Nyt tilskud
til klimalavbund
Noget for
mig?

•

Det er godt for klimaet, fordi drivhusgassen
CO2 bliver bundet i jorden.

•

Det er godt for vandmiljøet, fordi der udledes
mindre kvælstof og fosfor, så vi får renere
søer og åer og mindre iltsvind i havet.

•

Det er godt for naturen, fordi den ekstensive
landbrugsdrift og nye natur giver levesteder
til vilde planter og dyr.

Drivhusgassen CO2 bliver bundet i jorden.
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Omlægning af lavbundjord
har flere fordele:

Har du lavtliggende jord ned
til en å, en sø eller en mose,
så læs med her.

Kommunen kan lave ansøgningen for jer, hvis I er flere,
der går sammen om et klima-lavbundsprojekt. Hvis din
lavbundsjord ligger indenfor et Natura 2000-område,
eller det indeholder et vandløb med indsatsbehov, eller
udtagningen understøtter en af de andre øvrige nationale interesser, vil dit projekt bliver prioriteret ekstra højt.
På hjemmesiden www.mst.dk/lavbund kan du tegne dit
projekt ind og se, hvilke nationale interesser dit projekt
understøtter.
Hvis du får tilsagn om støtte, skal der laves en forundersøgelse af, hvordan projektet bedst kan laves, og hvad
klimaeffekten vil blive. Der skal udarbejdes en detaljeret
projektplan, inden selve omlægningen udføres.
Engangskompensationen dækker værditabet, når arealet
ekstensiveres og vådlægges og ikke længere drives med
for eksempel gødning, jordbearbejdning og/eller sprøjtning.
Kompensationssatserne beregnes på baggrund af arealanvendelsen i perioden 2015-2019.

Der er god økonomi i at omlægge lavbundsjord.
Miljøstyrelsen udbetaler tilskud til at tage lavbundsjord
ud af drift. Det er typisk vanskelige jorde, der stiller store
krav til dræning, og hvor regn og oversvømmelse ofte
går ud over udbyttet.

Miljøstyrelsen udbetaler op til 128.000 kroner i tilskud
for hver hektar af lavbundsjord, der tages ud af drift og
omlægges. Tilskuddet omfatter engangskompensation for
værditab og betaling af anlæg, herunder projektering og
nødvendige undersøgelser.

Hvad betyder det for mig?
Omlægning af lavbundsjord handler om at stoppe dræning og jordbearbejdning. Det kan også være, at vandløbet skal genslynges og vandløbsbunden skal hæves.
Du kan fortsat have dyr på græs, slå hø og gå på jagt.

Hvad skal jeg gøre?
For at kunne søge tilskud skal mere end 60 procent af
projektområdet have et kulstofindhold over seks procent,
og det samlede område skal være mindst 10 hektar. I må
gerne være flere lodsejere, der lægger jord til samme
klima-lavbundsprojekt.

Læs mere om tilskudsordningen på
www.mst.dk/lavbund
Eller ring til Miljøstyrelsen for at høre
mere om, hvordan du søger tilskud.

Tlf. 72 54 40 00
vandprojekter@mst.dk / mst@mst.dk

