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Lavbundsordningen 
  

Nyt vedrørende ansøgninger til Lavbundsordningen i 2020 
 

Gældende kortgrundlag over kulstofrige jorder, Tekstur2014 

Aarhus Universitet har udarbejdet et kort over jordens kulstofindhold, som viser 

kontinuerte værdier mellem 0 og 60 %. Dette kort har Aarhus Universitet 

efterfølgende klassificeret i kulstofklasserne: 0-6 %, 6-12 % og >12 %.  

Hvis et område i Tørv2010-kortlægningen havde et indhold af kulstof på 12,5 % kom 

det i klassen >12 %. Samme område kan i Tekstur2014 kortlægningen have et indhold 

på 11,8 %, og vil så falde i klassen 6-12 %. Ændringen skyldes, at der er brugt en ny 

statistisk model, som giver et bedre estimat. Dette betyder, at relativt små ændringer 

kan få et område til at skifte klasse.  

 

Aarhus Universitetet har også data om lavere kulstofklasser (0-3 % og 3-6 %), men 

disse er ikke medtaget i administrationsgrundlaget for lavbundsordningen, da der ikke 

kan beregnes drivhusgasreducerende effekt fra disse jorder, jf. beregningsmetoden fra 

Aarhus Universitet. 

 

Det nye Tekstur2014 erstatter Tørv2010-kortet, som ellers har været anvendt som 

administrationsgrundlag for lavbundsordningen. I IMK og MiljøGIS er Tekstur2014 

lagt ind i sin bruttoform for kulstofklasserne 6-12 % og >12 % organisk kulstofindhold. 

Dette betyder, at det er arealdækningen af de to kulstofklasser 6-12 % og mindst 12 % 

kulstofholdig jord i hele Danmark, der er lagt ind, og ikke kun arealdækningen inden 

for landbrugsarealet (defineret som arealer inden for markpolygoner, der er anmeldt i 

IMK2018).  

 

Bruttoareal 

Areal (ha) i hver kulstofklasse, både totalt og inden for landbrugsarealet: 

 

 

*Kilde: Greve m.fl. (2019): Kortlægning af jordens kulstofindhold i Danmark. 

Redegørelse for metode og usikkerheder. Aarhus Universitet, DCA. 
 
  

 
6-12% >12% i alt 

Bruttoareal for arealdækning 

af kulstofrige jorde i hele DK 

162.065 129.197 291.292 

Kulstofrige jorde inden for 

landbrugsarealet 2018 

(IMK2018) 

98.080 73.523 171.603 
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Ændringen til det nye Tekstur2014-kort, som også omfatter jorder med mindst 6 % 

organisk kulstofindhold, har medført en ændring i gældende tilskuds-bekendtgørelse 

(nr. 1523). Ændringen betyder, at kravet om at mindst 75 % af projektarealet i et 

lavbundsprojekt skal være beliggende på kulstofrige lavbundsjorder med mindst 12 % 

organisk kulstofindhold, nu er ændret til mindst 6 % organisk kulstofindhold. 

Reduktionskravene er uændrede.  

 

Tekstur2014 tages i brug fra første ansøgningsrunde 2020, hvor der foretages 

overlapsanalyse med de indtegnede projektarealer og beliggenhed inden for hhv. 6-12 

% og >12 % kulstofrige lavbundsjorder. Det betyder desuden, at der ikke skal tages 

jordprøver til dokumentation af jordernes kulstofindhold for projektarealer, der 

overlapper med Tekstur2014, idet det lægges til grund, at arealerne har enten 6-12 % 

eller mere end 12 % organisk kulstofindhold. 

 

Nyt opdateret CO2-regneark samt tilhørende teknisk vejledning 

Beregningsmetoden til beregning af drivhusgasreduktionen fra lavbundsprojekter og 

vådområder er opdateret, så dræningstilstanden i før-situationen også indgår i 

beregningen. Det har hidtil været antaget, at landbrugsjorderne var veldrænede, men 

ny viden om landbrugsjorders dræningstilstand har ført til, at denne antagelse ikke 

længere anses for retvisende. Samtidigt er regnearket tilpasset til at kunne medtage 

klimaeffekt fra naturarealer med genskabt naturlig hydrologi.   

 

Den tilhørende vejledning/tekniske rapport for bestemmelse af drivhusgasudledning 

ved udtagning/ekstensivering af landbrugsjorder på kulstofrige lavbundsjorder nr. 56, 

2015 til brug af CO2-regnearket, er ligeledes opdateret i forhold til ændringen i 

beregningsmetoden. Den opdaterede vejledning (version 3) er lagt på Miljøstyrelsens 

hjemmeside i en foreløbig version og den endelige foreligger snarest.  

 

Det nye CO2-regneark version 3 skal benyttes til nye projekter i ansøgningsrunderne 

for lavbundsprojekter i 2020, og er tilgængelig på Miljøstyrelsens hjemmeside. 

Regnearket er udarbejdet til at beregne CO2-effekten ved udtagning af organiske jorder 

under lavbundsordningen, og kan benyttes til beregning af CO2-effekt fra etablering af 

N-vådområder på kulstofrige jorder.  

 

E-VOP for lavbundsprojekter 

E-VOP´erne for lavbundsprojekter er opdateret ift. den nye bekendtgørelse og 

foreligger snarest i en version 3. 

Projektejere bedes foretage en kontrol af, om deres projektdata er korrekt opdateret i 

E-VOP´en og rette evt. indtastningsfejl.  

 

Orientering om mulighed for tilsagn til supplerende forundersøgelser for 

lavbundsordningen 

Der kan nu søges om tilskud til udførelse af supplerende forundersøgelser på 

lavbundsordningen.  

Årsagen er, at metoden for beregning af et lavbundsprojekts klimaeffekt er blevet 

ændret, på grund af ny viden om den generelle dræningstilstand på arealerne. Det 

betyder, at beregningsmetoden er blevet opdateret, så arealernes vandstandsforhold i 

før-situationen nu skal indgå i beregningen (hidtil var antaget, at arealerne var fuldt 

drænet). Administrationsgrundlaget er samtidig blevet opdateret med det nye GIS-

kort for kulstofrige lavbundsjorder (Tekstur2014), som nu indeholder et ekstra 

korttema med 6-12 % kulstofrige jorder. GIS-temaet er indarbejdet i IMK.  
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Det vil være relevant at få midler til supplerende forundersøgelse i det tilfælde, hvor et 
forundersøgelsesprojekt er afsluttet og har behov for at få lavet en ny CO2-beregning i 
det nye regneark, før ansøgning om realisering.  

 

Ændringerne skyldes ny viden fra Aarhus Universitet, som dels er blevet 

implementeret med den nye tilskudsbekendtgørelse fra 2020 (BEK. nr. 1523 af 

16/12/2019), og implementeret i Miljøstyrelsens obligatoriske beregningsmetode for 

klimaeffekten (vandstandsforhold i før-situationen). 

Det betyder, at der kan være gennemførte forundersøgelser, som nu har behov for 

genberegning af klimaeffekten, for at kunne søge om etableringsprojekt efter den nye 

bekendtgørelse. 

 

Herunder er en kort guide til ansøgningsproceduren i Tast-selv for en 

supplerende forundersøgelse, inklusiv IMK integration 

 

Når du skal hente oplysninger fra IMK under fanen ’Forundersøgelse’, trykker du på 

’Vis/Tilknyt markkort’: 

 

 
 

 

 
 

 
 

Under ’Vælg Markkort’ skal det relevante kort markeres (bjælken bliver blå) og 

herefter trykkes på ’Kopier Valgt og Tilknyt’: 
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Herefter navngives det kopierede kortlag: 

 

 



5 

Nederst i afsnit 3.A på fanen ’Forundersøgelse’, skriver du årsagen til overlappet med 

tidligere projekt, nemlig at det er en supplerende forundersøgelse: 
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På fanen ’Projektdata’ skriver du journalnummer på det tidligere 

forundersøgelsesprojekt, der nu skal suppleres med nye beregninger mv.:  

 

 
 

 

 

Ved spørgsmål, kontakt Landbrugsstyrelsen via vandnatur@lbst.dk 

 

 

 

 

For yderligere informationer, kan Miljøstyrelsen Tilskud kontaktes, skriv til: 

vandprojekter@mst.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Vandprojektgruppen, Tilskud, Miljøstyrelsen 

www.vandprojekter.dk 
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