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1. Indledning 
 

Forslag til pilotordningen for multifunktionel jordfordeling (MUFJO) er miljøvurderet, og miljøvurderingen inkl. ikke 

teknisk resumé er offentliggjort sammen med forslaget. Miljøvurderingen behandler MUFJO-ordningens sandsyn-

lige væsentlige indvirkninger på miljøet. 

 

Den sammenfattende redegørelse er udarbejdet efter §13, stk. 2 i Lov om miljøvurdering af planer og program-

mer. Ifølge loven skal den sammenfattende redegørelse omfatte følgende punkter: 

1) Hvordan miljøhensyn er integreret i planen eller programmet, 

2) Hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning, 

3) Hvorfor den godkendte eller vedtagne plan eller det godkendte eller vedtagne program er valgt på bag-

grund af de rimelige alternativer, der har været behandlet, og 

4) Hvordan myndigheden vil overvåge de væsentlige indvirkninger på miljøet af planen eller programmet. 

 

 

 

 

2. Miljøhensyn 
 

Ordningen om multifunktionel jordfordeling muliggør samtykke til fri jordfordeling, som skal muliggøre multifunktio-

nelle projekter, der sammentænker landbrugsproduktion med flere andre tiltag i det åbne land. De tiltag, som kan 

sammentænkes, er rent vandmiljø og drikkevand, Natura2000 og bilag IV-arter, drivhusgasreduktion, klimatilpas-

ning, natur og biodiversitet, skovrejsning, økologisk landbrug, friluftsliv, landdistriktsudvikling og arrondering af 

landbrugsejendomme.  

 

Miljøvurderingen kortlægger og vurderer de mulige påvirkninger, som forslaget til ordningen for multifunktionel 

jordfordeling kan medføre. Samlet set giver ordningen for multifunktionel jordfordeling mulighed for at give sam-

tykke til en række multifunktionelle projekter, som kan føre til positive ændringer i miljøtilstanden på en række mil-

jøfaktorer. Miljøhensyn er derfor en integreret del af ordningen. Det er dog endnu ukendt, hvilket indhold og om-

fang 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. 

 

 

 

 

3. Behandling af høringssvar 
 

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 

 

Landbrugsstyrelsen har endvidere modtaget høringssvar fra 2 myndigheder: 

 Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse på vegne af Forsvarsministeriet 

 Konkurrence myndighed (Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udgør sammen med Konkurrencerådet en 

uafhængig konkurrencemyndighed) 
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Følgende høringsparter har ikke haft bemærkninger til udkast til miljøvurdering: 

 Brøndby Kommune 

 Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse på vegne af Forsvarsministeriet 

 Konkurrence myndighed (Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udgør sammen med Konkurrencerådet en 

uafhængig konkurrencemyndighed) 

 

Følgende 2 høringsparter har fremsendt bemærkninger til miljøvurderingen: 

 Danske Vandværker 

 Danmarks Sportsfiskerforbund 

 

På baggrund af den eksterne høring af miljøvurderingen for ordningen om multifunktionel jordfordeling og de ind-

komne høringssvar var der ikke anledning til at ændre i miljøvurderingen af ordningen om multifunktionel jordfor-

deling. 

 

 

 

4. Alternativer 
 

Alternativet til MUFJO-ordningen er den udvikling, der kan forventes, hvis den planlagte ordning for multifunktio-

nel jordfordeling ikke implementeres (0-alternativet). 

 

0-alternativet udgør sammenligningsgrundlaget for miljøvurderingen. Den foreslåede ordning holdes således op 

mod den nuværende miljøstatus i beskrivelsen af de forventede ændringer i miljøtilstanden. 

 

MUFJO-ordningen vurderes til at have en række positive virkninger på miljøet sammenlignet med 0-alternativet, 

hvorfor MUFJO-ordningen samlet set vurderes at være det bedste alternativ af de to. 

 

 

 

5. Overvågning 
 

Det forventes, at de fleste forhold vil blive opfanget gennem miljømyndighedernes (kommunerne og de statslige 

myndigheder) generelle overvågning af miljøet i fx vand- og naturplaner og opfølgningen fastlagt i disse planer. 

 

Der er planlagt en midtvejs- samt en slutevaluering af ordningen. Det forventes, at disse evalueringer i et givent 

omfang også vil omfatte ordningens virkning på miljøet, som det udmønter sig i de konkrete projekter. 
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