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Dagsorden til orientering om jordfordeling 
• Præsentation af NaturErhvervstyrelsen v/Lars Grumstrup 

• Hvorfor Jordfordeling v/Lars Grumstrup 

•  NaturErhvervstyrelsens rolle i projektet v/Jens Peter Toft 

• Køb og salg af jord og fremskaffelse af puljejord 

• Kompensationsmuligheder 

• Betalingsrettigheder 

•  Fremgangsmåde ved jordfordeling - og alt det med småt v/ Lars Grumstrup 

• Jordfordelingsoverenskomsten og de almindelige vilkår 

• Lodsejernes udgifter ved deltagelse i jordfordeling 

•  Praktiske forhold omkring jordfordelingen. v/ Jens Peter Toft 

• Fastlæggelse af skæringsdato 

• Den videre proces 

• Afslutning 



Hvorfor bruge jordfordeling som 

redskab ved naturprojekter? 

 • Jordfordeling er et unikt redskab, der skal hjælpe til med at   

   tilgodese lodsejernes ønsker om erstatningsjord for den,    

   jord, der bliver berørt af projektet 
 

• Den eneste måde at håndtere mange samtidige  

   jordhandler på ét dokument. 

 

• Det sker ved frivillig aftale 

 

• Det er billigt for lodsejerne 

 

 
 

 



NaturErhvervstyrelsens  

rolle i projektet 

• Køb af projektjord på jordfordelingsoverenskomst 

 

• Køb af arealer udenfor projektområde 

 

• Salg af erstatningsjord til projektdeltagere 

 

• Jordfordeling i øvrigt hvis det tjener til 
gennemførelse af projektet 

 
 

 



Kompensationsmuligheder 

• Fastholdelse 

• Salg 

• Erstatningsjord 

 

• Forkøbsret (tilbagekøbsret)  
 

 
 

 



Kompensation – fastholdelse  

• Fastholdelse 

• 3500,- pr. ha om året i 20 år for arealer i omdrift 

• 1800,- pr. ha om året i 20 år for jordbrugsmæssigt 

udnyttede arealer uden for omdrift  

• 300,- pr. ha om året i 20 år for naturarealer  
 

EB kan beholdes, hvis der retmæssigt blev udbetalt støtte i 
2008. 

 

Mulighed for at kombinere med tilskud til pleje af græs- og 
naturarealer (5-årigt tilsagn). 

 
 

 



Kompensation - salg 

• Salg af jord indenfor projektområdet til staten 

• Prisfastsættelse gennem vurderingsforretning og 

efterfølgende lodsejerforhandling 

 
 

 
 

 



Forkøbsret (tilbagekøbsret) 

• Efter realisering af projektet udbydes resterende arealer til salg. 

• Lodsejeren kan indrømmes en forkøbsret på de afgivne arealer. 

• Forkøbsretten giver lodsejeren ret til at erhverve det solgte 

areal til den højeste pris, der opnås ved første budrunde. 

• Lodsejrens forkøbsret bortfalder; 

• Hvis lodsejeren ikke afgiver bud i første udbudsrunde 

• Hvis NaturErhvervstyrelsen afviser alle indkomne bud, idet 

de indkomne bud ligger under den skønnede pris for 

arealet. 

 

 

 

 



Vurderingsforretning 

Lodsejerudvalg, 

vurderingssagkyndige og 

repræsentanter for staten 

takstsætter alle arealer 

indenfor området og 

mulige erstatningsarealer. 

 

Efter takstsættelsen 

værdisættes den bedste 

mark (takst 100) og de 

øvrige arealer 

værdisættes efter fastsat 

takst. 

 

 



Fastsættelse af værdien af arealer i jordfordelingen: 

• Værdien af det enkelte areal findes ved at gange relativ med 

værdien af takst 100 marken. 

• Ex: Hvis takst 100 marken prisfastsættes til 165.000 kr/ha,  

så er værdien af takst 70 marken = 0,70 x 165.000 = 115.500 

kr/ha. 

• Det udarbejdede vurderingskort er vejledende for 

prisforhandlingerne med lodsejerne. Derfor ingen facitliste. 

• Det er vigtigt, at alle berørte lodsejere får et ejerskab af 

vurderingsforretningen, da denne vil være med til at sikre ens 

behandling af alle 

 

 



Enkeltbetaling/Betalingsrettigheder 

• Udgangspunktet er, at rettighederne følger jorden.  

• Hvis der både købes og sælges sker overførsel af 
rettigheder ud fra en nettobetragtning.  

• NaturErhvervstyrelsen udarbejder opgørelse over berørte 
rettigheder. 

• Det er nettosælger der står for overdragelse af 
rettigheder til nettokøber. 

 

     Beskatning 
• Handel i jordfordeling beskattes som anden handel. 

 
 



Fremgangsmåde ved 

jordfordeling  

 

- og alt det med småt  

 
 

 





 



Overenskomstens almindelige vilkår:  

• Arealtilstand, hegn mv. 

• Ejendomsskat 

• Brugsforhold 

• Ind- og udbetaling 

• Godkendelse og krav 

• Areal 

• Pantegæld 

• Servitutter 

 



Jordfordelingsoverenskomst 

En overenskomst er et bindende tilbud fra lodsejerne 

og bliver til en endelig økonomisk handel: 

 1. Når der ligger en samlet plan for alle lodsejere  

 
2. Når der foreligger underskrevne 

overenskomster fra alle lodsejere 

3. Når alle nettokøbere har stillet garanti for 

nettokøbesummen. 

4. Når jordfordelingskommission ved kendelse har godkendt 

jordfordelingsplanen. 



 

 

 

Lodsejernes udgifter 

Ved nettokøb over 

20.000 

 

Garanti:   

Gebyret afhængig af 

bank 

 

Ved nettosalg: 

 

Panthaverhøring:   

ca. 1000 – 6000 kr. pr. 

panthaver 

 

 

 

 

Eller... 



Praktiske forhold  

omkring jordfordelingen 
 
 

 



Fastsættelse af skæringsdato: 

 
Forslag : juni – december 2016 

 

Alle garantier skal foreligge hos NaturErhverv-

styrelsen 2 mdr. før skæringsdagen. Ligeledes skal 

Alle aftaler skal være underskrevet senest 3 mdr., 

før skæringsdagen. 

 



Lodsejerudvalg 

• 3 – 5 personer  

• Meget gerne med kendskab 

til faktorer, der indvirker på 

jordprisen 

 

 

 

 

 
 

 



Den videre proces og tidsforløb 

• Vurderingsforretning 

• Lodsejerforhandlinger 

• Kendelse 

• Matrikulær berigtigelse 

• Registrering i matrikel og tingbog 
 

 
 

 



Spørgsmål? Så kontakt.. 

  Terkel Broe Christensen,  Svendborg Kommune 

 tlf. 6223 3438   

terkel.broe.christensen@svendborg.dk  

 Planlægger - Jens Peter Toft, NaturErhvervstyrelsen,  

 tlf. 4172 8216 

    jpto@naturerhverv.dk 

 Berigtigelse – Birthe Friis Klinkowsky, NaturErhervstyrelsen, 

 tlf. 3395 8275 

    bfkl@naturerhverv.dk   
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