
Danmarks Økologiske 
Jordbrugsfond er stiftet i 
2017 af Danmarks 
Naturfredningsforening 
og Økologisk 
Landsforening. Fonden 
har datterselskabet 
Dansk Økojord A/S.
Formålet er at omlægge 
konventionel jord til 
økologisk, på arealerne 
lave klimaindsatser , 
natur-og vildtpleje , 
drikkevandsbeskyttelse 
og sikre næste 
generation muligheden 
for at drive jorden.

Økologi 
frisætter 

drikkevandet for 
mødet med 
pesticider



Dansk Økojord A/S er stiftet i februar 2018 med en aktiekapital på 27,3 
mio. kr. I dag besidder selskabet 641 hektar fordelt på 9 ejendomme rundt 

i landet. Aktiekapitalen er i dag over 36 mio. kr. Der beskyttes ca 120 
hektar indvindingsområder. Antallet af aktionærer er 790. Der er 

investeret 75 mio. kr og der forventes yderligere investeringer for ca. 30 
mio. kr i 2021



Danmarks Økologiske Jordbrugsfond vil sikre vores drikkevand ,biodiversiteten og  klimaet.
Derfor skal der på alle arealer laves indsatsplaner, alle forpagtere skal screenes for kompetencer, erfaring og viden.

Jorden skal erhverves til retmæssig pris  for bla. at etablere rentabilitet for forpagter. Forpagtningsaftaler er minimum 10 årige.
Der skal foreligge en forretningsplan.



Eksempler på investering med 
drikkevandsbeskyttelse

Dansk Økojord A/S køber ejendom på 100 hektar , forpagter køber 
bygninger og 2-3 hektar rundt om bygningerne. Af de 100 hektar 

ligger x antal hektar i indvindingsområde. Dansk Økojord A/S 
hjemtager kompensation for dyrkningsfri aftale om pesticidfri 

dyrkning. Forpagtningsprisen reduceres tilsvarene hos forpagter.

Dansk virksomhed ønsker at kompensere for co 2 udslip . Vi  finder 
arealer og investerer. Virksomheden betaler for rejsning af skov og 

30 års leje på arealerne over indvindingsområde.



Større multifunktionalitet kan/bør indtænkes.
-offentlighedens adgang
-energiproduktion
-skovrejsning og naturområder
-økologisk fødevareproduktion
-bæredygtige  by-og boligudvidelse
-udtagning af landbrugsjord



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



”Hvis man vil sælge noget , så er det godt at kende købers behov.”



Lokalforankring og samarbejder er 
hele forudsætningen.
-Kommuner
-Forsyningsvirksomheder
-Private vandværker
-Landboforeninger 



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.



I øvrigt



Kontakt:
Direktør Kim Qvist
E- mail : kim@jordbrugsfond.dk
Mobil: 40360309

Formand Lars-Christian Brask
E-mail : l-cb@privat.dk
Mobil: 25636000

Næstformand Susanne Herfelt
E-mail: 
susanneherfelt@outlook.dk
Mobil: 30256056
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