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KLIMATILPASNING, VANDFORVALTNING OG 
JORDFORDELING   
 
● Erhvervsvinklen. 
● Omdriftsjorden ud af ådalen og op på højbundsjord. 
● Drænvedligeholdelse vs. våde marker 
● Hvilke muligheder er der for at løse problemet? 
● Vådområdeindsatsen i forhold til klimatilpasning   
● Der findes forskellige kompensationsordninger.  
● Mulige næste skridt 

 

2...| 



3... 



GUDENÅEN  

4... 

● Klimatilpasning – hvor? 
● Ådalene?  
● Hvordan ser  
● de ud? 
● Hvad kan de bidrage  
● med 
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Biodiversitet 

Landmand 

Mange: 
Borgere 
Landmænd 
Myndigheder 
 

Borger 
 
 
 
 
 

Vandmyndigheder 
 
 
 

Naturmyndigheder 
 
 
 

Drømmen 



INTERESSEN I ÅDALENE? 
LANDMANDEN 

● Langs Gudenåen er der store strækninger hvor arealer 
er svært dyrkbare  (kombination af arealer der er 
”brændt af” og høj vandstand i åen)  

● Stor forskel på dem der bor i ådalen og har alle deres 
arealer i ådalen og produktionslandmanden der har 
jordlodder i ådalen’ 

● Økonomien i produktionen er mange steder svær (og 
er blevet sværere over de seneste mange år) 

● Løsning: 1) Bedre afvanding, 2) bedste betingelser for 
en drift med våde arealer, 3) købes ud (jordfordeling) 
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Å´ENS FUNKTION SOM VANDAFLEDER 

● For arealer i ådalen (stort set umulig som det ser ud i 
dag) 

● På højjorden – her er det alt afgørende at man kan få 
afdrænet arealer. Våde marker er et ”no go”  
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KLIMATILPASNING – UNDGÅ OVERSVØMMELSER 
PÅ IKKE ØNSKEDE STEDER  

● Hvis glasset er fyldt op 
 
 
 
 
 
 

● Der skal være plads i systemet i ekstremhændelser 
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VANDKVALITET 

● Håndtering af indsatskrav ift. sikring af god økologisk 
tilstand 
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Indsatsbehov (kg N/ha i rodzonen)Krævede reduktioner opdelt pr. opland     
(ca. 90 oplande) 

UDVIKLET PÅ BAGGRUND AF SLIDE 
FRA MINISTERIET 10 

Kategori Metode Effekt, 
ton N 

Udsat  -  Ca. 6.200 

Målrettet 
regulering 

Efterafgrøder 
og andre 

metoder på 
bedrift 

Ca. 3.800 

Kollektive 
virkemidler 

vådområder, 
minivådområ

der, 
skovrejsning, 

etc. 

Ca. 3.800 

Anmærkning: Der tages forbehold for en endelig 
konsolidering af datagrundlag forud for offentliggørelsen af 
kommende vandområdeplaner.  

 

Principskitse 
Indsatsbehovet?? 

KR 



DER ER MULIGHEDER FOR AT LØSE 
UDFORDRINGER I ÅDALENE 
● Der er økonomiske muligheder : 

● Vådområder 
● Kulstofholdige lavbundsjorde 
● Naturprojekter 
● Klimatilpasningsprojekter (forsyninger) 

 
● Jordfordelingsinstrument (RealDania initiativet, Naturplan-

udspillet) 
 

● Men ordninger svære at kombinere og mange ”gider” 
ikke bøvle med det  
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ERHVERVET HAR MEGET AT VINDE VED AT 
KOMME I GANG MED UDRULNING AF KOLLEKTIVE 
INDSATSER 

landmand landmand landmand landmand landmand landmand 
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Oplands-
konsulent 

Oplandsråd (i oplande med indsats- behov - evt. 
neddele i mindre deloplande) 

Kommuner 

Rejse- 
hold 



MULIGE NÆSTE SKRIDT 

● Et partnerskab mellem kommuner og landbruget hvor 
man går sammen om at finde løsninger 

● En oplandskonsulent der kan skabe tillid og binde bro 
mellem forskellige ønsker og bidrage til at man 
kombinerer forskellige mål 
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