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Et lavbundsprojekt i Sønderjylland
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Lavbundsområder omkring Lobæk, Tønder Kommune



Tidligere engarealer i ådal ved Lobæk og teksturkortet
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Undersøgelsesområde 400 ha
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Forundersøgelse af projektet – ca. 3 år

20162016
• Screening 400 ha
• Dialog med kommune
• Indledende lodsejerkontakt  ”samtykke til forundersøgelse”

20172017

• Tilbud fra rådgiver
• Ansøgning om projekt
• Tilsagn fra Landbrugsstyrelsen (LBST)
• Dialog med kommune, lodsejere, landbrugsforeninger, LBST jordfordelingsplanlæggere
• Fællesmøde med lodsejere
• Tekniske forundersøgelser
• Ejendomsmæssige forundersøgelser – besøg v. alle lodsejere om ønsker, muligheder, holdning, forbehold 

(interessetilkendegivelse)

20182018

• Midtvejsmøde med lodsejere
• Afgrænsning af projektområde – 240 ha
• Forundersøgelse afsluttet
• Anmodning om udbetaling af tilsagnsbeløb, afrapportering, kontrol og udbetaling
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 Undersøgelsesområde 400 ha  Endelig projektområde 240 ha
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Tønder Kommune, vicekommunaldirektør Keld Hansen 

Kommunen i tal: 34.690 personer, 1283,9 km2 (landets 4.største)

Løbende dialog med Naturstyrelsen om projekter

Kommunen rolle i forhold til lavbundsprojekter

• Planlægning i det åbne land
• Klimaindsatser

Myndighedstilladelser i projektet:
• Vandløbslov
• Naturbeskyttelseslov
• Screening miljøvurdering

Borgerne - muligheder
Lodsejerne - frivillighed
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Forberedelse til realisering  – ca. 1 år

20192019

• Budget for jordfordeling, erstatning, sagsomkostninger, anlæg, tilpasning, 
afværge og tidsforbrug

• Ansøgning om realisering
• Tilsagn fra Landbrugsstyrelsen (LBST)
• Opstart af jordfordeling – dialog med lodsejere om 

kompensationsmuligheder (LBST og NST)
• Ændringsansøgning (ændring af projektområde, effekt mv.)
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Jordfordeling Lobæk

 Projektområdet før jordfordeling

 Nøgletal:
 
Lodsejere i projektområde: 13
Lodsejere jordfordeling: 22
Projektareal udgangspunkt: 240 ha
Projektareal realiseret: 212 ha

 Tidslinje jordfordeling:
 
Indledende lodsejermøde: Sep. 2019
Vurderingsforretning: Okt. 2019
Projektændring: Dec. 2019
Lodsejerforhandlinger: Sep. 2019 – Okt 2020
Jordfordelingskendelse: Okt. 2020
Skæringsdag: 1. nov. 2020
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Valg af kompensation

 Udstrakt ønske fra lodsejerne om at 
beholde jorden via forkøbsret:

 Salg med forkøbsret (6 lodsejere): 104 ha
 
Salg uden forkøbsret (5 lodsejere) 91 ha 
(heraf 76 ha fra 
erstatningsjordsejendomme)

20-årig fastholdelse (2 lodsejere) 17 ha

Jordbesiddelse efter kendelse. 195 ha

Salg af jord og ejendomme efterfølgende

11



Jordfordelingen (kerneområdet)

 Nøgletal
 
Tilskud forundersøgelse: 598.811 kr.
 Tilskud/tilsagn etablering: 3.293.852 kr.
 Antal hektar i jordfordelingen: 690 ha
Omkostning køb af projektjord: 21.057.000 kr.
 Omkostninger jordfordeling: 1.240.000 kr.

Købt projektjord: 195 ha
Udgifter til 20-årig fastholdelse: 780.000 kr.

 Reduktion udledningen af drivhusgasser:
 3.479 ton CO2-ækv./år 

svarende til 15,72 ton CO2-ækv./ha/år.

 Forventet kvælstofreduktion:
 13.870 kg N/år

svarende til 63 kg N/ha/år.
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Ejendomsstruktur efter jordfordeling
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 Projektets karakteristika

Mange produktionslandmænd, hvor 
forudsætning for deltagelse i jordfordeling er 
betinget af mulig erstatningsjord. 
 
Erstatningsjord tilgængeligt i området 
(primært via 3 ejendomme)
 
Positiv lodsejerindstilling til projektet

 Udfordringer i jordfordelingen
 
20 årig fastholdelse som instrument ikke 
attraktivt for de fleste lodsejere. 

 Hvornår skal LBST disponere køb af 
erstatningsjordsejendomme. 



Realisering af projektet – 3 år

20202020

• Godkendelse af projektændring
• Ansøgning om myndighedstilladelser ved Tønder Kommune
• Forhandling og indgåelse af projektaftaler med lodsejere
• Tilpasning af projekt – ejendomme og anlæg
• Jordfordelingskendelse, 1. nov. 2020
• Myndighedstilladelser (Miljøvurdering)

20212021

• Opstart af detailprojektering
• Myndighedstilladelser (Vandløbslov, Naturbeskyttelseslov mv.)
• Udbud af anlægsarbejder
• Anlæg og tilsyn, herunder arkæologiske undersøgelser

20222022
• Afslutning og 1-årseftersyn
• Afslutningsforretning og evt. justering
• Anmodning om udbetaling af tilsagnsbeløb, afrapportering og kontrol
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Eksisterende og projekterede anlæg
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Anlæg i området



Eksisterende og fremtidige afvandingsforhold
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Erfaringer – muligheder og barrierer

• Et lavbundsprojekt tager tid – tid til dialog, tid til undersøgelser

• Høje krav til ansøgning, dokumentation af effekt og påvirkninger

• Frivillighed stiller store krav til proces og forhandlingsmuligheder

• Projekt skal løbende tilpasses de faktiske forhold og lodsejers ønsker

• Flere myndigheder er i spil og der kan stilles nye vilkår i forbindelse med tilladelse

• Komplekse vurderinger af afvandingsforhold og fremtidige klimapåvirkninger

• Jordfordeling er et godt værktøj til større projekter

• Projekterne fører til reelle og positive forandringer af landskab, natur og 
miljøpåvirkninger (kvælstof og klimagasser) 


