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Ribe Marsken 

Ejendomsmæssig forundersøgelse 

 

1. INDLEDNING OG BAGGRUND 

Esbjerg Kommune har anmodet Konsulenthuset Allégade 24 ApS, Tønder, om at gennemføre en 

ejendomsmæssig forundersøgelse til belysning af mulighederne for, om der kan gennemføres et 

Natura 2000-projekt om etablering af naturlige vandstandsforhold i Ribemarsken. Baggrunden er 

de statslige Natura 2000-planer. Heraf det fremgår, at et området kan forbedres for bl.a. hvid 

stork, blå kærhøg, brushane og mosehornugle, ved at skabe naturlige vandstandsforhold.  

2. BESKRIVELSE AF UNDERSØGELSESOMRÅDE 

2.1. Naturgrundlaget 

Undersøgelsesområdet, der udgør et areal på 1005 ha, er en del af Ribemarsken og ligger nord og 

syd for Ribe Å's forløb mellem Ribe by og Kammerslusen. Jordbunden består af lerjord, svær 

lerjord og silt samt enkelte banker af lerblandet sandjord. Arealet består af marsk, der er dannet 

ved jævnlige oversvømmelse af havet og aflejring af klæg. Marskdannelsen stoppede ved 

bygningen af havdiget i 1911-13. Herefter 

er det alene opstuvet vand fra Ribe Å, der 

kan sætte dele af markerne under vand i 

perioder med langvarige højvande, hvor 

slusen er lukket. 

Ribe Å er blev delvis kanaliseret ved 

gennemgravning af å-slyngninger. I 1855-

56 blev den yderste slyngning, der 

omkranser Mandø Hølade, gennemgravet. 

I 1919 blev, det der dengang var, 

Nordeuropas største åslyngning, Ribe 

Holme, gennemgravet (figur 1). Desuden 

blev Petersholm dannet ved gennemgravning af en mindre slyngning, der bugtede sig mod nord. 

Figur 1 Kanaliseret del af Ribe Å, der afsnører Ribe Holme 
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2.2.  Reguleringer 

2.2.1.  Fredning 

Et areal på 177 ha ved Ribe Holme blev fredet i 1974. Fredningsforslaget blev fremsat af Danmarks 

Naturfredningsforening og var fremkaldt af påbegyndt 

opdyrkning af matr. nr. 2 og matr. nr. 20 Ribe 

Holmeenge, der ligger i den sydlige del af Ribe Holme. 

Med fredningen blev der indført forbud mod 

tilstandsændring, herunder at dyrkning af matr. nr. 20 

og matr. nr. 2 Ribe Holmenge skulle ophøre.  Grøfter, 

der var gravet i forbindelse med opdyrkningen, skulle 

sløjfes.  

Fredningsnævnet lagde ved fredningen vægt på, at de 

fredede arealer udgjorde tilholdssted for et betydeligt 

antal af forskellige arter af fugle, som det af 

naturvidenskabelige og undervisningsmæssige hensyn 

var vigtigt at bevare. Desuden har nævnet lagt vægt på 

at bevare den usædvanligt store åslynge, der 

frembyder karakteristiske enestående vækstvilkår for 

flora og fauna. Derudover har nævnet fundet, at de omfattede marker, enge og rørsumpe er af en 

sådan landskabelig værdi, set i sammenhæng med marsken vest for Ribe, at deres bevarelse er af 

væsentlig betydning for almenheden.   

2.2.2.  Naturbeskyttelse 

Området er i sin helhed omfattet af Fuglebeskyttelsesområde F51 Ribe Holme og enge ved Ribe Å 

og Kongeåen samt Ramsar området Vadehavet. Ribe Å's 

forløb, med undtagelse af den kanal, der blev gravet i 

1919 og som afsnører Ribe Holme, er omfattet af EF-

habitatområde for Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for 

Varde. Habitatområdet omfatter endvidere det gamle 

å-forløb omkring Ribe Holme samt Petersholm i sin 

helhed.   

Det er kun mindre landbrugsarealer inden for de  

områder, der er beskyttede naturtyper i henhold til 

Figur 2. Undersøgelsesområde (grønt), Fredet område 
(enkelt skraveret), område med forbud mod opdyrkning 
(dobbelt skraveret) 

Figur 3. Undersøgelsesområdet (grønt), beskyttet 
natur (lodret skraveret). Kilde: Miljøportalen, 
september 2013 

Mandø Hølade 

Ribe Holme 

Petersholm 

 

Klæggrav 

Klæggrav 
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Naturbeskyttelsesloven. Det drejer sig om randarealer i forbindelse med de gamle åslyngninger, 

den sydlige del af Ribe Holme, Petersholm samt de to gamle klæggrave. Dertil kommer at de fleste 

vandløb samt vandhuller er registrerede som beskyttede.  

2.3.  Tilskud til naturpleje 

2.3.1.  Tilskud til pleje af græs- og naturarealer 

Inden for hele undersøgelsesområdet er det muligt at søge om tilskud til ordningen Pleje af græs 

og naturarealer. Der kan ydes et tilskud på 1650 kr. pr. ha såfremt man forpligtiger sig til at 

arealerne afgræsses eller 900 kr. pr. ha, såfremt man alene forpligtiger sig til at slå slæt på 

arealerne (med mulighed for afgræsning).  

2.3.2.  Tillæg for fuglevenlig drift 

På en del af undersøgelsesområdet, der stort set svarer til det fredede område, er der endvidere 

mulighed for at opnå et tillæg for en særlig 

fuglevenlig drift.  

Tillægget udgør 600 kr. pr. ha. Den særlige 

fuglevenlige drift består i senere udbinding (1. 

juni) og senere slæt (15. juli). 

 

 

 

 

 

 

2.4.  Ejendomsstrukturen 

2.4.1.  Ejendomsstørrelser 

Det matrikulære areal inden for undersøgelsesområdet udgør 1.015 ha. Heraf er der 622 ha, der er 

noteret med landbrugspligt, dvs. at jorden hører ind under en landbrugsejendom. Der er 39 

landbrugsejendomme, der har jord inden for undersøgelsesområdet. Det gennemsnitlige areal 

inden for undersøgelsesområdet pr. ejendom udgør således 15,9 ha. Det øvrige areal består af 

diger, kanaler m.v. på 9,2 ha og frijorder (uden landbrugspligt) på 384 ha. En stor del af frijordene 

ejes i dag af de lokale landmænd. Ud over landmænd med frijord, er der 32 ejere af frijord. 

Der findes 4 ejendomme med større kvægbesætninger i området. Disse landbrug driver en stor del 

af arealerne inden for undersøgelsesområdet. I 2012 var driften af jorden i undersøgelsesområdet 

Figur 4. Undersøgelsesområdet (grønt),  Områder med mulighed 
for tilskud til særlig fuglevenlig drift (prikket) 
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fordelt på 42 landbrugsejendomme. Størrelsen af de enkelte ejendommes drevne areal i 

undersøgelsesområdet spændte fra knap 1,5 ha til 146 ha. Af det samlede anmeldte areal under 

enkeltbetalingsordningen på 841 ha, blev ca. halvdelen af arealet drevet af blot 5 landmænd, der 

hver drev over 40 ha inden for området. I gruppen under 5 ha var der 13 landmænd, der i alt drev 

44 ha inden for området.  

 

Figur 5 Fordelingen på landbrugsbedrifter af det drevne areal inden for undersøgelsesområdet 2012. Kilde: 
NaturErhvervstyrelsen 

2.4.2.  Arealanvendelse 

Inden for undersøgelsesområdet er der i 2012 anmeldt 841 ha under Enkeltbetalingsordningen, 

hvilket svarer til 84 % af undersøgelsesområdet, se tabel1. Heraf anvendes 20,7 % af arealet til 

salgsafgrøder, mens resten af arealet anvendes til produktion af grovfoder og til afgræsning. 

Typisk tages 1. slæt som hø eller ensilage, hvorefter ungkreaturerne sendes på græs. Der er dog 

flere af de større besætninger, som hverken har køer eller ungkreaturer på græs.  

Tabel 1. Anmeldt arealanvendelse i Fællesskema 2012. Kilde: NaturErhvervstyrelsen  

 Undersøgelsesområde I procent af undersøgelsesområdet 

Afgrøde Hektar Hektar % 

Salgsafgrøde:Vårbyg 162,95   

Salgsafgrøde: Havre 6,22   

Salgsafgrøde: Vinterhvede 4,59   

Salgsafgrøder i alt  173,76 20,7 

Korn og majs til helsæd  116,93 13,8 

Permanent græs  45,89 5,5 

Miljøgræs, MVJ-tilsagn  110,27 13,1 

Græs og kløvergræs (omdrift)  394,38 46,9 

    

I alt  841,23 100,0 

0,00 
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Der er kun en mindre del på 13,1 % af arealet, der er omfattet af et 5-årigt tilsagn om pleje af græs 

eller naturarealer (figur 6). Det er en tilbagegang i forhold til tidligere, hvor også en stor del af de 

arealer, der nu anvendes til kornproduktion, var udlagt til græs med en MVJ-aftale. Lodsejerne 

oplyser, at det skyldes, at kompensationen for 

omdriftsarealer, der blev omfattet af et MVJ-tilsagn, 

tidligere var væsentligt større. Arealerne med 

miljøaftaler er i stor udstrækning sammenfaldende 

med arealer, der er registreret som beskyttet natur. 

Inden for undersøgelsesområdet findes der alene en 

enkelt ejendom med bygningsparcellen beliggende i 

undersøgelsesområdet. Denne ejendom har ingen 

husdyrbesætning. Nord for området i Nr. Farup er der 

3 større malkekvægbesætninger.  

3.  PROJEKTET 

3.1.  Handleplanen for området 

Området indgår i Natura 2000-plan 2010 - 2015 Vadehavet, delplan for fuglebeskyttelsesområde 

F51 Ribe Holme og enge ved Ribe Å og Kongeåen. Heraf fremgår, at der skal skabes bedre 

levemuligheder for bl.a. hvid stork, blå kærhøg, brushane og mosehornugle. Det kan ske ved at 

sikre naturlig vandstand i yngleperioden, fx. ved at afbryde dræn og lukke grøfter, og ændre på 

arealanvendelsen. 

3.2.  Projektindhold 

Lodsejerne er under samtalerne blevet orienteret om, at formålet med at gennemføre et projekt, 

er at skabe bedre levemuligheder for bl.a. hvid stork, blå kærhøg, brushane og mosehornugle. Det 

kan ske ved at sikre naturlig vandstand i yngleperioden, fx. ved at afbryde dræn og lukke grøfter. 

Dermed kan vinterfugtigheden fastholdes i engfuglenes yngleperiode fra april og hen i juni måned. 

Et evt. projekt forventes ikke at medføre konsekvenser for vandstanden i Ribe Å. Der forelå ikke et 

konkret projektforslag på tidspunktet for interviewene, så projektet vil kunne tilpasses på 

baggrund af tilbagemeldinger fra lodsejerne.  

3.3.  Kompensation for deltagelse i projekt 

Den økonomiske kompensation for at lade arealer indgå i et hydrologiprojekt består i, at man kan 

søge om tilskud til fastholdelse af de naturlige vandstandsforhold i 20 år. Det årlige tilskuds 

størrelse afhænger af den hidtidige arealanvendelse. For naturarealer udgør tilskuddet 300 kr. pr. 

ha, for græsarealer udgør tilskuddet 1800 kr. pr. ha pr. år og for omdriftsarealer udgør tilskuddet 

3500 kr. pr. ha pr. år. Det er ikke i alle tilfælde, at det fulde tilskud kommer til udbetaling. Det 

Figur 6. Undersøgelsesområdet (grønt), arealer 
med 5-årige aftaler om miljøvenlig drift (skraveret) 
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skyldes EU´s udbetalingsloft for udbetaling inden for Landdistriktsprogrammet. Udbetalingsloftet 

udgør 450 euro eller ca. 3350 kr. for græsarealer og 600 euro eller ca. 4470 kr. for omdriftsarealer. 

Vedvarende græsarealer, der i forvejen modtager tilskud til pleje af arealerne, kan opnå et forøget 

tilskud på 1100 kr. pr. ha. Omdriftsarealer, der ikke i dag får MVJ-tilskud, kan opnå et forøget 

tilskud på 4470 kr. I de tilfælde, hvor der til arealet i forvejen ydes tilskud til pleje af arealet, vil 

mertilskuddet udgøre 2220 kr. pr. ha som det fremgår af tabel 2. 

Tabel 2. Tilskudsmulighed ved at deltage i et hydrologiprojekt ved Ribe Å. (Kr. pr. år i 20 år) 

 Vedvarende græsarealer  Omdriftsarealer 

 Ordning Til-
sagns-
period
e 

Sats kr. Nudrift: 
græs 
med 
MVJ-

tilsagn 

Nudrift: 
græs 
uden 
MVJ-

tilsagn 

Hydrologi 
projekt 

Nudrift: 
græs med 

MVJ 

Nudrift: 
korn eller 
græs uden 

MVJ-
tilsagn 

Hydrologi 
projekt 

Enkeltbetaling(E
B) 

  2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 

Fastholdelse af 
vådområde 

20 år 1800/ 
3500 

   1800   3500 

Pleje af græs- og 
naturarealer 

5-årigt 
tilsagn 

1650/ 
2000 

1650  1650 1650  1650 

Tillæg for 
fuglevenlig drift

1
 

5-årigt 
tilsagn 

600 600  600 600  600 

Pleje af EB-
græsarealer  

1-årigt 1650         

LDP-støtte i alt    2250  4050 2250  5750 

Udbetalingsloft 
LDP 

  3350/ 
4470 

3350 3350 3350 4470 4470 4470 

LDP i alt    2250 0 3350 2250 0 4470 

Tilskud i alt    4450 2200 5550 4450 2200 6670 

Forøget tilskud ved hydrologi  
Forøget tilskud ved hydrologi (nudrift med MVJ) 
Forøget tilskud ved hydrologi (nudrift med MVJ uden 
fuglevenlig drift) 

  

3350 
1100 

  4470  
2220 

 
2820 

 

3.4.  Fremtidige bindinger på arealet 

Kompensationen for fastholdelse af naturlige vandstandsforhold udbetales på betingelse af, at der 

bliver tinglyst en servitut på ejendommen. NaturErhvervstyrelsen skal være anført som 

påtaleberettiget i servitutten.  

                                                           
1
 Ydes i særligt udpeget område 
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Af servitutten skal det fremgå, at arealerne indenfor projektområdet permanent skal henligge som 

vådområde og fastholdes som græs- eller naturarealer. Desuden skal følgende bestemmelser 

fremgå af servitutten:  

 Arealerne må ikke anvendes til etablering af skov eller energi-, lav- eller stævningsskov.  

 Arealerne må ikke anvendes til dyrkning af afgrøder, herunder ikke anvendes til 

frøproduktion og til dyrkning af energiafgrøder, prydvækster, pyntegrønt og juletræer, 

hvilket dog ikke er til hinder for, at græs og anden plantevækst på arealerne kan anvendes 

til græsning, slæt, rørskær eller lignende.  

 Arealerne må ikke tilføres plantebeskyttelsesmidler. NaturErhvervstyrelsen kan i særlige 

tilfælde dispensere fra forbuddet mod tilførsel af plantebeskyttelsesmidler.  

 Arealerne må ikke tilføres gødning, bortset fra den gødning, der efterlades af græssende 

husdyr.  

 Arealerne må ikke tilføres jordforbedringsmidler.  

 Arealerne må ikke omlægges.  

 Der må ikke tilskudsfodres på arealerne. Mineraler betragtes ikke som tilskudsfoder. 

NaturErhvervstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra forbuddet mod at tilskudsfodre 

på arealerne.  

 Aktiviteter, som ejere og forpagtere iværksætter eller tillader på den del af arealerne, der 

ligger nærmere end 5 meter fra åbne vandløb, søer over 100 m² og kystlinjer, skal udføres 

på en måde, der ikke medfører erosion af nævnte del af arealerne. Afstanden regnes fra 

vandløbets eller søens øverste kant eller for så vidt angår kystlinjer fra årets normale 

højeste vandstandslinje. NaturErhvervstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra 

bestemmelsen i 1. pkt.  

 Kontrolmyndigheden skal have adgang til projektområdet i forbindelse med kontrol.  

 Der skal være den adgang til projektområdet, der er nødvendig for at kunne opfylde 

betingelser vedrørende vedligeholdelse af anlæg.  

 Den naturtype og tilstand, der dannes som følge af de bestemmelser, der tinglyses i 

medfør af nærværende bekendtgørelse, er ikke omfattet af undtagelsesreglen (1-

årsreglen) i § 2, stk. 1 og 3, i bekendtgørelse nr. 1172 af 20. november 2006 om beskyttede 

naturtyper eller senere bestemmelser, der måtte afløse de nævnte bestemmelser.  

 Den, NaturErhvervstyrelsen bemyndiger dertil, skal have adgang til udendørs arealer i 

projektområdet i forbindelse med målinger af effekten af projektet på naturen, herunder 

til at udtage prøver.  
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4.  LODSEJERINTERESSEN 

Undersøgelsesområdet består af 1005 ha. Heraf udgøres 945 ha. af landbrugsjord. Arealets 

ejerforhold er fordelt på 39 ejere af landbrugsejendomme og 32 rene frijordsejere. Jorden drives 

under 42 forskellige landbrugsbedrifter. Det er således en stor del af arealet, der drives som 

forpagtet jord. I undersøgelsen er det jordejerne, der er blevet  interviewet. Ejerne er blevet 

orienteret om, at et projekt på deres jord kunne omfatte afbrydelse af eventuelle dræn og lukning 

af grøfter, således at vinterfugtigheden kan opretholdes hen i juni måned, og at der eventuelt kan 

dannes åbent vandspejl i lavninger. De er endvidere blevet orienteret om, at deltagelse i et projekt 

betyder, at der pålægges deklaration om at opretholde den etablere tilstand, udlæg af arealet i 

græs og bl.a. forbud mod gødning, udover det som græsningsdyrene afsætter. De er endvidere 

blevet orienteret om de tilskud, der kan opnås, samt om konsekvenserne for øvrige 

landbrugsstøtteordninger.  

Der forelå på interviewtidspunktet intet konkret projektforslag omfattende den enkelte ejendom. 

Lodsejerne er derfor blevet spurgt 

om de kunne være interesseret i, at 

der blev udarbejdet et projekt på 

deres ejendom, eller om de var 

negative over for ideen. På denne 

baggrund har 43 ejere omfattende i 

alt 618 ha tilkendegivet, at de var 

positive og gerne ville se et mere 

konkret forslag. Ejerne af 21 

ejendomme med i alt 362 ha, har 

tilkendegivet at de ikke er 

interesserede, mens 3 ejere med 24 

ha ikke har villet eller kunnet tage 

stilling. For de to af ejendommene 

skyldes det, at ejendommen er sat til 

salg. 

Modstandere af et projekt har 

omfattet såvel aktive landmænd som 

frijordsejere. De aktive landmænd 

gav udtryk for at de havde brug for al jorden til grovfoderproduktion eller som grundlag for deres 

miljøgodkendelse. Desuden var der modstand mod at binde jorden til en bestemt driftsform til 

evig tid, idet man så ikke kan tilpasse sig ændrede markedsvilkår. Blandt frijordsejerne skyldes 

modstanden hensynet til forpagterne, samt frygt for at der i fremtiden ville være ringere 

muligheder for at leje jorden ud som græsningsareal.   

Figur 7 Lodsejerinteressen. I bilag findes kort i størrelsesforholdet 1:8.000 
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5.  SAMMENFATNING OG KONKLUSION 

Undersøgelsesområdet udgør et areal på 1005 ha. Jordbunden består af lerjord og svær lerjord og 

silt samt enkelte banker af lerblandet sandjord. I 2012 blev 841 ha inden for området anmeldt i 

Fællesskemaet (ansøgning om enkeltbetaling). Heraf blev 20,7 % af arealet anmeldt som arealer 

med salgsafgrøder, primært vårbyg, mens det øvrige areal blev anmeldt som grovfoderareal, 

primært græs og kløvergræs i omdrift. Af grovfoderarealer var der kun 1/6 der var udlagt som 

miljøgræs (MVJ-tilsagn). Arealanvendelsen er udtryk for, at arealerne primært anvendes til 

grovfoderproduktion og i mindre grad til afgræsning.  

 
Figur 8 Interessetikendegivelse. Antal og andel af lodsejere  
der har tilkendegivet at være henholdsvis positive, afven- 
tende eller negative overfor et hydrologiprojekt 
Figur 2 Interessetilkendegivelse. Andel af lodsejere der har 
tilkendegivet at være henholdsvis positive, afventende eller 
egative overfor at indgå i et hydrologiprojekt 

 
Figur 9 Interessetikendegivelse. Antal og andel af hektar 
tilhørende lodsejere der har tilkendegivet at være 
henholdsvis positive, afventende eller negative overfor et 
hydrologiprojekt 
Figur 3. Interessetilkendegivelse.  Andel af hektar 
tilhørende lodsejere der er henholdsvis positive, 
afventende eller negative overfor at indgå i et 
hydrologiprojekt. 
 

43 lodsejere med 61,5 % af arealet har tilkendegivet, at de er positive overfor at overveje at indgå i 

et projekt om etablering af mere naturlige vandstandsforhold. Den endelige beslutning vil 

afhænge af, hvordan et konkret projekt vil blive udformet. Tre lodsejer med 2,5 % af arealet, har 

tilkendegivet en afventende holdning, mens 21 lodsejere med 36,0 % af arealet, har udtrykt 

modstand mod etablering af mere naturlige vandstandsforhold. 

6.  BEHOV FOR RESERVATION AF TILSKUDSMIDLER 

Kompensationen for at indgå i projektet består i, at lodsejerne kan søge om et årligt tilskud i 20 år. 

Tilskuddet udgør kr. 3500 pr. ha for omdriftsareal, 1800 pr. ha for græsareal og kr. 300 pr. ha for 

naturarealer. Med forbehold for, at der kan etableres naturlige vandstandsforhold, som påvirker 

alle de arealer, hvis ejere har udtrykt positiv interesse, kan behovet for reservation af 

tilskudsmidler til fastholdelse af naturlige vandstandsforhold opgøres som det fremgår af tabel 4.  
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Tabel 4. Behov for reservation af tilskudsmidler til fastholdelse af naturlige vandstandsforhold 

 Areal Årligt tilskud Samlet tilskud i 20 år 

Omdriftsareal 429,4 ha 3.500 kr. 30.058.000 kr. 

Græsareal 128,5 ha 1.800 kr. 4.626.000 kr. 

Naturareal 60,0 ha 300 kr. 360.000 kr. 

Samlet tilskud   35.044.000 kr. 

 

7. PROJEKTER I DELOPLANDE 
Den teknisk/biologiske forundersøgelse 2 anbefaler at der 

etableres projekter i 5 ud af 6 deloplande. De 5 oplande 

omfatter i alt 365 ha.  

Lodsejernes umiddelbare interessetilkendegivelse viser, at 

inden for de 5 deloplande, har lodsejere der ejer 67,8 % af 

jorden udtrykt positiv interesse, mens lodsejere der ejer 32,2 

% af jorden har udtrykt modstand mod at indgå i et projekt. 

For de enkelte oplande spænder den positive interesse fra 48 

% til 100 % af de enkelte delområder. 

 

 

 

Tabel 2 Interessetilkendegivelse i delområder, hektar 

Delområde nr. Areal i 
delområdet 

Positiv 
interesse 

Positiv 
interesse i % af 

delområdet 

Negativ 
interesse 

Negativ 
interesse i % af 

delområdet 

1 32,4 32,4 100,0 0,0 0,0 

2 115,3 90,5 78,5 24,8 21,5 

3 44,8 41,3 92,2 3,5 7,8 

5 89,7 42,9 47,9 46,8 52,1 

6 82,5 40,0 48,5 42,5 51,5 

I alt 364,7 247,1 67,8 117,6 32,2 

 

Behovet for reservation af tilskudsmidler, såfremt der opnås fuld tilslutning fra alle lodsejere inden for de 5 

deloplande, fremgår af tabel 3. 
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Tabel 3 Behovet for reservation af tilskudsmidler i de enkelte deloplande 

Område Omdrifts
areal, ha 

Årligt 
tilskud, 
kr. 

Tilskud i 20 
år, kr. 

Vedvarend
e græs, ha 

Årligt 
tilskud, 
kr.  

Tilskud i 20 
år, kr. 

Natur, ha Årligt 
tilskud, 
kr.  

Tilskud i 
20 år, kr. 

Samlede 
tilskud i 20 
år, kr. 

1 2,2 3500 151.101 3,6 1800 130.974 26,6 300 159.327 441.402 

2 89,6 3500 6.270.115 25,8 1800 927.723 0,0 300 0 7.197.837 

3 14,0 3500 977.392 30,9 1800 1.111.094 0,0 300 0 2.088.487 

5 82,43 3500 5.770.306 7,31 1800 262.982 0,0 300 0 6.033.288 

6 50,7 3500 3.551.113 9,1 1800 326.657 22,7 300 135.912 4.013.682 

I alt 238,9     76,7     49,2     19.774.695 

 

7.  EFTERSKRIFT 

Forudsætningerne for lodsejernes stillingtagen til at gennemføre projekter har været, at 

kompensationen blev ydet i form af tilskud i 20 år. Flere lodsejere har påtalt, at det er 

problematisk, at der ydes kompensationen i 20 år som kompensation for tinglysning af 

begrænsninger for driften, der ikke er tidsbegrænsede. Forliget i EU om landbrugsstøtten for 

2014- 20, der blev indgået i juni 2013, rummer mulighed for, at der som kompensation for 

miljøtiltag, i stedet kan ydes et engang tilskud. Såfremt denne mulighed anvendes på 

hydrologiprojekter, vil det formentlig forøge lodsejernes interesse for projektet. Det skyldes dels, 

at en sum, her og nu, er mere tillokkende end årlige udbetalinger, at en engangserstatning 

formentlig vil være skattefri samt, at man slipper for årlige ansøgninger om udbetalinger. 

Landbrugsforliget rummer endvidere et krav om udlæg af mindst 5 % af det støtteberettigede 

agerjord til "miljømæssige focusområder". Et sådant krav kan i nogle tilfælde øge interessen for at 

indgå i sådanne miljøprojekter. 
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