
Informationsmøde om 

Lavbundsprojekt Ilbro Enge og vandløbsrestaurering af Uggerby Å



Program
- Velkomst, Projektgruppen

- Hvad handler lavbundsprojektet om? (Erstatningsmuligheder, fremtidig arealanvendelse, tidsplan), Projektgruppen

- Vandløbsrestaurering af Uggerby Å (Virkemidler og tidshorisont), Projektgruppen

- Gennemgang af den tekniske forundersøgelse, COWI

- Pause med kik på de medbragte kort

- Oplæg om jordfordeling (Hvad går det ud på og hvordan foregår det?), Landbrugsstyrelsen

- Fordele og ulemper ved lavbundsprojekter, LandboNord

- Hvad sker der herefter?



•Reduktion af CO2-udslip 
– 13 tons/ha

•Tilbageholde
næringsstoffer

•Fremme naturkvaliteten: 
naturlig hydrologi, 
sammenhængende og 
robuste naturområder

Hvad er et 
lavbundsprojekt?

Projektområde
374 ha

Tørveudpegn:
12 % + 6 %



Hvordan reduceres CO2-
udslippet?
•Tilstopning/afbrydelse af grøfter og dræn

•Evt. afværge-grøfter til vand, der ikke indgår i 
projektet og skal ledes frem til Uggerby Å

•Ingen ændring af forholdene i Uggerby Å

•Projektområdet bliver permanent vådt-fugtigt

Fra Videnskab.dk, Sarafina Kimø



Hvordan laver vi det 
gode lavbundsprojekt i 

Ilbro Enge?

Øge herligheds-
værdierne i 

området 



Muligheder/ bekymringer ved et 
lavbundsprojekt som lodsejer? 
•Jeg kommer af med fugtige jorde, hvor 
afgrøderne ikke vokser så godt, men beholder 
min grundbetaling og får oveni en 20-årig 
erstatning

•Jeg slipper for vedligehold af dræn og grøfter

•Jeg får et naturskønt område med stor 
herlighedsværdi

•Min jagt bliver bedre

•Jeg bidrager til at nedbringe landbrugets CO2-
udledning

•Jeg kan få erstatningsjord, hvis der laves 
jordfordeling

•Kommunen er projektansvarlig, jeg har ingen 
økonomisk risiko

•Jeg har brug for jord i området til græs til 
mine dyr

•CO2-besparelsen er ikke ejendommens

• Jeg kan ikke få dyr til at græsse i så fugtigt et 
område

•Jeg bryder mig ikke om, at området gror til

•Jeg har arealer der støder op til 
projektområdet, bliver de påvirkede?

•Hvad med afvandingen fra Uggerby Å?

•Jeg skal betale min konsulent for at søge 
kompensationen udbetalt

•Skal der laves offentlig adgang til området?



Fra forundersøgelse til realisering 

Teknisk forundersøgelse 
Hvor kan vi lave projektet?
• Kulstofindhold
• Næringsstoffer
• Hvordan bevæger vandet sig i 

området – Vandet holder sig 
indenfor projektgrænsen

Ejendomsmæssig forundersøgelse 
= anvendelsen af området
Hvem er interesseret i at være med?
• Hvilken form for erstatning?
• Behov for afværgeforanstaltninger

Realisering

Budget:
• Erstatninger
• Anlæg
• Afværge-
foranstaltninger



Projektet skal afklare, hvor der er interesserede lodsejere, 
som samtidig har tørvejord.

Projektet kan realiseres som delområder såfremt vandet kan 
holdes indenfor projektgrænsen. 

Der kan være flere delområder.

Der kan søges realisering gennem lavbundsprojektordningen 
eller klima-lavbundsordningen. Kommunen kan være ansøger 
på begge typer. Lodsejer kan selv være ansøger på klima-
lavbund.

Et puslespil – der skal lægges flere gange



Erstatningsmuligheder
•20 årig kompensation afhængig af 
afgrødekode samt opretholdelse af 
grundbetaling.

Reference-år for afgrødekode: 2014

•Jordfordeling

•Afværgeforanstaltninger/tiltag til fortsat 
udnyttelse af arealerne, fx 
kreaturovergange og overkørsler



Hvad må arealet bruges til bagefter og 
hvad kan det ikke bruges til?
Kan bruges til: 

•Afgræsning

•Høslet

•Høst af biomasse (høst med 
specialmaskiner, ikke 
energiafgrøder)

•Jagt

Men: 

•Ingen jordbehandling

•Ingen sprøjtning og gødskning (dog gødning fra 

græssende dyr)

•Ingen solceller (endnu)

•Ingen tilplantning



Hvordan kommer et lavbundsprojekt 
til at se ud?



Ikke kun åbne enge har rig natur.
Pilekrat kan også være meget artsrige med 
alder





Hvad sker der herefter? 
Fysisk forundersøgelse:

•Tjek af korrekt registrering af dræn og grøfter og afværgegrøfter

•Resterende fosforprøver

Ejendomsmæssig forundersøgelse:

•Nuværende anvendelse af arealerne

•Afklaring af interesse for projektet
• Ved interesse: kompensation eller jordfordeling?

•Afklaring af behov for investeringer i afværgeforanstaltninger

• Indsendelse af forundersøgelsesrapport inden jul

•Ansøgning om evt. realisering

Ansøgning om 
realisering



Hvornår fanger bordet?
I forundersøgelsen afklares interessen, som baggrund for hvad der skal søges realiseret

I realiseringsprojektet skal der skrives under på endelig aftale



Tak for i aften!


