorisonten var længere, var processen for-
delagtig for, at lodsejernes overvejelser om at indgå i en jordfordeling kunne modnes. 
Her bevirkede Covid-19 restriktionerne så desværre, at momentum i dialogen med 
ejerne om jordfordelingen forsvandt.  
I Glenstrup området er der primært sket ejerskifter med rene køb eller salg af matrikler, 
som lige så vel kunne være sket uden mellemkomst af jordfordelingsprocessen. I øvrigt 
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blev hovedparten af de handlede arealer i forvejen forpagtet af de landmænd, som efter-
følgende blev ejere af arealerne. Der er med andre ord primært sket ændringer i arealan-
vendelsen på arealer, hvorpå der blev tinglyst en ekstensiveringsdeklaration – med fuld 
kompensation. Der vurderes således ikke at være et tab eller en gevinst på disse arealer.  
 
Derudover ligger det i øvrigt i jordfordelingsinstrumentet, at jordprisen fastlægges på 
baggrund af dyrkningsværdi – og derfor er udgangspunktet en uændret driftsøkonomi. 
En undtagelse til dette er afstandene til markerne, som altså ikke i stor udstrækning er 
ændret i Glenstup-området. Ofte er der i områderne allerede en udbredt grad af forpagt-
ningsaftaler, hvilket ofte også er en smidigere måde at opnå afstandsreduktionerne til 
markerne på. Derfor vurderes det ikke, at den privat- og samfundsøkonomiske omkost-
ning ved meget landbrugstransport bedst løses gennem jordfordelingsprojekter af den 
karakter, som har været gennemført i regi af Collective Impact-projekterne.  
 
Det er dog ikke ensbetydende med, at lodsejere vil være utilbøjelige til at deltage i jord-
fordeling. Mange lodsejere er bosiddende i naturområder, og derfor vil de også være in-
teresseret i fællesskabsværdierne, som kommer ud af en jordfordeling. Jordfordelings-
processen kan netop være katalysator for, at naturområder bliver beskyttet i forbindelse 
med udtagning og ekstensivering, da det giver mulighed for kompensation for udtag-
ning. Lodsejerne vil i mange tilfælde spille med på den aktuelle samfundsdagsorden 
vedrørende udtagning til mere natur og bedre vandkvalitet. Hvis lodsejeren ikke bor tæt 
nok på jordfordelingsprojektet til at få gavn af fællesskabsværdierne, så kan tidsforbru-
get til deltagelse i møder mv. ved jordfordeling være en barriere, specielt hvis den en-
kelte lodsejer kun forventer at deltage med et lille areal, og hvis arealet udgør en lille 
del af grundlaget for landbrugsproduktionen.  
 
Jordfordelingsprojektet kan dermed være med til at realisere projekter om udtagning og 
ekstensivering, uden at lodsejeren bliver nødt til at acceptere en stor værdiforringelse af 
landbrugsejendommen, da jordfordelingsprocessen oftest medfører finansiering til eks-
tensivering af arealerne. Noget der netop også har været nødvendigt og aktuelt i Glen-
strup-området. Derudover vil der også være landmænd, som har behov for jorden til fo-
derproduktion og gødningsudbringning, så derfor vil en jordfordeling med mulighed for 
at få erstatningsjord være nødvendig for at kunne opgive dyrkning af for eksempel kul-
stofrig lavbundsjord. 
 
Analyse af arealanvendelsesdynamikken viser, at der er relativ stor dynamik i, om land-
brugsjorden er i intensiv eller ekstensiv anvendelse selv i områder, hvor der ikke er 
jordfordeling. Der er således arealer, som lodsejeren ud fra en dyrkningsmæssig betragt-
ning kunne eller burde være interesseret i at lade indgå i jordfordelingsprojekter, men 
lodsejeren vil typisk kræve kompensation for det værditab ekstensiveringen medfører. 
Og det er heller ikke sikkert, at det er landmænd, som nødvendigvis skal være ejere af 
jorden efter ekstensivering. Et eksempel på dette er set i Glenstrup-området, hvor en ny 
lodsejer har fået dispensation, og er således blevet ejer af landbrugsjord uden at eje en 
landbrugsejendom. 
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