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Klima-Lavbundskortet

Dagsorden

• Baggrunden for Klima-Lavbundskortet

• Hvad er Klima-Lavbundskortet

• Brugen af Klima-Lavbundskortet

• Hands on og spørgsmål
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Hvorfor Klima-Lavbundskortet?

• Tilskudsordning til udtagning af kulstofrige lavbundsjorder: Klima-Lavbund

• Primære formål er reducere CO2-udledningen, men fokuserer også på synergi til 

øvrige natur- og miljømål

• Ordningen er åben for både kommuner og private lodsejere – bred pulje af ansøgere

• Ordningen er digitalt understøttet -> stærk kobling til GIS
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Hvorfor Klima-Lavbundskortet?

Formålet med Klima-Lavbundskortet:

1. At skabe en brugervenlig applikation som gør det muligt

• At danne sig et hurtigt overblik 

• At få en indledende vurdering af ens areal

• At blive klogere på mulig synergi og konflikt ved udtagning af ens areal

2. At udstille potentialekortet, som

• gør det lettere at identificere de arealer som umiddelbart har størst potentiale til 

udtagning 

• simplificerer Klima-Lavbundsordningen 

• gør ansøgningsprocessen mere brugervenlig 
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Klima-Lavbundskortet - baggrund

Klima-

potentiale

Projekt-

parathed

MUFJO Klima-

tilpasning

Vandramme-

direktiv 

(nærings-

stoffer)

Vandramme-

direktiv 

(vandløb)

Biodiversitet Habitat-

direktiv

Drikkevands-
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Friluftliv Økologisk 

landbrug

Tekstur2014 - - - N-

retentionskort

Okkerrisiko §3 natur Habitat-

område

BNBO - Økologiske 

marker

Jordfugtig-

hedskort

- - - Kystvand-

oplande med 

indsatsbehov

Vandløbs-

midte
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Supplerende 
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søer med 
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Bioscore > 7 SFI -
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• Kriterier for Klima-Lavbundsordningen

• Simpel trods kompleksitet 

• Brugervenlig

• Høj grad af digital understøttelse

Udvikling af potentialekortet



Klima-Lavbundskortet – baggrund

Potentialekortet – de overordnede linjer
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Hvad er Klima-Lavbundskortet?

7

Potentialekort:
Overlapsanalyse
til prioriterings-

kriterier

Guidefunktion:
Sikrer 

overholdelse af 
støttekrav

Data:
Udstilling af 
relevante 
datalag

S c r e e n i n g s v æ r k t ø j



Hvad er Klima-Lavbundskortet?
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Potentialekort:
Overlapsanalyse
til prioriterings-

kriterier

Potentialekortet:

• Samling af data målrettet Klima-Lavbundsordningen

• Udpeger de arealer på og i umiddelbar nærhed til 

kulstofrige lavbundsjorder, som har størst potentiale til 

udtagning gennem Klima-Lavbundsordningen

• Anvendes som administrativt grundlag for tildeling af 

prioriteringspoint i Klima-Lavbundsordningen 



Hvad er Klima-Lavbundskortet?
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Guidefunktion:
Sikrer 

overholdelse 
af støttekrav

Guidefunktion:

• Guider brugeren igennem screeningsprocessen

• Fokus på brugervenlighed og formidling af de vigtigste 

budskaber

• Sikrer at støtteberettigelseskriterierne (areal og overlap med 

kulstofrig jord) er overholdt

• Guider brugeren videre i systemet 



Hvad er Klima-Lavbundskortet?
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Data:
Udstilling af 
relevante 
datalag

Data:

• Samling af både arealdatalag og påvirkningslag

• Automatisk åbning/lukning af arealdata relateret til synergi 

og potentiale

• Mulighed for at screene for hydrologiske påvirkninger i 

området

• Rapportfunktion giver samlet overblik over arealdata i 

området, samt oplysninger om mulige konflikter



Brugen af Klima-lavbundskortet

• Arbejdsflow for ansøger ved brugen af Klima-Lavbundskortet som 
screeningsværktøj
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Åbner KLAK
Indtegner areal &

foretager 
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Downloader 
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Demonstration, spørgsmål, prøv det!
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• https://klimalavbund.dk/

https://klimalavbund.dk/

