
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ordningens formål 

Ordningen for vådområder er med til at forbedre både 

klima, vandmiljø og natur.  

 

Et kvælstof-vådområde er et område, hvor vandover-

fladen ligger lige omkring jordoverfladen. Den våde 

jord indeholder bakterier, der kan omdanne kvælstof, 

så det bliver en del af den luft, man indånder. På den 

måde undgår man, at kvælstoffet kommer ud i søer 

og kystvand, hvor det skaber iltsvind og skader 

vandmiljø, dyr og planter. En våd eng på én hektar 

kan fjerne mere end 100 kg kvælstof om året.  

 

Et fosfor-vådområde er også med til at begrænse 

forurening fra fosfor – et næringsstof, der ofte bruges 

i gødning. I vådområdet bindes fosforen og bliver 

bundfældet frem for at blive ledt ud i søer og vand-

løb, hvor den bidrager til algeopblomstring og ilt-

svind.  Også planter i vådområderne binder kvælstof 

og fosfor, hvilket mindsker udledningen af nærings-

stofferne yderligere. 

 

Siden 2000 har EU forpligtet medlemslandene til at 

gøre en indsats for at beskytte vandmiljøet. Tilskuds-

ordningerne til vådområder er med til at føre denne 

forpligtelse ud i livet.  

Ordningerne understøtter også vandplanerne for 2009 

til 2015, der har som mål at forbedre vandmiljøet i 

fjorde, ved kyster og i søer.  

Gevinster for miljø og klima 

Når man etablerer vådområder, er der en stor gevinst 

at hente for klima, natur og vandmiljø. Ordningerne 

skal nedbringe kvælstofudledningen med 615 tons og 

fosfor med 2,5 tons og en reduktion i udledningen af 

CO2 på 20.500 tons i perioden 2016 – 2018. 

Samtidig er der ofte mulighed for at udnytte det are-

al, som ikke er dækket af vand, fx ved at lade får 

eller andre dyr græsse der.  

 

Projekterne kan søges af kommuner. 

 

Landmænd, som lægger jord 

til projekterne kompenseres 

for reduceret indtjening. Det 

er frivilligt at deltage i pro-

jekterne. 

  

Tilskudsordning for vådområder 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Case 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

I Holstebro Kommune er der ca. 

650 husdyrbrug, og der produce-

res ca. 60.000 dyreenheder årligt. 

Kommunen etablerede i 2014 et 

nyt vådområde på ca. 52,3 ha 

landbrugsarealer, der forbinder 

Råsted-Lilleå og Nissum Fjord. 

Vådområdet fylder det samme 

som mere end 100 fodboldbaner, 

og det skal bidrage til at reducere 

udledningen af kvælstof fra de 

omkringliggende landbrug. 

  

Projektet har fået tilskud fra land-

distriktsmidler. Det nye vådområ-

de sikrer en reduktion af kvæl-

stofudledning med i alt 11.117 kg 

kvælstof om året. Det svarer til 

ca. 212 kg kvælstof for hver ha. 

Resultaterne er allerede begyndt 

at vise sig, fx er vandkvaliteten i 

Lilleå forbedret til gavn for både 

dyre- og plantelivet i området. 

 

 

675,9 
mio. kr. 
er afsat i perioden 2016 og 2018 

til vådområdeprojekter.  

 

Fakta 
Vådområder er unikke økosystemer med et mangfoldigt dyre- og plante-

liv af fx insekter, padder, krybdyr og hvirveldyr. 

Vådområder kan ved hjælp af både planter og naturligt forekommende 

mikroorganismer omdanne og binde både kvælstof og fosfor. Vådområ-

deordningerne administreres i samarbejde med Naturstyrelsen under Mil-

jøministeriet. 

EU’s vandrammedirektiv trådte i kraft den 22. december 2000. Det har til 

formål at beskytte og forbedre vandmiljøet og naturen, bl.a. ved at redu-

cere udledningen af kvælstof og fosfor fra landbruget. 

Udledningen af næringsstoffer til vandmiljøet er blevet væsentligt ned-

bragt siden 1990 – kvælstofudledning er reduceret med ca. 47 pct., 

mens fosforudledningen er reduceret med ca. 65 pct. 

 

 

Læs mere om ordningen på www.naturerhverv.dk/tilskudsguide 

  

http://www.naturerhverv.dk/tilskudsguide

