
Formålet med klimalavbundsordningen er at tage de mest klimabelastende arealer ud af dyrkning for at reducere 
den samlede udledning af klimagasser. Derudover er tilskudsordningen skruet sammen, så den understøtter øvrige 
natur-, miljø- og klimamål. 

Tilskudsordningen kan søges af kommuner, private lodsejere og fonde. Som privat lodsejer kan du søge, hvis dit 
lavbundsareal er minimum 10 ha. Hvis dit lavbundsareal er mindre end 10 ha eller I er flere private lodsejere, som 
ønsker at søge sammen, kan I tage kontakt til kommunen, som kan vælge at stå for projektet. Det er altid en god 
ide at kontakte din kommune før opstart af et projekt.

Beslutningsstøtte  
Klima-Lavbund 
Landbrugsordningen varetages af Miljøstyrelsen

Se de vigtige trin i  
processen på næste side



Har du kulstofrig landbrugsjord?
(også kaldet lavbunds- eller tørvejord)

Har projektområdet over 60% kulstofrig 
landbrugsjord, og er arealet på minimum  

10 ha eller derover?

Der kan være andre muligheder på dine 
arealer, f.eks. landbrugsordningen Tilskud til 
ekstensivering med slæt på kulstofrig land-
brugsjord. Kontakt dit rådgivningsselskab.

Er du alene om projektet?

Er I ok med engangserstatning,  
og at muligheden for jordfordeling ikke  

er en mulighed?

Vil I have mulighed for jordfordeling?

I kan søge klima- 
lavbundsordningen.  
Naturstyrelsen kan 

være projektejer for jer.

I kan søge klima- 
lavbundsordningen. 

Kommunen kan være 
projektejer for jer.

Ansøg Klima-Lavbundsordningen 
med dig selv som projektleder

NEJ

NEJ

JA

JA

JA

JA

JA

JA

NEJ

NEJ

I kan søge  Klima-Lavbundsordningen, hvor
en af jer skal stå som projektejer.

Ejendomsmæssig forundersøgelse
 Hvilke ønsker har jordejere i området? 

Teknisk forundersøgelse
Området undersøges, og der laves et udkast til en 

plan, der viser, hvordan projektområdet evt. kunne se 
ud efterfølgende. Planen skal sikre, at der ikke bliver 

bagvand i de omkringliggende drænsystemer, samt at 
der ikke sker oversvømmelse af haver og huse.

Teknisk forundersøgelse
Området undersøges, og der laves en plan, der 

viser, hvordan projektområdet kan se ud efterføl-
gende. Planen sikrer, at der ikke bliver bagvand i de 

omkringliggende drænsystemer, samt at der ikke sker 
oversvømmelse af haver og huse.

Etablering af projektet.
Der er ingen effektkrav i forhold til klima.  

Kun krav til omkostningseffektivitet.

Der er ingen effektkrav i forhold til klima.  
Kun krav til omkostningseffektivitet.

Projektet gennemføres, og der  
udbetales engangserstatninger. 

Ved lodsejeropbakning etableres projektet.

Der udbetales engangserstatninger.  

Opretholdelse og restriktioner bliver  
tinglyst på arealet.

Opretholdelse og restriktioner bliver  
tinglyst på arealet.

Vil I som lodsejere selv  
stå for projektet?

Klima-lavbundsordningen  
Vigtige trin i processen

Scan QR-koden og læs mere i ’Fakta og gode råd om udtagning  
af landbrugsjorder’ på landbrugsinfo.dk


