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1. Indledning 
 

I den politiske aftale om Naturpakken indgået i foråret 2016 blev der afsat henholdsvis 2 mio. 

kr. i 2017 og i 2018 til at forbedre arrondering af landbrugsjord, i umiddelbar nærhed af et 

kommende vådområde- eller lavbundsprojekt, som realiseres ved hjælp af jordfordeling, og 

planlægges af Landbrugs- og Fiskeristyrelsens jordfordelingsplanlæggere.  

 

Du kan få del i midlerne fra Naturpakken til at afholde jordfordeling, hvis du har arealer i 

nærhed af en kommende, eller igangværende jordfordeling, rejst i forbindelse med et 

vådområde- eller lavbundsprojekt under landdistriktsprogrammet. 

 

Denne vejledning skal du bruge, når du ønsker at søge om Naturpakke Jordfordeling. Her 

finder du oplysninger om ordningens formål, hvem der kan søge, hvad du får dækket, hvordan 

du gør, og om de forskellige betingelser der findes for at få tilskud.  

 

 

2. Ordningens formål 

Naturpakke Jordfordelingsordningen har til formål at forbedre arronderingen af 

landbrugsarealer i umiddelbar nærhed af et vådområde- eller lavbundsprojekt som involverer 
jordfordeling.  

Du skal allerede på anmodningstidspunktet sandsynliggøre, at jordfordelingen vil være med til 

at understøtte formålet. 

 

3. Administration af ordningen 
 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen administrerer ordningen og træffer afgørelse om reservation af 

midler til din jordfordeling.  

 

Al skriftlig kommunikation i forbindelse med Naturpakke Jordfordeling skal ske via mail til 

jordfordeling@lfst.dk 

 

 

4. Afsatte midler 
 

Til jordfordelinger i 2017 og 2018 er der afsat i alt 4.0 mio. kr. på Finansloven. 

 

5. Ansøgningsfrist 
 

Vi kan modtage din ansøgning fra den dag Landbrugs- og Fiskeristyrelsen ved at der bliver et 

vådområde- eller lavbundsprojekt der involverer jordfordeling.  
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6. Hvordan søger du om tilskud 
 

1. Du skal sende din anmodning om tilsagn om jordfordeling på et særligt skema, som du 

finder på  http://lfst.dk/landbrug/arealer-og-ejendomme/jordfordeling/naturpakkens-

jordfordelinger/  

 

2. Du skal sende din anmodning om tilsagn om jordfordeling via mail til jordfordeling@lfst.dk 

 

Din ansøgning skal indeholde: 

 Anmodningsskema. 

 Redegørelse over behov for jordfordeling og eventuel interesse.  

 

 

Kvittering for modtagelse af ansøgning 

Vi kvitterer med kvitteringsmail for at have modtaget din ansøgning.  

 

 

7. Hvem kan søge om tilskud 
 

Lodsejere, der beskæftiger sig med primær landbrugsproduktion, med arealer 

indenfor aktionsområdet kan anmode om naturpakkejordfordeling.  

 

Tilsagnshaver 

Tilsagnshaver er jordfordelingen, personificeret ved den af Landbrugs- og Fiskeristyrelsens 

udpegede jordfordelingsplanlægger, som afholder udgifterne i projektet og modtager 

tilskuddet på vegne af lodsejerne. 

 

Deltagere i projekterne 

Alle lodsejere med jord indenfor aktionsområdet kan deltage i projekterne.  

 

 

8. Hvem kan ikke søge om tilskud 
 

1. Lodsejere som ikke ejer jord indenfor aktionsområdet, kan ikke søge om tilskud. 

 

2. Kriseramte virksomheder kan ikke modtage tilskud. Ved kriseramte virksomheder forstås 

virksomheder som defineret i art. 2, nr. 14, i Kommissionens forordning (EU) nr. 702/2014 

af 25. juni 2014. 

  

3. Virksomheder, der ikke er defineret som SMV-virksomheder, jf. art. 2, nr. 2, i 

Kommissionens forordning (EU) nr. 702/2014 af 25. juni 2014 

 

4. Virksomheder, der ikke har efterkommet et påbud om tilbagebetaling af ulovlig støtte, jf. 

art. 1, stk. 5, i Kommissionens forordning (EU) nr. 702/2014 af 25. juni 2014.  

 

 

 

http://lfst.dk/landbrug/arealer-og-ejendomme/jordfordeling/naturpakkens-jordfordelinger/
http://lfst.dk/landbrug/arealer-og-ejendomme/jordfordeling/naturpakkens-jordfordelinger/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0702&qid=1489145674017&from=DA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0702&qid=1489145674017&from=DA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0702&qid=1489145674017&from=DA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0702&qid=1489145674017&from=DA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0702&qid=1489145674017&from=DA


 

 

9. Tilskuddets størrelse og projektets 

finansiering 
 

Det samlede, offentlige tilskud, kan højst udgøre 100 pct. af de samlede udgifter til 

jordfordelingen. 

 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen kan give tilsagn om tilskud på 100 pct. af de samlede, udgifter 

til jordfordelingen, dog ikke til egen rådgiver og relaksations- og garantiudgifter. 

 

Tilskuddet gives til dækning af rets- og administrationsomkostninger, herunder 

opmålingsomkostninger ved jordfordelingen og udgifter til jordfordelingsplanlægning. 

 

Merværdiafgift (moms) er ikke en støtteberettiget omkostning, medmindre momsen ikke er 

refusionsberettiget efter national momslovgivning. 

 

Tilskuddet gives i overensstemmelse med art. 15 i Kommissionens forordning (EU) nr. 

702/2014 af 25. juni 2014 om forenelighed med det indre marked efter artikel 107 og 108 i 

traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde af visse kategorier af støtte i landbrugs- 

og skovbrugssektoren og i landdistrikter. 

 

 

 

 

10. Hvilke projekter og aktiviteter giver vi 

tilskud til 
 

Indsatsområder 

Vi kan give tilsagn om jordfordeling inden for de udstillede aktionsområder.  

 

Se aktionsområderne her: http://lfst.dk/landbrug/arealer-og-

ejendomme/jordfordeling/naturpakkens-jordfordelinger/  

 

Projekttyper 

Vi kan give tilsagn om tilskud til: 

 

 Jordfordeling 

 

 

Krav til projekterne 

Det tilstræbes at midlerne fordeles geografisk over hele Danmark, og ét projekt kan derfor 

ikke udtømme de afsatte midler.  

 

Baggrund for projekterne 

Du skal beskrive sammenhængen mellem de konkrete udfordringer og behov, der ligger til 

grund for de valgte aktiviteter i projektet, når du søger om tilsagn om tilskud til dit projekt. 

Dette gøres i den medsendte redegørelse.  

 

 

 

http://lfst.dk/landbrug/arealer-og-ejendomme/jordfordeling/naturpakkens-jordfordelinger/
http://lfst.dk/landbrug/arealer-og-ejendomme/jordfordeling/naturpakkens-jordfordelinger/
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11. Afgørelse om tilsagn om tilskud eller 

afslag, herunder prioritering 
 

Afslag og delvist afslag 

Vi kan give afslag eller delvist afslag til et projekt, hvis vi vurderer, at der ikke er grundlag for 

at rejse en jordfordeling efter at have mødtes med de involverede parter. 

 

Prioritering af projekter og pointsystem 

Vi skal udvælge de projekter, der giver størst effekt, uanset om der ikke er søgt om flere 

penge, end der er afsat til ordningen.  

 

Ved prioritering af projekterne lægger vi vægt på følgende: 

 

1. Geografisk spredning på de jordfordelinger der finansieres og at der tildeles penge til 

minimum tre til fire jordfordelinger pr. år. 

 

 

 

 

12. Hvilke udgifter kan du få tilskud til 
 

Oversigt over tilskudsberettigede udgifter 

De tilskudsberettigede udgifter kan omfatte udgifter til: 

 

1. Jordfordelingsplanlægger (facilitator)  

2. Tinglysningsafgift 

3. Landinspektørarbejde 

4. Gebyr til Geodatastyrelsen 

5. Berigtigelse af jordfordelingen 

6. Jordfordelingskommissionen 

 

13. Hvilke udgifter kan du ikke få tilskud til 
 

De tilskudsberettigede udgifter kan ikke omfatte (listen er ikke udtømmende): 

 

1. Udgifter til egen rådgiver 

2. Udgifter til relaksation og garantistillelse 

3. Merværdiafgift (moms) er ikke en støtteberettiget omkostning, medmindre momsen 

ikke er refusionsberettiget efter national momslovgivning. 

 

 

14. Betingelser for tilsagn om tilskud 
 

Det skal vurderes sandsynligt af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen at jordfordelingen kan blive til 

noget. Det vil sige at aftalerne skal være indgået inden der sker kendelse i vådområde- eller 

lavbundsprojektjordfordelingen, som Naturpakkejordfordelingen er rejst i forbindelse med.  

 



 

 

  

15. Igangsætningstilladelse 
 

Efter det første møde med de anmodene lodsejerne, vil Landbrugs- og Fiskeristyrelsen i 

samarbejde med planlæggeren vurdere mulighederne for jordfordeling. Det er herefter 

planlæggerens opgave at starte processen op.  

 

16. Besked om afgørelse om tilsagn 
 

Når vi har behandlet din ansøgning og truffet beslutning om, hvorvidt du får tilsagn om 

jordfordeling, sender vi afgørelsen til kontaktpersonen for de involverede.  

 

Hvis du får afslag til dit projekt, sender vi et afslagsbrev med begrundelser (inkl. henvisning til 

lovgrundlag) for afslaget samt en klagevejledning. 

 

 

17. Projektperioden 
 

Alle aftaler skal være indgået inden der er skæringsdag for vådområde- eller lavbunds-

projektjordfordelingen.  

 

18. Klageadgang 
 

Klager over Landbrugs- og Fiskeristyrelsens behandling af sager i henhold til 

jordfordelingsloven og bekendtgørelse om tilskud til jordfordeling mellem landejendomme skal 

rettes til Ministeren for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri efter de almindelige forvaltningsretlige 

regler.  

 

Klager over udkast til jordfordelingsplan og jordfordelingens materielle indhold i øvrigt 

fremsættes overfor jordfordelingsskommissionen via Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, Pionér 

Allé 9, 6270 Tønder, som er sekretariat for jordfordelingskommissionen.  

 

Afgørelser truffet af jordfordelingskommissionen kan ikke indbringes for anden administrativ 

myndighed.    

 

19. Afslutning af projekt 
 

Når jordfordelingen er gennemført og de matrikulære sager gennemført vil 

jordfordelingsplanlæggeren opgøre den endelige økonomi for jordfordelingen. Eventuelle 

udeståender vil herefter blive afregnet.  

 

 

20. Projektet opgives 
 

Hvis aftalerne ikke kan indgås inden vådområde- eller lavbundsprojektjordfordelingen har 

skæringsdato opgives projektet.  
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21. Landbrugs- og Fiskeristyrelsens brug 

af data 
 

Oplysninger om projektet vil blive brugt af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen til sagsbehandling, 

administration, tilskudsudbetaling og kontrol.  

 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har i forbindelse med kontrol mulighed for at indhente 

oplysninger hos andre offentlige myndigheder i fornødent omfang, herunder med henblik på 

samkøring og sammenstilling af oplysningerne. Behandlingen af oplysningerne vil ske i 

overensstemmelse med persondatalovens regler. Oplysninger vil kun blive indhentet, i det 

omfang det er relevant for den konkrete afgørelse. 

 
Offentliggørelse, bl.a. på internettet 

Vi er dataansvarlige, og oplysninger om projektet vil blive brugt til bl.a. sagsbehandling, 

administration, tilskudsudbetaling og kontrol. Derfor skal du være opmærksom på følgende: 

 Oplysningerne kan behandles af danske og europæiske revisions- og 

undersøgelsesorganer for at værne om EU’s finansielle interesser. Endvidere kan de 

blive brugt til statistik, forskning, planlægning og evaluering. 

 

 Oplysninger om navn, evt. firmanavn, adresse, projekttitel samt størrelse af det 

modtagne tilsagnsbeløb og det udbetalte tilskudsbeløb vil blive offentliggjort på vores 

hjemmeside. 

 

 Alle kan anmode om aktindsigt i sager, der behandles af den offentlige forvaltning efter 

offentlighedsloven, og at der kun er få oplysninger/dokumenter, som er undtaget fra 

pligten til udlevering efter offentlighedsloven. 

 

Efter Persondataloven har du mulighed for: 

 

 At bede om indsigt i, hvilke oplysninger der behandles i forbindelse med projektet, jf. 

Persondatalovens § 31. 

 

 At kræve at få rettet, slettet eller blokeret oplysninger, der er urigtige eller vildledende, 

eller på anden måde er behandlet i strid med lovgivningen, jf. Persondatalovens § 37. 

 

 

22. Lovgrundlag 
 

De gældende regler for ordningen fremgår af:  

 

Danske regler (love og bekendtgørelser) 

 

 Bekendtgørelse af lov 31 af 4. januar 2017 om jordfordeling og offentligt køb og salg af 

fast ejendom til jordbrugsmæssige formål m.m. (jordfordelingsloven) 

 

 Bekendtgørelse nr. 331 af 25. marts 2013 om jordfordeling 

 

 Finansloven 2017 

 



 

 

 

 

 

EU-regler (forordninger) 

 

 Kommissionens forordning (EU) nr. 702/2014 af 25. juni 2014 om forenelighed med det 

indre marked efter artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde af visse kategorier af støtte i landbrugs- og skovbrugssektoren og i 

landdistrikter 

 

 

23. Yderligere oplysninger 
 

Denne vejledning,  m.m. findes på vores hjemmeside  

 

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål på tlf. 33 95 80 00 eller 

jordfordeling@lfst.dk 

http://lfst.dk/landbrug/arealer-og-ejendomme/jordfordeling/naturpakkens-jordfordelinger/

