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Lavbundsprojekter og vådområder                                  
 

CO2-regneark (version 3.0) også til brug i vådområdeordningen 

Beregningsmetoden til beregning af drivhusgasreduktionen fra lavbundsprojekter 

og vådområder er opdateret i foråret 2020, 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.  

Det nye CO2-regneark version 3, samt tilhørende vejledning, er tilgængelig på 

Miljøstyrelsens hjemmeside på www.vandprojekter.dk. 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 

vådområder på kulstofrige jorder for de projekter, der overlapper helt eller delvist 

med tørvekortet (Tekstur2014). 

 

Der er derfor ikke længere to forskellige CO2-regneark til henholdsvis lavbunds- 

og vådområdeordningen, de er samlet i version 3.0. 

 

Beregning af kvælstoftilbageholdelse i nedstrøms søer  
Når man ansøger om etablering af et kvælstofvådområde eller lavbundsprojekt, er 

det vigtigt at tage højde for søer, der ligger nedstrøms projektområdet. Det vil sige 

søer, der ligger på samme vandløbssystem og som vandet fra projektområdet 

strømmer igennem, inden det når delvandoplandet. 

Dette vil resultere i et tab af kvælstofeffekten til delvandoplandet, da søen også 

fjerner kvælstof. Søens middeldybde og opholdstid bestemmer hvor meget 

kvælstof der fjernes. 

  

Miljøstyrelsen har udarbejdet en vejledning, til beregning af 

kvælstoftilbageholdelsen i nedstrøms søer. Den vil være tilgængelig på 

vandprojekter.dk fra d. 30. oktober 2020. Sammen med denne vejledning findes 

en tabel med data fra alle søer, hvor der er data tilgængelig vedr. middeldybde og 

opholdstid. Det vil ikke være muligt at lave denne udregning for alle danske søer.  

Fremgår søen ikke af tabellen i Bilag 1, vil Miljøstyrelsen vurdere tilbageholdelsen 

internt. 

http://www.vandprojekter.dk/
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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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