
 

 

Miljø- og Fødevareministeriet • Slotsholmsgade 12 • 1216 København K  
Tlf. 38 14 21 42 • Fax 33 14 50 42 • CVR 12854358 • EAN 5798000862005 • mfvm@mfvm.dk • www.mfvm.dk  
 

Landbrug 

J.nr. 2020-14520   

Den 10. september 2020 

 

Til myndigheder, organisationer m.fl.,  
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Udkast til bekendtgørelse om udtagning af kulstofrige 
lavbundsjorder med henblik på genopretning af naturlig 
hydrologi (klima-lavbundsprojekter) 
 

Vedlagt følger udkast til bekendtgørelse om udtagning af kulstofrige 

lavbundsjorder med henblik på genopretning af naturlig hydrologi (klima-

lavbundsprojekter). 

 

Med finansloven for 2020 afsatte regeringen i alt 2 mia. kr. over 10 år til udtagning af 

kulstofrige lavbundsjorder med henblik på at reducere landbrugets CO2-udledning og 

samtidig understøttelse af andre hensyn, særligt vedrørende natur, miljø og 

klimatilpasning.  

 

For årene 2020-2022 udmøntes midlerne ved 1) etablering af en tilskudsordning 

til klima-lavbundsprojekter, som administreres af Miljøstyrelsen, og som kan 

søges af kommuner, lodsejere og fonde, og 2) ved at allokere midler til 

Naturstyrelsen til udtag af kulstofrige lavbundsjorder gennem en projektindsats. 

Projekterne skal lokaliseres inden for de udpegninger, der fremgår af 

lavbundskortet –se her.  
 

Begge spor hviler på frivillig lodsejerdeltagelse og i begge typer af projekter skal 

synergieffekter og multifunktionelle hensyn, særligt vedrørende natur, miljø og 

klimatilpasning aktivt søges inddraget. I begge spor bevares desuden privat ejerskab til 

arealer, dog kan der i særlige tilfælde være mulighed for, at staten kan bevare 

ejerskabet til arealer, som ligger op til statsligt ejede arealer. Uanset hvem der er 

udførende, gælder de samme kvalitetskrav til projekterne. 

 

De to spor understøtter en bred indsats på tværs af landet med inddragelse af flere 

aktører: staten, kommunerne, lodsejerne og fonde.  Den nye tilskudsordning til klima-

lavbundsprojekter tager især sigte på udtagning af arealer, som kan ske umiddelbart 

og dermed uden jordfordeling, som er en tidskrævende proces. Den kan således være 

’det hurtige spor’, der giver den hurtige gevinst. Hvis der ønskes jordfordeling, kan der 

søges via den eksisterende tilskudsordning til lavbundsprojekter, som er finansieret af 

landdistriktsmidlerne. Hertil kommer muligheden for at indgå i et projekt, der 

gennemføres af Naturstyrelsen. Kommunerne har også mulighed for at søge om 

finansiering af jordfordeling gennem ordningen multifunktionel jordfordeling. 
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Det bemærkes, at tilskudsordningen, herunder lodsejerkompensationen, skal 

statsstøttegodkendes af EU-Kommissionen. Denne proces er i gang. 

 

Tilskudsordningen 

Miljøstyrelsen kan give tilskud til klima-lavbundsprojekter til kommuner, lodsejere og 

fonde. Der ydes et samlet tilskud til forundersøgelser og gennemførelser og 

ansøgningerne vil blive prioriteret efter klimaeffekt og efter synergier til andre hensyn, 

særligt natur, miljø og klimatilpasning. Bekendtgørelsen fastsætter krav til projektet, 

herunder minimumseffekt og minimumsarealstørrelse.  

 

Tilskuddet omfatter udover sædvanlige projektudgifter også udgifter til 

lodsejerkompensation og bekendtgørelsen indeholder regler om satser for 

lodsejerkompensation, der som noget nyt udbetales som engangskompensation. Der 

tinglyses en servitut på projektarealerne om fastholdelse af naturlig hydrologi. 

Servitutten indebærer bl.a., at arealet ikke må dyrkes og ikke må tilføres gødning og 

sprøjtemidler. Arealet må godt anvendes til ekstensivt landbrug, eksempelvis 

græsning.  

 

Naturstyrelsens projektindsats 

Naturstyrelsen kan gennemføre udtagningsprojekter ved køb af projektjord, køb af 

erstatningsjord, salg af disse og jordfordeling. Naturstyrelsen varetager ved 

udvælgelsen af projekter ud over klimahensyn også andre hensyn, særligt vedrørende 

natur, miljø og klimatilpasning. Bekendtgørelsens regler om lodsejerkompensation, 

projektkriterier, tinglysning af servitut m.fl. finder også anvendelse for 

Naturstyrelsens projekter.  

 

De to nye spor supplerer den eksisterende indsats for lavbundsprojekter under 

landdistriktsprogrammet, hvor der er mulighed for løbende lodsejerkompensation, 

jordfordeling, køb/salg mv. Tilsammen udgør ordningerne en række forskellige måder 

at udtage lavbundsjorder på.  

 

Der er i perioden 2020-2022 afsat samlet 255,5 mio. kr. til tilskudspuljen, der 

administreres af Miljøstyrelsen, og 329 mio. kr. til Naturstyrelsens projektindsats. 

 

Høringssvar 

Miljø- og Fødevareministeriet skal anmode om at modtage eventuelle høringssvar 

senest den 8. oktober 2020. 

 

Høringssvar bedes sendt til mfvm@mfvm.dk med cc. til amm@mfvm.dk og 

mik@mfvm.dk. I høringssvaret bedes angivet journalnummer 2020-14520. 

 

Ikke-ministerielle høringssvar vil blive offentliggjort på høringsportalen efter endt 

høring. Ved afgivelse af høringssvar gives der samtykke til offentliggørelse, 

herunder af afsenders navn og adresse.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Kontorchef Sofus Rex 

Landbrug/Miljø- og Fødevareministeriets departement 
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