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Der indgår ofte jordfordeling i større vådområdeprojekter med mange 
lodsejere. Projekterne kan give mulighed for at få del i en mere dyrk-
ningssikker jord eller forbedre økonomien på lavbundsarealer, hvor 
dræn er sunket, og jorden er blevet vandlidende. Tiltaget er et af de få 
miljøtiltag, der er 100 % finansieret af staten og EU.

Der er flere former for vådområdeprojekter.

a. Kvælstofvådområder 
         Kvælstofvådområder placeres tæt på kyster, f.eks i oplande til 

fjorde. Kvælstofreduktion er hovedformålet.

b. Fosforvådområder 
         Fosforvådområder placeres opstrøms søer. Fosforreduktion er 

hovedformålet.

c. Udtagning af kulstofrige lavbundsjorde 
 Placeres på jorde med mindst 12 % organisk kulstof. Reduktion af 

drivhusgasser er hovedformålet. Lavbundsprojekter bidrager til at 
fremme naturens kvalitet, sammenhæng og robusthed og bidrager 
til at forbedre vandmiljøet ved ekstensivering af drift af landbrugs-
arealer på kulstofrige lavbundsjorde.

Kend processen 
Det er vigtigt at vide, at lodsejeren kan vælge 
flere spor, når der skal etableres vådområde-
projekter. Der anvendes de samme værktøjer 
i alle ordninger. Der laves 20-årige tinglyste 
aftaler med fastholdelse af vådområder. 

Det er altid frivilligt at deltage i processen, og 
det er værd at undersøge, om det kan være 
en fordel for lodsejeren at indgå i et af de tre 
spor. Læs mere i ”Kend processen i et vådom-
rådeprojekt” på LandbrugsInfo.

VÅDOMRÅDER

Vådområder har gode sikre effekter på miljø og natur, og der kan være god økonomi i at deltage i et 
større vådområdeprojekt. Det er vigtigt, at lodsejerne indgår i et vådområdeprojekt med et åbent sind 
og er indstillede på at finde de rigtige løsninger i et konstruktivt samarbejde. Vådområdeindsatsen sker 
gennem Naturstyrelsens lokale naturforvaltningsenheder og via kommunen.

EFFEKT
Genetableringen af et vådområde vil oftest foregå ved, at 
dræn eller grøfter sløjfes i vådområdet, så vandet løber na-
turligt ud som grundvand eller overfladevand. 

Vand fra de højere liggende arealer ledes til vådområdet gen-
nem grøfter eller dræn, der afbrydes i kanten af vådområdet og 
vandet tilstræbes fordelt ud over vådområdet. Vandløbet kan 
også blive genetableret med naturlige slyngninger, så strømha-
stigheden sænkes. Vintervådlagte engområder sænker herved 
farten på vandet og kan oplagre vand midlertidigt. Mængden af 
næringsstoffer fra markernes drænvand mindskes til søer og fjor-
de ved denitrifikation, sedimentation af lerpartikler, optagelse i 
planter og afgræsning af husdyr.

KOMPENSATION
Vådområder er 100 %  

finansieret af staten og EU.

Etablering af vådområder langs vandløb kan give anledning til en 
væsentlig fjernelse af kvælstof, fosfor og klimagasser.
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