
Opsamling og øvrige 
udtagningsordninger
Teknisk spor 1 (lavbund) – møde 5



Kollektive virkemidler

- Frivillige areal-indsatser 

- I vandplan II: 2.450 t N (ca. 22.000 hektar), 
pt. nås ca. 66 procent (1.617 t)

- Svært at få landmænd til deltage

- Landmænd godskrives N effekten kollektivt, 
ikke individuelt 

- Fortsat væsentligt virkemiddel til 
kvælstofreduktion (vandplan 3)

- Finansieret af Landdistriktsprogrammet

Vådområder – 1.250 t *#
13.000 hektar

Lavbundsprojekter – 150 t*#
3.000 hektar

Skovrejsning –150 t # 
5.000 hektar

Minivådområder – 900 t 
1.000 hektar

* Jordfordeling indgår  # permanent tinglyst ny tilstand

Foto: skovdyrkerne.dk Foto: oplandskonsulenter.dk

Foto: MST, Kristine Mulbjerg Foto: MST, Kristine Mulbjerg



Kollektive virkemidler

Mulighed for at løse mange samfundshensyn på én 
gang

Udfordringer

- Fra 2023 forventes engangskompensation til 
vådområder og lavbundsprojekter

- Kun mulighed for kompensation for tabte indtægter, 
ikke incitamentsbetaling

- Kræver ofte enighed blandt mange lodsejere

- Tager tid at gennemføre

Status pr. oktober 2020
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Udtagning af lavbundsjorder

• 171.000 hektar landbrugsjord er 
tørveholdigt (6,5 procent af 
landbrugsarealet)

• Udleder 5,2 mio. t CO2/år = 33 procent af 
landbrugets udledning

• Ved dyrkning nedbrydes tørven og CO2 
frigives



Udtagning af lavbundsjorder
- fra landbrugsjord til vådområder med klimaeffekt
Udfordringer

• Ligger meget spredt, mange små områder

• 50 procent ligger i 12 kommuner

• Enkelte lodsejere har en forholdsvis høj 
andel af lavbundsjorder 

• Risiko for fosforudledning 

• Nogle steder store randarealer der 
oversvømmes

Sammenhængende områder med kulstofrig landbrugsjord
Arealinterva
l Antal områder Gns. omr. Areal (ha) Total areal (ha)

<5 100.636 0,3 31.790

5-15 2.184 10 18.643

15-100 1.326 57 46.045

100-200 121 150 16.863

200-300 38 247 8.955

300-400 28 342 9.494

400-500 10 437 4.338

>500 30 1.164 34.259



Udtagning af lavbundsjorder – fremdrift og 
arealpotentiale

ha
(cirkatal)

1. Kulstofrige lavbundsjorder i alt 171.000

2. Ikke landbrugsarealer (skovrejsning, rekreative 
arealer mv.)

-11.000 

3. Ikke sammenhængende kulstofrige arealer 
(<10ha)

-40.000 

4. Arealer med høj middelvandstand (begrænset
klimaeffekt ved ekstra indsats)

-25.000

5. Barrierer for udtagning (risiko for forsfortab, 
negative randeffekter på tilstødende arealer mv.

-57.000

6. Foreløbigt vurderet potentiale for aktiv 
udtagning i store projekter

38.000

7. Vedtaget politik -17.000

8. Restareal 21.000

Ha (cirkatal)

Gennemførte 
projekter, LDP-
lavbundsordning*

1.500

Vedtaget politik 17.000

I alt 18.500

*Dertil kommer 
kvælstofvådområdeprojekter, hvoraf en 
andel også er på lavbundsarealer. Ca. 10.000 
ha udtaget siden 1999.



Proces for udtagning af lavbundsjorder 
- fra landbrugsjord til vådområder med klimaeffekt

Forundersøg-
else

Detailprojek-
tering

Køb af 
erstatningsjord

Jordfordeling

Myndigheds-
tilladelser

Anlæg 
(hævning af 

vandstand mv.)

Tinglysning

Salg af arealer

4 – 7 år

Teknisk og 
ejendomsmæssig


