
 

 

Tilskud 

J.nr. 2020-23724  

Den 9. oktober 2020 

 

  

   
   
  
 
 

 

Til: 
Eksterne høringsparter 
 

Høring over miljøvurdering af indsats for udtagning af 
kulstofrige lavbundsjorder 
 
Miljøstyrelsen sender følgende udkast i høring:  

 Miljøvurdering af klima-lavbundsindsats. 

 

Bemærkninger sendes til vandprojekter@mst.dk med angivelse af j.nr. 2020-

23724 senest 6. november 2020. 

 

Spørgsmål til det faglige indhold bedes rettes til: 

 Søs Engbo: sengb@mst.dk  

 

Høringssvar bliver offentliggjort på https://hoeringsportalen.dk efter 

høringsfristens udløb. 

 

Om miljøvurderingen 

Miljøstyrelsen har i samarbejde med Naturstyrelsen udarbejdet et udkast til 

bekendtgørelse om udtagning af kulstofrige lavbundsjorde med henblik på 

genopretning af naturlig hydrologi. Indsatsen har ophæng i Aftale mellem S-

regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet 

om: Finansloven for 2020 (2. december 2019). Af denne fremgår at der afsættes 

midler ”(…) frem mod 2030 til at understøtte natur-, vandmiljø- og klimaformål 

bl.a. gennem udtag af kulstofrig landbrugsjord, eksempelvis afbrydning af dræn 

og vådgøring af områderne, tilskud og kompensation i forbindelse med værditab 

ved videresalg af jorden, omlægning til mere bæredygtig produktion mv. med 

henblik på at reducere landbrugets drivhusgasudledning mest muligt.”  

 

Indsatsen om udtagning af lavbundsjorde er omfattet af reglerne i lov om 

miljøvurdering af planer og programmer. Derfor skal der i forbindelse med 

udarbejdelsen af indsatsen for udtagning af lavbundsjorde også udarbejdes en 

miljøvurdering af indsatsens sandsynlige væsentlige indvirkninger på miljøet. 

 
Forud for udarbejdelse af miljørapporten er der gennemført en afgrænsning af 

miljøvurderingens omfang med henblik på at fastlægge miljørapportens indhold 

og detaljeringsgrad1. Afgrænsningsrapporten har været sendt i høring hos de 

relevante myndigheder, som i dette tilfælde er alle danske kommuner, 

Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen, Kystdirektoratet, Fiskeristyrelsen, 

                                                             
1 Lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 § 11.   
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Fødevarestyrelsen, Landsbrugsstyrelsen, Miljø- og Fødevareministeriets 

departement, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og Slots- og 

kulturstyrelsen. 

 

I forbindelse med høringen af afgrænsningsrapporten er der indkommet to 

høringssvar fra hhv. Vejle Kommune og Landbrugsstyrelsen. Disse er indarbejdet i 

miljørapporten. 

 
 På denne baggrund er følgende miljøfaktorer blevet miljøvurderet:  

 Biologisk mangfoldighed, flora og fauna  

 Befolkningen og menneskers sundhed  

 Jordbund  

 Vand  

 Luft og klimatiske faktorer  

 Materielle goder  

 Landskab  

 Kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser, arkitektonisk og arkæologisk 

arv 

 Kumulative effekter  
 
Samlet set giver indsatsen for udtagning af lavbundsjorde mulighed for at føre til 
betydelige positive ændringer i miljøtilstanden på en række miljøfaktorer.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

Tilskud 

Miljøstyrelsen 

 


