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Arealanvendelse er både et problem og løsning på
klimakrisen.
• 23 % af den globale klimagas-udledning kommer fra
arealanvendelse (2007-2016)
• Arealer binder eller udleder CO2 – afhængig af
arealanvendelsen - og afhængig af jordtyperne
• Alle modeller til at begrænse temperaturstigning omfatter
ændringer i arealanvendelse og arealbaseret afbødning af
klimaforandringer.

Den procentvise udledning af klimagasser fra den ikke-kvotebelagte sektor i 2019

Kilde: Klimarådet 2020

Sektorernes andel af de samlede netto-udledninger i 2030

Kilde: Klimastatus og –fremskrivning 2022, (Energistyrelsen)

Fire spor for bæredygtig omstilling af dansk landbrug frem mod 2050
(juni 2021: Aarhus Universitet, Københavns Universitet, DTU og SEGES)
•
•
•
•

Land Use and Management
Animal-based Food Production
Plant-based Food Production
Biotechnology-based Food Production and alternative proterin sources

Gevinster ved et klimaneutralt landbrug i 2050

1. meeting sustainability targets within agricultural land use and
management will become the license to operate for farming as well as a
key market driver,
2. improved value of landscapes supporting new functions and jobs linked
to recreation, production of clean drinking water, and tourism, and
3. export of technologies within plant breeding, crop and nutrient
management/recycling, technologies for smart management of cropping
systems, and biomass processing

Climate_roadmap_white_paper_06.07.2021_final_version.pdf (au.dk)

Lavbundsjorde er et godt sted at starte
Der er 181.000 hektar lavbundsjorder
Det svarer til 6 % af landbrugsarealet
Kulstofrige landbrugsjorder står for 1/3
af den samlede udledning fra
landbruget.
De står for 10 % af Danmarks samlede
CO2-udledning
Udtagning af lavbundsjorde har effekt
i forhold til klima, vandmiljø og
biodiversitet.

Kort: Tekstur2014 (Aarhus Universitet)

Et eksempel: Udtagning af lavbundsarealer
Målet er 100.000 ha. i aftalen om grøn omstilling af dansk landbrug

Historisk kort fra 1870’erne
Afvanding i 1962-68: 4000 ha indvindes til
landbrugsjord
Genopretning i 1999-2003: 2.200 ha moser og
enge genoprettes – Nordeuropas dyreste
naturgenopretningsprojekt

Udtagning af 100.000 ha lavbundsarealer
svarer til 45 Skjern Å-projekter!
Kilde: Videnskab.dk: Skjern Å er først sig selv igen om 100 år (videnskab.dk), Fotos:
European Centre for River Restoration (ECRR)

Danmarks grønne tænketank
– CONCITO, februar 2020

De store knaster er ifølge kommunerne
især inden for landbrug og transport,
hvor man oplever barrierer i form af
begrænset råderum, lovgivning og
afgiftsstruktur

Realdania: Analyse af planerne fra de 20 første kommuner, der har
udarbejdet klimahandlingsplaner gennem DK2020-samarbejdet.
Analysen er udarbejdet af konsulentvirksomheden Ea Energianalyse
a/s med faglig sparring fra CONCITO.

Landbrugsstyrelsens lavbundsprojekter

Miljøstyrelsens klima-lavbundsprojekter

Naturstyrelsens klima-lavbundsprojekter

Tillskud til lavbundsprojekter under
landdistriktsprogrammet. T

Tilskud til udtagning (forundersøgelse, anlæg
og kompensation til lodsejere) via
Miljøstyrelsen uden jordfordeling.
Hvis man ønsker jordfordeling kan kommuner
søge tilskud til dette under multifunktionel
jordfordeling og under ordningen for
lavbundsprojekter under
landdistriktsprogrammet.

Naturstyrelsen gennemfører anlægsprojekter
med jordfordeling efter aftale med stedlige
kommuner. Dette er en projektordning uden
tilskudsadministration for at sikre hurtig
handling.

Tilskud til alle nødvendige projektudgifter,
herunder forundersøgelse, jordfordeling, anlæg,
lodsejerkompensation. Kan søges af kommuner
og Naturstyrelsen.

Formålet med lavbundsprojekter er at nedbringe
udledningen af CO2 og kvælstof fra landbruget til Kommuner, lodsejere og fonde kan søge dette
henholdsvis atmosfære og vandmiljøet ved
spor.
ekstensivering af drift af landbrugsarealer på
kulstofrige lavbundsjorder.
Klima-Lavbundsordningens skal ud over CO2reduktion understøtte natur-, vandmiljø- og
Projekterne skal placeres på kulstofrige
øvrige klimaformål. Store projekter med høj
lavbundsjorde og som udgangspunkt også i
andel af kulstofrig jord prioriteres højt –
hoved- og delvandoplande med et
projekter, hvor der gennem ydelsesordningen
kvælstofreduktionsbehov eller i tilknytning til et
Multifunktionel Jordfordeling kan opnås større
Natura 2000 område.
sammenhæng mellem arealer og synergi med
andre natur- og miljøindsatser prioriteres dog
Støttebetingelser: reducere mængden af CO2højest.
ækvivalenter med mindst 10 ton pr. ha pr. år.
Et Klima-Lavbundsprojekt skal være på
10. juni 2022 til 30. august 2022
minimum 10 ha og indeholde mindst 60 %
kulstofrig jord (kulstofindhold > 6 %).

Lodsejere og kommuner kan henvende sig til
Naturstyrelsen om projektmuligheder.
Fra 2021 vil Naturstyrelsen sætte gang i en
række klima-lavbundsprojekter i hele landet i
samarbejde med kommuner og landbrugets
organisationer.

To forskellige tilskudsordninger (finansiering fra Landdistriktsprogram og
finanslov)
Et forsøg på hurtigt afløb af midler (finanslov)

De nye klima-lavbundprojekter er en indsats
for klima ligesom den eksisterende
lavbundsordning, der blev indført i 2014. Til
forskel fra denne er der her muligheder for at
understøtte andre hensyn og dermed skabe
mere helhedsorienterede projekter.

Forskellige myndigheder, ansøgere, støttebetingelser, virkemidler og
Arealmæssigt skal hvert projekt dække et
ansøgningsfrister

Der er åbent for ansøgninger i perioden:
1. april - 30. juni 2022

sammenhængende området på mindst 10
hektar
Ingen tilskudsadministration

Et nyt arealpuslespil med
større værdi
Et fragmenteret
arealpuslespil skal lægges
på ny, hvis vi skal nå nye
samfundsmål og skal skabe
volumen i løsningerne.
Nødvendigt med
lodsejeropbakning.

Ejendomskort over Lønborg Hede, Ringkøbing-Skjern Kommune

Der skal gennemføres store samfundsforandringer
inden for kort tid for at løse klima-, miljø- og
biodiversitets udfordringer.

Dette billede efter Ukendt forfatter er licenseret under CC BY-SA

Risici
Aben lander hos kommunen … og hos
landmændene… og i lokalsamfundet,
hvis..
• Ambitiøse politiske mål er uden
virkemidler og helhedstænkning
• Retssager og borgermodstand
hvis klima og miljøløsninger
tvinges hurtigt igennem
.

Synergi mellem potentialer
Synergi mellem 2 fagområder
Synergi mellem 3 fagområder
Synergi mellem 4 eller flere fagområder

Natur og rekreation
Natur og rekreation

Miljø, klima, natur og rekreation
Landdistrikt
Miljø, klima, Natur og rekreation
Natur og rekreation

Miljø, klima og rekreation
(+ natur i lille boble)

Miljø, klima og rekreation

Kort over synergi mellem potentialer for flersidig arealanvendelse ved Glenstrup Sø i
Mariagerfjord Kommune (Heike et. al. 2019)

Lokal udviklingsplan
• Præmissen for de lokale ønsker er, at de skal
bidrage til at opfylde overordnede samfundsmål
for natur, miljø, klima, et rentabelt
landbrugserhverv, landdistriktsudvikling og
rekreative muligheder.
• Pointen er, at vi oversætter forskellige EUdirektiver og nationale mål til forhold i det lokale
landskab, der er både nærværende, mulige og
nødvendige at handle på.
På én og samme tid er processen både mere
kompleks og tidskrævende – og meget mere
indlysende.

Organisering af en dansk model, der hviler på folkeoplysning, lokaldemokrati og ejerskab

Fælles viden om lokalområdets og landskabets
multifunktionelle potentialer åbner for nye
muligheder i forhold til
traditionel sektortilgang Forandring nedefra, der kan opfylde
mål og (direktiv)krav ovenfra

Udviklingsveje:
• Forandringer tvinges igennem med en
regulerende tilgang over for borgere
• Forandringer går i stå uden nødvendige
implementeringsredskaber og -processer
• Forandringer sker, når den samfundsmæssige
interesse møder den enkelte borger med dialog
og respekt og med mulighed for at påvirke det
endelige resultat af det konkrete projekt

8 ud af 12 deltagere i Råd for Lokal Forandring

Et nyt arealpuslespil med større værdi
Hvilke udfordringer skal en national jordreform løse?
• Grøn omstilling øger kampen om arealerne i Danmark, senest ønskerne om en firedobling af
vedvarende energi på land.
• EU- og nationale regler og tilskudsordninger støder sammen med lokale forhold og
landmandens virkelighed
• 57.000 overflødiggjorte landbrugsejendomme er en væsentlig barriere for at lægge
fremtidssikrede arealpuslespil.

Byfornyelsen, har siden 1980’erne med investeringer på op mod 80 milliarder kr. skabt attraktive byer og udvikling i hele landet.
Vi står over for en tilsvarende – men anderledes sammensat opgave - med at forny brugen af landskabet i en grøn omstilling.

Læs mere på http://collectiveimpact.dk/

