
Vådgjorte lavbundsjorde med 
solceller 

Tirsdag den 9. marts 2021

v/ Niels Peter Nørring, klimadirektør, Landbrug & 
Fødevarer  



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 

indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer

… kort sagt fordi det er den mest oplagte løsning 
på klimaproblemerne 

Hvorfor er vi så optagede af de våde lavbundsarealer? 

Historisk har arbejdsomme 

landmænd gennem mange årtier 

forhindret nedbrydning af organisk 

materiale i ådale og moser, ved at 

lægge dræn, bygge pumpestationer, 

og dyrke markerne.

Kulstoffet fra nedbrydningen af 

planterester siver nu ud i 

atmosfæren. 

Ved at udtage 

kulstofrig 

lavbundsjord, og 

populært sagt 

”slukke for 

drænene”, giver vi 

naturen mere 

plads igen. 



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 

indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer

… Midlet er udtagning af kulstofrig lavbundsjord 
og optimering af rammevilkår

• L&F har sammen med DN opfordret til at udtage 
100.000 ha kulstofrig lavbundsjord. 

➢ Reduktionspotentiale på 2,3 mio. tons CO2e.

• Dobbeltkonfekten bør bl.a. høstes med klare 
incitamenter, så det udnyttes, at der samtidig kan 
produceres grøn energi i form af solceller eller andre 
VE-anlæg på de kulstofrige lavbundsjorde.

➢ Bør være økonomisk attraktivt at holde op med at 
dyrke lavbundsjorden og i stedet vådgøre den – positiv 
klimaeffekt kan ikke stå alene i en business case 

Mål & middel 
Hvad kan vi gøre for at nå klimamålet? 



Tre gode grunde til at øge incitamentet for etablering af 
solceller og andre VE-anlæg på kulstofrige 
lavbundsarealer

1. Markant klimareduktion og reduktion i udledningen af kvælstof

2. Produktion af bæredygtig energi

3. Undgår at anvende god produktionsjord til opstilling af VE-anlæg 



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 

indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer Beskatningsmodellen for lavbundsjord med solceller bør 
gentænkes 

Zetland den 3. marts 2021

Den 2. marts 2021

Partier vil have skatteministeren til at se på solcelle-

beskatning

Både Radikale Venstre og Dansk Folkeparti vil have 

skatteministeren til at se på de skatteregler, der ifølge landbruget 

og energiselskaber spænder ben for solceller på lavbundsjorde. 

Sagen bør ligge til højrebenet, siger Socialdemokratiet 

”….opbakning fra regeringspartiets skatteordfører Troels Ravn:

– Det er positivt, at landbruget vil være med til at sænke C02-

udledningen. Sagen bør ligge lige til højrebenet. Det lyder 

fornuftigt at udtage lavbundsjord og bruge den til solceller. Det 

bør ikke være skatteregler, der er i vejen, siger han til 

AgriWatch.”
EnergiWatch den 12. august 2020



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 

indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer Beskatningsmodellen for oversvømmet lavbundsjord med 
solceller – nu og i fremtiden 

I dag kan 
landmandens 

samlede 
beskatning stige 

med mere end en 
faktor 6 ved 
etablering af 
solceller på 
almindelig 

produktionsjord –
det begrænser 

naturligt 
incitamentet for 

etablering af 
solceller 

Svar på SAU 
spørgsmål nr. 357 
af 22. april 2020 

fremhæver, at det 
vil stride med EUs
statsstøtteregler, 
hvis almindelig 
produktionsjord
med VE-anlæg 

beskattes med en 
lavere 

grundskyldspromill
e og grundværdi 

(som 
produktionsjord i 

dag)

Forslag:

Lavere beskatning 
af oversvømmede 
lavbundsarealer, 

svarende til 
beskatningen for 

almindelig 
produktionsjord.

Alle kan anvende 
ordningen.

En EU-konform 
model. 




