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Vær opmærksom på jordfordeling, skriver 

miljøpolitisk Maria Pilgaard i dette ekstra ny-

hedsbrev. 

Ligger dine arealer meget spredt? - Nu har 
du muligheden for at samle dem  
Af miljøpolitisk rådgiver Maria Pilgaard 
 
Optimering i tid og brændstof, klimahensyn og 

trafiksikkerhed - der er mange fordele, ved at 

jorden samles i større marker og kommer tæt-

tere på gården. 

Landbrugsstyrelsen har netop åbnet for en 

ordning, hvor lodsejere kan få finansieret en 

erhvervsrettet jordfordeling. Det betyder, at 

kan man i snit mellem landmænd reducere kø-

reafstanden med 750 m, så er jordfordelingen 

fuldt finansieret, herunder rådgivning til for-

handling og organisering. Alle handler er frivil-

lige og finder sted på samme tid, når aftalerne 

er indgået. 

Fristen for ansøgning løber fra 1. september til 

15. november 2019. 

Man skal minimum være 5 lodsejere, have til-

sammen 100 ha, og reducere køreafstanden 

med 750 m i gennemsnit. Landboforeningen 

og LMO samarbejder om at organisere de 

praktiske forhold, så alle krav bliver opfyldt, og 

det bliver så nemt, for jer, som muligt. 

Er du interesseret? 

Kontakt Foreningssekretariatet, Jørgen Skov 

Nielsen på tlf.: 25185693 eller LMO, Per Kirke-

gaard ved tlf.: 29995739, så kan vi hjælpe dig 

videre i processen. 

Du kan også læse mere om ordningen her, og 

se en kort film om mulighederne. 

 

 

 

 

Lige nu kan vi nyde synet at blomsterstriber 

mange steder rundt i landet. Kampagnen ”Pluk 

en blomst og tænk på din landmand” er slået 

godt an, og folk benytter sig i høj grad af mu-

ligheden. Ud over landboforeningernes tilbud 

om at så blomsterstriber er der også rigtigt 

mange landmænd, der gør det af eget initiativ. 

Et positivt tiltag til gavn for vores omdømme og 

til glæde for en masse mennesker. 

HUSK 

3. søndag i september (15/9) er der Åbent 

Landbrug, denne gang hos Irene og Mogens 

Mikkelsen i Gårslev, der inviterer inden for på 

deres kvægbedrift med RDM-køer.  

 

 

 

https://lbst.dk/tilskudsguide/erhvervsrettet-jordfordeling/#c65667
https://lbst.dk/tilskudsguide/erhvervsrettet-jordfordeling/#c65667
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Med ønsket om alle snart må få høsten i 

hus. 

Venlig hilsen Nis Kristian Hjort 
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