
Forslag til 
etablering af 

nyt setup
For effektiv udtagning af 

landbrugsjord



Politiske målsætninger

2

Plads til natur 
og biodiversitet

Udledning af næringsstoffer til 
vandmiljøet reduceres mærkbart

CO2 ned med 70 
procent i 2030

Effektivt udtagningssetup er 
afgørende for øget tempo

og volumen

Udtagning af landbrugsjord 
er et centralt virkemiddel
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Andre
Minivådområder 

(lodsejere)

Klima-skovfonden (lodsejere: privatpersoner, virksomheder, kommuner og regioner)

Klima-lavbundsordning (lodsejere, kommuner og fonde)

LDP-lavbundsordning (kommuner og NST)

Statslig anlægsbevilling (NST)

MUFJO (Kommuner og NST)

Vådområder (Kommuner)

Ordninger og aktører – i dag

Små arealerStore arealer

Staten (NST)

Grønne fonde (Den Danske Naturfond m.fl.)

Lodsejere

Kommunerne
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De nødvendige værktøjer 
skal være tilstede

Udtagnings-
konsulentorganisation

Kommunernes 
rolle skal styrkes

Koordinering af
indsats



1. Tiltag – Styrket koordinering af indsats

Aktører:

• Stat (MST, NST, LBST)
• Kommuner (tværkommunalt 

samarbejde i 
vandoplandsstyregrupper 
(VOS))

• Udtagningskonsulenter (på 
vegne af lodsejere)

• Grønne fonde

Ordninger:

•Klima-Lavbundsordningen 
•Klima-Skovfonden 
•MUFJO
• Lavbundsordningen (LDP)
•NST anlægsbevilg.
•Vådområde-ordningen
• Minivådområde-ordningen

Lokale interessenter:

• Natur
• Fritid
• Erhverv
• Offentlige forsyninger
• Landdistriktsudvikling

Kommune 
(VOS)

(Formand)

Grønne fonde

Øvrige 
interessenterStaten/Evt. NST

Udtagnings-
konsulenter

Lokale 
styregrupper 

FVM 
(formand)

Grønne 
fonde

Øvrige 
interessenter

Øvrige 
ministerier

L&F

KL

National 
styregruppe

Rapportér fremdrift + udfordringer

Rammer + løsninger
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2. tiltag: Kommunernes rolle skal styrkes

I DAG
10 års erfaring med udtagning af 

landbrugsjord til vådområder

Tværkommunale 
vandoplandsstyregrupper (VOS’er) 

løfter indsatsen 

Afklaring af anden lovgivning ved 
minivådområde- og klima-

lavbundsprojekter (§3-hensyn m.v.)

FORSLAG
Erfaringer og setup (større 

udtagningsprojekter) skal bruges til at 
reducere CO2

Samme redskaber i Klima-
Lavbundsordningen som i øvrige 

tilskudsordninger – jordfordeling samt 
køb og salg af projektjord.

Koordinering ml. aktører og hurtig 
myndighedsbehandling af de mange nye 

mindre projekter  

Kommunernes lokalkendskab og tværgående 
myndighedsrolle er afgørende ift. at sammentænke 

små og store projekter 
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Kommunerne 
= centrale for fremdrift, 

koordinering og helhedstænkning



3. tiltag - Udtagningskonsulentorganisation

3. Projektstyrende 
ift. minivådområder 

1. Opsøgende, 
interessekortlæggende 
indsats i hele landet og 

kontaktpunkt for landmænd 

4. Efter eventuel anmodning 
understøtte andre 

udtagningsaktører på større 
projekter og facilitere 

proces med landmænd 

2. Projektstyre udtagning 
af mindre lavbundsarealer 

Sekretariat
Konsulent-

korps

<10 ha
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4. tiltag- De nødvendige værktøjer skal være til stede

Mulighed for tilskud til 
udgifter til 

projektledelse, 
jordfordeling og køb og 
salg af projektjord i alle 

ordninger 

Forskellige vilkår 
skaber forvirring

Fast track-procedure i 
Klima-Lavbunds-

ordningen for arealer 
under 10 ha, 

Differentierede satser 
for kompensation i 

lavbundsordningerne

Pulje til 
afværgeforanstaltninger

(Risiko for 
fosforfrigivelse og 

uønskede 
oversvømmelser)

Naturværdier på de 
udtagne arealer skal 

sikres
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Forventet effekt og finansiering

• Øget tempo 

• Større sikkerhed for volumen

• Setup skaber den nødvendige motor i 
forhold til at realisere målene for klima og 
kvælstof

• Pris afhænger af ambitionsniveau.

• Udtagningskonsulentordning med 
sekretariat: 15 mio. kr. årligt. 

• Styrkelse af kommunernes 
opsøgende og koordinerende rolle i 
VOS: 15 mio. kr. årligt
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Minivådområder 

(lodsejere)

Klima-skovfonden (lodsejere: privatpersoner, virksomheder, kommuner og regioner)

Klima-lavbundsordning (lodsejere, kommuner og fonde)

LDP-lavbundsordning (kommuner og NST)

Statslig anlægsbevilling (NST)

MUFJO (Kommuner og NST)

Vådområder (Kommuner)

Ordninger og aktører - fremadrettet

Små arealerStore arealer

Staten (NST)

Grønne fonde (Den Danske Naturfond m.fl.)

Lodsejere

Kommunerne
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Ensretning af 
vilkårene i 
ordningerne -
jordfordeling 
og køb/salg af 
projektjord

Tekst i kursiv angiver 
tiltag, der endnu ikke 

er implementeret. 
Udvides m. fast-track <10 ha

Udtagningskonsulenter

Koordination i
national og
lokale
styregrupper
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De nødvendige 
værktøjer

• Projektledelse, jordfordeling + 
køb og salg af projektjord i alle 
udtagningsordninger

• Fast track-procedure for små 
arealer i klima-Lavbundsordingen

• Differentierede 
kompensationstakster

• Pulje til afværgeforanstaltninger
• Naturværdier sikres

Udtagnings-
konsulentorganisation

• Oprettelse af nationalt 
finansieret konsulent-
organisation

• Kortlæggende indsats og 
kontaktpunkt

• Projektstyre udtagning af mindre 
lavbundsarealer 

• På anmodning understøtte andre 
udtagningsaktører 

• Projektstyre gennemførsel af 
etablering af minivådområder 

Kommunernes 
rolle skal styrkes

• Kommunernes vådområdeaftale 
med staten udvides til også at 
omfatte planlægning og 
projektstyring af større 
lavbundsprojekter

Statslige midler til:
1. Styrkelse af VOS’ernes

koordinerende rolle
2. Hurtigere myndighedsbetjening 

fsva. små projekter

Koordinering af
indsats

• National styregruppe
• Lokale styregrupper
• De projektdrivende 

udtagningsaktører – stat, 
kommuner, lodsejer-
repræsentanter og grønne   
fonde har plads i   
styregrupperne

• De tværkommunale VOS’er
nedsætter og varetager 
formandspost



Spørgsmål
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