
Temadag om 

udtagning

Odeon, Odense

LBST & MST
9. marts



Velkommen til fælles udtagningsdag

• Aftale om grøn omstilling af dansk 
landbrug 

• Bred opbakning til en ambitiøs 
klimaindsats

• Udtagning af 100.000 hektar 
lavbundsjorder 
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Baggrund for udtagningsdagen

• Store ambitioner kræver samarbejder –

også på tværs

• Formål:

• Skabe netværk

• Sikre dialogen

• Modtage input 

• Blive klogere 

- Status på aktuelle emner

- Mulighederne for udtagning

- Faglige emner
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Yderligere tiltag i landbrugsaftalen til 
styrkelse af udtagningsindsatsen

• Ekspertgruppe – forslag til løsninger på 
barrierer for udtagningsindsatsen

• Task force - bidrage til at sikre fremdrift 
og komme med løsningsforslag

• Udtagningskonsulenter – understøtte 
forberedelse og gennemførelse af 
konkrete udtagningsprojekter
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Program

10.00 – 10.15 Velkomst v. Asger Petersen, LBST og Kristine E. Mulbjerg, MST

10.15 – 11.45 

(Pause ca. 10.50)

Kort introduktion til de forskellige udtagningsordninger

11:45 – 11:55 Kort status på engangskompensation, 

klima-kreditter og §3 arealer v. Asger Petersen, LBST

11.55 – 12.00 Kort intro til eftermiddagens program

12.00 – 13.00 Frokost

13.00 – 14.00 To spor: Den gode ansøgning og faglig viden 

14.00 – 15.00 Dialog og spørgetime 

14.45 – 15.15 Kaffe og kage

15.15 – 15.45 Hør om den nye Klimaskovfond

15.45 – 16.00 Tak for i dag v. Asger Petersen, LBST og Kristine E. Mulbjerg, MST
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Overblik over ordningerne

MST Klima-Lavbund NST Klima-Lavbund Lavbundsprojekter Fosfor-vådområder Kvælstof-vådområder

Ansøger Kommuner, private, fonde
Kan ikke søges. Kontakt NST for 

muligheder.
Naturstyrelsen, kommuner Kommuner Kommuner, Naturstyrelsen

Primære formål CO2 CO2 CO2 og kvælstof (N) Fosfor (P) Kvælstof (N)

Synergier
Synergi til øvrige miljø-, natur-

og klimamål

Synergi til øvrige miljø-, natur-

og klimamål
Natura 2000-områder Intet Intet

Projekttiltag
Genskabelse af naturlig 

hydrologi 

Genskabelse af naturlig 

hydrologi

Genskabelse af naturlig 

hydrologi 

Genskabelse af naturlig 

hydrologi

Genskabelse af naturlig 

hydrologi

Placering Kulstofrige lavbundsjorde Kulstofrige lavbundsjorde Kulstofrige lavbundsjorde Opstrøms sø Kystnært

Arealeffektivitetskrav Intet Intet
30 kg N/ha**

10 ton CO2/ha
5 kg P/ha 90 kg N/ha*

Tilskudsprocent 100% 100% 100% 100% 100%

Kompensation
Engangskompensation Engangskompensation, 

Jordfordeling (køb-salg)

20-årige fastholdelse***, 

Jordfordeling (køb-salg)

20-årige fastholdelse***, 

Jordfordeling (køb-salg)

20-årige fastholdelse***, 

Jordfordeling (køb-salg)

Tinglyses Ja Ja Ja Ja Ja

Ansvarlig myndighed Miljøstyrelsen Naturstyrelsen Landbrugsstyrelsen Landbrugsstyrelsen Landbrugsstyrelsen

*Arealeffektivitetskravet gælder for hovedvandoplandsniveau

** Der er mulighed for fravigelse fra arealeffektivitetskravet på de 30 kg N/ha

***20-årig fastholdelse til projekter, der afsluttes i 2022, og engangskompensation til projekter, der afsluttes efter 1. januar 2023.



MST Klima-Lavbund NST Klima-Lavbund Lavbundsprojekter Fosfor-vådområder Kvælstof-vådområder

Ansøger Kommuner, private, fonde
Kan ikke søges. Kontakt NST for 

muligheder.
Naturstyrelsen, kommuner Kommuner Kommuner, Naturstyrelsen

Primære formål CO2 CO2 CO2 og kvælstof (N) Fosfor (P) Kvælstof (N)

Synergier
Synergi til øvrige miljø-, natur-

og klimamål

Synergi til øvrige miljø-, natur-

og klimamål
Natura 2000-områder Intet Intet

Projekttiltag
Genskabelse af naturlig 

hydrologi 

Genskabelse af naturlig 

hydrologi

Genskabelse af naturlig 

hydrologi 

Genskabelse af naturlig 

hydrologi

Genskabelse af naturlig 

hydrologi

Placering Kulstofrige lavbundsjorde Kulstofrige lavbundsjorde Kulstofrige lavbundsjorde Opstrøms sø Kystnært

Arealeffektivitetskrav Intet Intet
30 kg N/ha**

10 ton CO2/ha
5 kg P/ha 90 kg N/ha*

Tilskudsprocent 100% 100% 100% 100% 100%

Kompensation
Engangskompensation Engangskompensation, 

Jordfordeling (køb-salg)

20-årige fastholdelse***, 

Jordfordeling (køb-salg)

20-årige fastholdelse***, 

Jordfordeling (køb-salg)

20-årige fastholdelse***, 

Jordfordeling (køb-salg)

Tinglyses Ja Ja Ja Ja Ja

Ansvarlig myndighed Miljøstyrelsen Naturstyrelsen Landbrugsstyrelsen Landbrugsstyrelsen Landbrugsstyrelsen



Klima-Lavbundsordningen
9. marts 2022



FAKTA OM 

ORDNINGEN (1)

MST 

Klima-Lavbund

/ Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri9

Formål CO2

Synergier Synergi til øvrige miljø-, natur- og klimamål

Ansøger Kommuner, private, fonde

Projekttiltag: Genskabelse af naturlig hydrologi 

Placering Kulstofrige lavbundsjorde

Arealeffektivitet Intet



FAKTA OM 

ORDNINGEN (2)

MST 

Klima-Lavbund

/ Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri10

Tilskudsprocent 100%

Kompensation Engangskompensation

Projektforløb Ansøgning forundersøgelse udbetaling anlæg

udbetaling 

Ansøgningsrunde 1. april-31. maj 2022

Puljen 139 mio. kr.



Klima-LavbundKlima-Lavbund

• Ny tilskudsordning til Klima-Lavbundsprojekter

• Administreres af Miljøstyrelsen

• 100 % nationalt finansieret 

• Kan søges af kommuner, private lodsejere og fonde

• Formål: udtage kulstofrige lavbundsjorde for at reducere udledningen af CO2 & 

genskabe naturlig hydrologi (dræn afskæres og vandstanden hæves = 💧)

• Permanent ekstensivering af arealdriften & samtidig skabe synergi til natur-, 

miljø- og klimaformål

• For at få CO2-effekt er det vigtigt, at arealet ikke er vådt i forvejen! 

• Projektarealet tinglyses

• Ny tilskudsordning til Klima-Lavbundsprojekter

• Administreres af Miljøstyrelsen

• 100 % nationalt finansieret 

• Kan søges af kommuner, private lodsejere og fonde

• Formål: udtage kulstofrige lavbundsjorde for at reducere udledningen af CO2 & 

genskabe naturlig hydrologi (dræn afskæres og vandstanden hæves = 💧)

• Permanent ekstensivering af arealdriften & samtidig skabe synergi til natur-, 

miljø- og klimaformål

• For at få CO2-effekt er det vigtigt, at arealet ikke er vådt i forvejen! 

• Projektarealet tinglyses



Klima-LavbundKlima-Lavbund
Støtteberettigelseskriterier

• 10 ha - sammenhængende

• Minimum 60 % af arealet med kulstofindhold > 6 %

Støtteberettigelseskriterier

• 10 ha - sammenhængende

• Minimum 60 % af arealet med kulstofindhold > 6 %

Prioriteringskriterier

• Projektparathed

• Multifunktionel 

jordfordeling

• Vandrammedirektivet 

(vandløb og 

næringsstoffer)

• Klimatilpasning

• Biodiversitet

• Fuglebeskyttelses- og 

habitatdirektivet 

• Drikkevand

• Friluftsliv

• Økologi

Prioriteringskriterier

• Projektparathed

• Multifunktionel 

jordfordeling

• Vandrammedirektivet 

(vandløb og 

næringsstoffer)

• Klimatilpasning

• Biodiversitet

• Fuglebeskyttelses- og 

habitatdirektivet 

• Drikkevand

• Friluftsliv

• Økologi



Klima-LavbundKlima-Lavbund

• Det gode lavbundsprojekt – fokus på CO2

• Placeret på tørveholdigt jord

• Minimum 60 % af arealet med kulstofindhold > 6 %

• Landbrugsjord

• Ekstensivering

• Naturlig hydrologi

• Optimal drændybde på 0 – 0,25 m

• Fokus på synergi til øvrige natur- og miljømål (prioriteringskriterier)

• Minimum 10 ha

• Omkostningseffektivt

• Det gode lavbundsprojekt – fokus på CO2

• Placeret på tørveholdigt jord

• Minimum 60 % af arealet med kulstofindhold > 6 %

• Landbrugsjord

• Ekstensivering

• Naturlig hydrologi

• Optimal drændybde på 0 – 0,25 m

• Fokus på synergi til øvrige natur- og miljømål (prioriteringskriterier)

• Minimum 10 ha

• Omkostningseffektivt



Klima-LavbundKlima-Lavbund
• Tilsagn gives én gang – opdateres når forundersøgelsen er vurderet hos Miljøstyrelsen

• Projektfaser

• Ansøgning: udarbejdes i henholdsvis MiljøGIS og Selvbetjening

• Fase 1: forundersøgelses fasen (feltundersøgelser, beregninger, projektering, lodsejerafklaring)

• Fase 2: anlægsfase (detailprojektering, anlægsarbejde)

• Fase 3: opretholdelsesperiode (projektet er tinglyst på arealet)

• Tilsagn gives én gang – opdateres når forundersøgelsen er vurderet hos Miljøstyrelsen

• Projektfaser

• Ansøgning: udarbejdes i henholdsvis MiljøGIS og Selvbetjening

• Fase 1: forundersøgelses fasen (feltundersøgelser, beregninger, projektering, lodsejerafklaring)

• Fase 2: anlægsfase (detailprojektering, anlægsarbejde)

• Fase 3: opretholdelsesperiode (projektet er tinglyst på arealet)



Klima-LavbundKlima-Lavbund

Forundersøgelsen (fase 1):

• En række krav skal opfyldes – og skal indsendes & godkendes forud for 

anlægsfasen (nuværende forhold, projektforslag, konsekvenser m.m.)

• Når forundersøgelsen er godkendt, kan anlægsfasen påbegyndes

• Viser det sig tidligt, at projektet ikke er realiserbart, kan man afslutte og 

få dækket udgifter

• Pba. forundersøgelsen gives et opdateret tilsagn (starten af fase 2)



Klima-LavbundKlima-Lavbund

Forundersøgelsens indhold:

• Nuværende forhold (oplandsforhold, plangrundlag, dræningsforhold 

m.m.)

• Projektforslag (projektafgrænsning, anlægsarbejde, endeligt budget 

m.m.)

• Konsekvenser

• Effekter (reduktion af kvælstof, fosfor og drivhusgasser)

• Lodsejertilslutning

• Opsummering (kort redegørelse for at projektet lever op til kriterierne)

Forundersøgelsens indhold:

• Nuværende forhold (oplandsforhold, plangrundlag, dræningsforhold 

m.m.)

• Projektforslag (projektafgrænsning, anlægsarbejde, endeligt budget 

m.m.)

• Konsekvenser

• Effekter (reduktion af kvælstof, fosfor og drivhusgasser)

• Lodsejertilslutning

• Opsummering (kort redegørelse for at projektet lever op til kriterierne)



Klima-LavbundKlima-Lavbund

Etablering (fase 2):

• Forundersøgelsen indsendes til Miljøstyrelsen

• Miljøfaglig vurdering – opdateret tilsagn

• Fase 2 slutter med anmodning om slutudbetaling



Klima-LavbundKlima-Lavbund

• Realiserbart  udbetaling 2 gange i fase 2

• Ikke realiserbart  udbetaling 1 gang i fase 1

• Realiserbart  udbetaling 2 gange i fase 2

• Ikke realiserbart  udbetaling 1 gang i fase 1
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SAMLET PROJEKTØKONOMI -
VEJLEDENDE FORDELINGSNØGLE

Samlet budget forundersøgelse Samlet budget etablering

Samlet lodsejerkompensation

Projektøkonomi

• Tilskudsramme på 128.000 kr./ha

• Baseret på gennemsnitstal

• Det enkelte projekt skal være omkostningseffektivt

• Samlet pris på 8.533 kr./ton CO2-ækvivalenter

• Kan overskrides med faktor 2 hvis betydelig effekt

• Der gives bl.a. tilskud til:

• Lønudgifter 

• Undersøgelser

• Konsulenter

• Anlægsarbejde

• Lodsejerkompensation

Arealanvendelse 2015-2019 Engangskompensation [kr./ha]

Omdrift 82.500,-

Permanent græs 35.000,-

Natur 4.500,-



Klima-LavbundKlima-Lavbund

Arealanvendelse efter projektet er etableret:

• Græs eller naturareal m. naturlig hydrologi (=arealet er vådt)

• Ingen omlægning, gødning, jordforbedringsmidler, sprøjtemidler, etablering 

af ny skov, tilskudsfodring

• Græsning, høslæt & jagt 

• Grundbetaling & andre miljøtilsagn (kontakt Landbrugsstyrelsen)

Arealanvendelse efter projektet er etableret:

• Græs eller naturareal m. naturlig hydrologi (=arealet er vådt)

• Ingen omlægning, gødning, jordforbedringsmidler, sprøjtemidler, etablering 

af ny skov, tilskudsfodring

• Græsning, høslæt & jagt 

• Grundbetaling & andre miljøtilsagn (kontakt Landbrugsstyrelsen)



Klima-Lavbund

Spørgsmål?Spørgsmål?



Naturstyrelsen

Klima-lavbund

Udtagningsdag Odense 

Inken Breum Larsen 
4. april 2022



Ordningerne – forskelle og ligheder

*Arealeffektivitetskravet gælder for hovedvandoplandsniveau

** Der er mulighed for fravigelse fra arealeffektivitetskravet på de 30 kg N/ha

***20-årig fastholdelse til projekter, der afsluttes i 2022, og engangskompensation til projekter, der afsluttes efter 1. januar 2023.

/ Naturstyrelsen / Udtagningsdag 23

MST Klima-Lavbund NST Klima-Lavbund Lavbundsprojekter Fosfor-vådområder Kvælstof-vådområder

Ansøger Kommuner, private, fonde
Kan ikke søges. Kontakt NST for 

muligheder.
Naturstyrelsen, kommuner Kommuner Kommuner, Naturstyrelsen

Primære formål CO2 CO2 CO2 og kvælstof (N) Fosfor (P) Kvælstof (N)

Synergier
Synergi til øvrige miljø-, natur-

og klimamål

Synergi til øvrige miljø-, natur-

og klimamål
Natura 2000-områder Intet Intet

Projekttiltag
Genskabelse af naturlig 

hydrologi 

Genskabelse af naturlig 

hydrologi

Genskabelse af naturlig 

hydrologi 

Genskabelse af naturlig 

hydrologi

Genskabelse af naturlig 

hydrologi

Placering Kulstofrige lavbundsjorde Kulstofrige lavbundsjorde Kulstofrige lavbundsjorde Opstrøms sø Kystnært

Arealeffektivitetskrav Intet Intet
30 kg N/ha**

10 ton CO2/ha
5 kg P/ha 90 kg N/ha*

Tilskudsprocent 100% 100% 100% 100% 100%

Kompensation
Engangskompensation Engangskompensation, 

Jordfordeling (køb-salg)

20-årige fastholdelse***, 

Jordfordeling (køb-salg)

20-årige fastholdelse***, 

Jordfordeling (køb-salg)

20-årige fastholdelse***, 

Jordfordeling (køb-salg)

Tinglyses Ja Ja Ja Ja Ja

Ansvarlig myndighed Miljøstyrelsen Naturstyrelsen Landbrugsstyrelsen Landbrugsstyrelsen Landbrugsstyrelsen



/ Naturstyrelsen / Udtagningsdag 24

FAKTA OM 

ORDNINGEN (1)

Naturstyrelsen 

Klima-Lavbund

Formål CO2

Synergier Synergi til øvrige miljø-, natur- og klimamål

Ansøger Kan ikke søges. Kontakt Naturstyrelsen for muligheder.

Projekttiltag: Genskabelse af naturlig hydrologi

Placering Kulstofrige lavbundsjorde

Arealeffektivitet Intet



/ Naturstyrelsen / Udtagningsdag 25

FAKTA OM 

ORDNINGEN (2)

NST 

Klima-Lavbund

Tilskudsprocent 100%

Kompensation Engangskompensation, jordfordeling (køb-salg)

Projektforløb Idé-oplæg  forundersøgelser  realisering  fastholdelse

Typisk tidsplan: 3-8 år 

Ansøgningsrunde Ikke aktuelt – løbende henvendelser mulige

Puljen 2,461 mia. kr.

Særlige forhold Krav til omkostningseffektivitet, kr. pr. t CO2
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/ Naturstyrelsen / Udtagningsdag 27

Lokale enheder/projektledere

Storstrøm

4800 Nykøbing F

Søhøjlandet

8600 Silkeborg

Sønderjylland

6300 Gråsten

Thy

7700 Thisted

Trekantsområdet

7183 Randbøl

Vadehavet

6510 Gram

Vendsyssel

9990 Skagen

Vestjylland

7620 Lemvig

Blåvandshuk

6840 Oksbøl

Bornholm

3720 Aakirkeby

Fyn

5600 Faaborg

Himmerland

9520 Skørping

Hovedstaden

2930 Klampenborg

Kronjylland

8920 Randers NV

Midtsjælland

4500 Nykøbing Sj.

Nordsjælland

3230 Græsted



/ Naturstyrelsen / Udtagningsdag 28

IdéIdé

•Genbesøg tidligere forundersøgelser

•Screening af tørvekort – muligt at hæve vandstand?

ForberedelseForberedelse

•Dialog med kommuner og landbrugets organisationer

•Dialog med centrale lodsejere

•Projektbeskrivelse og mandatpapir - bevillingsskrivelse

For-

undersøgelse

For-

undersøgelse

•Opstartsmøde med lodsejere

•Forundersøgelse el. supplerende forundersøgelse (teknisk, biologisk og ejendomsmæssig)

•Lodsejermøde med præsentation af resultat

RealiseringRealisering

•Køb/salg af centrale ejendomme

•Myndighedsbehandling

•Jordfordeling(er) og lodsejerforhandlinger, projektaftaler

•Detailprojektering, anlæg

ForankringForankring

•Tilsyn og aflevering

•Kontrol

•Evt. salg af restejendomme ikke håndteret i jordfordeling

Procesdiagram for klima-lavbundprojekter

ÅR 1

ÅR 1-2

ÅR 1-2

ÅR 3-8

ÅR 2-7



Status på klima-lavbundsprojekter for både MST og NST 

/ Naturstyrelsen / Udtagning af lavbundsjord29

https://miljoegis3.mim.dk/spatialmap?&profile=vandprojekter

https://miljoegis3.mim.dk/spatialmap?&profile=vandprojekter


Klima-lavbundsprojekter i NST 

/ Naturstyrelsen / Udtagningsdag 30

https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/klimalavbundsprojekter/

https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/klimalavbundsprojekter/


/ Naturstyrelsen / Titel på præsentation31

Tak for opmærksomheden



Pause

Vi mødes igen om 15 minutter.

32



*Arealeffektivitetskravet gælder for hovedvandoplandsniveau

** Der er mulighed for fravigelse fra arealeffektivitetskravet på de 30 kg N/ha

***20-årig fastholdelse til projekter, der afsluttes i 2022, og engangskompensation til projekter, der afsluttes efter 1. januar 2023.

Ordningerne – forskelle og ligheder

MST Klima-Lavbund NST Klima-Lavbund Lavbundsprojekter Fosfor-vådområder Kvælstof-vådområder

Ansøger Kommuner, private, fonde
Kan ikke søges. Kontakt NST for 

muligheder.
Naturstyrelsen, kommuner Kommuner Kommuner, Naturstyrelsen

Primære formål CO2 CO2 CO2 og kvælstof (N) Fosfor (P) Kvælstof (N)

Synergier
Synergi til øvrige miljø-, natur-

og klimamål

Synergi til øvrige miljø-, natur-

og klimamål
Natura 2000-områder Intet Intet

Projekttiltag
Genskabelse af naturlig 

hydrologi 

Genskabelse af naturlig 

hydrologi

Genskabelse af naturlig 

hydrologi 

Genskabelse af naturlig 

hydrologi

Genskabelse af naturlig 

hydrologi

Placering Kulstofrige lavbundsjorde Kulstofrige lavbundsjorde Kulstofrige lavbundsjorde Opstrøms sø Kystnært

Arealeffektivitetskrav Intet Intet
30 kg N/ha**

10 ton CO2/ha
5 kg P/ha 90 kg N/ha*

Tilskudsprocent 100% 100% 100% 100% 100%

Kompensation
Engangskompensation Engangskompensation, 

Jordfordeling (køb-salg)

20-årige fastholdelse***, 

Jordfordeling (køb-salg)

20-årige fastholdelse***, 

Jordfordeling (køb-salg)

20-årige fastholdelse***, 

Jordfordeling (køb-salg)

Tinglyses Ja Ja Ja Ja Ja

Ansvarlig myndighed Miljøstyrelsen Naturstyrelsen Landbrugsstyrelsen Landbrugsstyrelsen Landbrugsstyrelsen



Fælles for 
Landbrugsstyrelsens 
ordninger (LDP/CAP) 
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Det I kommer til at høre om er: 

35

• Generelt om LBST’s ordninger
• Samarbejde ml MST og LBST 
• Lavbundsprojekter
• Kvælstofvådområder 
• Fosforvådområder



Projektfase 1

36

2. Etableringsprojekter (4-8 år)
• Jordfordeling
• Detailprojektering
• Anlægsopgaver 
• Afværgeforanstaltninger
• Projektstyring vigtig

Forundersøgelsesprojekter (1-2 år)
• Indsamle viden om og beskrive lodsejerforholdene
• Danne et beslutningsgrundlag for etablering af 

projektet – miljøfaglige forhold
• Tilvejebringe data til etableringsansøgningen 



Projektfase 2:
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Etableringsprojekter (4-8 år)
• Jordfordeling
• Detailprojektering
• Anlægsopgaver 
• Afværgeforanstaltninger
• Evt. ændringsansøgninger



Projektfase 3: Det færdige projekt

38

2. Etableringsprojekter (4-8 år)
• Jordfordeling
• Detailprojektering
• Anlægsopgaver 
• Afværgeforanstaltninger
• Projektstyring vigtig

Udbetaling og kompensation: 
• Det færdige projekt sendes til udbetaling
• Der er indgået aftaler med lodsejere om 

kompensation og arealerne har fået tinglyst 
servitut om bl.a.:
• Arealerne skal henligge som vådområde med 

naturlig hydrologi i overensstemmelse med 
tilsagn

• Arealerne fastholdes som græs- eller 
naturarealer 

• Ingen gødning, omlægning og tilføring af 
plantebeskyttelsesmidler 



Ansøgningsproces: Samarbejde mellem MST og LBST

39

• Natur- og Miljøfaglige 
vurdering af ansøgninger 
(etableringsprojekter)

MST

• Regler (Bekendtgørelsen)

• Økonomi
LBST, 
Kbh.

• Sagsbehandling

• Jordfordeling

LBST, 
Tønder
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Lavbundsprojekter 
(LDP/CAP)



Lavbunds-

projekter (1)
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Formål Klima (CO2e) og kvælstof (N)

Synergi til Natura 2000-områder

Ansøger Kommuner, Naturstyrelsen

Projekttiltag Genskabelse af naturlig hydrologi 

Placering Kulstofrige lavbundsjorde

Arealeffektivitet og 

udvalgte

tilsagnskriterier

30 kg N/ha*

10 ton CO2/ha

20.000 kr. pr. ton. CO2

* Der er mulighed for fravigelse fra 
arealeffektivitetskravet på de 30 kg N/ha
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Lavbunds-

projekter (2)

Tilskudsprocent 100% af støtteberettiget udgifter

Kompensation 20-årige fastholdelse, Jordfordeling (køb-salg), 

Engangskompensation fra 2023

Projektforløb Forundersøgelse + Etableringsansøgning

Ansøgningsrunde 4. marts – 10. maj og 10. juni – 30. august. 

Puljen 375 mio. kr. i 2022

Særlige forhold Medfinansieres af EU



Hvordan virker et lavbundsprojekt?

Miljø- og klimaeffekterne opnås ved:

• Udtagning / ekstensivering af landbrugsdriften 
på kulstofrige lavbundsjorder (organogene 
jorder/ tørvejorder)

• Hævning af vandstanden ved at lukke dræn og 
grøfter

• Overrisling med drænvand

• Oversvømmelse i perioder med vandløbsvand 
og/eller permanent oversvømmelse 
/sødannelse

Fremme af naturlig hydrologisk tilstand 

/ Landbrugsstyrelsen / Præsentation for nye medarbejdere43

Fordeling af kulstofrige lavbundsjorder på 

landbrugsarealer (Tekstur2014)



Kvælstofvådområder
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Kvælstof-
vådområder Formål Kvælstof (N) - At reducere kvælstofudledningen til fjorde og 

kystvande

Synergi Forbedring af natur

Ansøger Kommuner og Naturstyrelsens

Projekttiltag: Genskabe naturlig hydrologi i projektområdet

Placering Kystnært - Kystvandoplande med indsatsbehov

Arealeffektivitet og 

omkostningseffektivitet

90 kg N/ha*

3.900 kr. pr. kg. N

*Arealeffektivitetskravet gælder for hovedvandoplandsniveau og ikke isoleret 
for det enkelte projekt
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Kvælstof-
vådområder Tilskudsprocent 100% af støtteberettiget udgifter

Kompensation 20-årige fastholdelse, Jordfordeling (køb-salg), 

Engangskompensation

Projektforløb Forundersøgelsen: tekniske og ejendomsmæssige 

undersøgelser 

Etableringsprojektet: jordfordeling, detailprojektering og anlæg

Ansøgningsrunde Runde 1: 18. februar – 12. april

Runde 2: 10. juni – 30. august 

Puljen 188 mio. kr. (2022)

Særlige forhold EU-medfinansieret



Hvordan virker et kvælstofvådområde?

Et kvælstofvådområde kan laves på flere 
forskellige måder: 

• Lukke dræn  vådområde overrisles med drænvand 
fra de omkringliggende arealer

• Etablerer en lavvandet sø

• Genslynger vandløbet og hæver vandløbsbunden 
periodevis oversvømmelse af omkringliggende 
arealer

/ Landbrugsstyrelsen / Præsentation for nye medarbejdere47

Uanset hvordan et vådområde etableres, medvirker et vådområde til kvælstofreduktion ved at 

bakterier i de våde jorde nedbryder nitrat i vandet og herved frigør luftformigt kvælstof. Derudover 

bidrager ophøret af dyrkning (ekstensivering) af landbrugsjorden til at formindske 

kvælstofudledningen.
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Fosfor
vådområder

Formål At reducere tilførslen af fosfor til udvalgte søer 

Tilskudsprocent 100% af støtteberettigede udgifter

Ansøger Kommuner

Udvalgte 

tilsagnskriterier 

Etablering af vådområder opstrøms udvalgte søer, se liste over 

søer med P-reduktionsbehov i bilag 3 til bekendtgørelse

Arealeffektivitetskrav – 5 kg P/ha

Omkostningseffektivitet – max. 14.500 kr./kg P

Ovenstående kan i særlige tilfælde fraviges

Projektforløb Som for kvælstof-vådområder

Ansøgningsrunde Runde 1: 18. februar – 12. april

Runde 2: 10. juni – 30. august 

Puljen 13 mio. kr./år – i 2022 og 2024-27



Hvordan virker et fosforvådområde?

• Genopretning og omlægge vandløb, så der kommer 
et mere naturligt samspil mellem vandløbet og 
ådalen. 

• Genslyngning af vandløbet og hævelse af  
vandløbsbunden sikre oversvømmelse af arealerne, 
så det partikelbundne fosfor kan bundfældes og 
tilbageholdes på arealerne langs vandløbet. 

/ Landbrugsstyrelsen / Præsentation for nye medarbejdere49



Engangskompensation 

Temadag om 
udtagningsordninger 9/3 2022

Asger Petersen, 
Landbrugsstyrelsen



Engangskompensation fra 2023 –nye arealtilsagn

/ Landbrugsstyrelsen 51

• 20 års arealstøtte ændres til engangsbeløb

• Engangskompensation til omdriftsarealer og 

permanent græs

• Ikke længere støtte til naturarealer

• Fortsat grundbetaling

• Mulighed for at kombinere med PLG

• Kortere tilsagnsperiode, færre indberetninger

• Mindre administration og kontrol

• Forenkling og lavere risiko for fejl

• Fremtidssikring i forhold til klima- og miljøindsatser



Engangskompensation efter 1. januar 2023

Projekter, der afsluttes i 2023

• Medvirker du i et projekt, der afsluttes i 2023, skal du først søge arealtilskud i 2024
• Med ny model sker ansøgning om tilsagn og ansøgning om udbetaling på samme 

tid i ét separat skema 
• Der udbetales engangskompensation ved udgangen af første år af tilsagnet
• Tilsagnsperioden er 5 år og følger kalenderåret
• Efter første år indberettes arealet årligt i de efterfølgende 4 år
• Det vil ALENE være ejere af jorden, der kan søge engangskompensation

Satser for nye tilsagn

• Omdrift i referenceår forud for medvirken i projekt: 82.500 kr./ha 
• Permanent græs i referenceår: 35.500 kr./ha
• Natur (ikke dyrket/ikke GB-areal): 0 kr.

/ Landbrugsstyrelsen 52



Tidslinje 20-årig fastholdelse og Engangskompensation 
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20232022 2024

Søger udbetaling og

engangskompensation

Projekt afsluttes Projekt afsluttes 

Søger 

20-årig fastholdelse

Søger

udbetaling

Udbetaling fra 1/12 til 30/6

året efter
Udbetaling fra 1/12 til 30/6 

året efter



Klimakompensation

• Vi er opmærksomme på interessen for at sælge klimakreditter på foranledning af bl.a. lavbundsprojekter.

• Myndighederne regulerer ikke det frivillige marked for klimakompensation, herunder hvordan 
virksomheder opgør og indregner klimaeffekter af tiltag.

• Det er dog en forudsætning, at alle love, regler og betingelser herunder ift. EU-støtte, 
markedsføringslovgivning mv. er overholdt.

/ Landbrugsstyrelsen / Titel på præsentation54
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Eftermiddagens program

Spor 1

Den gode ansøgning

Lokale Spor 2 

Få mere viden om

Lokale

13.00 - 13.30 Tips og tricks* B Fosfor A

13.30 - 14.00 Tips og tricks* B Klima-Lavbundskortet A

* Ordningerne

Lavbundsprojekter, Fosfor- og

kvælstofvådområder

Kl. 13.00 – 14.00: To spor den gode ansøgning og faglig viden

Kl. 14.00 – 14.45: Dialog og spørgetime

Store sal Kommunerne

Lokale B Lodsejer og landbrugskonsulenter 

Lokale A Rådgivningsvirksomheder


