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Vådområder i oplandet til Limfjorden 

 
Formål 

Dette notat er udarbejdet som baggrundsmateriale for arbejdet med en handlingsplan for Limfjor-
den. Notatet behandler etableringen af vådområder som et middel til at mindske næringsstofbelast-
ningen af Limfjorden og forsøger at give en overordnet status og tal for etableringen af vådområder 
og den deraf følgende kvælstoffjernelse. Endelig diskuteres mulighederne for yderligere etablering 
af vådområder. 
 
 
Vådområder 

Med VMP II blev der givet mulighed for at etablere større vådområder (genskabelse af søer, våde 
enge og nye oversvømmede arealer). Som plangrundlag har amterne i 1999 udpeget potentielle 
vådområder i et regionplantillæg. 
 
Gennem VMP II har staten finansieret biologiske, tekniske og ejendomsmæssige forundersøgelser i 
potentielle vådområdeprojekter. Når projekter er godkendt til gennemførelse har staten kompenseret 
berørte lodsejere gennem jordfordeling, éngangskompensation eller MVJ-aftaler. 
 
Kravene til et VMP II-vådområdeprojekt har som udgangspunkt været en kvælstoffjernelse på 
mindst 200 kg N/ha projektareal pr. år, og ingen øget risiko for tab af fosfor. 
 
Ved etablering af vådområder gælder, at der ud over en reduktion i kvælstof også opnås en forøget 
naturkvalitet på arealerne. Et mere varieret landskab med mere eller mindre permanente småsøer vil 
endvidere give et rigere fugle- og dyreliv samt en øget rekreativ værdi.  
 
I Limfjordsamterne er der de senere år etableret flere vådområder, og yderligere vådområder er un-
der etablering i igangværende projekter. 
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Generel status 

For oplandet til Limfjorden er der opgjort de arealer, hvor der enten er etableret eller er vådområder 
under etablering, samt de områder, hvor der fremover vurderes at være et potentiale for etablering 
af vådområder. Af de opgjorte arealer er 8 etableret (ved udgangen af 2005), 2 er under gennemfø-
relse og 110 er potentielle vådområder. Det samlede antal vådområder er vist på figur 1. En del af 
de udpegede vådområder er pumpelag, som primært er de områder, der ligger helt ned til Limfjor-
den, og som i dag holdes dyrkningsegnede ved at pumpe vandet bort. 
 
 
 

 
 
 
Figur 1: Oplandet til Limfjorden med etablerede vådområder ved udgangen af 2005 (blå), vådområ-
der under gennemførelse (grønne) og potentielle vådområder (pink), som er arealer, hvor der er mu-
lighed for at etablere vådområder. De potentielle vådområder udgør et brutto-areal indenfor hvilket 
det skønnes, at der kan etableres et mindre areal som vådområde (opgjort i tabel 1). 
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I tabel 1 er angivet arealernes størrelse, kvælstoftilbageholdelse og prisen for de områder, der er 
etableret i Limfjordens opland under VMP II, inkl. naturgenopretningsprojekter, de områder som er 
under etablering og de potentielle vådområder. 
 
Det fremgår af tabellen, at når de vådområder der er under gennemførelse er etableret, vil der til 
Limfjorden blive fjernet i alt 405 tons N/år. 
 
 
Gennemførte vådområdeprojekter (VMP II ) inkl. naturgenopretningsprojekter 
Amt Areal 

(ha) 
N-fjernelse (ton/år) Pris 

Mio. kr. 
Ringkøbing  94 19 2,2 
Viborg  771 94 * 
Nordjylland 181 59 8,8 
Aarhus 0 0 0 
Sum 1046 172  
Vådområdeprojekter under etablering 
Amt Areal 

(ha) 
N-fjernelse (ton/år) Pris 

mio. kr. 
Ringkøbing  0 0 0 
Viborg  83 32 3,5** 
Nordjylland 932 201 38 
Aarhus 0 0 0 
Sum 1015 233  
Potentielle vådområdeprojekter 
Amt Skønnet realistisk areal 

(ha) 
Beregnet N-fjernelse 
(ton/år) 

Skønnet pris 
mio. kr. 

Ringkøbing  1499   
Viborg  5055   
Nordjylland 8605   
Aarhus 437   
Sum 15596 3182 712 
 
Tabel 1: Areal, kvælstoffjernelse og pris for de gennemførte vådområder ved udgangen af 2005, de 
vådområder som er under etablering, samt de potentielle vådområder i Limfjordens opland. De po-
tentielle vådområder er de områder, som skønnes egnet til at gennemføre vådområdeprojekter. * 
betyder at prisen ikke er kendt. ** betyder at det er den forventede pris. 
 
 
Ud over de etablerede og igangværende projekter er der i tabellen angivet det samlede potentiale for 
yderligere kvælstoffjernelse i oplandet til Limfjorden ved anlæg af nye vådområder.  
 
 
De potentielle vådområder omfatter: 
 

1. Projekter, hvor gennemførte forundersøgelser har vist, at vådområdekriterierne i henhold til 
VMP II ikke har kunnet opfyldes 
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2. Mulige projekter, hvor de indledende forundersøgelser har vist, at vådområdekriterierne i 
henhold til VMP II ikke kan opfyldes 

3. Mulige arealer, som ikke har været undersøgt, men er medtaget i regionplanerne for amterne 
eller andre områder, hvor det skønnes muligt at etablere vådområder. Disse områder er ofte 
meget store i udstrækning. I tabellen er der kun medtaget den del af området, hvor det skøn-
nes realistisk at etablere vådområder. 

 
Ved etablering af disse 15.596 ha vådområder vil der yderligere kunne fjernes i størrelsesordenen 
3.200 tons N/år ved en samlet pris på omkring 712 mio. kr. Kvælstoffjernelsen og prisen for disse 
projekter er beregnet på baggrund af gennemsnittet af allerede gennemførte vådområdeprojekter, 
som er 204 kg kvælstof pr. ha pr. år med en pris på 45.650 kr. pr. ha (jf. Miljøministeriet og Skov- 
og Naturstyrelsen - Årsberetning 2004: Genopretning af vådområder under Vandmiljøplan II/III). 
 
 
Status i forhold til Vandmiljøplan II og III 

I midtvejsevalueringen af VMP II var forventningen, at der kunne retableres 8.000 – 12.500 ha våd-
områder i perioden 1998-2003 på landsplan. 
 
I slutevalueringen af VMP II blev det opgjort, at der ved udgangen af 2003 vil være etableret 2.900 
ha vådområder på landsplan. 
 
I VMP III er det målet, at der inden 2015 skal være etableret yderligere 4.000 ha vådområder (Dan-
marks Miljøundersøgelser og Danmarks JordbrugsForskning, Vandmiljøplan III: Statusnotat for 
2004, 30.11.2005). Disse områder benævnes fortsat VMP II-vådområder. 
 
Taget i forhold til oplandets størrelse svarer det til, at der i alt skal etableres 1.220 ha vådområder i 
Limfjordsoplandet inden 2015. Med den forventede gennemsnitlige kvælstoffjernelse på 250 kg 
N/ha pr. år skal der i alt fjernes ca. 305 tons N/år gennem vådområder etableret i Limfjordsoplandet. 
 
Ved udgangen af 2005 var der etableret 1.046 ha vådområder i Limfjordsoplandet siden år 1990 (jf. 
tabel 1). Heraf er 916 ha etableret siden år 2000. De 916 ha er etableret i perioden under vandmiljø-
planerne. Under snarlig etablering er yderligere 1.015 ha. Det vil sige, at 1.931 ha vådområder snart 
vil være etableret i oplandet til Limfjorden og med en gennemsnitlig kvælstoffjernelse beregnet til 
194 kg N/ha pr. år. I alt vil der blive fjernet ca. 374 tons N/år gennem vådområder, som er etableret 
eller er under snarlig etablering i Limfjordsoplandet.  
 
Der er ingen forsinkelse i kvælstoffjernelsen, som opnås umiddelbart efter etableringen. 
 
Vandmiljøplanerne kan siges snart at være opfyldt i Limfjordsoplandet for så vidt angår etablering 
af vådområder. Det vurderes, at der er gode muligheder for at etablere flere vådområder i oplandet 
gennem de eksisterende støtteordninger og dermed opnå en større kvælstofreduktion. Hvor meget 
der opnås vil afhænge af den indsats, der fremover ydes fra Statens og kommunernes side. 
 
 



 5

Etablering af vådområder under VMP III 

I VMP III indgår også tiltag til etablering af vådområder. Der er med VMP III givet mulighed for at 
andre end det offentlige kan søge midler til gennemførelse af vådområdeprojekter. Der er bl.a. 
tænkt på landbrugsrådgivningen som aktører, men ind til videre er interessen beskeden. Dette hæn-
ger sammen med, at der ikke er afsat midler til at refundere udgifter til forundersøgelser med min-
dre projektet realiseres og den samlede projektøkonomi i øvrigt kan rumme udgifterne til forunder-
søgelser. 
 
Kravet til kvælstoffjernelse er sænket til min. 100 kg N/ha pr. år, mens kravene til fosforfrigivelse 
og beskyttelse af eksisterende værdifuld natur er uændret. 

Med VMP III er kompensationsmulighederne begrænset til 20-årige tilskudsaftaler under MVJ. Der 
forhandles dog p.t. om EU-medfinansiering af en éngangsbetaling, lige som jordfordelingsinstru-
mentet ventes inddraget. 


