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Stop - reducer - nytænk - optag…..

Sæt lavbundsjordene ud af spil

Reducer udledninger fra eksisterende

Ambitiøs arealstrategi og skovrejsning til biodiversitet, 
vandmiljø og resterende GHG.

Agro-økologi og teknologi
Balancen mellem animalsk og plantebaseret
Nye værdikæder, ny kost, “nye forbrugere”



Stop - reducer - nytænk - optag….. mod 2030 og 2050

Sæt lavbundsjordene ud af spil

Reducer udledninger fra eksisterende

Ambitiøs arealstrategi og skovrejsning til biodiversitet, 
vandmiljø og resterende GHG.

Agro-økologi og teknologi
Balancen mellem animalsk og plantebaseret
Nye værdikæder, ny kost, “nye forbrugere”

75 % af udledningerne frem mod 
netto-nul I 2050 via en lang række
optimeringer incl. lavbund. Hertil

tekniske landevindinger

25 % af udledningerne frem mod 
2050, og derfor bør min 20% (500.000 

ha) landbrugsjord sættes i spil nu –
Kvælstof og biodiversitet integreres

Ny balance mellem animalsk og 
plantebaseret, nye dyrkningssystemer

vil have et vist bidrag



Det tekniske potentiale i lavbundsjordene (DCA)



204020302021 2025

171.000 ha (drænet lavbundsjord) 70.000 ha 0(?) ha(2-3 mio t CO2eq + N) (4 mio t CO2eq + N)
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Taskforce: Lavbundskonsulenter; KU+AAU; Styrelsen+Kommune; SEGES (løbende evaluering)
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Multifunktionel fordeling/Opkøb
38.000 ha + 40.000 ha i omdrift



2025 204020302021

171.000 ha (drænet lavbundsjord) 70.000 ha 0(?) ha(2-3 mio t CO2eq + N) (4 mio t CO2eq + N)

Multifunktionel fordeling/Opkøb
38.000 ha + 40.000 ha i omdrift

Hurtigt screeningskort
på eksisterende data 
(C + N + Biodiv)

Screeningskort på
emission, N, biodiv, fosfor, 
hydrologi (C + N + Biodiv + 
afværge)

Taskforce: Lavbundskonsulenter; KU+AAU; Styrelsen+Kommune; SEGES (løbende evaluering)

Komplet løsningsmodel til resterende (90.000 ha)  der indeholder:
- Forundersøgelse og avanceret forundersøgelse
- Protokol for afværgeforanstaltninger
- Eksternaliteter på N, biodiversitet, klimatilpasning, samfundsomkostning
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Hurtigt screeningskort
på eksisterende data 
(C + N + Biodiv)

Screeningskort på
emission, N, biodiv, fosfor, 
hydrologi (C + N + Biodiv + 
afværge)

Taskforce: Lavbundskonsulenter; KU+AAU; Styrelsen+Kommune; SEGES (løbende evaluering)

CO2 afgift/prissignal

Multifunktionel fordeling/Opkøb
38.000 ha + 40.000 ha i omdrift

Komplet løsningsmodel til resterende (90.000 ha)  der indeholder:
- Forundersøgelse og avanceret forundersøgelse
- Protokol for afværgeforanstaltninger
- Eksternaliteter på N, biodiversitet, klimatilpasning, samfundsomkostning



2025 204020302021

171.000 ha (drænet lavbundsjord) 70.000 ha 0(?) ha(2-3 mio t CO2eq + N) (4 mio t CO2eq + N)

Hurtigt screeningskort
på eksisterende data 
(C + N + Biodiv)

Screeningskort på
emission, N, biodiv, fosfor, 
hydrologi (C + N + Biodiv + 
afværge)

Taskforce: Lavbundskonsulenter; KU+AAU; Styrelsen+Kommune; SEGES (løbende evaluering)

Komplet løsningsmodel til resterende der indeholder:
- Forundersøgelse og avanceret forundersøgelse
- Protokol for afværgeforanstaltninger
- Eksternaliteter på N, biodiversitet, klimatilpasning, samfundsomkostning

CO2 afgift/prissignal

Statslig opkøb + tinglysning
Omvendt auktionsmodel

Jordfond

Multifunktionel fordeling/Opkøb
38.000 ha + 40.000 ha i omdrift

Lavbundsordningen
(CO2 hovedfokus)

CAP



Finansiering

- Forskningsmidler (150-200 mio)

- CAP
- Søjle 1: Bibevare støtten til lavbund ude af drift/træk i støtte til lavbundsjorde i

omdrift

- Echoschemes og søjle 2: Penge til lavbundsordning, finansiering af projekterne

- Bruttoarealmodellen for de mindre udtagninger inde i marksystemer

- Jordfonden
- Penge til omvendte auktionsmodel

- Penge til opkøb (e.g. Vildmosen)

- Udvidede forundersøgelse/Afværgeforanstaltninger



Mulig model for finansiering af en statslig jordfond?
Finansieringsbehovet er i milliard klassen, og kan ikke umiddelbart forventes oppebåret af markedet. 

Det bør derfor undersøges om der kan tilvejebringes statslig (med-) finansiering uden, at det påvirker den 
strukturelle saldo (”finansiering under stregen”), og dermed ikke udfordrer gældende EU budgetregler. 
Mulig model: 

1. Uafhængigt statslig selskab: Et 100% statsligt ejet, men uafhængigt selskab etableres (”Sund og bælt”). 
Selskabet/fondens formål er at forvalte opkøbet af de udtagne jorde (som er en aktivitet uden for offentlig 
forvaltning og service - men stadig i rammerne af den offentlig sektor, og dermed falder den angiveligt 
udenfor budgetlovens bestemmelser). Staten forestår dermed alene en finansiel transaktion, der ikke 
påvirker den offentlige saldo. Krav om delvis markedsbåren indtægt skal afklares, og sådanne 
medfinansierende modeller undersøges.

2. Statslig udtagningsfond: Direkte statslig (med-) finansiering af en statslig éngangsudgift, hvor finansiering 
tilvejebringes til opfyldelse af et konkret angivet mål, så som for eksempel udtagning af 100.000 hektar.  I så 
fald også angiveligt undtaget fra EU budgetlovens krav. 

3. Kombination af disse?



Så 6 vigtige incitamenter er:

1. Den multifunktionelle jordfordeling: Få arealer der ligger bedre/yder bedre/i det 
mindste ikke bliver en stor hæmsko + kompensation

2. Arealstøtte til udtagne arealer, reguleret arealstøtte til arealer i omdrift, tinglysning

3. Bruttoarealmodellen på de små udtagninger

4. Den omvendte auktionsmodel

5. Kompensation ved klimatilpasningsvinkler såsom brug til regnsvandsbassin o.lign. 
eksternaliteter

6. Prissignal – det bliver dyrere at beholde arealer i omdrift



Og 9 vigtige elementer at tage med hjem er:

1. Start med det vi ved vi kan, især tørvejord i omdrift (70.000 ha)

2. Taskforce der kommer til landmænd og ikke omvendt, fokus på CO2, mest mulig
frivillighed

3. Udfordringerne er mange men det er løsningerne også
Fosforfiltre, minivådområder, simple udtagningsprocedurer, lavbundskonsulenter, 
hydrauliske modeler, nye emissionsfaktorer, overordnet strategi og kortlægning

4. Frivillige ordninger (multifunktionel), opkøb af højproduktive jorde (vildmosen), 
tinglysning

5. Skarp og målrettet plan tilpasset forskellige typer af lavbundsjorde/bedrifter
6. Udvidede forundersøgelser ved sideeffekter, undgå den stopklods
7. Kobling (ikke rigid) med mål på N og biodiversitet – færre omkostninger på sigt
8. Natur (Paragraf 3 arealer) eller klima (stop dræning)
9. Staten bør gå forrest med sine lavbundsjorde, eksempelvis vildmosen



Tak for ordet

Kontakt: Christian Peter Villefrance Ibsen, ci@concito.dk


