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Opmærksomhedspunkter ved fastsættelse af 
projektafgrænsning for vådområder  
 

 

 
Ifølge ”Vejledning om tilskud til vådområde- og lavbundsprojekter” må projektet, udenfor 
projektafgrænsningen, ikke medføre en forringelse af den nuværende afvandingstilstand.  
 
Miljøstyrelsen har sammen med SEGES og KL undersøgt mulighederne for at forbedre 
afgræsningen af projekter. Det sker for at sikre at der uden for projektområdet, hvor der ikke 
ydes kompensation til landmænd, ikke sker en forringelse af afvandingsforholdene, som følge 
af vådområdeprojekter. 
 
Det er i forhold til tilskudsordningen ikke muligt at inddrage anlæg der kræver drift mhp. 
f.eks. overvågning af grundvandsstanden. Det vil desuden være uhensigtsmæssigt 
tidskrævende, idet man for at sikre sig mod ”unormale” udsving skal overvåge forholdene 
over mange år. Der ønskes derfor et system der i bedst mulig omfang forudsiger 
konsekvenser for afvanding af et vådområdeprojekt. 
 
I praksis vil en række faktorer uden kobling til vådområdeprojekter kunne påvirke 
afvandingsforhold i og omkring projekter, f.eks. ændret klima i form af stigende nedbør og 
øget vandføring. 
 
Følgende principper og opmærksomhedspunkter anbefales udover den nuværende 
vejledning: 
 
1. Uden for projektafgrænsningen må der som følge af etablering af projekter, ikke ske en 

forringelse af den nuværende afvandingstilstand. Hvis grundvandsstanden efter 
gennemførelse af projektet er lavere end den anbefalede drændybde for jordtypen, kan 
projektgrænsen dog flyttes ind til det punkt, hvor grundvandstanden efter 
gennemførelse af projektet svarer til den anbefalede drændybde. For hovedparten af de 
dyrkede arealer er den anbefalede afvandingsdybde 1,2 meter. 
 

2. Husk at inddrage mindre områder uden for det centrale projektområde, hvis disse også 
påvirkes af den forhøjede vandstand i vådområdet.  
 

3. Dokumenteret viden om eksisterende afvanding og hydrologiske forhold bør inddrages, 
f.eks. hvis der foreligger luftfotos af området under tidligere større regnhændelser, eller 
foreligger data om overvågning af grundvandsstanden i området. Yderligere 
dokumentation kan baseres på dialog med lodsejere, deres lokalkendskab og erfaringer 
med projektarealerne. 
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4. Ved projektgennemførelse, skal eventuelle dræn og grøfter udenfor 
projektafgrænsningen sikres afløb i samme grad som hidtil. 
 

5. Det er projektejers ansvar, at give lodsejere et sagligt og oplyst grundlag for at deltage i 
projektets gennemførelse. Det kan f.eks. ske ved, at projektejer løbende orienterer 
lodsejere om projektets form og fremdrift. 
 

6. Det er projektejers ansvar, at sikre det tilstrækkelige grundlag for at fastsætte 
afgrænsningen for projektet f.eks. ved opmålinger af terrænforhold, dræn og grøfter og 
vandløb. Hertil kommer vandføringsforhold, faktiske markskel og andet som styrer 
dyrkningsmulighederne. 
 

7. Ved fastsættelse af projektafgrænsning, kan projektejer udlægge en vis 
sikkerhedsmargin hvor bredden afhænger af gradienten for grundvandsspejlet. Der 
anbefales en større sikkerhedsmargin for arealer med lille gradient (flade terræner) og 
mindre eller ingen sikkerhedsmargin ved større gradienter (kuperet/skrånende terræn). 

 
Det er projektejers ansvar, at sikre at de projekterede og godkendte forhold inden for og uden 
for projektafgrænsningen, svarer til det gennemførte projekt.   
 
 


