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Klima-LavbundKlima-Lavbund

• Formål: udtage kulstofrige lavbundsjorder for at reducere udledningen af CO2 & 

genskabe naturlig hydrologi (dræn afskæres og vandstanden hæves = 💧)

• Synergi:

• Vandrammedirektivet (vandløb og næringsstoffer)

• Fugle- og Habitatdirektivet

• Biodiversitet

• Klimatilpasning

• Friluftliv

• Drikkevand
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Klima-LavbundKlima-Lavbund

• Få adgangskrav

• Mindst 10 ha

• 60% af projektareal på lavbund (over 6% tørv)

• Ansøgninger prioriteres via point ift. de enkelte synergier

• Point for kobling til multifunktionel jordfordeling (MUFJO)

• Point for projektparathed
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Klima-LavbundKlima-Lavbund

Fleksibel tilskudsordning

• Rummer mange muligheder -> løser mange udfordringer

• Simpel ansøgningsproces -> et tilsagn til hele projektperioden

• -> Helhedstænkning i både formål og proces 
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Stor interesse 

• 400 tilmeldte til informationsmøde – 330 

deltagere

• Interesse fra både private, fonde og 

kommuner
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Klima-LavbundKlima-Lavbund

Fuld IT-understøttelse

• GIS-understøttet 

• -> Nem ansøgningsproces

• -> Effektiv sagsbehandling

• -> Styr på effekterne (CO2, N, P)

• -> Transparens 
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Læs mere på www.mst.dk/lavbund

http://www.mst.dk/lavbund


Multifunktionel jordfordeling



Multifunktionel jordfordeling – hvad er 
formålet

• Multifunktionel jordfordeling 
understøtter multifunktionelle 
projekter

• Og sammentænker landbrugs-
produktion med andre nationale 
interesser som fx natur, miljø, klima 
og landdistriktsudvikling på arealer i 
det åbne land i ét og samme projekt

• Lokal forankring

• Jordfordeling og erstatningsjord
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11 udvalgte nationale interesser 

• Rent drikkevand

• Rent vandmiljø

• Natura 2000 og bilag IV-arter

• Drivhusgasreduktion

• Klimatilpasning

• Natur og biodiversitet

• Skovrejsning

• Økologisk landbrug

• Friluftsliv

• Landdistriktsudvikling

• Arrondering af landbrugsejendomme
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Eksempler på multifunktionelle projekter
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Overblik over projekter med samtykke
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Projekt Projektejer Antal ha 

jordfordeling

Direktiv implementerende 

interesser

Nationale interesser Øvrige interesser

Margrethe Kog 

Nord

Tønder kommune 685 Rent vandmiljø

Natura 2000 og bilag IV arter

Reduktion af drivhusgasser*

Klimatilpasning

Natur og biodiversitet 

Økologisk landbrug

Friluftsliv

Arrondering af 

landbrugsjord

Skovrejsning ved 

Svendborg

Naturstyrelsen Fyn og 

Svendborg kommune

675 Rent vandmiljø

Rent drikkevand

Reduktion af drivhusgas

Natur og biodiversitet

Skovrejsning

Friluftsliv

Arrondering af 

landbrugsjord

Nørreådalen Naturstyrelsen 

Himmerland og Viborg 

kommune

700 Rent vandmiljø

Rent drikkevand,

Natura 2000 og bilag IV

Reduktion af drivhusgas*

Natur og biodiversitet

Økologisk landbrug

Friluftsliv

Arrondering af 

landbrugsjord

Holmehaven Assens kommune 750 Rent vandmiljø

Rent drikkevand,

Reduktion af drivhusgas*

Klimatilpasning

Natur og biodiversitet

Skovrejsning

Økologisk landbrug

Friluftsliv

Arrondering af 

landbrugsjord

Nordskoven Naturstyrelsen 

Storstrøm og Slagelse 

kommune

300 Rent vandmiljø

Rent drikkevand,

Reduktion af drivhusgas

Klimatilpasning

Natur og biodiversitet

Skovrejsning

Økologisk landbrug

Friluftsliv

Landdistriktsudvikling

Arrondering af 

landbrugsjord

Aarhus ådal Aarhus kommune 750-1000 Rent vandmiljø

Rent drikkevand,

Natura 2000 og bilag IV

Reduktion af drivhusgas*

Klimatilpasning

Natur og biodiversitet

Skovrejsning

Økologisk landbrug

Friluftsliv

Arrondering af 

landbrugsjord
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Landbrugsstyrelsen

Collective Impact

Miljøstyrelsen


