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Urørt skov eller
biodiversitetsskov

Opkøb af dambrug

Vandløbsrestaurering
Klima-Lavbund

Vådområde

Sammenhængende
arealer i N2000-områder
Multifunktionel
jordfordeling
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Klima-Lavbund

Biodiversitetsordninger, der kan søges af kommuner (I)
Ordning

Formål & aktiviteter

Klima-Lavbund

Øvrige

Kontakt

Reducere landbrugets udledning ag
drivhusgas
Udtage kulstofrig lavbundsjord.
Sikre synergi med vandrammedirektivet,
fuglebeskyttelses- og habitatdirektivet,
biodiversitet, beskyttede naturtyper, rent
drikkevand, friluftsliv, økologisk landbrug og
klimatilpasning
Sikre stabile levesteder for truede arter
Genetablering af vådområder, græsning,
veteranisering og bevaring af gamle træer

Vandmiljø
Klimatilpasning
CO2
Friluftsliv

Miljøstyrelsen

Vandmiljø
CO2
Klimatilpasning

Landbrugsstyrelsen

Rydning af tilgroede
arealer og forberedelse til afgræsning

Sikring af bevaringsstatus for særlige
naturtyper og truede arter

Vandmiljø

Landbrugsstyrelsen

Kvælstof- og
fosforvådområder

Reducere landbrugets udledning af N og P
kystvande
Genskabe naturlige vandforhold i
landskabet, så landbrugsarealer omdannes
til natur.
Reducere landbrugets udledning af
drivhusgas og kvælstof til kystvande
Udtage landbrugsjord og genskabe
lavbundsarealer og forbedre natur
Ydelsesordning for multifunktionel
jordfordeling med projektelementer som eks.
vådområder, skovrejsning, friluftsliv,
klimatilpasning og biodiversitet

Vandmiljø

Landbrugsstyrelsen

Vandmiljø
CO2

Landbrugsstyrelsen

Vandmiljø
CO2
Klimatilpasning
Friluftsliv

Landbrugsstyrelsen

Skov med
biodiversitetsformål

Udtagning af
lavbundsjorder
Multifunktionel
jordfordeling
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Biodiversitet

Biodiversitetsordninger, der kan søges af kommuner (II)
Ordning

Formål & aktiviteter

Vandløbsrestaurering

Sørestaurering

Opkøb af dambrug

Biodiversitet

øvrige

Kontakt

Sikre fastlagte miljømål i konkrete
vandområder.
Genoprette gydepladser og passager for fisk
Forbedre forholdene for flora og fauna
Opnå god økologisk tilstand (EU's
vandrammedirektiv)
Forbedret vandkvalitet i søer

Vandmiljø

Miljøstyrelsen

Nedbringe tilførslen af næringsstoffer (N og
P) til søer og kystvande
Fjerne fysiske spærringer i vandløb

Vandmiljø

Miljøstyrelsen
Vandmiljø
Miljøstyrelsen

Biodiversitetsordninger, der alene kan søges af private
Privat urørt skov

Bevare og fremme biodiversiteten i private
skove. Målrettet skove med tilstedeværelse
af, eller potentiale for, store naturværdier.
Varige aftaler.

Vandmiljø
CO2
Klimatilpasning

Miljøstyrelsen

Sammenhængende
arealer i og omkring
N2000-områder

Sammenbinde og beskytte fem udvalgte
habitatnaturtyper (kildevæld, rigkær, surt
overdrev, kalkoverdrev og tørt
kalksandsoverdrev) mod randpåvirkning i
Natura 2000 områder.
Permanent ekstensivering af arealer, skabe
større sammenhængende arealer og
reducere påvirkningen fra landbrugsdriften.

Vandmiljø
CO2
Klimatilpasning

Miljøstyrelsen
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•

Multifunktionel jordfordeling skal
muliggøre multifunktionelle
projekter, som sammentænker
landbrugsproduktion med andre
nationale interesser som fx
natur, miljø, klima og landdistriktsudvikling i det åbne land

•

Landbrugsstyrelsen
gennemfører en ejendomsmæssig forundersøgelse og
jordfordeling og kan opkøbe
erstatningsjord, som lodsejere
kan købe i jordfordelingen.

Multifunktionelle projekter skal:
• Understøtte min. 3 nationale interesser, heraf mindst én direktivimplementerende
• Have effekt og kunne realiseres og omfatte 100-1.000 ha jordfordeling
• Kunne finansieres og være lokalt forankret
• Bidrage til væsentlig permanent ændring i arealudnyttelsen

Vil du vide mere om tilskudsordninger til biodiversitet?
Klima-Lavbund, Vandløb, Søer, Lavbund, Vådområder:
www.vandprojekter.dk

Privat urørt skov, Sammenhængende arealer i N-2000 områder:
https://mst.dk/natur-vand/natur/tilskud-til-skov-og-naturprojekter/
Biodiversitetsskov:
https://lbst.dk/tilskudsguide/tilskud-til-skov-med-biodiversitetsformaal/

Rydning af tilgroede arealer og forberedelse til græsning:
https://lbst.dk/tilskudsguide/rydning-og-forberedelse-til-afgraesning-i-natura2000-2016/
Multifunktionel jordfordeling:
https://lbst.dk/tilskudsguide/multifunktionel-jordfordeling/

