
 

I det følgende har Miljøstyrelsen opsummeret svar på de ca. 200 spørgsmål, som der er 
blevet modtaget i forbindelse med præsentation af ordningen for offentligheden. 
Miljøstyrelsen besvarer spørgsmål i forbindelse med specifikke henvendelser. I det 
omfang, henvendelserne er af mere generel karakter, vil de blive indarbejdet i 
opsummeringen. 
      

Generelt om ordningen 

Den første ansøgningsrunde for klima-lavbundsordningen åbnede den 1.februar og lukker igen den 15. april 
2021. Åbningen af efterårs-ansøgningsrunden offentliggøres på vandprojekter.dk. Ansøgningsprocessen er 
beskrevet i vejledningerne og i optagelsesfilmen fra Webinaret om ordningen, der findes på hjemmesiden 
https://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/tilskud-til-vand-og-klimaprojekter/klima-lavbund/. Teksturkortet og 
MiljøGIS til ordningen er tilgængeligt via https://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/tilskud-til-vand-og-
klimaprojekter/klima-lavbund/. Ordningen, der alene administreres af Miljøstyrelsen, er frivillig, og ansøger 
er først endelig bundet efter tinglysning af arealet. Tinglysningen er varig og foretages af Miljøstyrelsen 
(private lodsejere og fonde) eller kommunen (når kommune søger). Det er først efter udløb af fristen for 
ansøgningsrunden, at Miljøstyrelsen har mulighed for at vurdere hvilke projekter, der kan opnå tilskud.  
Generelt prioriteres de projekter højest, der opnår flest point baseret på prioriteringskriterierne jf. 
ordningens vejledning. Et projekt kan være omfattet af udbudsloven eller tilbudsloven. Læs derfor om 
reglerne på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside kfst.dk, herunder også om annonceringspligt. 
Når der er givet tilsagn efter gennemført forunderøgelse, kan projektet etableres.  

Jordfordeling indgår ikke i Klima-Lavbundsordning.   

Det er endnu ikke afklaret, om kortgrundlaget vil være tilgængeligt på landsbrugsstyrelsens IMK.  

 

Ansøgere 

Flere lodsejre kan søge i fællesskab. Når flere lodsejere søger, skal der bruges CPR numre fra alle lodsejere.  
Når der er tale om flere private ansøgere, der er gået sammen, er det påkrævet at vedlægge fuldmagt, 
mens kommuner kan vælge at vente med at gøre det som del af forundersøgelsen. Generelt skal 
lodsejertilslutningen senest afklares i forbindelse med forunderøgelsen.  Alle virksomheder og lodsejere 
skal angives som medansøgere, da det er på deres jord, projektet forventes gennemført. Miljøstyrelsen 
anbefaler ansøger at koordinere både med kommunen og på tværs af eventuelle projekter, også for at 
undgå interessekonflikter. Selv om enhver form for inddragelse af / koordinering med kommunerne er 
ønskeligt, er det i hvert enkelt tilfælde op til den enkelte kommune, at påtage sig denne ekstraopgave, der 
som udgangspunkt ikke er ressourcesat. Det kan være en fordel at samle flere mindre projekter til et større. 
Hvilke projekter, der prioriteres højest, afhænger blandt andet af graden af synergi til øvrige natur-, miljø-, 
og klimamål - se ordningens vejledning. 

 

Ansøgning 

Det anbefales at læse samtlige vejledninger til Bekendtgørelsen, der er tilgængelige på hjemmesiden om 
den nye ordning.  

Vær opmærksom på, at indtastningen af oplysninger skal gennemføres i løbet af 7 dage.  
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For at logge ind på selvbetjeningen som kommunemedarbejder, skal der benyttes et af kommunens Nem ID 
medarbejdercertifikater. Hvis man ikke har et Nem ID medarbejdercertifikat, skal ens IT-afdeling i 
kommunen kontaktes. Hvis man logger ind med et medarbejder ID (CVR-nummer), kan man kun agere som 
virksomhed. 

Da MiljøGIS ikke fyldestgørende indeholder eller genererer samtlige relevante oplysninger, vil projektets 
samlede scoring ikke fremgår af MiljøGIS, men blive beregnet på baggrund af de oplysninger, ansøger 
indtaster og eventuelt supplerende dokumenter.   

Projektnavnet kan Ikke ændres løbende, og heller ikke uden godkendelse, da oplysninger anvendes i hele 
sagsforløbet.  

Eventuelle klimatilpasningseffekter jf. kap. 11.5 i vejledingen dokumenteres af en fil, hvor samtlige 
baggrundsoplysninger indgår, mens vurderingen af projektets bidrag til reduceret emission af drivhusgasser 
skal foretages ifm. forundersøgelsen.  

Miljøstyrelsen er ved at undersøge, om og i så fald hvordan kommunen, landbrugskonsulenter m.m. kan 
bistå ansøger i ansøgningsprocessen.  

Det er til enhver tid og frem til udbetaling af tilskud til etablering muligt at trække sig fra et indsendt 
projekt. 

Når en kommune ansøger, sendes kvittering til kommunens e-boks, og der sendes en orienteringsmail til 
den medarbejder, der er indskrevet som kontaktperson i ansøgningsblanketten. 

Ønskes der foretaget ændringer i et projekts kontaktperson, projektejer o.lign., skal der tages kontakt til 
Miljøstyrelsen (vandprojekter@mst.dk). 

 

MiljøGIS 

Det er ansøgerens ansvar at indtegne de arealer, der skal indgå i projektet. Projektet skal være 
sammenhængende, hvilket betyder, at der skal tegnes et stort sammenhængende projektområde. Der må 
således gerne gå en vej igennem området. Kompensationen udbetales på baggrund af marktema og 
matrikelkort, hvor veje, bygninger, mv fjernes. 

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt, at se tidligere vådområde-eller lavbundsprojekter - evt. også 
forundersøgelsesområder i MiljøGIS.  

I stedet for at bruge GIS- faciliteterne i MiljøGIS kan ansøger også vælge at indlæse sine egne GIS filer i 
MiljøGIS (se MiljøGIS-vejledningen til ordningen). Når man har indtegnet eller indlæst sit område i MiljøGIS 
oprettes der en rapport, der indeholder en del af de oplysninger, der er væsentlige for ansøgningen. 
Projektområdet vil desuden være synligt for ansøger i MiljøGIS. Det vil være muligt, at slette eller redigere 
sit forslag til projektområde frem til ansøgningen. Husk at trykke ”indsend” på projektet i MiljøGIS.  

Oprettes man som bruger i MiljøGIS skal man være opmærksom på, at der kun kan oprettes én bruger pr e-
mailadresse, og en bruger kan kun være tilknyttet én gruppe. Brugere og deres kollegaer/medprojektejere 
kan se og redigere i de(t) samme areal(er), hvis de tilhører samme gruppe. En gruppe er i dette tilfælde eks. 
en kommune, et konsulentfirma, en privat lodsejer eller andre, der skal oprette ansøgninger til Klima-
Lavbundsordningen.  
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Det vil være muligt, at supplere de eksisterende oplysninger om kulstofrige lavbundsjord baseret på 
tekstur2014-kortet med egne jordprøver. Disse oplysninger vedlægges ansøgningen i Selvbetjening.  Der er 
også muligt i MiljøGIS at anvende temaet ”udtagningssteder for supplerende kulstofprøver” i forbindelse 
med forundersøgelsen, til at dokumentere jorden indhold af kulstof, hvis mindre end 60 % af 
projektområdet har overlap med tekstur2014-kortet.  

Det er muligt i hele forundersøgelsesperioden at lave tilretninger til projektet. Ved overgangen til 
anlægsfasen forventes projektgrundlaget at være så oplyst, at ændringer herefter er begrænset. Husk at 
projektet efter tilpasninger stadig skal leve op til støtteberettigelseskriterierne (10 ha og min 60 % overlap 
med kulstofrig jord), samt at projektet ved overgang til anlægsfasen endvidere skal være 
omkostningseffektivt og have en effekt på minimum 10 ton CO2/ha. 

 

Kommunernes rolle 

I Klima-Lavbundsordningen kan kommuner, private og fonde ansøge. Kommunen kan dermed have rollen 
som ansøger. Hvis I er en række lodsejere, der ønsker at gå sammen om et projekt, kan kommunen tilbyde 
at stå som ansøger, og dermed være projektejer. Det er også muligt for lodsejere - enkelt eller samlet - at 
søge et projekt på egen hånd, og dermed ikke involvere kommunen. Det vil i det tilfælde være 
hensigtsmæssigt at kontakte kommunen ift, at afsøge myndighedstilladelser m.m. 

 

Miljøeffekter 

Projekter under den nye ordning skal generelt følge de samme principper, der foreligger for LDP-
lavbundsprojekter og vådområder. Det gælder således også håndtering af en eventuel merbelastning med 
fosfor og det faktum, at der I forundersøgelsen også skal tages jordprøver for beregning af CO2-effekt (hvis 
projektet har mindre end 60 % overlap med tekstur2014-kortet) og risiko for fosfortab.  Mhp. vurdering af 
jordbundsforholdene tages der udgangspunkt i tekstur 2014. Men det er, som nævnt også muligt under 
forundersøgelsen, at supplere med jordprøver, som dokumenterer kulstofindholdet i jorden, hvis man har 
en formodning om, at der er tørv på arealer uden for tekstur2014-kortet i projektområdet og man ønsker 
at medregne dette i projektets beregnede CO2-effekt. Vejledning til udtagning af supplerende 
kulstofprøver kan findes i ”Bestemmelse af drivhusgasemissionen fra lavbundsjorde” som er tilgængelig på 
www.vandprojekter.dk. I forbindelse med ansøgningen er det også muligt at søge på arealer med mindre 
end 60 % overlap med tekstur2014-kortet, her skal ansøgningen suppleres med andre veldokumenterede 
oplysninger, som belyser, at det er forventet at projektet vil kunne leve op til kravet, efter udtagning af 
supplerende kulstofprøve i forundersøgelsen.   

Miljøstyrelsen arbejder på udviklingen af et potentialekort, som skal gøre det lettere for ansøgere at 
identificere arealer, som er velegnet til udtagning under Klima-Lavbundsordningen. 

Det er projektejerens ansvar også at vurdere eventuelle påvirkninger uden for projektområdet.  

Projekternes N-effekt skal beregnes og denne indgår som formindsket belastning mhp. reduktionskrav for 
kvælstof jf. vandområdeplanerne.   
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Krav til forundersøgelse 

Vejledingens afsnit 8.1 beskriver, hvilke faser et projektet kan opdeles i.  

Forunderøgelser (fase 1) gennemføres typisk af rådgivende firmaer. Miljøstyrelsen dækker omkostninger, 
der måtte knytte sig til hyring af disse. Ansøger skal ifm. forundersøgelse bl.a. indhente nødvendige 
tilladelser fra andre offentlige myndigheder og anmelde projektet til VVM screening. Visse projekter vil 
derudover kræve miljøtilladelse. Der skal også udarbejdes lodsejertilslutningsdokumentation. Der stilles 
dog ikke formatkrav til denne dokumentation.  

Det er muligt, mere eller mindre direkte, at anvende en forundersøgelse fra LDP-lavbund, hvis det har vist 
sig, at projektet ikke er realiserbart under LDP-lavbund. Selv i det tilfælde, at der foreligger en 
forundersøgelse, skal projektet omfatte alle projektets faser. Dog vil projektets første fase muligvis kunne 
behandles hurtigere.  

 

Økonomi  

Udgifter til udarbejdelse af ansøgning dækkes ikke. Tilskud udbetales i to rater, første gang efter endt 
forundersøgelse, mens slutudbetaling kan ske, når projektet er gennemført og afrapporteret. 
Engangskompensation til lodsejere og omkostninger ifm. tingslysningen udbetales ligeledes efter realisering 
af projekt. Miljøstyrelsen fastsætter ikke en fast økonomisk ramme til forunderøgelsen, men en vejledende 
fordelingsnøgle kan ses i vejledningens afsnit 8.2. Priserne for opgaveløsningen skal være rimelige, og 
udbudsloven skal overholdes. Hvis det viser sig, at projektet ikke er realiserbart kan forundersøgelsen 
afsluttes og afholdte udgifter til forunderøgelse vil blive udbetalt. Når der nævnes 128.000 kr. / ha skal det 
kun opfattes som gennemsnitpris for hele projektet, for at udtage 1 ha lavbundsjord. Projektet skal være 
omkostningseffektivt jf. bekendtgørelsens § 14 stk. 2 og 3. Et projekt kan vurderes omkostningseffektivt, 
hvis det overskrider omkostningseffektiviteten med op til en faktor 2, såfremt projektet vurderes at bidrage 
med en væsentlig effekt. Skulle forunderøgelsen vise, at projektet ikke kan overholde krav om 
omkostningseffektivitet, vil det kun være muligt at få dækket de omkostninger, der er opstået ifm. 
forundersøgelsen.  

Miljøstyrelsen indberetter alle udbetalte tilskud til Skat. Skat kan oplyse mere om eventuel beskatning af 
tilskuddet. Miljøstyrelsen forventer, at der går ca. 3 måneder fra anmodning om udbetaling, til pengene 
udbetales, forudsat at sagen er fuldt oplyst. Dog kan der ifm. tinglysningen opstå forsinkelser.    

Fsva. artikel 32 kan grundbetaling søges, hvis projektet er direktivimplementerende og aktivitetskravet jf.  
støttebetingelserne under grundbetalingsordningen ikke kan opretholdes, samt hvis de øvrige betingelser 
for artikel 32 er opfyldt.  

Desuden kan man som lodsejer få tilskud gennem Klima-Lavbundsordningen, og samtidig modtage tilskud 
fra andre tilskudsordninger, der understøtter formålet om ekstensivering af arealerne – eksempelvis 
græsning. 

Udgifter til afværgeforanstaltninger er dækket af projektet, hvis de er nødvendige for projektgennemførsel 
og ikke konflikter med projektets formål. 

 

  



 

Sammenhæng med andre ordninger 

Der kan ikke opnås tilsagn til projekter på arealer, som har tilsagn under anden lignende ordning. Det 
betyder, at det f.eks. ikke er muligt at opnå tilsagn til et Klima-Lavbundsprojekt, på et areal, hvor der er 
givet tilsagn til etablering af et N-vådområde under LDP. Det vil således heller ikke være muligt, at opkøbe 
jord gennem et Klima-Lavbundsprojekt. Som privat lodsejer anbefales du altid at kontakte din kommune 
forud for ansøgning om et Klima-Lavbundsprojekt. Kommunen kan f.eks. oplyse dig om igangværende 
projekter i området og hjælpe med afklaring af nødvendige myndighedsgodkendelser.  

Hvis der fjernes kvælstof ifm. etablering af Klima-Lavbundsprojekterne indgår tallene som en formindsket 
belastning for de pågældende vandområde-oplande.  

Miljøstyrelsen forventer, at projekterne koordineres på tværs af ordningerne. Tilskudsenheden i 
Miljøstyrelsen sagsbehandler ansøgninger til både lavbunds- og vådområdeprojekter og sikrer således i 
fælleskab med Landbrugsstyrelsen den overordnede koordinering. Hvis et projekt kan passe i de andre 
ordninger, er der mulighed for frit at vælge den ordning, som ansøger vurderer, passer bedst.  

 

Krav til arealer 

Udtagning af arealer betyder at den naturlige hydrologi i videst mulige omfang skal genskabes på arealerne 
og disse skal etableres og fastholdes som græs- og naturareal. Det er således ikke foreneligt med Klima-
Lavbundsordningen at etablere skov på arealerne. Generelt fremgår krav til arealanvendelser efter 
vådområdets etablering af kapitel 16 i vejledningen. 
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