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Odense Å efter restaurering 
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Stat, kommune eller lodsejer foreslår vådområdeprojekt 

 

Indledende fælles eller individuelle lodsejermøder? 

 

Projektledelsen – kommune eller stat 

De skal virkelig forstå processen i et vådområdeprojekt . 

Det er projektlederen man ringer til når tingene går skævt. 

 

Forundersøgelse - Rådgivende ingeniørfirma/Rådgivningsselskab: 

1. Hydrologisk undersøgelse - hvor vådt bliver området når projektet er afsluttet ? 

2. Ejendomsmæssig forundersøgelse 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

Vådområdeproces 
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Typer af vådområdeprojekter. 

Kommunale og statslige vådområdeprojekter: 

 

• Kvælstofvådområdeprojekt - kvælstof 

 

• Fosforvådområdeprojekt - fosfor 

 

• Udtagning af lavbundsjorde - drivhusgasser 

 

• 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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Der kan være god økonomi i at deltage i et større 

vådområdeprojekt. 

 

Tiltaget er et af de få miljøtiltag, der er 100 

procent finansieret af staten og EU.  

 

Vådområder har gode sikre effekter på miljø og natur.  

 

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. 
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SÅDAN LAVES ET VÅDOMRÅDEPROJEKT 

Tre hovedtyper: 

 

1. Arealer, der overrisles med dræn- og/eller grøftevand. Det sker 

ved at vand fra de højere liggende arealer ledes til vådområdet 

gennem grøfter eller dræn, der afbrydes i kanten af vådområdet. 

Vandet fordeles ud i vådområdet ved infiltration eller 

overrisling. 

 

2. Arealer, der gennemstrømmes af grundvand. Det sker ved at 

dræn eller grøfter sløjfes på lavbundsarealerne, så vandet løber 

naturligt ud som grundvand eller overfladevand. 

 

3. Arealer, der oversvømmes af vandløbsvand. Det sker ved at 

genetablere vandløbet med naturlige slyngninger og hæve 

vandløbsbunden, så strømhastigheden i vandløbet sænkes og 

de vandløbsnære arealer oversvømmes periodevist. 
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Sommer 
Vinter 
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Overrisling og infiltration 
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Odense Å med opland på 485 km2 og 

11 etablerede vådområder på 860 hektar 

siden år 2000 (1,8 ha vådområde/km2) 

 

…..sammenlignet med  

 

Kontrol oplande på 772 km2 og 386 ha 

vådområder. (0,5 ha vådområde/km2) 

 

Årlig større reduktion på Odense Å 

oplandet med 1,8 ha vådområde pr. 

km2, ca. 124 ton kvælstof. 

  

 

 

 

Odense Å oplandet sammenlignet med et nabo kontrol opland  

Kontrol nabo opland 

(772 km2) 

Professor Brian Kronvang m.fl.: Successful 

reduction of diffuse nitrogen emissions at 

catchment scale: example from Pilot River 

Odense, Denmark 



Restaureret vådområde – FØR og EFTER:  

Eksempel Geddebækken på Fyn  

1990 

Arreskov sø Målestation 

2005 

Nyt retableret vådområde: 44 ha 
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Krav til gennemførsel af vådområdeprojekt 90 kg N pr. hektar/år 

Vådområdeprojekterne fjerner i gennemsnit 196 kg N pr. hektar/år 

Storåen på Fyn 
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Forskningen viser: 

 

”Ådalsprojekter, hvor kvælstoffjernelsen er målt ved at se på 

kvælstoftransporterne op- og nedstrøms for projektområdet, 

har i gennemsnit fjernet 216 ± 71 kg kvælstof pr. hektar pr. år 

for de 4 genetablerede ådale, der er målt på” 

 

”Kvælstoffjernelsen i de 477 ha vådområde, der er data fra, var 

på 99,5 tons N/år svarende til 208 kg N/ha/år. Tallene dækker 

over store variationer områderne imellem”. 

 

”Enkelte områder har været overvåget længere end den 

fastsatte etårige periode og har vist stigende eller stabile 

kvælstofjernelsesrater på 200 - 300 kg N/ha/år.” 
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Fint aflejret sediment deponeret efter vinteren 

2006/2007 – den vådeste vinter målt i Danmark  

(måske en 200 års hændelse). 

Foto: Brian Kronvang 

Målt fosfor (P) deponering på engen ved 

Brünemade, Odense Å 

Fosfor 
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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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Dyrkning af tørvemose 

i Sverige 

154 cm på ca. 100 år. 
Foto: Kerstin Berglund Sveriges 

Landbrugs Universitet  

Finland –nedbrydning af tørven har 

sænket jordoverfladen 50 cm over de 

sidste 20 år. Foto: Lars Elsgaard, Aarhus Universitet  

Meget generelt så synker lavbundsjorde 1 cm om året 

                 1 cm/år er ca. = 20 ton CO2  

Søborg Sø-området i 

Nordsjælland 

https://www.landbrugsinfo.dk/Miljoe/projekter/Konverterede billeder/kontrolleret-draening-forminske-nedbrydning-klimagas_pl_14_1944.docx/b182b6210128c09b4f0ae8c912e39d23efc16c8c.gif
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2004 1954 

Vandet ender med at skal løbe opad til vandløbet 

2012 

Jorden synker 



18.. 

Vurderingsforretning 

Takseringsudvalg – demokratisk proces  
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Før jordfordeling Efter jordfordeling 
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Link: 

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
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
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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Vejledning om Fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsfor-hold og lavbundsområder  2017 

http://lfst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Tilskud/Arealtilskud/Miljoe_oekologitilskud/2017_miljoe_

og_OEkologitilsagn/Vejledning_om_Fastholdelse_Januar_2017.pdf 

 

http://lfst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Tilskud/Arealtilskud/Miljoe_oekologitilskud/2017_miljoe_og_OEkologitilsagn/Vejledning_om_Fastholdelse_Januar_2017.pdf
http://lfst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Tilskud/Arealtilskud/Miljoe_oekologitilskud/2017_miljoe_og_OEkologitilsagn/Vejledning_om_Fastholdelse_Januar_2017.pdf
http://lfst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Tilskud/Arealtilskud/Miljoe_oekologitilskud/2017_miljoe_og_OEkologitilsagn/Vejledning_om_Fastholdelse_Januar_2017.pdf
http://lfst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Tilskud/Arealtilskud/Miljoe_oekologitilskud/2017_miljoe_og_OEkologitilsagn/Vejledning_om_Fastholdelse_Januar_2017.pdf
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I nogle tilfælde er det således muligt at få både tilskud til fastholdelse, tilskud til pleje af græs- og naturarealer og 

grundbetaling. 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at tilskud til pleje af græs- og naturarealer fra 2015 og frem er målrettet 

således, at tilskuddet kun kan søges på følgende arealer 

 

1. Arealer i de særligt udpegede Natura 2000-områder (min. 50 pct. 

indenfor).  

2. Arealer uden for Natura 2000 med en HNV-score på 5 og derover.  

3. Arealer i Natura 2000 udenfor de særligt udpegede områder, hvor 

min. 90 pct. er gentegning af tilsagn.  

4. Arealer som er med i vådområdeprojekt.   
 

I ansøgningsrunden 2015, var der så mange ansøgere, at der ikke var midler nok til at imødekomme alle ansøgere i 

prioriteringsgruppe 3 og 4 og kun ansøgere i 2. prioritering med en HNV score på 5, hvis markerne var over 12 ha 

blev imødekommet. I 2016 er der færre midler til rådighed i puljen. Derfor kan ansøgere i de lavere 

prioriteringsgrupper heller ikke fremover være sikker på at få tilskud til pleje af græs- og naturarealer. I 2016 

ansøgningsrunden, er der dog færre eksisterende 5 årige tilsagn der udløber og af den grund, er der nok færre 

ansøgere i 2016.  

Prioriteret rækkefølge for naturprojekter 
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Se realistiske muligheder for lodsejeren  - husk at det er lodsejer der tager stilling. 

 

Typer af vådområdeprojekter  og vejledninger 

Grundbetaling /tilskudsmuligheder  (vådområde + natur) 

Fastholdelse, køb, salg, forkøbsret  og erstatningsjord 

Arealers status i relation til artikel 32 ( tidligere 34) 

Pleje af græs- og naturarealer  

Vejledning om reglerne om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur (Krav til rydningspligt) 

 

Opmærksom på:  

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

Regnskab – skat – momsregler – aktiv landbruger 

 

NAER ”Tønderkontoret” 

Gennemfører  forhandlinger om fastholdelse, køb, salg og forkøbsret 

 

 

Hvad skal rådgiverne være skarpe på ? 
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Vejledning om Fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsfor-hold og lavbundsområder  2017 

http://lfst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Tilskud/Arealtilskud/Miljoe_oekologitilskud/2017_miljoe_

og_OEkologitilsagn/Vejledning_om_Fastholdelse_Januar_2017.pdf 

 

http://lfst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Tilskud/Arealtilskud/Miljoe_oekologitilskud/2017_miljoe_og_OEkologitilsagn/Vejledning_om_Fastholdelse_Januar_2017.pdf
http://lfst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Tilskud/Arealtilskud/Miljoe_oekologitilskud/2017_miljoe_og_OEkologitilsagn/Vejledning_om_Fastholdelse_Januar_2017.pdf
http://lfst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Tilskud/Arealtilskud/Miljoe_oekologitilskud/2017_miljoe_og_OEkologitilsagn/Vejledning_om_Fastholdelse_Januar_2017.pdf
http://lfst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Tilskud/Arealtilskud/Miljoe_oekologitilskud/2017_miljoe_og_OEkologitilsagn/Vejledning_om_Fastholdelse_Januar_2017.pdf
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Link: 

https://www.landbrugsinfo.dk/m

iljoe/vandplaner/vaadomraader/

sider/pl_ri_16_347_3732.aspx 
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Vejledning om Fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsfor-hold og lavbundsområder  2017 

http://lfst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Tilskud/Arealtilskud/Miljoe_oekologitilskud/2017_miljoe_

og_OEkologitilsagn/Vejledning_om_Fastholdelse_Januar_2017.pdf 

 

Arealer med MFO-brak bevarer omdriftstatus 

http://lfst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Tilskud/Arealtilskud/Miljoe_oekologitilskud/2017_miljoe_og_OEkologitilsagn/Vejledning_om_Fastholdelse_Januar_2017.pdf
http://lfst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Tilskud/Arealtilskud/Miljoe_oekologitilskud/2017_miljoe_og_OEkologitilsagn/Vejledning_om_Fastholdelse_Januar_2017.pdf
http://lfst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Tilskud/Arealtilskud/Miljoe_oekologitilskud/2017_miljoe_og_OEkologitilsagn/Vejledning_om_Fastholdelse_Januar_2017.pdf
http://lfst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Tilskud/Arealtilskud/Miljoe_oekologitilskud/2017_miljoe_og_OEkologitilsagn/Vejledning_om_Fastholdelse_Januar_2017.pdf
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Artikel 32 
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Vejledning om Fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsfor-hold og lavbundsområder  2017 

http://lfst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Tilskud/Arealtilskud/Miljoe_oekologitilskud/2017_miljoe_

og_OEkologitilsagn/Vejledning_om_Fastholdelse_Januar_2017.pdf 

 

http://lfst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Tilskud/Arealtilskud/Miljoe_oekologitilskud/2017_miljoe_og_OEkologitilsagn/Vejledning_om_Fastholdelse_Januar_2017.pdf
http://lfst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Tilskud/Arealtilskud/Miljoe_oekologitilskud/2017_miljoe_og_OEkologitilsagn/Vejledning_om_Fastholdelse_Januar_2017.pdf
http://lfst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Tilskud/Arealtilskud/Miljoe_oekologitilskud/2017_miljoe_og_OEkologitilsagn/Vejledning_om_Fastholdelse_Januar_2017.pdf
http://lfst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Tilskud/Arealtilskud/Miljoe_oekologitilskud/2017_miljoe_og_OEkologitilsagn/Vejledning_om_Fastholdelse_Januar_2017.pdf
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Nye vådområdeprojekter - Tilsagnstype 74,75,76 og 77 
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Nye vådområdeprojekter - Tilsagnstype 78 


