Vådområder og
lavbundsprojekter

Forskellige projekter med mange ligheder

Kvælstof, fosfor eller kulstof er hver især i fokus ved
tre former for naturprojekter nemlig: Kvælstofvådområder, fosforvådområder samt lavbundsprojekter.
Mange af tiltagene er overlappende projekttyperne
imellem, men projekterne har forskellige formål og til
dels også forskellige statslige tilskudsordninger.
Etablering af kvælstof- og fosforvådområder er et centralt virkemiddel til reduktion af næringsstoftilførslen
til søer, fjorde og havet. Vådområderne placeres
typisk på lavtliggende landbrugsarealer, og etableres
bl.a. ved hævning og genslyngning af vandløb, sløjfning af dræn eller overrisling af arealer.
Lavbundsprojekterne har til formål at reducere landbrugets udledning af drivhusgasser og genskabe eller
forbedre natur. Dette tilvejebringes ved udtagning
af landbrugsjorde i kombination med en hævning af
vandstanden, hvorved nedbrydningen af kulstof mindskes og udledning af drivhusgas begrænses.
Det er kommunerne i samarbejde med staten, der
gennemfører etablering af vådområder og lavbundsprojekter i Danmark. Et typisk projektforløb indeholder
ansøgning om tilskud ved NaturErhvervstyrelsen,
teknisk- og ejendomsmæssig forundersøgelse, lodsejerdialog, detailprojektering og anlægsfasen.

Tager hånd om hele projektforløbet

EnviDan kan tilbyde rådgivning inden for alle dele af
projektforløbet. Ved opstart af projektet handler det
om, at finde de bedste muligheder for det pågæl-

dende område og inddrage alle relevante oplysninger.
I denne proces er det bl.a. vigtigt, at håndtere input
fra lodsejere og information om dræn og afvandingsforhold er særligt vigtigt. Medarbejdere ved EnviDan
har stor erfaring med lodsejerdialog og lokalisering af
dræn. Ligeledes er det vigtigt, at inddrage registreringer af naturværdier og naturbeskyttelse i forarbejdet, samt tage hånd om eventuelle konflikter med
andre interesser omkring vandløbet (f.eks. laksefisk
og problematikken omkring smolttab i vådområderne).
Også inden for dette område, har EnviDan stærke
kompetencer.
EnviDan kan udføre modelberegninger for vådområderne og producere hydrologiske konsekvenskort
over den fremtidige afvanding i området. EnviDan
har bl.a. erfaringer med modelberegninger i MIKE11/
MIKE Hydro River, MIKESHE og MIKEFlood og tilbyder
en grundig modelopsætning og efterfølgende beregninger af vådområdernes næringsstoftilbageholdelse og
omkostningseffektivitet.
EnviDan har mulighed for at udføre detailprojektering
af vådområder og lavbundsprojekter, og vi kan hjælpe
med fagtilsyn og byggeledelse under anlægsarbejdet.

Kontakt

Kontakt teamleder Esben Astrup Kristensen på
60 23 83 65 / eak@envidan.dk eller projektchef
Kasper Abildtrup Rasmussen på 40 42 82 75 /
kar@envidan.dk for at høre om mulighederne inden
for vådområder og lavbundsprojekter.
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