
Danmark er privilegeret 
ved at hente drikkevand i 
undergrunden. Dette 
privilegie skal sikres også 
at tilgå næste 
generation. 

Derfor bør der nu gøres 
en massiv indsats for, at 
sikre en beskyttelse især 
mod sprøjtegift og nitrat.

Drikkevand 
er kritisk 

infrastruktur



Det formodes at der i Danmark er ca. 300.000 hektar indvindingsarealer. 
Hvis man kigger på dette areal, fylder landbrugsjord et sted i mellem

180-200.000 hektar. (ca. 8 % af det samlede landbrugsareal)

Så vil vi beskytte vores drikkevand, skal disse hektarer frisættes for mødet 
med bl.a. sprøjtegift.



Danmarks Økologiske Jordbrugsfond 
vil sikre vores drikkevand

- Derfor skal alle landbrugsarealer, hvor der indvindes drikkevand, senest i 2030 være dyrket som 
økologisk jordbrug eller udlagt til natur, rekreative arealer ,energiforsyning , skovrejsning m.m.



Vores formål er, at der skabes en folkelig 
opbakning for at sikre alt drikkevand i 
fremtiden. 

Dette sker ved at borgere, fonde, staten, 
pensionskasser og virksomheder kan investere i 
en fælles drikkevandsfond.

Fondens formål er, at sikre at alt landbrugsjord i 
indvindingsområder anvendes bæredygtigt og 
gerne multifunktionelt, i forhold til samfundets 
interesser.

Den opnåede kapital skal anvendes til opkøb af 
landbrugsjord i indvindings opland.

Der skal etableres en forretningsmodel på 
arealerne, som sikrer landmanden eller anden 
lejer, et fornuftigt afkast og samtidigt sikrer 
forrentning af den indskudte kapital og dermed 
et afkast til investorer.



Hvis 200.000 hektar landbrugsjord 
skal drives med frivillige aftaler om 
pesticidfri dyrkning, vil det koste 
samfundet/forbrugerne omkring 10 
milliarder i kompensationer til 
landmændene. ca. 50.000 kr. pr. HA. 

Nogle landmænd ønsker ikke 
frivillige dyrkningsaftaler, men vil 
hellere afhænde jorden til en 
fornuftig købspris. 

Vores vandforsyninger har 
forpligtigelsen/muligheden for at 
kompensere med  frivillige aftaler.

Alternativt kunne der opstå et behov 
for opkøb.



eksempler på modeller 

200.000 ha i vandindvindingsområder

100.000 ha 100.000 ha
Opkøb i selskabsform Frivillige aftale, uden skift af ejerskab
Gns.pris 135.000 kr./ha Engangserstatning mod tinglyst indskrænkning
+ købsomk. 10.000 kr./ha
+ låneomk. ved realkredit 5.000 kr./ha

I alt investering over 10 år: 14,5 mia. kr.
med realkreditfinansiering: 15,0 mia. kr. 

Model 1. med realkreditfinansiering Model 2. uden realkreditfinansiering
Finansiering/år i 10 år (Afkast ca. 3,0%) Finansiering/år i 10 år (Afkast ca. 2,3%)

Investeringsbehov pr. år: 1.500 mio. kr. Investeringsbehov pr. år: 1.450 mio. kr.

Realkreditlån 50%, afdragsfri: 750 mio. kr. Realkreditfinansiering: 0 mio. kr.

Vandforsyningsselskaber*: 375 mio. kr. Vandforsyningsselskaber**: 725 mio. kr.

Restfinansiering: 375 mio. kr. Restfinansiering: 725 mio. kr.

Staten***: 94 mio. kr. Staten***: 182 mio. kr.
Pensionsselskaber: 94 mio. kr. Pensionsselskaber 363 mio. kr.
Fonde: 94 mio. kr. Fonde: 90 mio. kr.
Private/virksomheder 93 mio. kr. Private/virksomheder 90 mio. kr.   
I alt 375 mio. kr. I alt 725 mio. kr.

*Svarende til 0,50 kr./m3 vand forbrugt ** Svarende til 1 kr./m3 vand forbrugt 
***Alternativt statsgaranti



  100.000 ha opkøb over 10 år 

      

     10.000 ha opkøb/år til videreudlejning 

 

 

 

   Model 1  Model 2  Model 3  Model 4 

Formål   Landbrug  Energi  Skov  Rekreativ 

   (u. sprøjtning) (Sol/Vind)     

 

Lejer/forpagter  Landmand  Energiselskab Investorer/stat Kommune 

Tidshorisont lejeaftale  10 år  20-30 år  20 år  20-30 år 

Ca. andel af areal  60%  10%  20%  10% 

Ha pr. år   6.000 ha  1.000 ha  2.000 ha  1.000 ha 

Ha efter 10 år  60.000 ha  10.000 ha  20.000 ha  10.000 ha 

Leje pr. år pr. ha  5.000 kr.  8.000 kr.  5.000 kr.  5.000 kr.       

      



Et samarbejde med fonde, staten, virksomheder, pensionskasser, de danske 
drikkevandsforsyninger, Dansk Økojord a/s og realkreditinstitutter, ville kunne 
skabe basis for en forretningsmodel, til sikring af alle danskeres adgang til rent 

drikkevand. 

En løsning hvor økonomi/afkast og filantropi er hinandens forudsætninger.
Men også en løsning, hvor helt almindelige danskere, kan købe aktier i fonden.

Endvidere en model som sikrer flere bundlinjer i forhold til samfundets interesser 
(klima, drikkevand, økologiske fødevarer, rekreative områder, biodiversitet, 

udtagning af landbrugsarealer m.m.



Aktiv jordfordeling er et centralt element for at sikre god drikkevandsbeskyttelse, derfor skal værktøjet bruges og 
udvikles meget mere i fremtiden. Der bør således  afsættes midler til  omkostninger ved aktiv  jordfordeling. 

Det er statens opgave at sikre en god jordfordeling, men ved gunstige samarbejder kan der opstå relevante 
synergier, både for landbrugs erhvervet og beskyttelsen af drikkevandet.

Lidt tal:

-Antal HA landbrugsareal i 
DK: ca.2.600.000

-Antal HA landbrugsareal 
drevet økologisk i DK;  
ca.280.000

-Antal HA landbrugsareal 
indvindingsområder til 
drikkevand ; ca. 180.000-
200.000



Lidt om Danmarks Økologiske Jordbrugsfond
Danmarks Økologiske Jordbrugsfond har som sit formål, at omlægge mest mulig konventionel 

jord til økologisk. At sikre næste generation af landmænd jord at drive.

At der skabes mere natur, bedre miljø, herunder klimavenlige tiltag og en øget fokus på 
drikkevandsbeskyttelse. Fonden er stiftet af Økologisk Landsforening og Danmarks 

Naturfredningsforening i 2017.



Borgere og Danske virksomheder 
har sikret Dansk Økojord a/s 
datterselskab af Danmarks 
Økologiske Jordbrugsfond en 
aktiekapital på 27,3 mio., som gør, 
at der kan opkøbes landbrugsjord, 
som efterfølgende forpagtes ud til 
en yngre økologisk landmand. 



Dansk Økojord a/s ´s 
forretningsmodel bygger på at 
der ved investering i en given 
ejendom bruges ca. 30 % af 
købsprisen fra aktiekapitalen 
og de resterende 70 % ved 
optagelse af realkreditlån. 

Det samlede beløb forrentes af 
forpagter/landmanden til 4,5 
%. 

Efter fradrag af omkostninger 
ved driften i Dansk Økojord a/s 
er der et forventeligt afkast til 
investor/aktionær på mellem 
1,5-2,5 %.


