
Vandet fra Landet

Hvordan skal jorden fordeles i fremtiden mellem natur, landbrug, klimatilpasning mv.?

Kan man forestille sig arealer, der kan benyttes til flere ting, f.eks. Collective Impact?

Af Brian Graugaard, Orbicon
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Min baggrund

• Uddannet Landinspektør fra Aalborg Universitet

• Arbejder i Orbicons arealforvaltningsgruppe

– Jordfordeling (vådområder, infrastruktur, grundvandsbeskyttelse 

og områdeudvikling)

– Frivillige aftaler (projektaftaler)

– Ejendomsmæssige forundersøgelser

• Et par aktuelle projektreferencer

– Collective impact jordfordeling for Skive Kommune

– Udvidelse af Havelse å gennem frivillige aftaler for Hillerød 

Forsyning
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Collective Impact-tilgangen

”Nogle samfundsproblemer er for komplekse til, at én 

organisation eller person kan løse dem alene. Fælles 

problemer skal løses i fællesskab på tværs af interesser og 

aktører. Og de skal løses med det langsigtede mål og den 

varige forandring for øje.”1
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Benyttelse

BeskyttelseProduktion



Collective impact:

Tre overordnede fokusområder

• Det åbne land som dobbelt ressource

• Bygningsarven i landdistrikterne

• Rummelighed for alle
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Collective impact:

De fem grundpiller

1. Fælles agenda og konkrete mål, som er målbare, og 

som alle parterne arbejder aktivt sammen om at nå

2. Fælles målemetoder, som alle parter skal bakke op om

3. Forpligtende aktiviteter, som bidrager til at nå det fælles 

mål

4. Hyppig og åben kommunikation, som bygger på tillid og 

videndeling

5. Fælles sekretariat, som sætter retning for arbejdet 

sammen med parterne, faciliterer processen og sikrer 

læring og evaluering gennem hele samarbejdet.
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Formand: Jørn Jespersen, 
tidligere formand for Natur- og 
Landbrugskommissionen og 
tidligere formand for 
Folketingets miljø- og 
planudvalg

12 parter repræsenterer land- og 
skovbrugserhverv, grønne 
organisationer, KL og foreninger, 
der bruger det åbne land



Collective Impact: 

Det åbne land som dobbelt ressource

Flere initiativer:

- Bedre brug af det åbne land gennem jordfordeling

- Ejendomsstrukturen gøres mere flydende og dens barrierevirkning 

mindskes.

- Fremtidens multifunktionelle ådale

- Udvikle løsninger der gavner landbrug, klima, turisme, bosætning 

og rekreative muligheder.

7. oktober 2016 7



Løsninger, hvor anvendelsen af arealerne 

ikke gensidigt udelukker hinanden

Der skal være plads til udvikling af 
landbrugserhvervet, en rig natur, et 
rent vandmiljø og rekreative 
muligheder.

Vi ønsker et varieret kulturlandskab, 
der samtidigt understøtter attraktive 
bosætnings- og besøgsmuligheder i 
det åbne land.  



Jeg ser et forhold som en af de største 

udfordringer for projektrealiseringer?
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Privat ejendomsret
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Lodsejeren som forudsætning for realisering
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Realisering

Projektønsker

Lodsejere



Overordnede spørgsmål fra lodsejeren

• Hvilken samfundsgavnlig effekt har projektet?

• Hvad betyder projektet for lokalområdet?

• Hvordan bliver min ejendom påvirket?

– Kan der opnås en positiv effekt af projektet?
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• Mange arealkrævende interesser presser sig på

• Løft blikket op fra konkrete projektgrænser og lave en 

helhedsorienteret vurdering af projektets påvirkning på 

området (områdeudviklingstankegang).

• Hjælp lodsejeren til at blive en del af projektet

– Tidlig medinddragelse og indvirkning på projektet

– Hvad er projektets værdipotentiale for de berørte lodsejere?

– Husk at se lodsejeren som både ejer, producent og borger
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Udviklingen fra 2010 til 2015

Antal landbrugsbedrifter Hele landet

2010 2015 Udvikling

I alt 42099 36637 -5462

Uden dyrket areal 1980 1868 -112

0,1 - 4,9 ha 1099 419 -680

5,0 - 9,9 ha 8031 7506 -525

10,0 - 14,9 ha 4464 3843 -621

15,0 - 19,9 ha 3321 2647 -674

20,0 - 24,9 ha 2358 1964 -394

25,0 - 29,9 ha 1946 1571 -375

30,0 - 39,9 ha 2832 2331 -501

40,0 - 49,9 ha 2064 1687 -377

50,0 - 59,9 ha 1551 1283 -268

60,0 - 74,9 ha 1967 1639 -328

75,0 - 99,9 ha 2407 2023 -384

100,0 - 124,9 ha 1767 1446 -321

125,0 - 149,0 ha 1391 1198 -193

150,0 - 174,9 ha 1055 960 -95

175,0 - 199,9 ha 768 804 36

200,0 - 249,9 ha 1125 1087 -38

250,0 - 299,9 ha 632 681 49

300,0 - 399,9 ha 699 770 71

400,0 ha og derover 642 909 267

Samlet dyrket areal (ha) Hele landet

2010 2015 Udvikling

I alt 2646400 2632947 -13453

0,1 - 4,9 ha 3529 1041 -2488

5,0 - 9,9 ha 57526 54550 -2976

10,0 - 14,9 ha 54644 47437 -7207

15,0 - 19,9 ha 57441 45801 -11640

20,0 - 24,9 ha 52659 44616 -8043

25,0 - 29,9 ha 53224 42904 -10320

30,0 - 39,9 ha 98144 80743 -17401

40,0 - 49,9 ha 92406 75616 -16790

50,0 - 59,9 ha 84855 70281 -14574

60,0 - 74,9 ha 132115 109395 -22720

75,0 - 99,9 ha 209215 176675 -32540

100,0 - 124,9 ha 197590 163458 -34132

125,0 - 149,0 ha 190724 164578 -26146

150,0 - 174,9 ha 170734 156613 -14121

175,0 - 199,9 ha 143298 150558 7260

200,0 - 249,9 ha 250271 240594 -9677

250,0 - 299,9 ha 172283 185755 13472

300,0 - 399,9 ha 239488 264502 25014

400,0 ha og derover 386254 557832 171578



Afsluttende bemærkninger

Landbruget bevæger sig mod store virksomheder med 

effektiv produktions- og arealstyring, hvilket kan medføre 

mindre nærdemokratisk engagement, men samtidigt også et 

rationelt syn på arealer som produktions- og handelsobjekter.

Skab tidlig interesse for jeres projekter blandt de berørte 

lodsejere, sørg for at definere virkningerne for produktion, 

benyttelse og beskyttelse i området og identificer projektets 

værdipotentiale for de berørte lodsejere.
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Tak for opmærksomheden

Brian Albinus Graugaard

Landinspektør, Orbicon

brig@orbicon.dk

Tlf. 2138 6554
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