
Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af bekendtgørelse om tilskud til 
erhvervsrettet jordfordeling (arronderingsjordfordeling) 
 
Ordningens formål: 

Formålet med tilskudsordningen er at fremme erhvervsrettede jordfordelinger ved at dække 
transaktionsomkostningerne i forbindelse med jordfordelingen, herunder omkostninger til 
jordfordelingsplanlægning og berigtigelse, til de matrikulære ændringer af landinspektør og hos 
Geodatastyrelsen, til tinglysningsomkostningerne mv.  Det forventes, at der inden for rammen på 
10 mio. kr. vil kunne jordfordeles ca. 2.500 ha. 
 
Det primære formål er at forbedre arronderingen af produktionslandbrugsjord – dvs. samling 
og/eller tilpasning af landbrugsejendommens jordtilliggende -  for derved at forbedre 
driftsøkonomien for de deltagende landmænd og samtidig opnå samfundsøkonomiske gevinster 
(miljø, klima, trafiksikkerhed mv.). 

 
Administrative konsekvenser og principper for agil erhvervsrettet regulering:  

 
Erhvervsstyrelsens Team Effektiv Regulering (TER) har modtaget bekendtgørelsesudkastet i 
præhøring vedrørende administrative konsekvenser for erhvervslivet og principperne for agil 
erhvervsrettet regulering.  
 
TER vurderer, at bekendtgørelsesudkastet ikke medfører administrative konsekvenser for 
erhvervslivet. Landbrugsstyrelsen har vurderet, at principperne for agil erhvervsrettet regulering 
ikke er relevante for de konkrete ændringer i udkastet. TER har ingen bemærkninger til denne 
vurdering.  
 
Der er tale om en ny tilskudsordning gældende for ansøgninger i 2019. Der forventes i alt 25 
ansøgninger og 40 rate udbetalingsanmodninger under ordningen.  
 
Udgifterne til ansøgning og udbetalingsanmodninger er ifølge bekendtgørelsen tilskudsberettigede 
udgifter. Det forventes, at disse udgifter – sammen med de øvrige tilskudsberettigede udgifter – vil 
kunne afholdes inden for det maksimale tilskud på 3.500 kr./ha, der indgår i jordfordelingen.  
 
Skatter, afgifter og subsidier: 

Bekendtgørelsen medfører subsidier på 10 mio. kr. i nationale midler. 
 
Efterlevelseskonsekvenser: 
Tilskud til Erhvervsrettet Jordfordeling udgør op til 100 % af transaktionsomkostningerne for den 
arealerhvervende lodsejer. De mere perifere omkostninger til egen rådgiver, advokater, revisorer, 
bank og kreditinstitutter samt omkostninger for de sælgende lodsejere dækkes ikke.  
Tilskuddet beregnes på baggrund af omfordelte arealer angivet i hektar med et maksimalt tilskud 
efter bekendtgørelsen på 3.500 kr. pr. ha. 
 
Tilskudsordningen forventes at have positive driftsøkonomiske konsekvenser for de deltagende 
lodsejere i jordfordelingen ved at arealerne samles nærmere ejendommen, hvorved 
transportomkostningerne reduceres. Gevinsten for den enkelte lodsejer vil bl.a. afhænge af hvor 
mange ha der flyttes hvor mange kilometer nærmere ejendommen.  
 
BNP effekter: 

Ordningen er 100 pct. nationalt finansieret, hvorved der kommer et skatteforvridningstab på 1,0 

mio. kr.  

 
Afledte effekter 

Der vil desuden være en positiv klimaeffekt i form af mindre CO2- udslip på grund af mindre 
transport mellem markerne for den enkelte landbrugsejendom.  



 


