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En målrettet udtagning af de mest klimabelastende arealer kan give et væsent-
ligt bidrag til at nedbringe landbrugets drivhusgasudslip. 

Denne rapport behandler de organiske lavbundsjorder, der ligger i ådale og på 
drænede højmoser. Rapporten viser, at der på disse arealer er et stort udslip af 
drivhusgasser fra nedbrydning af tørv, et udslip der kan undgås ved at standse 
dræning af områderne. Et ophør med dræning og landbrugsdrift på disse area-
ler vil samtidig kunne skabe ny natur og forbedre vandmiljøet i kraft af mind-
sket næringsstofudledning. De våde arealer vil tilmed binde kulstof i jorden, og 
dermed på sigt nedbringe CO2-niveauet i atmosfæren. 
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1. Sammenfatning 

 
Denne rapport omhandler de omtrent 70.000 ha organiske jorder, der i dag 
anvendes til landbrugsformål i Danmark. Disse jorder har ved dræning og op-
dyrkning et stort udslip af CO2 og lattergas, og udgør således, trods deres for-
holdsvis beskedne omfang, næsten 50 % af landbrugets arealbaserede drivhus-
gasudledning. Det er forventeligt, at en indsats på de organiske jorder vil være 
en del af Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger og af regeringens 
kommende klimaplan, og denne rapport vil derfor komme med anbefalinger til, 
hvordan en sådan indsats bedst kan gennemføres. Rapporten er udarbejdet på 
baggrund af en projektbevilling fra Promilleafgiftsfonden og VELUX Fonden. 
 
Rapporten opsætter kriterier for udvælgelse af de arealer, hvor en indsats vil 
have den største effekt i forhold til omkostningerne og undersøger hvilke vir-
kemidler, der kan realisere en omlægning af driften på de udvalgte arealer. 
 
På den baggrund peger CONCITO følgende virkemidler: 
 

• Tinglysning af offentlig forkøbsret på lavbundsjorder 
• At der gives mulighed for at udbetale engangskompensation for perma-

nente tiltag under EU's landdistriktsprogram 
• Oprettelse af et frivilligt, flerårigt udtagningsprogram for organiske lav-

bundsarealer under landdistriktsprogrammet 
• At Europa-Kommissionens forslag om miljøfokusarealer tilrettelægges 

således, at arealerne regionalt kan samles i større sammenhængende 
områder, frem for at skulle udgøre en fast andel af hver bedrift. 

 
Disse virkemidler skal muliggøre en målrettet udtagelse af organiske lav-
bundsjorder. Ved planlægning af konkrete udtagningsprojekter bør følgende 
forhold vurderes: 
 

• Jordens kulstofindhold 
• Det samlede projektområdes areal 
• Den nuværende arealanvendelse 
• Muligheden for reduktion af N-udledning 
• Risikoen for fosfortab ved ophør med dræning 
• Nuværende naturværdier i området og behovet for fremtidig naturpleje 

ved en omlægning 
• Om de nyetablerede naturområder spiller sammen med klimatilpas-

ningshensyn. 
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Rapporten er udarbejdet ud fra studier af faglig litteratur, den nye kortlægning 
af de organiske jorder udført af Aarhus Universitet og COWI samt ud fra sam-
taler med landmænd i områder med organiske jorder. 
 
Under udarbejdelsen af rapporten er en følgegruppe bestående af repræsentan-
ter for Landbrug & Fødevarer og Danmarks Naturfredningsforening samt med-
lemmer af CONCITOs fødevare- og jordbrugsgruppe kommet med input. Der 
har desuden været værdifulde bidrag fra anonyme landmænd i Nord- og Midt-
jylland, fra Mogens H. Greve, Bent Aaby, Mette Risager, Line Block Hansen, Bo 
Elberling samt medarbejdere fra NaturErhvervsstyrelsen.  
 
Rapportens indhold og konklusioner er alene CONCITOs. Derudover er rap-
porten er udtryk for CONCITOs faglige vurdering på grundlag af ovennævnte 
dialog med forskere, landmænd og CONCITOs medlemmer. Da medlemmerne 
i en så bred organisation som CONCITO ikke altid vil være fagligt eller politisk 
enige, kan de ikke tages til indtægt for rapportens endelige konklusioner og an-
befalinger. 
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2. Indledning 

Danmark er i dag, med ca. 60 % af landets areal under plov, et af de mest in-
tensivt opdyrkede lande i verden (Kilde 1). Det skyldes dels det geografiske for-
hold, at en stor andel af landet er velegnet til landbrugsdrift, men også, at der 
op gennem det 19. og 20. århundrede blev udført afvanding og dræning af store 
arealer. Denne landvinding har betydet, at omkring 95 % af de oprindelige 
vådområder i agerlandet er omlagt til landbrugsjord (Kilde 1). De drænede lav-
bundsjorder har for en dels vedkommende et højt indhold af organisk stof, der 
efter dræningen bliver nedbrudt og omsat til CO2. Tabet af det organiske stof 
får jorden til at sætte sig, hvorved dræningen bliver sværere at opretholde. Der 
er således udsigt til, at en stor del af de nu drænede jorder i de kommende år 
fortsat vil være afhængige af kulturtekniske indgreb i form af udvidelse af dræ-
ningssystemer, uddybning af nærliggende vandløb m.m. for fortsat at kunne 
understøtte intensiv landbrugsdrift. 
 
Der er imidlertid også en anden mulighed. Danmark har, både på egen hånd og 
i kraft af internationale aftaler, forpligtiget sig til at opnå en lang række miljø- 
og klimamæssige mål i de kommende år. Disse mål omfatter sikring af god øko-
logisk tilstand i vandløb, søer og fjorde, et stop for tilbagegangen i biodiversi-
tet, en fordobling af skovarealet frem mod 2100 og en reduktion i udledning af 
drivhusgasser på 40 % i 2020. Målene har det tilfælles, at de blandt andet skal 
løses ved at ændre den måde, vi i dag driver landbrug på i Danmark. Målene vil 
næppe blive nået uden en reduktion i det opdyrkede areal, og det er relevant at 
undersøge, om en sådan reduktion kan ske på arealer, der kan opfylde flere 
målsætninger på en gang. 
 
De organiske lavbundsjorder har netop denne mulighed. De ligger ofte tæt på 
åer, søer eller fjorde, og er dermed mere tilbøjelige til at tabe næringsstoffer til 
vandmiljøet end andre jorder; de har et højt indhold af organisk materiale, der 
ved pløjning nedbrydes til CO2, som udledes til atmosfæren; og de vil som 
nævnt under alle omstændigheder gradvist miste deres landbrugsmæssige 
værdi. Ved at udtage disse jorder af intensiv landbrugsdrift kunne de blive 
værdifulde naturområder, der ville binde kulstof i jorden, fungere som en buf-
fer omkring åer og søer og være tilflugtssted for agerlandets truede arter. 
  
På den baggrund undersøger denne rapport muligheden for at omlægge driften 
på de organiske landbrugsjorder. Den vil beskrive omfanget af de berørte jor-
der, mulige modeller for omlægningen og hvilke konkrete konsekvenser en ud-
tagning ville have for Danmarks opfyldelse af de føromtalte mål med henblik 
på at konkretisere: 
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1. kriterier for udvælgelse af arealer, der giver ”mest miljø for pengene”, dvs. 
arealomlægninger, der samlet set leverer så meget som muligt på så mange 
af de ovennævnte parametre som muligt. 
 

2. hvilke virkemidler, der er de mest attraktive set med landbrugets og det øv-
rige samfunds øjne til at få arealerne udtaget af drift, herunder se på, hvor-
ledes midlerne i den fælleseuropæiske landbrugspolitik kan anvendes til at 
understøtte en omlægning og, om nødvendigt, hvordan den fælleseuropæi-
ske landbrugspolitiks ordninger bør revideres med henblik på at kunne 
støtte omlægning på en for landmænd acceptabel måde. 

 
Rapporten indledes med en gennemgang af de miljømæssige konsekvenser af 
den nuværende landbrugsdrift generelt og af driften af de organiske jorder i 
særdeleshed. Derefter gennemgås og vurderes de nu eksisterende administrati-
ve virkemidler til udtagning af landbrugsjorder og de mulige miljø- og klima-
mæssige konsekvenser af at anvende dem på de organiske jorder. Endelig vil de 
forskellige tiltag blive vejet op imod hinanden, både i forhold til deres miljø-
mæssige betydning og deres økonomiske omkostninger for samfundet som 
helhed og for de berørte landmænd. 
 

3. Landbrugets miljømæssige konsekvenser 

Danmark er et af de mest intensivt dyrkede lande i verden, og den intensive 
landbrugsdrift dækker ca. 60 % af Danmarks areal. Fordi det intensive land-
brug udgør en så stor andel af arealet, udgør landbruget også den største en-
keltstående påvirkning af natur og biodiversitet, og er den største kilde til næ-
ringsstofbelastningen af ferske og marine områder samt ammoniakbelastning 
af luften. 
 
Samtidig fordrer den type intensiv, moderne landbrugsdrift, der drives i Dan-
mark, store fysiske indgreb i landskabet, herunder dræning og udretning, op-
gravning og rørlægning af vandløb. Dræningen giver mulighed for opdyrkning 
af bl.a. kulstofholdige lavbundsjorder med relativt store udledninger af CO2 til 
følge, da kulstoffet i jorden ved dræning og dyrkning iltes. Denne proces er 
nærmere beskrevet i Kapitel 3. 
 
Der har derfor været opstillet en række målsætninger og handlingsplaner for at 
stoppe og vende tilbagegangen i biodiversitet. EU har således haft som mål at 
stoppe tabet af biodiversitet senest i 2010 - et mål der ikke blev nået, og som 
derfor er udsat til 2020 som følge af aftalen i Nagoya i Japan i oktober 2010. 
Målene underbygges af en række direktiver, herunder Vandrammedirektivet, 
som indebærer, at vandområder generelt skal have en god miljømæssig kvalitet 
inden 2015, men også andre direktiver som Fuglebeskyttelsesdirektivet og Ha-
bitatdirektivet. Fuglebeskyttelsesdirektivet og Habitatdirektivet er implemen-
teret i det fælles europæiske samarbejde kaldet Natura 2000. EU har pålagt 
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Tabel 2. Oversigt over udredninger om biodiversitet og naturtilstand i Danmark. Fra Rahbek 

m.fl. i Kilde 4 

medlemslandende at udarbejde nationale strategier og delmål, som skal im-
plementeres fra 2015 og udfase eller ændre alle støtteordninger, som skader 
biodiversiteten inden 2020. Der er således en politisk accept af, at der skal 
handling bag målene, og at disse handlinger har en række umiddelbare om-
kostninger. 
 
Et af de væsentligste problemer i Danmark, når vi taler natur og biodiversitet, 
er, udover de arealmæssigt begrænsede naturarealer, at arealerne er fragmen-
terede og generelt opdelt i små pletter. I Danmark er der således ca. 237.000 
områder beskyttet af Naturbeskyttelseslovens §3 (§3-områder), som samlet set 
udgør 9,4 % af Danmarks areal. Fordelingen af §3-områderne er vist i Tabel 1. 
 

Tabel 1: Fordeling af §3-områder i Danmark.  

Naturtype Antal Arealandel 

Søer/Vandhuller 116.000 1,5% 

Moser 45.000 2,1% 

Ferske enge 43.000 2,2% 

Overdrev 16.000 0,6% 

Heder 12.000 2,0% 

Strandenge 5.000 1,0% 

Ialt 237.000 9,4% 

Kilde: Nationalt Center for Natur og Miljø 

 

Alle udredninger om, hvordan Danmark skal nå målene for natur og biodiversi-
tet, konkluderer som en væsentlig forudsætning, at naturen skal have mere 
plads og at der skal sikres større sammenhængende naturarealer. Dette  kan for 
eksempel ske ved dels at udtage landbrugsarealer af driften og dels at ekstensi-
vere dele af landbrugsdriften. I tabel 2 er vist en opgørelse af de sidste 10 års 
udredninger på området og deres konklusioner, og det fremgår tydelig heraf, at 
en effektiv indsats kræver helt andre virkemidler og politisk vilje, end det hidtil 
har været tilfældet.  



Organiske lavbundsjorder – natur-, miljø- og klimagevinster 

 8

 
 
Samtidigt er Danmark ifølge et Environmetal Perfomance Index, som udarbej-
des af Columbia og Yale universiteterne i USA (Kilde 3), et af de lande i Europa, 
der gør mindst for biodiversiteten, med en international 66. plads i kategorien. 
Dermed følger vi ikke de mange konventioner, vi underskriver, og mål, vi sæt-
ter os selv op med konkret handling i et omfang, der matcher de problemer og 
udfordringer, vi har. 
 
I relation til klima er især naturtyperne ferske enge og moser interessante (og 
til dels strandenge), idet det netop er i disse naturtyper, de organiske jorder og-
så findes, og hvor der samtidigt ved drift og dræning er en uforholdsmæssig 
stor belastning med drivhusgasser. Dette sammenfald er der ikke med overdrev 
og heder, og man kan derfor ikke alene ved at fokusere på at reducere klimabe-
lastningen opfylde målene for biodiversitet og natur på nationalt plan. Skøns-
mæssigt har engene tidligere udgjort 10-15 % af Danmarks areal og moserne 
15-20 %. Arealomlægningen og dræningen af disse har medført et stort udslip 
af drivhusgasser, der fortsætter den dag i dag. Samtidigt er halvdelen af alle 
vandløb rørlagte, og 90 % af resten enten udrettede eller opgravet, hvilket un-
derstreger den massive påvirkning af natur og miljø (Annette Baattrup-
Pedersen i Kilde 4). 
 
Samlet set udgør lavbundsjordene (enge og moser) ca. 20 % af Danmarks areal, 
og det vurderes, at et af de vigtigste virkemidler for at genoprette natur og mil-
jøtilstanden i de ferske enge er en hel eller delvis ekstensivering af opdyrknin-
gen af disse jorder (Annette Baattrup-Pedersen i Kilde 4). Dette virkemiddel og 
mål kan kombineres med klimahensynene, hvis indsatsen sker på de lavbund-
sarealer, der stadig har et stort indhold af organisk materiale. Disse arealer 
derfor vil være fokusområdet for denne rapport. En storstilet udtagning af or-
ganiske landbrugsjorder af drift og tilhørende ophør af dræning vil bidrage væ-
sentligt til forøgelsen af arealet af de ferske enge, der, som det fremgår af Tabel 
1, i dag udgør ca. 2,2 % af det samlede danske areal, eller ca. 95.000 ha. For at 
bidrage til de øvrige biodiversitets- og naturmål bør det samtidigt sikres, at de 
udtagne arealer udgør så store sammenhængende områder som muligt. Også i 
forhold til et ophør med dræning er det vigtig, at indsatsen sker på større sam-
menhængende områder, da dræningsforholdene på en mark vil være påvirket 
af de omkringliggende arealer. 
 
Der har været en del debat om, hvorvidt den aktuelle udpegning af randzoner 
langs vandløbene kan bidrage væsentlig til biodiversitetsmålene og reduktion 
af klimabelastningen. Det er klart, at randzonerne i et vist omfang vil bidrage 
til en højere grad af biodiversitet, afhængig af hvordan de forvaltes, herunder 
om de kan få karakter af spredningskorridorer. På klimasiden vil randzonerne 
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dog have en relativt lille betydning, da smalle zoner langs vandløbene fortsat vil 
være udsat for dræning, og netop dræningen og dermed iltningen af de organi-
ske lag i jorden er den mest kritiske klimaparameter. Den klimamæssige be-
tydning af randzonerne vil derfor være begrænset og vil primært være knyttet 
til ophør af pløjning og direkte gødskning (se kap 6). 

 

4. Organiske jorder 

Organisk materiale i jordbunden ophobes, når der tilføres mere af det i form af 
dyre- og planterester, end der kan nedbrydes af bakterier. Nedbrydningsraten 
afgøres blandt andet af tilgængeligheden af ilt og af livsforholdene for bakteri-
er, f.eks. tilgængelighed af vand. I Danmark ophobes organisk materiale mest  
i moser og våde enge, hvor jorden er vandmættet med ringe gennemstrømning, 
og der opstår anaerobe forhold.  Den manglende ilt hæmmer bakteriernes evne 
til at nedbryde det organiske materiale, og der dannes tørv. Disse miljøer opta-
ger dermed store mængder kulstof, mens de udleder en i sammenligning lille 
mængde metan. 

 

Figur 1: Vådområder, enge og nordlige tørvemoser er de naturtyper, der har det største ind-

hold af kulstof bundet i jorden, også væsentligt mere end for eksempel tropisk regnskov. Disse 

områder udgør dermed på mellemlang og langt sigt vigtige områder til kulstoflagring. Fra 

Center for Research on Enhancing Carbon Sequestration in Terrestrial Ecosystems. 



 

Når man, som det var tilfældet i Danmark langt op i 1900
områder for at kunne drive landbrug på arealerne, ændrer man afgørende i 
denne balance. Efter dræningen bliver jordbunden iltmættet, og den bakterielle 
nedbrydning af det organiske materiale øges. Samtidig tilføres der væsentligt 
mindre plantemateriale, når afgrøderne på marken høstes. Frem for at optage 
kulstof udleder arealerne CO2
til 2 cm om året. Denne proces fortsætter
grundvandsspejlet når overfladen, eller til tørven er helt væk
 
I Jordklassificeringen fra 1975 var der anslået 178.000 ha organiske 
Danmark, hvoraf 118.000 ha 
ved den seneste opgørelse, der anvendes i ”Denmark’s National Inventory R
port 2010” (Kilde 6), er 106.642 ha organiske 
brugsjord. Der er altså siden 70’erne tabt 
af ca. 50.000 ha er landbrugsarealer
 
 

Figur 2: Arealanvendelse på de organiske 

 
I den nyeste opgørelse af disse 
(se figur 2), mens 27.000 ha er udlagt med permanent græs
udledning fra organiske jorder
jorder dyrkes på samme måd
omdrift har samme andel græsmarker (12 %)
omdrift generelt. Følsomheden af denne analyse illustrere
udledningen ved en andel af græsmarker i omdrift som i et af de to pilotomr
der, ved Gudenåen. De 4.667 ha
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Når man, som det var tilfældet i Danmark langt op i 1900-tallet, dræner vå
områder for at kunne drive landbrug på arealerne, ændrer man afgørende i 
denne balance. Efter dræningen bliver jordbunden iltmættet, og den bakterielle 

organiske materiale øges. Samtidig tilføres der væsentligt 
mindre plantemateriale, når afgrøderne på marken høstes. Frem for at optage 

CO2, mens det opbyggede tørvelag nedbrydes med op 
til 2 cm om året. Denne proces fortsætter, indtil jorden har sat sig så meget
grundvandsspejlet når overfladen, eller til tørven er helt væk (Kilde 5). 

I Jordklassificeringen fra 1975 var der anslået 178.000 ha organiske 
ha var jord i omdrift eller permanent græs, mens der 

ved den seneste opgørelse, der anvendes i ”Denmark’s National Inventory R
), er 106.642 ha organiske jorder, hvoraf 68.170 ha er lan

siden 70’erne tabt ca. 70.000 ha organiske jorder
af ca. 50.000 ha er landbrugsarealer. 

Arealanvendelse på de organiske jorder (Kilde 6) 

I den nyeste opgørelse af disse jorders omfang er ca. 37.000 ha under omdrift 
ens 27.000 ha er udlagt med permanent græs. IPCC’s standar

jorder fremgår af Tabel 3 Det antages, at de organiske 
dyrkes på samme måde som de mineralske, dvs. at de organiske 

omdrift har samme andel græsmarker (12 %), som der er på landbrugsjord
Følsomheden af denne analyse illustreres i Tabel 4, der viser 

udledningen ved en andel af græsmarker i omdrift som i et af de to pilotomr
667 ha, der i Figur 2 er henlagt under ”andet, lan

og klimagevinster 
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tallet, dræner våd-
områder for at kunne drive landbrug på arealerne, ændrer man afgørende i 
denne balance. Efter dræningen bliver jordbunden iltmættet, og den bakterielle 

organiske materiale øges. Samtidig tilføres der væsentligt 
mindre plantemateriale, når afgrøderne på marken høstes. Frem for at optage 

mens det opbyggede tørvelag nedbrydes med op 
har sat sig så meget, at 

 

I Jordklassificeringen fra 1975 var der anslået 178.000 ha organiske jorder i 
s, mens der 

ved den seneste opgørelse, der anvendes i ”Denmark’s National Inventory Re-
68.170 ha er land-

jorder, hvor-

 

s omfang er ca. 37.000 ha under omdrift 
. IPCC’s standard-

at de organiske 
de organiske jorder i 

som der er på landbrugsjord i 
, der viser 

udledningen ved en andel af græsmarker i omdrift som i et af de to pilotområ-
nlagt under ”andet, land-



Organiske lavbundsjorder – natur-, miljø- og klimagevinster 

 11

brug” og ”flerårige afgrøder”, er ikke medtaget i tabellen, da der ikke har kun-
net findes emissionsfaktorer specifikt for organiske jorder under disse katego-
rier. Tallene i Kilde 6 er opgivet som ton kulstof, men er her omregnet til CO2. 
 
Disse arealer fordeler sig stort set ligeligt mellem tidligere engarealer liggende 
nær ved åer og vandløb, og større, sammenhængende drænede mosearealer. I 
de førstnævnte områder er arealerne af historiske årsager typisk opdelt i små 
parceller, der er fordelt mellem de lokale ejendomme. Arealerne udgør således 
typisk en lille andel af den enkelte landmands jord. De sidstnævnte arealer er 
indvundet til landbrugsjord ved større landindvindingsprojekter, hvor nye 
landbrug er blevet oprettet på de tidligere moser. Disse arealer vil således i 
mange tilfælde udgøre størstedelen af - eller hele den pågældende landmands 
jord. 
 
Denne forskel i ejerforhold gør, at de to typer arealer har forskellige udfordrin-
ger i forhold til en udtagning, hvilket vil blive diskuteret i detaljer nedenfor. 

 
Tabel 4: CO2-udledning fra tørre organiske jorder, 2010, ved omdrift 
som ved Gudenåen  

 Emissionsfaktor, t 
CO2 ha-1 

Areal, ha CO2 udledt, t 

Omdrift med 
årlige afgrøder 

31,9 11.268 359.450 

Græs i omdrift 19 25.882 491.764 

Permanent 
græs 

4,6 27.018 124.283 

I alt  64.168 975.497 

 
De emissionsfaktorer, der opgives i Tabel 3, er formodentlig for lave, hvad an-
går permanent græs og visse former for omdrift på drænede højmosejorder, da 
både jordens kulstofindhold og nedbrydningsraten er højere her end på dræ-
nede engarealer. En simpel massebalancebetragtning tilsiger, at jo højere kul-
stofindhold den nedbrudte tørv har, desto højere vil CO2-udledningen ved 
nedbrydningen være, ligesom udslippet er proportionelt med mængden af tørv, 

Tabel 3: CO2-udledning fra tørre organiske jorder, 2010, ved omdrift som 
landsgennemsnittet  
  Emissionsfaktor, t 

CO2 ha-1 
Areal, ha CO2 udledt, t 

Omdrift med år-
lige afgrøder 

31,9 32.555 1.038.505 

Græs i omdrift 19 4.595 87.305 

Permanent 
græs 

4,6 27.018 124.283 

I alt  64.168 1.250.093 
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der nedbrydes. Tallene i tabellen kan derfor være en del lavere end den reelle 
udledning.  
 
Arealanvendelsen har betydning for, hvor hurtigt højmosetørven nedbrydes. 
En tommelfingerregel siger, at der forsvinder 1 cm tørv årligt ved permanent 
græs, 2 cm ved dyrkning af korn og 3 cm ved kartoffeldyrkning (Bent Aaby, 
personlig kommunikation). 
 
Ved et kulstofindhold på 40 %, en massefylde på 200 kg/m3, et tørstofindhold 
på 50 % og et askeindhold på 2 % udleder nedbrydningen af 1 cm tørv på en ha  
 
1 cm * 10.000 m2 * 0,5 m3 tørstof/m3 * 200 kg tørstof/m3 * 0,98 kg tørv/kg 

tørstof * 400 g C/kg tørv * 3,66 kg CO2/kg C = 14,3 t CO2/ha 

 
Ifølge dette regnestykke har arealer med permanent græs på højmose en ud-
ledning på ca. 14 t CO2/ha, mens udledningen fra kartoffelproduktion er på ca. 
43 t CO2/ha. Disse beregninger er behæftet med stor usikkerhed, jf. Kilde 7, 
men som påpeget i samme kilde falder denne usikkerhed betydeligt efter nogle 
års dræning. Danske højmoser er drænet for flere årtier siden.  
 
Dette sidste tal er muligvis ikke retvisende, jf. Kilde 8, der finder markant lave-
re udledning fra en kartoffelmark i Store Vildmose. Studiet inkluderer dog kun 
én målelokalitet. Andre målinger, f.eks. Kilde 7 og Kilde 9, finder udledninger i 
størrelsesordenen 20 ton CO2 fra drænede højmoser udlagt med græs og op til 
60 ton på svenske marker i omdrift med korn eller kartofler. Dette understre-
ger den store variation i udledninger. 
 
Det anslås (Kilde 6), at ligevægtsniveauet for tørre landbrugsjorder er 1-4 % or-
ganisk kulstof, og jorder med over 5 % vil dermed også udlede CO2, så længe 
den er i omdrift. I DNI 2010 anslås derfor et areal på 40.000 ha med et orga-
nisk kulstofindhold på 6-12 %. Disse 40.000 ha anslås at udlede halvt så meget 
CO2 som de øvrige organiske jorder, hvilket ved samme fordeling mellem om-
drift og permanent græs som for de organiske jorder giver yderligere ca. 
360.000 ton CO2. 
 
Udover CO2 udledes der også N2O ved nedbrydningen af organisk stof på de 
organiske jorder. N2O-dannelsen sker, i modsætning til CO2-dannelsen, under 
delvist anaerobe forhold, men de præcise effekter af dræning og jordbehand-
ling er ikke fuldkomment beskrevet. Der er i skrivende stund flere forsknings-
projekter i Danmark, der forsøger at kortlægge N2O-udledning fra landbrugs-
jorder og fra organiske jorder under forskellige dræningsforhold. Overordnet 
set vides det dog, at drænede organiske jorder udleder N2O, mens våde jorder 
formodes at være N2O neutrale. IPCC anbefaler på den baggrund at regne med 
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en udledning på 12,5 kg N2O, svarende til 3,8 ton CO2e, fra drænede organiske 
jorder, der ikke er skov. Ved anvendelse af denne udledningsfaktor (som har en 
usikkerhed på -75/+200 %) fås en samlet udledning fra de organiske jorder på 
1,5 mio. ton CO2e. Ved medregning af de 40.000 ha med 6-12 % organisk kul-
stof, og en halveret udledningsfaktor for N2O, stiger dette tal med 76.000 ton 
CO2e fra N2O-udledning og 360.000 ton i form af CO2, i alt 436.000 ton 
CO2e. 
 
Ud fra de tal, der opgives i DNI, udledes der altså mindst 1,5 millioner ton CO2 
fra de egentlige organiske jorder i Danmark, og der er potentiale for at ned-
bringe landbrugets drivhusgasudslip ved at ekstensivere driften på ca. 70.000 
ha landbrugsjord, der umiddelbart kan udpeges ud fra markblokkort og opgø-
relsen over organiske jorder. Yderligere er der et reduktionspotentiale på 
360.000 ton CO2 fra kulstof og 76.000 ton CO2e fra N2O ved udtagning af 
40.000 ha, der typisk vil ligge i umiddelbar forlængelse af de egentlige organi-
ske jorder og i lavbundsområder, der ikke er klassificeret som organiske. Den 
samlede reduktion i udledning kan dog blive noget mindre, da de nyetablerede 
vådområder vil udlede en mængde metan, der nogenlunde tilsvarer reduktio-
nen i N2O-udledning. 
 
Der er desuden en betydelig udledning af N2O forbundet med brug af kunst-
gødning og gylle på marker. Denne udledning foregår i sagens natur på alle gø-
dede marker, og altså ikke kun på de organiske jorder, men både tilgængelig-
heden af organisk materiale og ilt har en stor, om end ikke kvantificeret, betyd-
ning for dannelsen af N2O. Der er dermed højst sandsynligt en større udled-
ning pr. tilført kg N på de organiske jorder end på de mineralske, men den 
præcise størrelse kan ikke fastslås med den nuværende viden. Ud fra de lands-
dækkende tal opgivet i DNI kan N2O-udslippet fra gødning dog anslås til at 
være af samme størrelsesorden som den direkte N2O-udledning fra nedbryd-
ning af organisk materiale.1 
   
 
  

                                                        
1 Baseret på landsdækkende tal for N2O-udledning fordelt udover det samlede landbrugsareal. 
Denne metode giver 5,9 kg N2O, svarende til 1,8 ton CO2e, pr. ha. 
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5. Virkemidler 

Som vist i det foregående kan udtagning af landbrugsarealer af drift samt eks-
tensivering af dele af landbrugsdriften i Danmark, have stor betydning for rea-
liseringen af vores internationale forpligtelser på en række områder. Det er 
endvidere gennemgået, hvorfor særligt udtagning af større, sammenhængende 
lavbundsarealer er relevant. Derudover er det i forhold til dette projekt vigtigt, 
at de valgte virkemidler sikrer blivende forbedringer, både i forhold til vand-
miljø og til drivhusgasudledning, samt at prisen holdes så lav som muligt uden 
at gå på kompromis med effektiviteten.  
 
Det er derfor relevant at kigge på den række af miljøinitiativer, der gennem de 
sidste årtier er blevet gennemført, og som af forskellige grunde har betydet en 
begrænsning af det opdyrkede areal. Disse initiativer udgør tilsammen en pulje 
af erfaringer og vil her kort blive gennemgået. Det er ligeledes relevant at kigge 
på Europa-Kommissionens forslag til EU’s landbrugspolitik for perioden 2014-
2020, der for tiden forhandles i EU, med henblik på at vurdere mulighederne 
for at målrette tiltag mod blivende klima- og miljøforbedringer. Denne vurde-
ring tager udgangspunkt i Kommissionens forslag samt de sandsynlige kom-
promisser i det videre forhandlingsforløb, men må i sagens natur tage forbe-
hold for, at de endelige udfald af forhandlingerne endnu er ukendte. 
 

5.1. EU’s landbrugspolitik 

Den europæiske landbrugsstøtte udgør en betragtelig om end faldende andel af 
EU’s samlede budget. Fra at udgøre over 60 % i 1990 er andelen faldet til 48 % 
i 2009, og det er hensigten, at landbrugspolitikkens budget i den næste syvåri-
ge budgetperiode (2014-2020) skal nedbringes til at udgøre godt en tredjedel af 
EU’s samlede udgifter. Landbrugsstøtten opdeles overordnet set i to søjler: Søj-
le I, der udgøres af den fælles markedsordning og de direkte betalinger, herun-
der enkeltbetaling og diverse præmier, og søjle II, der udgøres af medlemslan-
denes landdistriktsprogrammer.  
 
Støtten under søjle I udbetales årligt til landmænd på baggrund af deres støtte-
berettigede hektarer tillagt eventuelle præmieudbetalinger og ordninger koblet 
til produktionen. Midler under søjle II uddeles til specifikke projekter, der har 
til formål at udvikle de europæiske landdistrikter. Af størst interesse for dette 
projekt er projektmidler under søjle II, men der er også en række aspekter un-
der de direkte betalinger, som det er relevant at gennemgå i det følgende. 
 

5.1.1.  Søjle I 

Danmark modtager årligt ca. 7,7 mia. kroner fra EU i landbrugsstøtte, hvoraf 
langt størstedelen udbetales under søjle I som direkte støtte til landmænd. Den 
gennemsnitlige direkte landbrugsstøtte udgør ca. 2.700. kr. ha (Kilde 10). For 
at være berettiget til at modtage direkte betalinger skal en række betingelser 
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være opfyldt, blandt andet skal arealerne være opdyrkede eller dyrkbare. Area-
lerne er også underlagt krav om krydsoverensstemmelse, hvormed manglende 
opfyldelse af diverse lovkrav medfører en reduktion af den udbetalte støtte for 
hele det støtteberettigede areal. Dette forhold gælder også for kravet om, at 
arealerne skal holdes i såkaldt god landbrugsmæssig stand (GLM), hvilket 
medfører krav om plantedække, samt at arealerne skal vedligeholdes i en sådan 
grad, at de egner sig til landbrugsdrift. 
 
Det er således muligt at opstille betingelser af forskellig art for at være beretti-
get til at modtage direkte landbrugsstøtte. Et eksempel herpå er braklægnings-
ordningen. 
 
Braklægningsordningen blev indført i 1992 som et led i bestræbelserne på at 
forhindre overproduktion i den europæiske landbrugssektor. Som en betingelse 
for at modtage hektarstøtte skulle landmændene lade 15 %, siden 10 %, af deres 
landbrugsjord være udyrket. Selvom braklægningen ikke var målrettet miljø-
hensyn, og landmændene stadig kunne dyrke afgrøder til andre formål end fø-
devarer på de berørte jorder samt principielt kunne vælge at braklægge forskel-
lige dele af deres jord fra år til år, blev det i praksis mange steder sådan, at de 
marginale jorder blev permanent braklagte. Disse marker udviklede sig til 
egentlige naturområder, der blandt andet tjente som spredningskorridorer for 
dyr og planter. Som følge af frygten for en global fødevarekrise besluttedes det i 
2007 at droppe braklægningskravet, og som følge heraf blev der i Danmark i de 
følgende år oppløjet mere end 100.000 ha braklagt jord. 
 
Braklægningsordningen havde den fordel, at den ikke var et påbud, men en be-
tingelse for at modtage landbrugsstøtte. Dermed var der intet spørgsmål om 
ekspropriation eller erstatning. Til gengæld var ordningen ikke målrettet mod 
særligt følsomme områder, og da forudsætningen for, at de braklagte områder 
kunne tælle med under ordningen var, at de var udlagt som almindelige land-
brugsarealer, var de underlagt krav om opretholdelse af god landbrugsmæssig 
stand og kunne desuden uden videre pløjes op det øjeblik ordningen ophørte. 
 
Europa-Kommissionens forslag til landbrugspolitikken for perioden 2014-
2020 indeholder i søjle I en såkaldt grøn komponent, hvor landmændene som 
en betingelse for at modtage direkte betaling, blandt andet skal etablere såkald-
te miljøfokusarealer på op til 7 % af den samlede bedrift, hvor der skal gøres en 
særlig naturindsats.  
 
Vedtages forslaget burde disse arealer principielt set kunne udtages af omdrift 
og omlægges til naturområder. Det er endnu usikkert, hvordan betingelserne 
omkring tiltaget kommer til at se ud, idet forslaget stadig behandles i EU. 
Blandt andet drøftes fortsat, hvorvidt tiltaget bliver gældende på bedrifts-
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niveau eller om der bliver mulighed for at fokusere indsatsen regionalt. Det er 
desuden usikkert, i hvor stor udstrækning der bliver tale om en indsats på area-
ler i omdrift. For at opnå den største klima- og miljøeffekt vil det som tidligere 
beskrevet være fordelagtigt at samle miljøfokusarealerne i større sammenhæn-
gende naturarealer i særligt udpegede områder, hvor der kan opnås den største 
miljøeffekt – eksempelvis i ådale og højmoseområder - frem for at yde en mere 
fragmenteret indsats på hver enkelt bedrift, som er Kommissionens oprindelige 
forslag.  
 
De økonomiske fordele ved at tilrettelægge miljøtiltag som betingelser under 
landbrugspolitikkens søjle I er betydelige, idet de, jf. braklægningsordningen, 
ikke medfører kompensation til landmændene. Samles miljøfokusarealer i stør-
re områder, kompliceres dette forhold dog, idet bedrifterne i så fald vil berøres 
i varierende grad, mens betalingerne til landmændene udbetales ensartet og 
uafhængigt heraf. Dette problem kan dog eksempelvis imødekommes gennem 
et system af éngangsomsættelige naturkvoter, hvorved naturindsatsen og den 
medfølgende betaling kan samles på særligt udpegede arealer. 
 
En anden og måske mere betydelig ulempe ved at indføre miljøtiltag under søj-
le I er, at miljøforbedringer under en sådan ordning ikke er mere blivende end 
ordningen selv. Såfremt kravet om miljøfokusarealer skulle bortfalde efter pro-
gramperioden, der løber frem til 2020, vil områderne med al sandsynlighed 
falde ind under landbrugsdriften igen og realiserede miljø- og klimafordele gå 
tabt. Arealerne vil desuden med al sandsynlighed fortsat være underlagt krav 
om opretholdelse af GLM, mens det for at realisere de største naturgevinster vil 
være mest hensigtsmæssigt, at områderne fritages for at opfylde betingelserne 
for god landbrugsmæssig stand. 
 

5.1.2. Søjle II 

Landbrugspolitikkens anden søjle, landdistriktspolitikken, er bedre egnet til 
målrettede tiltag end søjle I, idet der primært er tale om projektprogrammer 
udarbejdet af medlemslandene selv. Når der ydes støtte fra et landdistriktspro-
gram, kommer ca. halvdelen af midlerne fra EU, mens Danmark selv skal fi-
nansiere den anden halvdel. De danske landdistriktsmidler kan søges til for-
skellige typer af projekter – blandt andet til forbedring af miljø og natur.  

 

5.1.2.1. Programmer til naturformål  

Tilskud fra landdistriktsprogrammidlerne kan ved indgåelse af frivillige aftaler 
om miljøprojekter generelt kun dække indkomsttab og meromkostninger ved 
den pågældende miljøforanstaltning. Det er således ikke muligt gennem ord-
ningerne at give incitamentsbetalinger til lodsejere for at påtage sig en vis for-
pligtigelse. Normalt gives tilskud på årsbasis for en projektperiode på 5, 10 eller 
20 år alt efter projektets karakter. Ved tilsagnsperiodens udløb, vil der på om-
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råder, hvor der som følge af projektet er fremvokset §3-naturtyper, være en 
kort periode, hvor lodsejeren kan genoptage omdrift på arealet (1-årsreglen), 
før naturområdet falder ind under Naturbeskyttelseslovens § 3 (Kilde 11). Dette 
forhold gælder dog ikke for vådområder (Kilde 12) og (Kilde 13), ligesom am-
terne i en række tidligere ordninger har kunnet annullere 1-årsreglen i konkre-
te projekttilsagn. Muligheden for at kunne fravige fra 1-årsreglen ved miljø- og 
naturprojekter kan således sikre, at de realiserede forbedringer er blivende.  
Ordningerne under søjle II kan kombineres med enkeltbetaling, hvis de pågæl-
dende arealer opfylder betingelserne herfor. Der kan således opnås en højere 
udbetaling per hektar ved indgåelse af frivillige aftaler om at leve op til særlige 
miljøhensyn i driften. 
 
I det følgende gennemgås tidligere ordninger med henblik på at uddrage rele-
vante erfaringer for en eventuel ordning til udtagning af de organiske lav-
bundsjorder.  
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Tabel 4: Oversigt over tiltag 

 Totalt 
omfang 

Udtagningsperiode Kompensation Virkning 

Braklægning 
(ophævet 
2008) 

184.000 ha 
i 2007  

Principielt fra år til år Ingen. Braklægning af 15 
%, siden 10 %, var en for-
udsætning for modtagelse 
af hektarstøtte 

Stor variation - 
braklægningens 
formål er ikke 
miljø 

Randzoner 50.000 ha Permanent 2.100 kr. pr. ha for jord i 
omdrift, 1.200 for perma-
nent græs. Kun til arealer 
der også kan få enkeltbeta-
ling 

Primært vand-
miljø 

Braklagte 
randzoner 
(2007-2011) 

464 ha 5 år under landdi-
striktsprogram til brak-
lagte randzoner 

1.200 kr. pr. ha Primært vand-
miljø 

Vådområder 10.000 ha 
kvælstof-
vådområ-
der + 
3.000 ha 
fosforvåd-
områder i 
Grøn 
Vækst + 
yderligere 
2300 ha 
statslige 
tiltag i 
2012 og 
2013 

Permanent (tinglys-
ning) 

Valg mellem statsligt op-
køb med efterfølgende gen-
salg eller 20-årig støtte-
ordning under landdi-
striktspolitikken 
Statsligt opkøb: 
 
Statslig vådområdeindsats: 
På Finansloven for 2012 er 
der afsat 159 mio. kr. over 
2 år til den statslige ind-
sats. 
 
20-årig aftale:  
Udover enkeltbetaling gi-
ves: 
3.500 kr. per ha for om-
driftsarea-
ler/brakarealer/frugt/bær/ 
pyntegrønt mv.  
1.800 kr. per ha for per-
manente græsarealer 
300 kr. per ha for natur-
arealer 

Vandmiljø, 30 
ton reduktion i P 
udvaskning 
samt reduceret 
N udvaskning, 
C-binding, bio-
diversitet. 

VMPIII-
vådområder 
(2006-2009) 

800 ha Permanent (tinglys-
ning) 

20-årig aftale:  
Udover enkeltbetaling gi-
ves: 
3.500 kr. per ha for om-
driftsarea-
ler/brakarealer/frugt/bær/ 
pyntegrønt mv.  
1.800 kr. per ha for per-
manente græsarealer 
300 kr. per ha for natur-
arealer 

Vandmiljø 

Etablering af 
vådområder 
(2003-2006) 

700 ha Permanent (tinglys-
ning) 

Afhænger af hidtidigt ud-
bytte   

Vandmiljø 

20-årig ud-
tagning af 
agerjord 
(1994-2002) 

6.802 ha 20-årig (kan falde ind 
under §3, hvis omdrif-
ten ikke genoptages in-
den et år efter aftalens 
udløb*) 

Afhænger af hidtidigt ud-
bytte   

Naturgenopret-
ning 
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*Amtet havde dog mulighed for at annullere 1-års reglen i det konkrete tilsagn  

 

Randzoner 

Braklagte randzoner indgår som et 5-årigt program i landdistriktspolitikkens 
programperiode 2007-11. Under ordningen gives mulighed for tilskud til brak-
lagte randzoner af mindst 10 meters bredde langs alle søer over 100 m2 samt 
åbne vandløb. Randzonerne må ikke dyrkes, afgræsses, gødes eller sprøjtes. 
Tilskuddets størrelse udgør 1.200 kr. årligt pr. omfattet ha foruden enkeltbeta-
lingen, som arealerne fortsat er berettiget til, såfremt kravene herfor er opfyldt. 
Der er givet 139 tilsagn til ordningen og i 2009 var i alt 464 hektar omfattet af 
ordningen (Kilde 11). 
 
 
Vådområder og ekstensivering af lavbundsjorder i ådale 

Genetablering af vådområder blev indført som ordning i Vandmiljøplan II i 
1998 og er videreført i Vandmiljøplan III fra 2004 og i Grøn Vækst fra 2009. 
Grøn Vækst er udmøntet i en konkret målsætning om etablering af 10.000 ha 
kvælstof-vådområder og 3.000 ha fosfor-vådområder i perioden 2010-2015 ( 
Kilde 16). Ordningen gør det muligt at genoprette vådområder og områder med 
periodevis oversvømmelse på lavbundsarealer med støtte fra landdistriktsmid-
lerne. Der er i Grøn Vækst afsat godt 1 mia. kr. til indsatsen. Ekstensivering og 
vådområdeetablering er målrettede ordninger, der fastlægger konkrete kriteri-
er for udpegning af projektområder, og anvendelse af de genetablerede våde 
områder.  
 
Vådområder, der er etableret med tilskud fra landdistriktsmidler under vand-
miljøplan III eller under Grøn Vækst kan med en 20-årig aftale om fastholdelse 

Ændret af-
vanding 
(1997-2002) 

3.643 ha 20-årig (kan falde ind 
under §3, hvis omdrif-
ten ikke genoptages in-
den et år efter aftalens 
udløb*) 

Afhænger af hidtidigt ud-
bytte. 
 

Naturgenopret-
ning 

Skovrejsning 460.000 
ha frem 
mod 2100 

Permanent (fredskovs-
pligt) 

Statsligt opkøb: 
(hhv. 37,9 og 33,9 mio. kr. i 
2012 og 2013 afsat på Fi-
nansloven) 
 
LDP aftale: 
Udover enkeltbetaling i op 
til 13 år efter omlægning 
gives: 
Op til 34.000kr/ha i til-
skud til rejsning på land-
brugsjord  

Biodiversitet, C-
binding, drikke-
vandssikring, 
rekreative vær-
dier 

Fredning 215.000 ha 
 

Permanent Engangsbeløb svarende til 
værdien af tab. Ved om-
lægning af landbrugsarea-
ler til natur typisk 70-
130.000 kr. per ha  

Varierende 
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modtage årlig kompensation for indkomsttab som følge af projektet. Kompen-
sationens størrelse afhænger af den historiske anvendelse, således at der for 
arealer i omdrift udbetales årligt 3.500 kr. pr. ha, mens beløbsstørrelsen for 
henholdsvis permanente græs- og naturarealer udgør 1.800 kr. og 300 kr. pr. 
ha. De fleste af de områder, hvor der er indgået aftaler om fosforvådområder, 
udgøres af græsarealer. Ud over kompensationsudbetalingen er områderne 
desuden fortsat berettigede til enkeltbetaling, selvom kravene til plantedække 
ikke er opfyldt, hvis de modtog støtte i 2008, og den manglende opfyldelse af 
plantedækkekravene desuden er en konsekvens af den vådere tilstand. Kravene 
om GLM og krydsoverensstemmelse er dog fortsat gældende for området. Det 
er endvidere en betingelse for ordningen, at vådområdet tinglyses på projekt-
området, ligesom projekter af denne type ikke er omfattet af 1-årsreglen. Der-
ved har vådområdeprojekterne den store fordel, at de realiserede miljøforbed-
ringer er permanente og ikke ophører med aftalens udløb. 
 
Aftaler om etablering og fastholdelse af vådområder er frivillige. Dog kunne det 
offentlige ifølge Vandmiljøplan II få tinglyst forkøbsret på landbrugsarealer in-
den for de udpegede områder. En lignende ordning er altså i høj grad afhængig 
af velvilje fra lokale lodsejere men har også stort potentiale for at få lokal for-
ankring. Ifølge tal fra 2009 er der i perioden 2003-2006 indgået 63 20-årige 
aftaler om fastholdelse af vådområder, der omfatter 694 ha (Kilde 35).   
 
20-årig udtagning af agerjord 

Aftaler om udtagning af agerjord kunne indgås som 20-årige tilsagn i perioden 
1994-2002. Ordningen har til formål at etablere forskellige naturområder og 
biotoper, herunder overdrev, søer, naturlige græsmarker, permanente brakare-
aler mv. Arealer under ordningen må ikke afgræsses, vandes, gødes eller sprøj-
tes. Områderne er omfattet af 1-årsreglen, hvorved områderne ved aftalernes 
udløb kan geninddrages i omdriften, medmindre der i tilsagnet er indsat be-
stemmelse om, at 1-års reglen er annulleret, hvilket der ifølge NaturErhverv i 
mange tilfælde er. Desuden må det formodes, at en del af arealerne ikke vil væ-
re egnede til landbrugsdrift efter 20 år som naturområder. Der blev i tilsagns-
perioden givet 1.069 tilsagn om 20-årig udtagning af i alt 6.802 ha. 
 
Ændret afvanding 

20-årige aftaler om ændret afvanding kunne indgås i perioden 1997-2002. Un-
der ordningen indgik lodsejeren en frivillig aftale om at hæve det tekniske af-
vandingsniveau, så det ikke lå dybere end 10 eller 30 cm under terræn. Area-
lerne skal fastholdes som græsarealer under hele tilsagnsperioden ved afgræs-
ning eller slæt. Dette forhold kan der dog dispenseres fra, hvis arealerne som 
følge af projektet bliver for våde. Arealerne er omfattet af 1-årsreglen, medmin-
dre der i tilsagnet er fraveget herfra, hvilket der i mange tilfælde ifølge Natur-
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Erhvervsstyrelsen er. Der er i tilsagnsperioden indgået 547 aftaler om ændret 
afvanding af i alt 3.526 ha, primært i Tøndermarsken.  
 
Naturforvaltning i Natura2000 
359.100 ha af det danske landareal er udpeget som Natura 2000-område. Dette 
svarer til 8,3 % af Danmarks samlede areal. En stor del af de udpegede områ-
der er beliggende i kystnære områder og består af forskellige naturtyper såsom 
skov, hede, overdrev, søer mm. Ca. 75 % af Natura 2000-områderne er privat-
ejede og omkring halvdelen af områderne udgøres af landbrugsareal. Disse 
arealer er for en stor dels vedkommende fredede eller falder under naturbe-
skyttelseslovens § 3 og er ofte uden for omdrift (Kilde 17). I alt udgøres ca. 
100.000 ha af Natura2000-områderne af § 3 naturtyper. Landbrugsarealerne i 
de udpegede områder har i overensstemmelse med Natura2000-planerne mu-
lighed for at opnå støtte til ekstensiverende tiltag under landdistriktspolitik-
kens ordning for naturforvaltning af Natura2000-områder. Ordningen omfat-
ter blandt andet et tiltag målrettet etablering af naturlige vandstandsforhold 
gennem hævning af vandstanden ved afbrydning af dræn og fjernelse af grøfter. 
Målet for Natura2000-områderne er frem mod 2015 at retablere den naturlige 
hydrologi på i alt ca. 16.000 ha, og ifølge Natur- og Landbrugskommissionen 
kan indsatsen gennem ordningen under landdistriktsprogrammet gennemføres 
på ca. 11.000 ha, som er udpeget til formålet. Under ordningen gives tilskud til 
etableringen samt tilsagn til 20-årige aftaler om fastholdelse i form af årlig 
kompensation for indkomsttab. Kompensationens størrelsesorden modsvarer 
kompensationen ved andre vådområdeprojekter. Der er i 2013 afsat 16 mio. kr. 
under ordningen (Kilde 15). 
 
Pleje af græs- og naturarealer 

Fra 2007 er der mulighed for at søge 5-årige tilsagn om tilskud til pleje af græs- 
og naturarealer. Der ydes tilskud til pleje af græsarealer ved afgræsning eller 
slæt, men der er samtidig krav om, at arealerne ikke må omlægges, gødes eller 
sprøjtes.  De senere år er ordningen målrettet 110.000 særligt værdifulde og 
plejekrævende arealer i Natura 2000 samt 40.000 ha § 3 arealer udenfor Natu-
ra 2000, men også ansøgninger om gentegning af tidligere græstilsagn og an-
søgninger for arealer i vådområder med tinglyst vådområdeservitut imøde-
kommes. Uanset denne målretning modtager ca. 80 % af arealerne også en-
keltbetaling. For tilsagnsarealer i Natura 2000 gælder, at de kan opretholde 
enkeltbetalingen, selv om plantesammensætningen ikke længere opfylder be-
tingelserne (Anette Andersen, personlig kommunikation). 
 
Privat skovrejsning på landbrugsjord 

Folketinget vedtog i 1989, at det danske skovareal skal fordobles over en træ-
generation (80-100 år). Det betyder, at skov mod slutningen af århundredet 
skal dække 20-25 % af det danske areal, hvilket forudsætter, at der rejses mere 
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end 400.000 ha skov. Skovrejsningsprojekter på landbrugsjord er frivillige og 
kan ske med støtte fra landdistriktsmidlerne til rejsning af privatskov. Tilskud-
dets størrelse afhænger af typen af skov, der etableres, samt hvorvidt skovrejs-
ningen sker i et udpeget skovrejsningsområde. Hertil kan desuden opnås op til 
9.000 kr. pr. ha i tillæg for pesticidfri drift og særlig skånsomt anlæg og pleje. 
Således kan tilskud til anlæg maksimalt udgøre 34.000 kr. pr. ha. Såfremt om-
rådet tidligere har modtaget enkeltbetaling, og der fortsat drives landbrug på 
andre af bedriftens arealer, er projektarealet berettiget til enkeltbetalinger de 
første 5 år efter sidste anlægsrate. Det betyder, at der reelt kan modtages en-
keltbetaling i op til tretten år fra det år, hvor skoven er etableret. Den rejste 
skov er permanent og pålægges fredskovspligt. Det er hensigten, at ca. halvde-
len af skovrejsningen i Danmark skal ske på privat jord, da dette er samfunds-
økonomisk mere omkostningseffektivt end statslig skovrejsning. Siden Folke-
tingets beslutning om en fordobling af skovarealet er der ifølge Natur- og 
Landbrugskommissionen plantet 42.500 ha ny skov, hvoraf de ca. 33.000 ha 
udgøres af privat skov. I alt er mere end 70 % af de danske skove privatejede.  
 

Natur- og miljøprojektordningen 

Natur- og miljøprojektordningen indførtes i 2008 og støtter op til 100 % af de 
tilskudsberettigede udgifter til planlægning, etablering og genopretning af for-
skellige natur- og miljøindsatser. Der kan også gives støtte til jordfordeling un-
der ordningen. I 2012 afsattes i alt 20 mio. kr. under ordningen, mens der ind-
kom 244 ansøgninger på i alt 45,7 mio. kr. 
 

5.1.2.2. Andre virkemidler 

Foruden projekttilskud anvendes landdistriktsmidlerne også i andre forbindel-
ser, som kan være relevante for en eventuel udtagning. Disse gennemgås i det 
følgende. 
 
Jordfordeling 

Det har i perioden 2003-2006 været muligt at opnå tilskud til jordfordeling 
gennem landdistriktsprogrammet til dække af 100 % af alle godkendte, til-
skudsberettigede udgifter i et jordfordelingsprojekt. Aftaler om jordfordeling 
kunne i perioden både indgås med henblik på at samle landmændenes jorder i 
så få lodder som muligt samt til forbedring af natur- og miljøforhold. Ordnin-
gen er lukket for nye ansøgere og blev ifølge en slutevaluering foretaget af Or-
bicon kun anvendt til natur- og miljøforbedringer i meget begrænset omfang 
(Kilde 14).  
 
Jordfordeling kan også foretages i forbindelse med naturgenopretningsprojek-
ter, etablering af vådområder, drikkevandssikring og skovrejsning. Her gen-
nemføres projekterne med den projektansvarlige som rekvirent af jordforde-
ling, hvor rekvirenten afholder alle omkostninger. I Vandmiljøplan II og III var 
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jordfordeling et virkemiddel, der blev særskilt finansieret af staten. (Lars 
Grumstrup, personlig kommunikation). 
 
Statsligt opkøb (og gensalg af jord)  

Ved genetablering af vådområder kan der i særlige tilfælde anvendes landdi-
striktsmidler til statsligt opkøb og gensalg af landbrugsjord (Lars Grumstrup, 
personlig kommunikation).  
 
Det er ikke muligt at yde engangskompensation for værditabet ved genetable-
ring af vådområder, men Europa-Kommissionen tillader, at der i det danske 
landdistriktsprogram for genetablering af vådområder gives mulighed for stats-
ligt opkøb med efterfølgende gensalg af jorden til markedsværdi.2 Fra 2012 har 
det desuden været muligt, at gensalg af jorden kan ske med en tilbagekøbsklau-
sul til den oprindelige lodsejer til den som følge af projektets udførelse forrin-
gede markedsværdi, hvilket kan sammenlignes med en egentlig engangskom-
pensation. Dog er forkøbsretten endnu ikke endeligt indfaset vådområdeord-
ningerne (Lars Grumstrup, personlig kommunikation).  
 
I den kommende programperiode (2014-2020) kan denne ordning sandsynlig-
vis udvides til en ordning med egentlig engangskompensation for denne type 
programmer gennem landdistriktsmidlerne (Kilde 10). I forbindelse med stats-
ligt opkøb af jorder til miljøprojekter, herunder vådområdeprojekter, kan op-
købet finansieres med 75 % landdistriktsmidler og 25 % statslig finansiering 
(Lars Grumstrup, personlig kommunikation).  
 
Kompensation for tab ved obligatoriske tiltag  
Der kan under landdistriktsprogrammet ydes kompensation for indkomsttab 
som følge af øgede, obligatoriske miljøkrav blandt andet i forbindelse med im-
plementeringen af EU’s Vandrammedirektiv og Natura2000-planerne3. 
 
Indførelsen af obligatoriske dyrknings-, sprøjte- og gødskningsfrie randzoner 
omkring vandløb og større søer, som blev vedtaget i foråret 2011 og revideret i 
efteråret 2011, er en del af Danmarks opfyldelse af Vandrammedirektivet og 
kan som sådan kompenseres gennem landdistriktsmidlerne. Randzonerne er 
første gang muligheden for kompensation i forbindelse med obligatoriske tiltag 
anvendes, og kompensationen kan kun søges for arealer, der er berettiget til 
enkeltbetaling. Den årlige erstatning til lodsejerne er pt. fastsat af Fødevaremi-
nisteren til 2.100 kr. pr. ha for omdriftsarealer, men erstatningens størrelse er 
blevet indklaget for domstolene, og kan således komme til at ændre sig.  
 

                                                        
2 Hjemmel i artikel 52, 57 og 71 i Landdistriktsforordningen 
3 Hjemmel i artikel 36 i Landdistriktsforordningen og § 2 i Lov om udvikling af landdistrikterne 
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Randzonerne tilsigter at mindske udledningen af næringsstoffer og sprøjtemid-
ler til vandmiljøet og skal omfatte 50.000 ha (dog højst 5 % af en enkelt be-
drift). Der har været rejst spørgsmål om, hvorvidt randzoneloven reelt er en 
ekspropriation af de pågældende arealer, fordi landmandens brugsret til jorden 
begrænses, og der har været en lang offentlig debat om spørgsmålet.  
 
Ifølge de danske Vandplaner, der implementerer Vandrammedirektivet, skal 
vandløbsvedligeholdelsen af ca. 4.000 km af de i alt over 70.000 km danske 
vandløb ændres for at opnå en såkaldt god økologisk tilstand i de danske vand-
løb i 2015. Den ændrede vedligeholdelse af vandløbene skønnes af DMU at be-
røre 30.000 ha landbrugsarealer foruden de varslede randzoner, mens Geoda-
tastyrelsen vurderer de berørte landbrugsarealer til at udgøre ca. 22.000 ha. De 
landmænd, hvis arealer forsumpes som følge af Vandplanerne vil også blive 
kompenseret med midler fra landdistriktspolitikken. Der er afsat 52 mio. kr. 
årligt hertil. (Kilde 10) 
 

5.2.  EU Life 

EU’s Life program blev indført i 1992 og er videreført i programperioden 2007-
2013 under navnet Life+. Siden programmets indførsel er der gennemført 26 
naturgenopretningsprojekter i Natura2000-områder i Danmark med tilskud 
fra Life-midlerne. Ligesom landdistriktsmidler medfinansieres Life-projekter 
med ca. 50 % nationale midler. Life-programmet er mere fleksibelt end landdi-
striktsprogrammerne, idet der både kan gives engangskompensationer til lods-
ejere og finansieres opkøb af jord mv. I Danmark har Life-midlerne til natur 
særligt været anvendt i forbindelse med hydrologiindsatser, herunder et større 
højmoseprojekt med 7 projektområder, der i alt omfatter 840 ha Natura2000 
arealer. 
 
En betingelse for at modtage støtte fra Life-midlerne er, at projektet ikke kan 
modtage støtte fra andre fonde. Derfor er Life velegnet til naturgenopretnings-
projekter inden for Natura2000-områderne i større, sammenhængende områ-
der på arealer, som ikke kan modtage tilskud under landdistriktsprogrammet, 
såsom højmoser, klitter og heder. Dermed er der dog begrænsede muligheder 
inden for Life og Life+ i forhold til nærværende projekt, idet dette primært fo-
kuserer på arealer i omdrift, der typisk vil være berettiget til at søge tilskud un-
der landbrugspolitikken. 
 
5.3.  Medfinansiering fra vandværkerne 

Privat skovrejsning med beskyttelse af grundvandet som primært formål kan i 
stedet for EU-medfinansiering modtage tilskud til tilplantning samt eventuel 
indkomstkompensation fra det lokale vandværk, der siden revisionen af vand-
forsyningsloven i 1998 kan inkludere udgifter til beskyttelse af vandressourcer i 
vandprisen (Kilde 19). 
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5.4.  Fredning 

Fredninger gennemføres for at beskytte særlige landskaber, dyr og planter 
samt disses levesteder. En fredning kan desuden fastsætte bestemmelser om 
forbedring og genopretning af naturen samt regulere adgangen til det fredede 
område. En fredning har således en vis lighed med ekspropriation, idet lodseje-
ren ved fredningen får begrænset sin brugsret over området i henhold til de 
konkrete fredningsbestemmelser for området. Derfor udbetales en engangser-
statning til lodsejeren, der modsvarer ejendommens værditab som følge af de 
rådighedsindskrænkelser, fredningen medfører.  
 
Erstatningens størrelse fastsættes af Fredningsnævnet og kan indklages for Na-
tur- og Miljøklagenævnet, der også træffer afgørelse i fredningssagen, og i sid-
ste instans for Taksationskommissionen. Erstatningen finansieres sædvanligvis 
med 75 % statslige midler og 25 % kommunale. Udmålingen af erstatning beror 
altid på en konkret vurdering i den enkelte sag, men på baggrund af tidligere 
afgørelser. Typisk udbetales en grundtakst (3.700 kr. pr ha i 2012 (Kilde 20)) 
for arealer, som ikke pålægges særlige begrænsninger i brugsretten. Herudover 
tilkendes særtakster for de konkrete rådighedsindskrænkninger og dokumente-
rede værditab, der følger af fredningen. For landbrugsarealer, der helt udtages 
af drift og omlægges til natur, tilkendes erstatninger på op til 130.000-140.000 
kr. pr ha (Kilde 21 og Kilde 24) afhængig af arealernes landbrugsmæssige kvali-
tet med generelt betydeligt lavere erstatninger for vandlidende lavbundsjorder 
– typisk omkring det halve (Kilde 25 og Kilde 26). 
 
Fredning har den fordel, at det er et relativt billigere virkemiddel end for ek-
sempel ekspropriation, idet lodsejeren bibeholder ejendomsretten over det fre-
dede område og alene begrænses i sin råderet over området jf. de konkrete 
fredningsbestemmelser. Således kan arealerne fortsat benyttes - alt efter de in-
dividuelle bestemmelser – til eksempelvis græsning, slæt, jagt mv.  
 
Omvendt er omkostningerne forbundet med fredning dog så store, at de ved 
arealer, der helt udtages af drift, nærmer sig handelsprisen. Derved anslås ud-
gifterne ved fredning af denne type faktisk at overstige en model med køb og 
gensalg, hvor en del af udgifterne fra købet indhentes ved gensalg. 
 

 

5.5. Ekspropriation 

Der findes hjemmel i naturbeskyttelseslovens § 60 stk. 3, skovlovens § 23 og 
vandløbslovens § 70 til at ekspropriere udvalgte områder i forbindelse med 
gennemførelse af Natura2000-planer samt større naturgenopretningsprojek-
ter, hvor enkelte lodsejere er til hinder for projektets gennemførelse. Dog er der 
i Danmark ikke udpræget tradition for anvendelse af denne mulighed, hvor 
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ekspropriation typisk kun anvendes ved større anlægsprojekter – eksempelvis 
ved anlæg af nye veje. Her anskaffes de nødvendige arealer typisk gennem eks-
propriation af privat jord kombineret med frivillige jordfordelinger mellem de 
berørte lodsejere.  
 
Kompensationen, der ydes for de eksproprierede arealer, er et engangsbeløb, 
der modsvarer værdien af tabet Kompensation til lodsejere for eksproprieret 
jord indgår typisk i projektets anlægsudgifter og kan ikke – uanset årsagen til 
ekspropriationen - finansieres med tilskud fra EU's landdistriktsmidler. 
 
Ekspropriering er et effektivt men politisk ukorrekt virkemiddel og anvendes 
derfor kun i begrænset omfang og i forbindelse med specifikke projekter. Det er 
også forholdsvis dyrt at ekspropriere områder til naturprojekter frem for ek-
sempelvis en fredning eller en flerårig aftale, hvor der kun kompenseres for 
specifikke indskrænkelser af råderetten samt for indkomsttab. 
 
5.6. Økonomi 

Ifølge Natur- og Landbrugskommissionen anslås bruttoprisen for etablering af 
1 ha ny natur med offentligt opkøb af projektjorden til aktuelle priser til 
100.000 – 200.000 kr. pr. ha (Kilde 10). Jf. satserne i forbindelse med fred-
ninger handles produktive højbundsjorder til omkring 150.000 kr. pr. ha, mens 
mindre produktive jorder, eksempelvis vandlidende lavbundsjorder kan er-
hverves til godt halvdelen. Som det fremgår af Kap 6 handles højmosejord i 
Store Vildmose til ca. 200.000 kr. pr. ha. Hertil kommer anlægsudgifter, der 
typisk anslås til 10.000-70.ooo kr. pr. ha.  
 
Det har ikke været muligt endeligt at afgøre, hvorvidt statsligt opkøb og gensalg 
er samfundsøkonomisk dyrere end tilsvarende ordninger, hvor områderne for-
bliver på private hænder under hele projektperioden og modtager årlige beta-
linger over en 20-årig årrække, men det bemærkes, at myndighederne opfatter 
årlige arealtilskud som det primære virkemiddel i den nuværende indsats, og at 
jordkøb og gensalg kun anvendes i den udstrækning, flerårige aftaler ikke kan 
indgås. Dette skyldes snarere end budgetmæssige hensyn Europa-
Kommissionens retningslinjer, hvor der kun ekstraordinært er givet tilladelse 
til at gennemføre køb og gensalg med finansiering fra landdistriktsmidlerne 
(Lars Grumstrup, personlig kommunikation).   
 
Det fremgår af en evaluering af vådområdeprojekters omkostningseffektivitet 
under Vandmiljøplan I og II foretaget af Danmarks Miljøundersøgelser, at de 
mindst omkostningseffektive projekter er de projekter, der har haft høje udgif-
ter til jordhandel (Kilde 23). De projekter, hvor jordhandel indgår, er således 
ifølge undersøgelsen de dyreste både pr ha og pr kg N reduceret. Dette til trods 
for, at den gennemsnitlige udgift ved opkøb og gensalg i forbindelse med 
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Vandmiljøplan I og II i studiet udgør blot ca. 30.000 kr. per ha (med meget 
stor variation) holdt op imod en 20-årig betaling på op til 3.500 kr. per ha år-
ligt for arealer i omdrift.   
 
Dette skal endvidere ses i forhold til Miljøministeriets budgetterede udgifter til 
opkøb og gensalg af landbrugsjord ved den igangværende vådområdeindsats på 
90.000 kr. per ha (Lars Grumstrup, personlig kommunikation). Den store for-
skel i udgifterne til jordhandel i tidligere vådområdeprojekter og de budgette-
rede udgifter for igangværende, kan delvist forklares ved en kraftig stigning i 
jordpriserne fra Vandmiljøplan I og II og frem til budgetteringen af den igang-
værende indsats, der er gennemført i 2008-2009. Desuden bemærkes, at der 
vil være stor variation i differencen mellem købs- og salgspris alt efter jordens 
bonitet og beliggenhed.  
 
Ikke desto mindre tyder både DMU’s vurderinger af tidligere gennemførte pro-
jekter og nuværende projekters budgettering på, at flerårige aftaler er billigere 
end aftaler, hvor landmanden engangskompenseres med enten en decideret 
engangskompensation, som forventes at indføres med næste flerårige budget-
periode for landdistriktsprogrammet (Kilde 10), eller en model med statsligt 
opkøb og gensalg med eventuel tilbagekøbsklausul. Det fremgår dog af de gen-
nemførte projekter og af samtalerne med lodsejere i Kap 6, at engangskompen-
sation er betydeligt mere attraktive for landmanden end 20-årige aftaler. 
 
5.7.  Sammenfatning 

De her omtalte ordninger udgør en pulje af erfaringer og repræsenterer forskel-
lige tilgange til miljøbeskyttelse i landbruget. Set i lyset af braklægningsordnin-
gens manglende målrettethed og midlertidige karakter, og randzonernes kon-
troversielle karakter, forekommer en ordning svarende til genopretningen af 
vådområder at være at foretrække. For at sikre blivende forbedringer bør der 
ligesom ved vådområdeindsatser fraviges fra 1-årsreglen i tilsagnene, som alle-
rede er praksis også i forbindelse med andre projekttyper (ændret afvanding og 
udtagning af agerjord).  Ved at udpege indsatsområder, hvor det offentlige, li-
gesom det var tilfældet under Vanmiljøplan II, får tinglyst forkøbsret på land-
brugsarealer, kan sikres at indsatsen sker mest hensigtsmæssigt og i større, 
sammenhængende områder. Gennemføres de foreslåede miljøfokusarealer i 
næste programperiode, kan sammenhængen også sikres ved at gennemføre 
miljøfokusarealerne på regionalt niveau frem for bedriftsniveau i særligt udpe-
gede områder. Det bør i så fald overvejes, hvorvidt der kan fraviges fra GLM-
kravene på de berørte arealer. Da der indgås relativt få 20-årige aftaler, og 
denne ordning dermed har vist sig at have en begrænset popularitet, vil en 
ordning med egentlig engangskompensation til berørte lodsejere kombineret 
med muligheder for opkøb, gensalg og jordfordeling være mest hensigtsmæs-
sig. På baggrund af dette erfaringsgrundlag kan der med fordel arbejdes på at 
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tilrettelægge en sådan ordning i landdistriktspolitikkens næste programperio-
de. 
 
 

6. Miljømæssig betydning og potentiale 

Ved ophør af dræn og etablering af våde enge på arealerne vil der som tidligere 
nævnt ske en opbygning af organisk materiale i jorden. Ifølge beregninger fore-
taget for Klimakommissionen af Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø, 
Aarhus Universitet, er denne opbygning på 0,5 t C/ha om året, svarende til en 
årlig CO2-lagring på 1,8 ton/ha. Alt i alt er der altså en overgang fra at arealer-
ne udleder ca. 32 ton CO2/ha for jord i omdrift med korn til, at de optager 1,8 
ton/ha, svarende til en samlet reduktion på ca. 34 ton/ha. Til dette skal lægges 
en reduktion i N2O-udledning, der dog modsvares af en øget metanudledning 
af nogenlunde samme størrelsesorden. Der er fortsat betydelig usikkerhed om 
størrelsen på metan- og lattergasudledningerne, som i høj grad er afhængige af 
lokale forhold (Kilde 27).  
 
Ud over reduktionen i drivhusgasudledning vil et ophør af dræning og etable-
ring af enge på de jorder, der støder op til åer og vandløb medvirke til at ned-
bringe kvælstofbelastningen fra gødede marker. I engene omsættes nitrat ved 
denitrifikation til frit kvælstof, N2, og en mindre mængde N2O. Begge gasser 
udledes til atmosfæren. Derudover er der en effekt i form mindsket tab af N fra 
rodzonen i jorden. Reduktionen i N-udledning kan således deles op i en del, der 
kommer ved ophør med landbrugsdrift på jorden, og en del kommer ved at de 
nyetablerede vådområder fungerer som en buffer mellem de bagvedliggende 
marker og åen. 
 
Miljøministeriet regner med en samlet reduktion på mellem 113 og 173 kg N/ha 
for etablering af vådområder, mens der i Kilde 28 angives en nitratomsætning 
på ca. 400 kg nitrat pr. ha om året i danske enge, varierende efter temperatur 
og tilgængelighed af organisk materiale. En omlægning til enge af de ca. 
40.000 ha organiske jorder, der støder op til åer og vandløb, kan således bety-
de en reduktion i udledningen af næringsstoffer til vandmiljøet på mellem 470 
og 1600 ton N. Denitrifikationen foregår ved nedbrydning af organisk materia-
le, og der kan således være en CO2-udledning forbundet med at bruge vådom-
råderne som et tiltag til at nedbringe næringsstofudledning. 
 
Afhængigt af jordbundskemien kan der ved oprettelsen af vådområder frigøres 
forholdsvis store mængder fosfor, i nogle tilfælde så meget at det opvejer re-
duktionen i N-udledning. Denne udledning varierer meget mellem lokaliteter, 
og det bør således vurderes fra projekt til projekt om fosfortab er en relevant 
problemstilling. 
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Det skal her også nævnes, at produktionen af N2O ved denitrifikation vil ske i 
uændret omfang, uanset om nedbrydningen foregår i engen eller andre steder i 
vandmiljøet (Kilde 29). Den udledte N2O bør således tilskrives gødningsfor-
bruget, ikke etableringen af enge. 
 
Det må formodes, at der ved udtagning af landbrugsjord vil være en iLUC-
effekt i form af en udvidelse af landbrugsjorden andre steder til at dyrke den 
mængde afgrøde, der ved en udtagning af landbrugsareal vil blive fjernet fra 
markedet. Denne effekt er kompliceret, og kan derfor ikke behandles fyldestgø-
rende i denne rapport.  
 
I Kilde 30 antages det, at en reduktion af det dyrkede areal i Danmark vil for-
skyde vårbyg som en marginal afgrøde, og at denne i stedet dels vil blive dyrket 
på nyindvundet landbrugsjord på tidligere græsareal i Canada (69 %) og dels 
gennem en intensiveret produktion på allerede opdyrkede arealer (31 %). I den 
forbindelse beregnes der en engangsudledning ved oppløjning af græsarealet 
på 84 t CO2/ha.  
 
Denne udledning kommer fra fjernelsen af plantedækket på de jorder der op-
dyrkes i Canada, og må antages at blive kompenseret ved etablering af plante-
dække på de nyoprettede danske naturarealer. Kun hvis der i Canada udvides 
ved at dræne og opdyrke organiske lavbundsjorder vil iLUC-effekten således 
være af samme størrelsesorden som reduktionen i Danmark. 
 
Også i forhold til biodiversitet vil der være en fordel ved omlægning til ferske 
enge på de vandløbsnære arealer, da naturlige enge ofte er artsrige, både i for-
hold til dyr og planter. Således vokser næsten 25 % af alle rødlistede planter i 
enge eller moser, ligesom mange arter, der er omfattet af EU's Habitatdirektiv 
og Fuglebeskyttelsesdirektiv, har enge som levested. Alligevel har der været en 
reduktion i engarealet, vurderet til ca. 3 % i perioden 1995-2008, og den biodi-
versitet, der er tilknyttet engene, vurderes i dag at være i tilbagegang (Kilde 
32). Udover at vende denne udvikling vil etableringen af enge kunne give sam-
menhængende bælter langs åer og vandløb, der kan fungere som sprednings-
korridorer for de arter, der har dårlig spredningsevne, såsom sommerfugle, 
krybdyr og kortlivede planter.  
 
Som påpeget i Kilde 31 er mange af de sjældne naturtyper i ådalene afhængige 
af tilførslen af næringsfattigt grundvand, og kan således blive negativt påvirket 
af tilførslen af næringsrigt drænvand fra marker. Hvis de nyetablerede vådom-
råder skal bruges til at omsætte nitrat fra de bagvedliggende marker må det 
sikres at eksisterende våde naturtyper i videst muligt omfang spares for negati-
ve påvirkninger i form af tilførsel af næringsstoffer eller ændringer i vandspej-
let. 
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Hvis de nyetablerede vådområder bruges til denitrifikation af drænvand kan 
det således også betyde at de får en ringere biodiversitet 
 
I USA har der siden 90’erne været statsstøtte til etablering af træbevoksede 
randzoner langs vandløb. Disse zoner er etableret med det formål at forbedre 
biodiversiteten, mindske næringsstofudledningen og skabe attraktive naturare-
aler.  
 
Også i Danmark kunne man overveje at tilplante de vandløbsnære arealer eller 
overlade dem til den naturlige succession mod skov. Ved naturlig succession vil 
der på en stor del af arealerne opstå pile-, elle- eller askekrat, der med tiden vil 
udvikle sig til skov. I det omfang det er praktisk at høste disse krat, kan de også 
evt. bruges som energiafgrøde. 
 
I modsætning til engene, der er et kulturlandskab, er disse naturtyper den op-
rindelige danske klimaksvegetation. Sumpskove er samtidig, i lighed med enge, 
en bevaringsværdig naturtype med et højt antal af rødlistede arter, og der vil 
således også være en betydelig biodiversitetsmæssig gevinst ved etablering af 
sådanne områder i ådalene. Det skal understreges, at engens status som kultur-
landskab naturligvis ikke i sig selv gør den til en mindre værdifuld naturtype, 
men man kan med rette stille spørgsmålstegn ved den nuværende konsensus 
om, at våde enge er den mest ønskværdige natur i ådalene, hvilket blandt andet 
kommer til udtryk i ådalenes status som minusområder i forhold til skovrejs-
ning. 
 
Med hensyn til næringsstofreduktion kan træernes rodnet øge optaget af nitrat, 
ligesom den større mængde organisk materiale kan øge denitrifikationsraten. 
Endelig kan den øgede biomasse lagre mere kulstof, og dermed yderligere bi-
drage til at forbedre det danske CO2-regnskab. Denne kulstoflagring vil, grun-
det de ringere vækstbetingelser for træer på våde jorder, formodentlig være la-
vere end for skovrejsning på tørre jorder (12 ton CO2/ha/år), men dog stadig 
betydeligt større end de 1,8 ton/ha/år der optages i engene. En stor del af den-
ne effekt falder bort, hvis træet bruges som energiafgrøde. 
 
På de sammenhængende arealer i drænede moser vil et stop for dræning bety-
de, at den nuværende nedbrydning af tørvelaget med op til 4 cm årligt (Mogens 
Greve, personlig kommunikation) ophører. Da områderne typisk ikke ligger op 
ad åer og vandløb, kan de ikke på samme måde som arealerne i ådalene bidrage 
med denitrifikation. Samtidig bliver arealerne i dag tilført mindre gødning end 
de mineralske jorder, og en udtagning af disse områder vil derfor formodentlig 
ikke have den store gevinst i forhold til reduktion af næringsstofudledning. Til 
gengæld må der, grundet den høje nedbrydningsrate og det høje indhold af or-
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ganisk kulstof (op til 50 %), antages at være væsentligt højere CO2-udslip på de 
drænede moser end i ådalene. 
 
Samtidigt er moserne truede naturtyper, hvor et stort antal rødlistede arter har 
deres levested. Deres areal er gået fra oprindeligt at udgøre 15-20 % af Dan-
marks areal til nu ca. 91.800 ha eller 2 %, med en fortsat tilbagegang på ca. 1 % 
af det samlede moseareal i perioden 1995-2008. Der er i forbindelse med Natu-
ra 2000-planerne besluttet en udvidelse af højmosearealet med 1300 ha (Kilde 
32). Et ophør med dræning på tidligere mosearealer vil således have stor be-
tydning både for opfyldelse af klima- og biodiversitetsmålsætninger. 
 
Det er ved forsøg lykkedes at kickstarte højmosedannelse på tidligere drænede 
arealer ved at pode dem med sphagnum. Udover sphagnumspredning kræver 
en sådan genopretning dog en større indsats, blandt andet fjernelse af de øver-
ste 30-50 cm tørv, der efter at have været opdyrket vil være for næringsrige til 
at understøtte sphagnumvækst. Udover de praktiske udfordringer ved at gøre 
dette i større skala, er der også en betydelig CO2-udledning forbundet med 
nedbrydningen af den fjernede tørv. 30 cm svarer således til 15 års nedbryd-
ning ved landbrugsdrift, og til 300 års tilvækst ved naturlige højmoseforhold. 
Yderligere behandling udover ophør med dræning vil dermed både betyde væ-
sentligt højere projektomkostninger og medføre en stor udledning af drivhus-
gasser, og alternative anvendelser af områderne bør derfor overvejes. 
 
6.1. Klimatilpasning 

Den landindvinding i form af dræning og udretning af vandløb, der foregik i 
første halvdel af det 20. århundrede har gjort mange af disse vådområder til 
landbrugsjord, men har samtidig gjort de vandløbsnære områder mere sårbare 
overfor oversvømmelser. Samtidig er der, på grund af klimaforandringer og 
indsynkning af jorden, stadigt stigende udgifter forbundet med at have land-
brugsdrift på arealerne. 
 
Udover de klima- og miljømæssige fordele kan en etablering af vådområder i 
ådalene derfor også fungere som et virkemiddel i forhold til klimatilpasning. 
 
En genopretning af vandløbs naturlige leje, som det er sket ved Skjern å, er et 
af de virkemidler som både Miljøministeriet og Natur- og Landbrugskommissi-
onen foreslår for at mindske risikoen for oversvømmelser ved de forventede 
øgede nedbørsmængder, der vil komme med fremtidige klimaforandringer.  
 
Når åer og vandløb løber i deres naturlige leje vil de omkringliggende lavbund-
sarealer i tilfælde af høj vandstand i åen fungere som bufferzoner, som optager 
den overskydende vandmængde, der således ikke forårsager oversvømmelser af 
marker eller bebyggede områder.  



Organiske lavbundsjorder – natur-, miljø- og klimagevinster 

 32

 
Dette svarer til de naturlige forhold langs vandløb, hvor de vandløbsnære area-
ler typisk er periodisk oversvømmede vådområder.  
 
Et ophør med dræning af organiske lavbundsarealer i ådalene vil således have 
store positive effekter i form af en reduktion af drivhusgasudledninger, og med 
muligheden for positive sideeffekter i forhold til vandmiljø, biodiversitet og 
klimatilpasning, med en opgivning af marginale arealer, der under alle om-
stændigheder vil blive i stigende grad dyre og besværlige at opdyrke, som ene-
ste udgift. 
 
  

7. Pilotområder 

For at belyse perspektiverne i en udtagning af organiske jorder vil der i det føl-
gende blive arbejdet med to pilotområder, nemlig Store Vildmose og Gudenå-
dalen. Disse områder repræsenterer hhv. de tidligere højmoser og engarealer.  
 
7.1. Store Vildmose 

Store Vildmose dækker et areal på omkring 50 km2, hvor der i Jernalderen 
dannedes en højmose på en havbundsflade fra Stenalderens Litorinahav. Mo-
sens tørv var oprindeligt op til 4 meter tykt, og den ydre kant af mosen blev ud-
nyttet til tørvegravning og græsning af lokale landmænd op gennem 1800-
tallet. 
 
I 1920’erne og 1930’erne opkøbte staten ¾ af mosen, og der blev etableret tør-
veindvinding i storskala. Desuden blev der anlagt veje, drænet og etableret 
husmandsbrug og græsningsfenner. Fennerne udlejes i dag af staten gennem 
Vildmosetilsynet til en gennemsnitlig pris på 3400-3600 kr./ha (Kristian Ga-
degaard, personlig meddelelse). Resten af området benyttes dels til landbrugs-
formål, dels til tørveindvinding.  
 
På de drænede flader sætter jorden sig som nævnt ovenfor med nogle cm om 
året. 
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Figur 3: Den udrænede højmose er mange steder groet til i kratskov, men ses her med lyng. 

Januar 2013. Foto: Thomas Færgeman

Figur 4: Ejerforhold og arealanvendelse i Store Vildmose
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Den udrænede højmose er mange steder groet til i kratskov, men ses her med lyng. 
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Størstedelen af landbrugsjorden, ca. 1700 ha, ejes af privatpersoner. 
 
Staten ejer ca. 800 ha landbrugsjord, der som nævnt anvendes til græsning, og 
desuden nogle fredede områder. Derudover ejes ca. 400 ha af blandt andre 
Pindstrup Mosebrug, der udvinder tørv, og af Ryå Efterskole. 
 

 

 

 

7.1.1. Lodsejerinterview 

 
Lodsejer A 

 

Lodsejer A ejer 120 ha, hvoraf de 40 ligger på højmosen. Derudover forpagter 
han 90 ha, og driver altså en samlet bedrift på 210 ha fordelt på marker af 2-5 
ha i størrelse, der bruges til dyrkning af majs, græs og korn. Afgrøderne bruges 
enten direkte som foder eller byttes til grovfoder til hans malkekvæg, hvor han 
har ca. 400 dyr, heraf 140 malkekøer.  Han modtager ca. 600.000 kr./år i 
landbrugsstøtte. 

 
Hans jord på mosen har været drænet siden 50’erne, da hans far købte gården, 
og han anslår, at den synker med ca. 1 cm om året. Selvom han ved at opdyrk-

Figur 5: Effekten af tørvens nedbrydning ses tydeligt på overgangen mellem den udrænede 

højmose til venstre i billedet og græsningsfennerne til højre. Foto: Thomas Færgeman 
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ningen af mosen ikke er langtidsholdbar - ”der er ørken nedenunder” - er det 
ikke noget han tænker meget over - ”det skal man nok helst ikke tænke på”.  

 
Han anfører, at det er svært at dyrke mosen økologisk, da der er et meget høje-
re ukrudtstryk (især pileurt), og jorden er for blød til, der kan køres med 
ukrudtsharve. 

 
Selvom kartofler giver et højt udbytte på mosejorden, har der aldrig været dyr-
ket kartofler på hans del af højmosen, da det er for tidskrævende, når man har 
malkekøer. Han har fået tilbudt 8.000 kr. pr. ha. om året for at forpagte den ud 
til kartoffelavlere (skal sammenlignes med 3-4.000 kr/ha/år for almindelig 
landbrugsjord i området) men har afslået, dels fordi kartoffeldyrkningen er 
meget hård for jorden, dels fordi han har brug for jorden som harmoniareal for 
sine husdyr, og det er svært at finde erstatningsjord. 
 
Hvis der skal ske en indsats på højmosejorden, vil det af samme grund være 
mest interessant, hvis der kunne ske en jordfordeling, så bedriften kunne fort-
sætte med samme størrelse. Det kunne måske også være interessant med en 
ordning, hvor der kunne dyrkes græs til høslæt på en udrænet jord, da der så i 
tørre år kunne hentes foder til kvæget. Kompensationsstørrelser for en sådan 
ordning bør være i størrelsesordenen 5.000 kr./ha. Dog er frivillige ordninger 
generelt mindre interessante på grund af den øgede regelbyrde. 

 
Næringsstoftilførslen er noget lavere på mosejorden - 100 kg N/ha mod 120 kg 
på sandjordene. For at opnå reduktionsforpligtelser og andre miljømål ville det 
være mest interessant at udtage nogle marginale områder op til den fredede 
højmose, der på grund af svære dyrkningsforhold har en højere tilførsel af gød-
ning, og dermed også en større udvaskning af næringsstoffer. Disse arealer var 
tidligere braklagte under braklægningsordningen.  

 
Jordprisen i området er p.t. ca. 150.000 kr./ha for sandjord og 200.000 kr./ha 
for højmosejord grundet kartoffeldyrkernes betydelige efterspørgsel efter jord.  

 
 

Lodsejer B 

 
Lodsejer B driver 155 ha, alt sammen på højmose. Hans far forpagtede en gård 
i mosen i 50’erne, og han har selv købt sin nuværende gård efter nogle år som 
tømrer. Bedriften modtager årligt lidt under 300.000 kr. i landbrugsstøtte. 
 
Ca. 40 % af jorden er dyrket med kartofler, resten med byg. Den enkelte mark 
har kartofler hvert 2.-3. år. Der er et udbytte på ca. 32 ton pr. ha. Byg giver 6,5 
ton pr. ha. Dette er for begge afgrøder svarende til landsgennemsnittet. Der har 
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tidligere udover kartoflerne været svineproduktion, som dog nu er ophørt, da 
bestanden ikke kunne udvides på grund af luftbåren kvælstofforurening af den 
nærliggende fredede højmose. 
 
Grundet den lave pH-værdi er jorden god for kartofler, der får en højere kvali-
tet, og der er pt. en indsats for at få ”Vildmosekartofler” registeret som en be-
skyttet geografisk betegnelse.  
 
Energiafgrøder som pil kan ikke dyrkes på jorden, da den er for våd i høstsæ-
sonen om vinteren. Efter oktober kan man ikke køre med maskiner på højmo-
sen. 
 
Hvis der skal ophøres med dræning i Vildmosen, vil det være nødvendigt at kø-
be jorden. Den handles for tiden til ca. 200.000 pr. ha. Et bytte med jord andre 
steder i landet har ingen interesse, dels fordi der er for kort tid til forventet 
pension (ca. 5-10 år), og dels fordi den nuværende bedrift er så specialiseret, at 
erfaringer herfra ikke umiddelbart kan overføres til andre områder. Det kunne 
evt. være interessant at modtage en engangskompensation og fortsat at eje jor-
den og gården, hvis hele mosen blev naturgenoprettet. Det er en vigtig kilde til 
livskvalitet at bo i Vildmosen med dyrelivet og det særlige landskab. Der drives 
jagt i begrænset omfang - ca. et stk. kronvildt om året. Desuden plantes der 
majs ud til vildtet om vinteren. 
 
Dyrkningsfrie bræmmer omkring vandløb og grøfter er en udmærket måde at 
opfylde miljøkrav på, men det ville være at foretrække, hvis man kunne plante 
læhegn eller lave bedre forhold for planter og insekter i bræmmerne. I det hele 
taget gøres der en vis indsats for ikke at sprøjte unødigt, og deltager b vurderer 
selv, at to meter bræmme med den nuværende teknologi er rigeligt for at undgå 
at sprøjtemidler og gødning ender i vandløbet.  
 
 
7.1.2. Opsummering 

 
Ud fra de gennemførte lodsejersamtaler ville det mest realistiske tiltag i Store 
Vildmose være et statsligt opkøb af jorden med et tilbud om erstatningsjord 
andre steder eller ved en decideret jordfordeling.  
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På grund af tørvejordens evne til at holde på vandet er et ophør med dræningen 
på et givent areal ikke afhængigt af samtidigt ophør på tilstødende arealer, lige-
som det ikke umiddelbart har nogen konsekvenser for et drænet område, hvis 
de omkringliggende jorder er udrænede, så længe der er dræningsgrøfter, der 
fører vandet uden om de våde arealer. Det vil således ikke være nødvendigt for 
et dræningsstop at have alle lodsejere med, og i et vist omfang vil et totalt stats-
ligt opkøb og udtagning af Store Vildmose kunne ske i takt med, at de nuvæ-
rende lodsejere ønsker at sælge. 
 
Hvis der ønskes en decideret naturgenopretning i området, vil fortsat land-
brugsdrift på de tilstødende arealer udgøre et problem i form af luftbåren næ-
ringsstoftilførsel, ligesom det vil være at foretrække at oprette en samlet høj-
moseflade. Et sådan tiltag kunne derfor gennemføres hvis man på et tidspunkt 
har opkøbt hele mosen og genoprettet den naturlige hydrologi. 
 
En genopretning af højmose med sphagnumdannelse er dog, som nævnt oven-
for, et stort arbejde, som involverer fjernelse af et ca. 30 cm tykt lag tørv på he-
le mosefladen. Udover den store og dyre arbejdsindsats der ligger i dette, vil 
det også medføre en drivhusgasudledning svarende til flere årtiers omdrift, en 
udledning som det vil tage flere hundrede år at genoptage i nydannet sphag-
num. På den baggrund må det derfor anses for at være uattraktivt.  
 
En eventuel indsats i Store Vildmose ville således mest realistisk inkludere et 
stop for dræning, hvorefter mosefladen ville gro til i kratskov, på samme måde 
som det i dag ses i yderkanten af området. 

Figur 6 Yderkanten af mosen er groet til i birkekrat. Bemærk vandspejlet under det væltede 

træ. Januar 2013. Foto Thomas Færgeman 
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7.2.  Bjerringbro 

 
Det behandlede område er Gudenåen mellem Tange sø og Ulstrup. Tange sø er 
opstået ved etablering af Tangeværket, Danmarks eneste vandkraftværk, i 1921. 
Nedstrøms fra værket blev en del engarealer, bl.a. Væth enge i 1920’erne og Vo-
rup enge i 1940’erne inddæmmet med betydelige økonomiske omkostninger 
for de lokale landmænd. Disse områder er i dag ejet af Aage V. Jensens fonde 
og er reetableret som våde enge med et rigt fugleliv. 
 
Ved senest udførte kortlægning af de organiske jorder er der i området vest for 
Bjerringbro taget prøver med op til en halv meter tørv og med et kulstofindhold 
på op til 30 % i nogen afstand fra åen. Øst for Bjerringbro er der visse steder op 
til 3 meter tørv i prøver taget lige op ad åbredden. Generelt er en forholdsvis 
stor del af arealerne ved åen registreret som Natura 2000-enge og -moser.  
 
Af de arealer, der er under landbrugsmæssig drift, er størstedelen – ca. 80 % - 
permanent græs eller græs i omdrift. Der dyrkes korn på 15 % af arealet, mens 
resten er udyrket. Der er en enkelt ha med poppel som energiafgrøde, der ejes 
af en af de interviewede landmænd. De områder der omfattes af opgørelsen, 
udgøres af alle markblokke, der grænser op til Gudenåen. I alt omfatter neden-
stående figur et samlet areal på ca. 260 ha. 
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7.2.1. Lodsejerinterview 

 
Lodsejer C 

 
Lodsejer C driver et landbrug på 35 ha, der ligger ned mod Gudenåen. Han 
supplerer sin indtægt ved et arbejde som markmand. Jorden er blevet samlet 
ved en jordfordeling i forbindelse med anlæggelsen af en omfartsvej, og ejen-
dommen har derfor en forholdsvis stor del af sin jord på de ånære arealer.  
 
Jorden er en sur sandjord med stor okkerudvaskning. Der er blevet kalket, men 
det har ikke haft nogen særlig virkning. Da der er en impermeabel barriere 
mellem markerne og åen er jorden svær at dræne og meget vandlidende. Der 
dyrkes korn på 20 ha, mens de resterende, marginale, jorder er dyrket med 
energiafgrøde i form af poppel. Dette er blandt andet sket for at undgå at area-
lerne skal gro ind i paragraf 3, ligesom det allerede er sket for de mest ånære 
arealer. Eftersom poppel tæller som efterafgrøde, er der nok overskydende N-
kvote til at dyrke hvede på resten af jorden. Stykket helt ned mod åen kan reelt 

Figur 8 De reetablerede Vorup Enge har mange overvintrende fugle, som her i januar 2013. 

Randers by i baggrunden. Foto Thomas Færgeman 
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ikke dyrkes men pudses for at opretholde god landbrugsmæssig stand, og der 
sås majs til kron- og fuglevildt. Det er dog groet ind i paragraf 3. 
 
En engangskompensation i forbindelse med et ophør med dræning kunne være 
interessant, men skal dække jordens værdi, for eksempel svarende til 20 års 
enkeltbetaling. Desuden kunne det være attraktivt, hvis en del af det udtagne 
areal mod betaling kunne bruges af andre landmænd til at opfylde en evt. for-
pligtelse til miljøfokusarealer. En evt. sænkning af jordskatten på de pågælden-
de arealer, svarende til den formindskede værdi, ville være attraktivt som del af 
en erstatning. Det foretrækkes fortsat at eje jorden. 
 
Det kan også overvejes at etablere overrisling af de ånære arealer med vand fra 
de højere liggende marker som tiltag til nitratreduktion.    
 
Lodsejer D 

 

Lodsejer D ejer et mindre landbrug på omtrent 40 ha, hvor størstedelen ligger 
på højbund i forlængelse af gården ved Bjerring By. Jorden, der dyrkes af den 
lokale maskinstation, drives konventionelt, efter den tidligere økologiske drift 
blev for besværlig på grund af regelmængden. Hovedindtægten kommer fra 
ægtemandens slagterivirksomhed. De fleste af naboerne er fritidslandmænd. 
Jorden handles til 140-150.000 kr./ha. 
 
Gården er overtaget efter forældrene, og deltager d er 13. generation på gården.  
 
Én ha ligger ned til Gudenåen. Der har her tidligere været kørt med mejetær-
sker, men arealet er nu for vådt til, at maskinerne kan køre der. Det er ofte 
oversvømmet, da der ikke sker tilstrækkelig oprensning og grødeskæring i åen 
til at holde arealerne tørre. Derfor bruges det primært til rekreative formål, idet 
der dog slås hø for at holde det i god landbrugsmæssig stand. Der drives blandt 
andet noget jagt, men på grund af forstyrrelser fra nærliggende bebyggelse er 
den ikke så god. Fiskeretten udlejes til en lokal lystfiskerforening.  
 
Engarealerne græsses generelt ikke, da de enkelte landbrug hver især ejer for 
små arealer til de bestandsstørrelser, man har i dag. Der kunne godt gå heste, 
men det er upraktisk på grund af de hyppige oversvømmelser, der ofte kommer 
med få timers varsel.  
 
Arealet opfattes som ”hørende til gården”, og ejerskabet er vigtigere end an-
vendelsen. Det ville således være attraktivt at få en engangskompensation og 
derefter ophøre med dræning, så længe det var et lokalt projekt med ens vilkår 
for alle lodsejere. Det opfattes også som vigtigt, at arealerne plejes, så de ikke 
gror til, og den åbne natur ned mod åen bibeholdes. 
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7.2.2. Opsummering 

De deltagende lodsejere vil gerne beholde ejerskabet til jorden. Selvom det ville 
være at foretrække at kunne bruge jorden som f.eks. miljømæssigt fokusområ-
de, har brugsretten til f.eks. fiskeri og jagt også en værdi i sig selv. Det må der-
for antages, at en engangskompensation med efterfølgende tinglysning af visse 
begrænsninger i brugen af arealerne, herunder et ophør med dræning, ville væ-
re det nemmeste tiltag at gennemføre.  
 
Etableringen af et vådområde ville bedst give mening, hvis der var tale om et 
større sammenhængende område, og et evt. projekt må derfor nødvendigvis 
skulle have bred opbakning blandt de berørte lodsejere. 
 
I et sådant vådområde vil der, for at imødekomme lodsejernes ønske om at 
holde vegetationen nede, for eksempel kunne være græsning eller høslæt, i det 
omfang den øgede vandstand ville tillade det. Som set ved Vorup Enge, hvor 
der i dag græsser bisoner, er det muligt at have græssende dyr på engarealerne, 
samtidig med at de fungerer som attraktive rekreative områder.  
 
 

8. Omkostninger 

Fødevareøkonomisk Institut har i 2010 udarbejdet økonomiske analyser (Kilde 
33) af en række klimamæssige tiltag på landbrugsområdet, herunder omlæg-
ning til permanent græs og ophør med dræning af landbrugsjord på lavbund. 
Analysen går ud fra en udtagning af 15.000 ha lavbundsjord, ligeligt fordelt 
mellem ler- og sandjord og indfaset over 8 år fra 2013 til 2020, og vurderer bå-
de budget- og velfærdsøkonomiske konsekvenser. Det antages at der med kul-
stoflagring kan reduceres med omtrent 10 ton CO2/ha/år, altså en del lavere 
end IPCC’s guidelines (hhv. 31 ton og 19 ton CO2/ha, jf. tabel 3.) 
 
De velfærdsøkonomiske konsekvenser fremgår af Tabel 5. Beregningerne går ud 
fra, at der gives et årligt tilskud til lodsejeren på 800 kr/ha for omlægning til 
græs til slæt og 1200 kr/ha for omlægning til græsning. Det antages at 55 % af 
tilskuddet kommer fra EU, og dermed udgør en nationaløkonomisk indtægt. 
Tilskuddet fra den danske stat tæller ikke med i det velfærdsøkonomiske regn-
skab, da der er tale om en overførsel internt i økonomien.  
 
De velfærdsøkonomiske omkostninger kommer således fra jordrentetab og 
administrative omkostninger. 
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Indtægterne kommer som nævnt fra EU-tilskuddet, og desuden fra reduktio-
nen i udvaskning af kvælstof til vandmiljøet, der angives til at have en vel-
færdsøkonomisk gevinst på 31,05 kr./kg N.  
 

 
Ud fra de givne forudsætninger har tiltaget en velfærdsøkonomisk gevinst på 
228 kr. pr. ton CO2e, der reduceres, når kulstoflagring tælles med. Selv uden 
værdisætning af N-reduktion er der tale om en meget lav pris for drivhusgasre-
duktionen, på 48 kr./ton. Dette skal sammenholdes med en forventet CO2-
skyggepris generelt for de ikke kvotebelagte sektorer på 350 kr./ton CO2e 
(Kilde 36), som er prisen hvis hele reduktionsmålet for sektoren skal nås med 
indenlandske tiltag.  
 
Hvis kulstoflagring ikke tælles med, stiger skyggeprisen uden værdi af sideef-
fekter til over dette beløb. Den forventede skyggepris er belagt med en vis usik-
kerhed.  
 

Tabel 5: Velfærdsøkonomiske konsekvenser af en udtagning af 15.000 ha lavbundsjord. Fra 

Kilde 33 

Tabel 6: Budgetøkonomiske omkostninger ved en udtagning af 15.000 ha lavbundsjord. Fra 

Kilde 33 
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De budgetøkonomiske beregninger tager udgangspunkt i en gennemsnitlig ud-
byttereduktion på 20 % på lavbundsarealer som følge af, at nogle arealer vil 
være delvist våde. Ud fra dette udbytte anslås omdrift på lavbundslerjord at 
have en jordrente på 292 kr./ha, mens sandjord har et underskud på 853 
kr./ha. Underskuddet kommer som følge af, at der i omkostningerne indregnes 
det arbejde der ydes af brugerfamilien, takseret til mindsteløn for en ufaglært 
arbejder, og kapitalinvesteringer, der forventes at skulle have et afkast på 4 %. 
Der er således ikke tale om, at driften af jorden giver et underskud, men snare-
re at den giver et lavere afkast, end man ville få ud af at anvende arbejdskraften 
og kapitalen andre steder. I udregningerne for sandjord er jordrenten derfor 
sat til 0 kr./ha. Som det fremgår af Tabel 6, giver en ordning med 20-årigt til-
skud i gennemsnit et budgetmæssigt overskud for de berørte landmænd. Dette 
er umiddelbart i modstrid med principperne for Landdistriktsprogrammerne, 
hvor der jf. kap. 5 ikke kan gives tilskud ud over, hvad der dækker indkomsttab 
og etableringsomkostninger, men skal ses i lyset af, at der også indgår afløn-
ning af familiens arbejdskraft og kapitalafkast i beregningen. Overskuddet 
kommer således i form af sparet tid, der potentielt kan anvendes på mere løn-
somme aktiviteter, og ikke i form af et direkte budgetmæssigt overskud. Kilde 
34 anslår udbyttet på lavbundsjorder til at have en gennemsnitlig værdi på 
1250 kr./ha, altså samme størrelse som det i Kilde 33 forudsatte tilskud til om-
lægning til græsning. 
 
Udregningerne i Kilde 33 tager udgangspunkt i jord i omdrift med korn i ådale. 
Som det fremgår af Figur 7, er det i projektområdet ved Bjerringbro en meget 
lav andel af jorden, der er i omdrift med korn. Langt størstedelen er allerede 
udlagt med græs, og det må derfor antages, at jordrentetabet vil være væsent-
ligt lavere, end hvad udregningerne finder frem til. Samtidig ligger den antagne 
N-reduktion på 100 kg N/ha under Miljøministeriets standard på 113-173 kg 
N/ha.  
 
I Kilde 33’s beregninger er der ikke taget højde for tabt beskæftigelse i de se-
kundære erhverv. Dette er ud fra en antagelse om, at den afskedigede arbejds-
kraft vil finde beskæftigelse andre steder. Der er ikke i forbindelse med denne 
rapport foretaget beregninger af beskæftigelseseffekten af en udtagning, men 
det er en problemstilling, der nødvendigvis må overvejes.  
 
Det kan dog indvendes, at hvis arealanvendelsen ved Gudenåen, med en stor 
andel af omdriftsarealerne udlagt med græs, er repræsentativ for resten af lan-
det, vil en indsats på de vandløbsnære områder have en meget begrænset effekt 
på landbrugsproduktionen, og dermed også på de sekundære erhverv. Jf. Tabel 
3 og Tabel 4 har arealer med græs i omdrift en noget lavere udledning (ca. 20 
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ton CO2/ha), hvorfor en sådan arealanvendelse også vil betyde at den opnåede 
reduktion er lavere.  
På de sammenhængende områder som Store Vildmose vil økonomien i en ud-
tagning være væsentligt anderledes end i udregningerne i Kilde 33. Da der i 
Store Vildmose i høj grad dyrkes højværdiafgrøder som kartofler, vil jordrente-
tabet formodentlig være større end forudsat i udregningerne. Samtidig vil en 
udtagning af disse jorder ikke føre til den samme reduktion i N-udledning til 
vandmiljøet, som en opretning af vådområder på de vandløbsnære arealer. Der 
vil derfor være en væsentligt anderledes samfundsøkonomi i en udtagning af 
disse arealer. I nedenstående tabel er der med udgangspunkt i Danmarks Stati-
stiks jordrentetabel for 2011 og de i kapitel 0 udregnede udledninger beregnet 
velfærdsøkonomiske omkostninger ved udtagning af jord i Store Vildmose. 
Korn antages at være vårbyg og kartofler spisekartofler. Der er både permanent 
græs og græs i omdrift i Store Vildmose, men da begge har en negativ jordren-
te, og dermed i overensstemmelse med Kilde 33 indgår med en jordrente på 0, 
har dette ingen betydning for beregningen. Det skal understreges, at der ikke 
tages højde for afledte effekter, og at CO2-reduktionen på højmosejord har en 
stor usikkerhed.  
 
Der er således i denne velfærdsøkonomiske analyse ikke taget højde for rekrea-
tive værdier, evt. formindsket næringsstofudledning eller forhøjede ejendoms-
værdier i lokalområdet, hvilket sandsynligvis ville have gjort omkostningerne 
lavere, ligesom der ikke er taget højde for fald i beskæftigelse og anlægsom-
kostninger, der sandsynligvis ville have øget omkostningerne. I en komplet vel-
færdsøkonomisk analyse bør disse faktorer regnes med, men en sådan analyse 
ligger uden for projektets bevillingsramme. 

 
 
Tabel 7: Velfærdsøkonomiske omkostninger ved udtagning af jord, Store Vildmose. Egne be-

regninger 

 Omkostninger    

Arealanvendelse Jordrente 
(kr./ha) 

Mistet 
EU-
tilskud 
(kr./ha) 

I alt CO2-reduktion 
(tCO2e/ha/år) 

CO2-pris 
(kr./tCO2e) 

Kartofler 6550 2700 9250 44 210 

Korn 189 2700 2889 30 96 

Græs 0 2700 2700 15 180 

Gennemsnit 
(vægtet) 

244 2700 2944 28 105 

 
Som det ses, er CO2-skyggeprisen i denne beregning ikke, som i udregningerne 
fra Kilde 33, negativ. Den ligger dog stadig væsentligt under den forventede 
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gennemsnitspris på 350 kr./ton, og det vil således ud fra de her givne forud-
sætninger være et omkostningseffektivt tiltag.  
 
Der vil dog være temmelig høje omkostninger i form af opkøb af jorden, der 
med den nuværende pris vil beløbe sig til et engangsbeløb på omkring 200.000 
kr./ha. Disse omkostninger indgår ikke i den velfærdsøkonomiske beregning. 
 
Hvis hele Store Vildmoses privatejede landbrugsareal på ca. 2100 ha skulle ud-
tages, ville der således være offentlige engangsomkostninger på omkring 420 
mio. til jordopkøb og dertil omkostninger til ophør med dræning og andre etab-
leringstiltag. De årlige velfærdsøkonomiske omkostninger for udtagning af alle 
2800 ha ville beløbe sig til omtrentligt 8 mio. kr. for en samlet reduktion på ca. 
78.000 ton CO2e. I denne reduktion er øget metanudledning og nedsat latter-
gasudledning, der jf. kapitel 0 kan antages at opveje hinanden, ikke medregnet, 
ligesom kulstoflagring i jorden efter ophør med dræning og iLUC-effekter i 
form af udvidelse af landbrugsarealet andre steder ikke er det. I de samfunds-
økonomiske udregninger er evt. sideeffekter i form af mindsket N-udledning 
heller ikke medregnet. 
 
 

9. Anbefalinger 

 

Denne rapport viser, hvordan en målrettet udtagning af de organiske lav-
bundsjorder, der ligger i ådale og på drænede højmoser kan give et væsentligt 
bidrag til at nedbringe landbrugets drivhusgasudslip og samtidigt skabe ny na-
tur og forbedret vandmiljø i kraft af mindsket næringsstofudledning. De våde 
arealer vil desuden binde kulstof i jorden, og dermed på sigt nedbringe CO2-
niveauet i atmosfæren.  
 

Den mest hensigtsmæssige måde, hvorpå disse arealer kan udtages, er i rap-
porten vurderet på baggrund af udvalgt litteratur, samtaler med lodsejere i mu-
lige projektområder, fagpersoner og ansatte i Naturerhvervsstyrelsen. På bag-
grund heraf har der tegnet sig et billede af en række erfaringer, muligheder og 
udfordringer for at yde en målrettet indsats på de organiske jorder inden for 
den eksisterende lovgivning.  
 
Nedenfor oplistes anbefalinger til hvilke politiske tiltag der bør der tages for at 
gennemføre en udtagning, samt hvilke indsatser der bør gøres i henholdsvis 
ådalene og de tidligere højmoser. 
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9.1. Politiske tiltag 

 
Den fælles europæiske landbrugspolitik er pt. under revision, og næste pro-
gramperiode skal efter planen træde i kraft i 2014. Det er CONCITOs anbefa-
ling, at der gennemføres følgende politiske tiltag i forbindelse med udarbejdel-
sen og implementeringen af næste programperiodes programmer og ordninger: 
 

• Der tinglyses offentlig forkøbsret på organiske lavbundsjorder. 
 

• Der gives mulighed for under landdistriktsprogrammet at give en-
gangskompensation til lodsejere i forbindelse med en målrettet udtag-
ning af organiske lavbundsarealer som alternativ til muligheden for op-
køb og gensalg i kombination med jordfordeling. 

 
• Der oprettes et frivilligt flerårigt program for målrettet udtagning af or-

ganiske lavbundsarealer under landdistriktsprogrammet. I forbindelse 
med tilrettelæggelsen bør følgende indgå: 

 
o Afvigelse fra 1-årsreglen med henblik på at sikre blivende forbedrin-

ger. 
o Mulighed for at fravige fra opretholdelsen af god landbrugsmæssig 

stand (GLM) med henblik på at øge CO2-optag. 
o Prioritering af sammenhængende projektområder. 

 
• Implementeringen af Europa-Kommissionens forslag om miljøfokus-

arealer (MFA) under en grøn komponent i enkeltbetalingsordningen til-
rettelægges således, at den enkelte landmands MFA-forpligtelse kan op-
fyldes gennem en målrettet indsats i sammenhængende udpegningsom-
råder på de organiske lavbundsjorder eksempelvis i form af en offset-
mekanisme med éngangsomsættelige kvoter. 

 
• I forbindelse med et sådant tiltag bør overvejes følgende: 

 
o Muligheder for sikring af blivende forbedringer i udpegede MFA-

områder evt. ved tinglysning  
o Mulighed for at fravige fra opretholdelsen af god landbrugsmæssig 

stand (GLM)  
 
 
9.2. Tiltag i ådale 

 
I ådalene udgør de vandløbsnære arealer typisk kun en mindre del af den en-
kelte bedrifts jorder. I projektområdet ved Bjerringbro er arealanvendelsen 
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primært vedvarende græs. Hvis dette er repræsentativt vil den primære æn-
dring derfor være at stoppe med dræning. 
 
I det omfang der er lokal opbakning til det, kan det desuden overvejes at lade 
arealerne gro til i naturlig succession, for derved at få kratskov, der kan lagre 
yderligere kulstof (op til 12 ton CO2/ha årligt) og rense afløbsvand fra marker-
ne for næringsstoffer og sprøjtemidler. 
 
En måde at højne omkostningseffektiviteten på kunne være at lave en licitati-
onsordning, hvorunder der fra lokalt hold kan søges midler til konkrete projek-
ter. Derved kunne man inden for de økonomiske rammer sammensætte en 
gruppe af områder der samlet giver de største klima- og miljømæssige fordele. 
 
Ved tildeling af midlerne bør der udføres grundige forundersøgelser for at sikre 
at tiltagene sker på arealer med højt indhold af organisk kulstof i jorden og at 
tiltaget ikke påvirker naturligt forekommende, næringsfattige vådområder ne-
gativt i form af øget næringsstoftilførsel. En sådanforundersøgelse bør indehol-
de følgende forhold: 
 

• Jordens kulstofindhold 
• Det samlede projektområdes areal 
• Den nuværende arealanvendelse 
• Muligheden for reduktion af N-udledning 
• Risikoen for fosfortab ved ophør med dræning 
• Nuværende naturværdier i området og behovet for fremtidig naturpleje 

ved en omlægning 
• Om de nyetablerede naturområder spiller sammen med klimatilpas-

ningshensyn 
 
 

9.3. Tiltag i højmoser 

 
På højmoserne udgør de organiske jorder typisk størstedelen af den enkelte 
bedrifts jorder. Der vil derfor ved en indsats her være tale om en kraftig ind-
skrænkning eller fuldkomment ophør af de berørte bedrifter, og en indsats på 
disse jorder ville derfor kun kunne gennemføres gennem et statsligt opkøb af 
jorden. Som nævnt ovenfor vil dele af en drænet højmose kunne få stoppet 
dræningen uden at de omkringliggende jorder bliver synderligt påvirkede. Det 
ville altså være muligt at gennemføre et gradvist opkøb af jorden med efterføl-
gende stop for dræning efterhånden som ejendommene sættes til salg. I dag 
ejer staten 800 ha i Store Vildmose, der kunne fungere som pilotprojekt for en 
større udtagning. 
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En naturgenopretning på højmoserne ville, ud over høje etableringsomkost-
ninger, også medføre en uforholdsmæssigt stor drivhusgasudledning fra fjer-
nelse af det næringsrige øverste tørvelag. Ud fra et økonomisk og klimamæssigt 
synspunkt må det derfor anbefales at en evt. udtagning af landbrugsjord på 
disse områder ikke ledsages af naturgenopretning til højmose. 
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