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Høringsnotat  

Miljøvurdering af ordningen om multifunktionel jordfordeling  

 

Miljøvurderingen af ordningen om multifunktionel jordfordeling blev i udkast 

sendt i ekstern høring den 28. februar 2020 med frist for afgivelse af høringssvar 

den 13. marts 2020.  

 

Landbrugsstyrelsen har modtaget høringssvar fra følgende 3 organisationer og 

virksomheder:  

  Brøndby Kommune  

  Danske Vandværker  

  Danmarks Sportsfiskerforbund  

 

Følgende høringspart har ikke haft bemærkninger til udkast til miljøvurdering:  

 Brøndby Kommune  

 

Følgende 2 høringsparter har fremsendt bemærkninger til miljøvurderingen:  

 Danske Vandværker  

 Danmarks Sportsfiskerforbund  

 

Danske Vandværker skriver i sit høringssvar, at Danske Vandværker er enig i 

vurderingen af, at den foreslåede ordning om multifunktionel jordfordeling vil 

have en positiv indvirkning på miljøet, ikke mindst når det gælder drikkevandet og 

vandmiljøet. Organisationen finder det positivt, hvis projekter inden for  

multifunktionel jordfordeling kan være med til at sikre en omlægning til fx 

økologisk dyrkede jorde, uden nævneværdig brug af sprøjtemidler, og ikke mindst 

skovrejsning, som kan være med til at beskytte grundvandet, samtidig med at der 

lagres CO2, hvilket igen har en positiv effekt på klimaet.  

 

Landbrugsstyrelsens bemærkninger  

 

Landbrugsstyrelsen tager bemærkningen til efterretning.  

 

Danmarks Sportsfiskerforbund bemærker, at konklusionen på side 2 i 

høringsbrevet ikke virker for optimistisk og giver udtryk for en rimelig usikkerhed. 

Danmarks Sportsfiskerforbund finder det uforståeligt, at Landbrugsstyrelsen ikke 

anvender de erfaringer, som nu gennem 6 års arbejde i Collective Impact - 

Fremtidens bæredygtige landskaber. Derfor anbefaler Danmarks 

Sportsfiskerforbund Landbrugs-styrelsen at læse ’Afprøvning af nye metoder i 

multifunktionel jordfordeling, Fæl-les Forandring – vejen til bedre brug af det 

åbne land, Fjerde Collective Impact-pi-lotprojekt i Mariagerfjord Kommune, 

Evaluering’, som er fremsendt sammen med høringssvaret. 2  

 

Landbrugsstyrelsens bemærkninger  

 

Omfanget af ordningen kan ikke opgøres på forhånd, ligesom den geografiske lo-

kalisering af de forventede konkrete indvirkninger på miljøet endnu ikke kendes. 

Det skyldes, at det endnu er ukendt, hvilket indhold og omfang de konkrete multi-

funktionelle projekter under ordningen vil få.  
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Samlet set giver ordningen for multifunktionel jordfordeling mulighed for at give 

samtykke til en række multifunktionelle projekter, som kan føre til positive æn-

dringer i miljøtilstanden på en række miljøfaktorer. Det er grundlaget for den 

vurdering, som det er muligt at foretage på nuværende tidspunkt.  

 

Da miljøvurderingen vedrører selve ordningen om multifunktionel jordfordeling 

og ikke de konkrete projekter, finder Landbrugsstyrelsen, at erfaringerne, som er 

gjort i regi af Collective Impact ikke kan lægges til grund ved vurderingen.  

 

Landbrugsstyrelsen takker for det fremsendte materiale.  

 

 

På baggrund af den eksterne høring af miljøvurderingen for ordningen om multi-

funktionel jordfordeling og de indkomne høringssvar finder Landbrugsstyrelsen 

ikke anledning til at ændre i miljøvurderingen af ordningen om multifunktionel 

jordfordeling. 


