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Lavbundsordningen

• … ”er en tilskudsordning til udtagning af lavbundsjorder med det formål at 
reducere landbrugets udledning af drivhusgasser, reducere udledningen af 
kvælstof til kystvande og genskabe eller forbedre natur ”

• Målrettet landbrugsarealer på kulstofrige 
lavbundsjorde

Lavbundsjorde
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Arealer i ha, 2018 6-12 % > 12 % I alt

Permanent græs 20.200 21.600 41.800

Omdrift 67.00 39.300 106.300

Øvrige afgrøder 10.500 12.400 22.900

I alt 97.700 73.300 171.000

Greve et al., 2019



Lavbundsordningen

• Startede i 2014 og blev i 2015 med Fødevare- og landbrugspakken forlænget 
til udgangen af 2020. 

• Økonomi: der er afsat 65 mio. kr. årligt i perioden 2016-2020.

• Målsætningen er, at lavbundsprojekterne samlet set skal reducere:

• drivhusgasudledningen med 68.000 tons CO2-ækvivalenter pr. år frem til udgangen af 2020

• kvælstofudledning til det marine vandmiljø med i alt 150 tons N.
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Klimaeffekten opnås gennem ekstensivering 

• Ekstensivering af landbrugsdriften, dvs. ophør med dyrkning, gødskning, 
sprøjtning og dræning på arealet.

• Klimaeffekten afhænger af: arealanvendelsen, jordens indhold af organisk 
kulstof og stigning i vandstandsniveau

2006 2019

Heltzen Pumpelag og Enge Lavbundsprojekt
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Administration af Lavbundsordningen

Projektejer Administrator Faglig vurdering

Naturstyrelsen & Landbrugsstyrelsen Miljøstyrelsen        
kommunerne
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De vigtigste kriterier for tilskud (BEK nr. 1600 af 14/12/2018)

• Mindst 75 % af projektområdet skal bestå af jorder med minimum 12 % 
organisk kulstofindhold (OC).

• Drivhusgas-reduktion på mindst 13 ton CO2-ækv. pr. ha pr. år.

• Ligge i et vandopland, hvor der er et kvælstof-indsatskrav

• Reducere kvælstofudledning med mindst 30 kg kvælstof pr. ha pr. år. 

• Projektet er omkostningseffektivt (5.000 kr. pr. ton CO2-ækv.) 

• Må ikke medføre øget fosforudledning
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Status på lavbundsordningen

• I perioden september 2014 til september 2018 har Landbrugsstyrelsen 
undersøgt og sagsbehandlet 81 lavbundsprojekter

Antal projekter Antal ha Andel af ansøgt areal

Lavbundsprojekter i alt 81 7.643

Realiseret 13 575 8 %

Forundersøgelsen endnu ikke færdig -

venter på svar fra MST & LBST

11 1.340* 17 %

Ikke egnet til realisering 57 5.728 75 %

* Bendstrup Enge Lavbundsprojekt indgår ikke i hektaropgørelsen, da arealet ikke kendes

• 13 realiserede projekter: drivhusgasreduktion på 10.000 t CO2-ækv. pr. år 
→ 15 % af målsætningen på 68.000 t CO2-ækv. pr. år.
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Årsager til projekter ikke kan realiseres

Fosforudledning

33%
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Årsager til projekter ikke kan realiseres 11

Lav kulstofindhold og 

CO2-reduktion 24 %

• Andelen af projektarealet med jord > 12 % OC for lav

• Utilstrækkelig reduktion (jf. min. 13 ton CO2-ækv. pr. ha pr. år)

• For høj andel af udyrkede

naturarealer i projektområdet

• Et højt vandspejl var ikke muligt
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Lodsejermodstand

18%

• Baseret på frivillig deltagelse

• Kompensationsmuligheder:

• Jordfordeling

• 20-årig fastholdelsestilskud

• De hyppigste årsager til 
lodsejermodstand:

• Arealerne havde allerede en 
naturmæssig værdi for lodsejerne

• Kompensationens størrelse var 

ikke tilstrækkelig

• Frygt for, at der ikke kunne findes 
erstatningsjord i nærområdet

* Foruden grundbetaling

*



Årsager til projekter ikke kan realiseres 13

Lå i opland uden krav om 

N-reduktion 13%



Årsager til projekter ikke kan realiseres

Fosforudledning

33%

Lav kulstofindhold og 

CO2-reduktion 24 %

Lodsejermodstand

18%

Skade på infrastruktur

4%

Krav om kvælstofreduktion

13%

Påvirkning udenfor 

projektområdet 7%

Ikke omkostningseffektivt

1%
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Nye ændringer i kriterier for tilskud

• Trådte i kraft den 1. januar 2020

• Væsentligste ændringer:

• Mulighed for at realisere projekter i kystvandoplande uden kvælstofindsatsbehov, såfremt 

projekterne kan reducere med mindst 13 ton CO2-ækv. pr. ha pr. år.

• Imødekommer to væsentlige barrierer for realisering
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Arealer i ha, 2018 6-12 % > 12 % I alt

Permanent græs 20.200 21.600 41.800

Omdrift 67.00 39.300 106.300

Øvrige afgrøder 10.500 12.400 22.900

I alt 97.700 73.300 171.000

• 75 % af projektarealet skal indeholde 

mindst 6 % kulstofindhold (før 12 %)



Fremadrettet

• Afsat 200 mio. kr. årligt fra 2020-2030 til 
bl.a. udtagning af kulstofrig lavbundsjord

• Potentiale: udtagning af 15.000 ha 
lavbundsjord

• Hvordan tackler vi fosforproblematikken?
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Tak for opmærksomheden

Damhus Å Lavbundsprojekt ved Vemb
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