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Høring over miljøvurdering af ordning for multifunktionel jordfordeling 
 
Landbrugsstyrelsen sender følgende udkast i høring: 

 

 Miljøvurdering af ordning om multifunktionel jordfordeling 

 

Bemærkninger sendes til jordfordeling@lbst.dk med angivelse af j.nr. 19-261-000001 senest fredag, den 13. 

februar 2020. 

 

Spørgsmål til det faglige indhold bedes rettet til: 

 Sanne Lisby Eriksen saneri@lbst.dk eller 

 Kirstine Frank Jensen kirjen@lbst.dk 

 

Høringssvar bliver offentliggjort på https://hoeringsportalen.dk efter høringsfristens udløb. 

 

Om miljøvurderingen 

Landbrugsstyrelsen har udarbejdet et udkast til ordningen for multifunktionel jordfordeling. Ordningen er en del 

af udmøntning af Hjælpepakke til Landbruget af 28. september 2018. 

 

Ordningen for multifunktionel jordfordeling er omfattet af reglerne i lov om miljøvurdering af planer og 

programmer. Derfor skal der i forbindelse med udarbejdelsen af ordningen for multifunktionel jordfordeling også 

udarbejdes en miljøvurdering af ordningens sandsynlige væsentlige indvirkninger på miljøet. 

 

Forud for udarbejdelse af miljørapporten er der gennemført en afgrænsning af miljøvurderingens omfang med 

henblik på at fastlægge miljørapportens indhold og detaljeringsgrad.1 Afgrænsningsrapporten har været sendt i 

høring hos de relevante myndigheder, som i dette tilfælde er alle danske kommuner, Miljøstyrelsen, 

Naturstyrelsen, Kystdirektoratet, Miljø- og Fødevareministeriets departement, Erhvervsministeriet og Klima-, 

Energi- og Forsyningsministeriet. I forbindelse med høringen af afgrænsningsrapporten er der indkommet et 

høringssvar fra Viborg Kommune. Dette svar er indarbejdet i miljørapporten. 

 

På denne baggrund er følgende miljøfaktorer blevet miljøvurderet: 

 Biologisk mangfoldighed, flora og fauna 

 Befolkningen og menneskers sundhed 

 Jordbund 

 Jordarealer 

 Vand 

                                                             
1 § 11 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), jf. lovbekendtgørelse nr.1225 af 25. 

oktober 2018. 

Til: 

Eksterne høringsparter 
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 Luft og klimatiske faktorer 

 Materielle goder 

 Landskab 

 Kumulative effekter 

 

Samlet set giver ordningen for multifunktionel jordfordeling mulighed for at give samtykke til en række 

multifunktionelle projekter, som kan føre til positive ændringer i miljøtilstanden på en række miljøfaktorer. 

Det er endnu ukendt, hvilket indhold og omfang de konkrete multifunktionelle projekter vil have. Derfor er der 

endnu relativt stor usikkerhed om omfanget af og den geografiske lokalisering af de forventede indvirkninger på 

miljøet. 

 

Materiale om ordningen for multifunktionel jordfordeling i form af udkast til bekendtgørelse, vejledning og 

modelpapir kan findes på høringsportalen: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/63622. 

 

Venlig hilsen 

 
Jordfordeling & Landbrugslov  

Landbrugsstyrelsen 

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/63622

