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Typer af vådområdeprojekter. 

Kommunale og statslige vådområdeprojekter: 

 

• Kvælstofvådområdeprojekt - kvælstof 

 

• Fosforvådområdeprojekt - fosfor 

 

• Udtagning af lavbundsjorde - drivhusgasser 

 

• Etablering af naturlige vandstandsforhold i Natura 

2000 områder (kildevæld m.m.) - naturbeskyttelse 

 

Til alle disse ordninger er der tilknyttet en 20 årig 

fastholdelses som bliver tinglyst. Arealet vil efter  

20 år være natur. 
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Kvælstof vådområdeprojekter 

 - efter søer og foran fjorde 

Fosfor vådområdeprojekter - foran søer 

Afgræsning eller slæt  
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Vådområde – sommer 
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Overrisling og infiltration 
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Vådområde – Vinter 
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Gammelgård Sø december 2015. En droneoverflyvning viser udbredelsen af 

vintersøen når pumpen er slukket. 

 

Lavbundsprojekt Gammelgård Sø - pumpelag 



5. april 2017 
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Lavbundsprojekt Gammelgård Sø - Skanderborg 

Vandspejl 20 cm under jordoverflade  



Rørgræs 

Elleskov 

Tagrør 

Klimagas emmision 

Drænet jord Ingen dræning 
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http://svana.dk/natur/natura-2000/natura-

2000-planer/natura-2000-planer-2016-21/ 

 

I projekterne undgås f.eks. at sammenblande drænvand og kildevand  

Etablering af naturlige vandstandsforhold 

i Natura 2000 områder 

Lillering Skov, Stjær Skov, Tåstrup Sø og Tåstrup Mose. 
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Omkostningseffektivitet 

• Kvælstofvådområdeprojekt  

Projektet skal bidrage til, at reduktionen af kvælstofbelastningen fra 

hovedvandoplandet samlet udgør mindst 90 kg kvælstof pr. ha pr. år. 

Referenceværdien for omkeff. 2016 = 1.300 kr./kg N 

 

• Fosforvådområdeprojekt 

Projektet bidrager til at reducere af fosforbelastningen til en sø        

med mindst 5 kg fosfor pr. ha pr. år. 

Referenceværdien for omkeff. 2016 =16.800 kr. pr. kg fosfor kr./kg P 

  

• Udtagning af lavbundsjorde: 

12 % organisk stof 

 

• Etablering af naturlige vandstandsforhold i Natura 2000 

områder. 

Naturbeskyttelse - meget afhængig af det enkelte  projekt 

 
                                                         https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179383 

 

 

 

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179383
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179383
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Udfordringer i vådområdeprojekterne 

Lodsejerne – sammensætning af fuldtids, deltids og fritids landmænd.  

 

Omfattende regelsæt som ikke nødvendigvis forstås af alle 

 

Bilag 4 arter + ammoniakkrav (der arbejdes nu på en præcisering) 

 

Drænede humusjorde synker ca. 1. cm pr. år - samtidig 

klimaforandringer med hævet vandstand. Diskussioner om 

vandstanden – hvem har udfordringen ? - jordejer, stat eller 

kommune. 

 

Rydningspligt - kravet om lysåbne arealer. Hvis der kan køres på 

arealet skal det ryddes.  

 

Markstørrelser tilhørende 1800 tallet. Græssende dyr eller teknologi ? 

 

 

 

 

 



2012 

1954 2004 

Jorden synker argument til landmanden  

Vandet ender med at skal løbe opad til vandløbet 
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Dyrkning af tørvemose i Sverige  

Foto: Kerstin Berglund 

Sveriges Landbrugs Universitet  

Nedbrydning af tørven har sænket 

jordoverfladen 50 cm over de sidste 20 år. 

Foto: Lars Elsgaard, Aarhus Universitet  

https://www.landbrugsinfo.dk/Miljoe/projekter/Konverterede billeder/kontrolleret-draening-forminske-nedbrydning-klimagas_pl_14_1944.docx/b182b6210128c09b4f0ae8c912e39d23efc16c8c.gif
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Vådområdeproces 

Stat, kommune eller lodsejer foreslår vådområdeprojekt 

 

Indledende fælles eller individuelle lodsejermøder? 

 

Forundersøgelse 
Landbrugsrådgiverne skal vide noget om landbrug og landbrugsordninger. 

Ingeniørfirmaet noget om hydrologi.  

 

NAER ”Tønderkontoret” 
Gennemfører  forhandlinger om fastholdelse, køb, salg og forkøbsret 

 

Takseringsudvalg – meget demokratisk proces 
Lodsejere indgår som tillidsrepræsentanter i et takseringsudvalg. 

Det er vigtigt at gøre sig helt klart, at det er lodsejerne selv, der takserer 

deres egen og hinandens jord, når der skal etableres et nyt vådområde. 

 

Vådområdeprojekt gennemføres 
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Takseringsudvalg – demokratisk proces  
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Vigtigt at bruge lodsejerrepræsentanter 

Hvorfor ? - lodsejer taler til lodsejer 
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Hvad skal rådgiverne være skarpe på ? 

Projektledelsen – kommune eller stat 
De skal virkelig forstå processen i et vådområdeprojekt . 

Det er projektlederen man ringer til når tingene går skævt. 

 

Rådgivende ingeniørfirma: 
Hvor vådt bliver området når projektet er afsluttet ? 

 

Landbrugets rådgivningsselskaber: 
Typer af vådområdeprojekter 

Tilskudsmuligheder  (vådområde + natur) 

Fastholdelse, køb, salg, forkøbsret  og erstatningsjord 

Arealers status i relation til artikel 34 

Harmoniregler – udfordring hvis det er store arealer 

Se realistiske muligheder for lodsejeren  - husk at det er  

Lodsejer der tager stilling. 

 

NAER ”Tønderkontoret” 
Gennemfører  forhandlinger om fastholdelse, køb, salg og forkøbsret 
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Dette skal landbrugsrådgiverne vide noget om 

Skal kende mulighederne og kunne lave en SPT-analyse af de økonomiske 

konsekvenser for lodsejer. Dette kan gøres ud fra endelig kendskab til 

vandstanden i projektet 

 

Vejledningen til Grundbetalingsordningen 

  

Vejledning om reglerne om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur 

(rydningspligt) 

  

Vejledning om tilsagn om tilskud til fastholdelse af vådområder og naturlige 

vandstandsforhold  

 

Artikel 34 i relation til plantedækkekravene  

 

Pleje af græs- og naturarealer  

 

Opmærksom på:  

Reglerne for god landbrugs- og miljømæssig stand (GLM) og  

Krydsoverensstemmelse (KO)  

Regnskab – skat – momsregler – aktiv landbruger 
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Hvilke muligheder er der ? 



5. april 2017 21...| https://www.landbrugsinfo.dk/Miljoe/Vandplaner/Vaadomraader/Sider/Tilskuds

muligheder_pl_16_2714.aspx 

https://www.landbrugsinfo.dk/Miljoe/Vandplaner/Vaadomraader/Sider/Tilskudsmuligheder_pl_16_2714.aspx
https://www.landbrugsinfo.dk/Miljoe/Vandplaner/Vaadomraader/Sider/Tilskudsmuligheder_pl_16_2714.aspx
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Tilskudsmuligheder i vådområdeprojekter 

https://www.landbrugsinfo.dk/Miljoe/Vandplaner/Vaadomraader/S

ider/Tilskudsmuligheder_pl_16_2714.aspx 

Vådområder 

https://www.landbrugsinfo.dk/miljoe/vandplaner/vaadomraader/si

der/startside.aspx 

Nuværende prioritering 
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Find din rolle og respekter hinandens faglighed. 

 



Forlad skrivebordet 
 

Direkte dialog på åstedet kan afværge mange konflikter.  
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https://www.landbrugsinfo.dk/Miljoe/Vandplaner/Vaadomraader/Sider/Kend-processen-i-et-

vaadomraadeprojekt_pl_14_1590.aspx 
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