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Ejendomsmæssig forundersøgelse
1. INDLEDNING OG BAGGRUND
Naturstyrelsen Vestsjælland har ønsket at undersøge mulighederne for at gennemføre et lavbundsprojekt i
Mullerup Mose i Kalundborg kommune. Formålet med projektet er, at reducere udledningen af drivhusgasser samt at skabe ny natur ved ophør med intensiv dyrkning.
Naturstyrelsen har anmodet Konsulenthuset Allégade 24 ApS, om at gennemføre den ejendomsmæssig forundersøgelse.

2. UNDERSØGELSESOMRÅDET

Figur 1 Undersøgelsesområdet Mullerup Mose (skraveret)
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2.1.Områdebeskrivelse
Undersøgelsesområdet ligger i Mullerup og Løve moser og udgør i alt 214,7 ha. Arealet består af ferske
enge og omdriftsarealer og ligger mellem Høng og Storebælt. Området gennemskæres af Bøstrup Å, der
løber fra syd og udmunder i Nedre Halleby Å, umiddelbart vest for dets indløb fra Tissø. Nedre Halleby Å
forbinder Tissø med Storebælt.
Området har lagt navn til Maglemosekulturen, idet der i 1900 og 1902 blev fundet rester af en ca. 8.000 år
gammel stenalderbeboelse i mosen. Fundene viser, at området tidligere bestod af søer med små beboede
holme, omgivet af skov. Senere er søen groet til og mosen er dannet. Mosens tørv er gennem årene blevet
udnyttet til brændsel, hvilket de mange tørvegrave på figur 2a vidner om. Af figur 2b, der er et 4-cm kort,
fremstillet i perioden 1983 til 1997, fremgår, at mange af tørvegravene er forsvundet. Lokale lodsejere1 tager det som udtryk for, at der i mellemtiden (under besættelsen) skete en omfattende produktion af formbrændsel ved udnyttelse af tørven mellem tørvegravene.

Figur 2a Høje målebordsblade 1842-1899

Figur 2b 4-cm kort 1983-1997

Løve Mose adskiller sig fra Mullerup Mose ved, at der er relativt store parceller. Det skyldes at der, efter
tørveindvindingen, er gennemført en jordfordeling i området. Jordfordelingen blev afsluttet i 1945.
I forlængelse af jordfordelingen blev der i 1948, med støtte gennem landvindingsloven af 1940, gennemført
et projekt, der omfatter afvanding og vejanlæg i Løve Mose. Projektet er angivet til at omfatte 57 ha.2 Allerede i 1943 blev der oprettet et lodsejerlaug, Løve Mose Landvindingslaug af 1943. Se figur 3. Lauget omfatter 54 ha og forestår fortsat vedligeholdelse af ca. 4.000 meter afvandingsgrøfter og vejnettet3.
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Figur 3 Arealer der indgår i Løve Mose Landvindingslaug

2.2. Reguleringer
2.2.1. Naturbeskyttelse
Knap halvdelen af undersøgelsesområdet (48,5 %)
er registreret som beskyttet natur efter Naturbeskyttelseslovens § 3. Det drejer sig primært om
eng (41,2 %). Desuden er der registreret 21 områder med moser (6,2 %) og 24 søer (1,1 %). Moserne er områder, hvor der tidligere er blevet gravet tørv til brændsel. En del af de registrerede moser er under tilgroning med pil og birk.

Figur 4 Arealer registreret som beskyttet natur efter Naturbeskyttelseslovens § 3.
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Tabel 1 Beskyttet natur efter Naturbeskyttelseslovens § 3

Antal registreringer

Ha

Procent

24
21
24

88,4
13,3
2,4
104,1
110,6
214,7

41,2
6,2
1,1
48,5
51,5
100,0

Eng
Mose
Sø
Registreret natur i alt
Ej registreret
I alt

2.2.2. Kulturarv
Under tørvegravning i Mullerup Mose i år 1900 og igen i år 1902, fandt man en boplads, der førte til opdagelsen af Maglemosekulturen. Bopladsen er ca. 8000 år gammel og lå dengang på små holme i en sø, omgivet af skov. Fundstedet er markeret med to mindesten og der fører en sti ud til stedet.

Figur 5 En af de to sten, der er sat som minde over fundstedet for nordens ældste boplads i Mullerup Mose.

2.3. Eksisterende tilskudsordninger i undersøgelsesområdet
Undersøgelsesområdet var tidligere udlagt som en del af et SFL-0mråde4. Det betød at der kunne opnås tilsagn til miljøvenlig drift under forskellige tilskudsordninger. Fra 2007 er tilskudsordningerne gradvist blevet
målrettede mod Natura 2000-områder og fra 2014 tillige mod arealer uden for Natura 2000-områder med

4

SFL: Særligt Følsomt Landbrugsområde
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et højt naturindhold, målt som et HNV-indeks5over 5. Det betyder at arealer med miljøtilsagn er faldet
gradvist inden for undersøgelsesområdet. Således udgør arealerne med miljøtilsagn i 2016 kun ca. 1/3 af
arealerne med miljøtilsagn i 2013, et fald fra 36,2 ha til 13,0 ha. Derunder var 12,0 ha omfattet af 20-årige
tilsagn om tilskud til udtagning af agerjord, der alle udløber i perioden 2018 -22. Arealet med tilsagn til miljøvenlig drift i 2016 udgør 6,1 % af undersøgelsesområdet.

AREALER MED MILJØTILSAGN
20-årig udtagning

5-årig plejetilsagn

18,8
17,4

8,4
13,4

1
12

1
12

2013

2014

2015

2016

Figur 6 Arealer med miljøtilsagn i hektar

Af figur 7 ses placeringen af arealer med tilsagn i årene 2013 -16.

Figur 7 Arealer med 5-årige miljøtilsagn i årene 2013 -16

5

HNV: High Nature Value
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Der er ikke længere mulighed for at opnå tilsagn til 20-årige ordninger om udtagning af agerjord, medmindre det sker i forbindelse med et naturprojekt (se afsnit 4.2.).
Tilskud til Pleje af græs- og naturarealer udbydes fra 2014 i særligt udpegede Natura 2000-områder samt til
arealer med et højt HNV-indeks.
Undersøgelsesområdet er ikke et Natura-2000 område, der er derfor alene mulighed for tilsagn til pleje af
græs- og naturarealer for marker, der har et højt naturindhold. Naturindholdet måles med det såkaldte
HNV-indeks. HNV-indekset spænder fra 0 til 12, og der kan alene søges om tilskud for marker der helt eller
delvist har et HNV-indeks på 5 eller derover. Det er 34,1 ha inden for undersøgelsesområdet, der har et
HNV-indeks på 5. Ingen arealer har et højere indeks. Det svarer til 15,9 % af arealet. Arealerne med et HNVindeks på 5 ligger imidlertid spredt i området, og da der ikke er behov for at arealer med det kvalificerende
HNV, skal udgøre en vis andel af tilsagnsarealet, kan langt større arealer i undersøgelsesområdet komme i
betragtning til plejetilskuddet.

Figur 8 Arealer med HNV indeks på 5 indenfor undersøgelsesområdet
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2.4. Ejendomsstrukturen
2.4.1. Ejendomsstørrelser, ejerforhold og beliggenhed
Det matrikulerede areal inden for undersøgelsesområdet udgør 214,7 ha. Jorden er fordelt på 59 forskellige ejendomme. Heraf er de 2 ejendomme bygningsløse i samdrift med en anden ejendom, og 8 ejendomme er såkaldte frijorder. Fem lodsejer (incl. 2 ægtepar) ejer mere end 1 landbrugsejendom. Ejendommene er således fordelt på 52 forskellige ejere.
De 52 lodsejere i undersøgelsesområdet har i gennemsnit 4,1 ha indenfor området. Der er en stor variation
i ejerandelen i området. Således har fem lodsejere hver over 10 ha i undersøgelsesområdet. Otte lodsejere
har mellem 5 og 10 ha. 21 lodsejere har mellem 2 og 5 ha mens 18 lodsejere har under 2 ha i undersøgelsesområdet.

Antal hektar pr lodsejer
25
20
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5
0
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Figur 9 Lodsejernes areal inden for undersøgelsesområdet

Undersøgelsesområdet er karakteriseret ved mange ejendomme med et begrænset areal. Det gennemsnitlige landbrugsareal pr. ejendom med jord i undersøgelsesområdet udgør således 24,8 ha. Over halvdelen af
ejendommene (29 ud af 52) har et jordtilliggende på under 10 ha.
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Ejendomsstørrelse og projektareal
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Figur 10 Ejendomme med areal i undersøgelsesområdet, rangeret efter andelen af mosejord i forhold til ejendommens areal

Det betyder, at for mange ejendomme, udgør arealet i undersøgelsesområdet en stor del af deres samlede
areal. Der er således 27 ejendomme, der har mere end ¼ af deres areal beliggende inden for undersøgelsesområdet.
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Figur 11 Ejendomskort

2.4.2. Arealanvendelse
Ikke alle landbrugene bliver drevet selvstændigt. Af de 51 lodsejere er der 32 lodsejere, der selv driver deres ejendom. De øvrige er bortforpagtet eller har så lille et areal, at det ikke bliver anmeldt i Fællesskemaet.
Af det matrikulære areal på 214,7 ha blev 161,7 ha anmeldt i Fællesskemaet i 2014. Det øvrige areal, 53,0
ha, ligger som naturarealer, veje og vandløb. Det anmeldte areal svarer til 5,1 ha i gennemsnit pr. bedrift.
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De anmeldte arealer anvendes primært som græsarealer, enten som permanent græs (89,5 ha) eller som
græsareal med et MVJ-tilsagn (8,3 ha). Som nævnt i afsnit 2.3. er der 12 ha der er omfattet af tilsagn om
udtagning af omdriftsarealer.
Tabel 2 Anmeldte afgrøder i Fællesskemaet 2014

Afgrøde
20-årig udtagning
Rekreative formål
MVJ-tilsagn
Permanent græs
Omdriftsafgrøder
Ej anmeldt
I alt

Ha
12,0
7,7
8,3
89,5
44,2
53,0
214,7

%
5,6
3,6
3,9
41,6
20,6
24,7
100,0

Placeringen af de enkelte afgrøder fremgår af figur 12. Ikke farvelagte arealer er ikke anmeldt i Fællesskemaet 2014.

Figur 12 Afgrødefordeling 2014 Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsen
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3. PROJEKTET
3.1. Formålet med projektet
Etablering af naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder har til formål, at reducere landbrugets udledning
af drivhusgasser og skabe ny natur ved ophør af intensiv dyrkning. Projektet gennemføres ved frivillighed.

3.2. Projektindhold
Projektforslaget består i at
•
•

Afbrydelse af alle dræn indenfor projektområdet
Sløjfning af udvalgte grøfter indenfor projektområdet. Generelt er alle grøfter som ligger på projektgrænsen bibeholdt, for ikke at ændre afvandingsforholdene udenfor projektområdet.

Der foretages ingen indgreb i Bøstrup Å, hvorfor vandløbets nuværende vandføringsevne bibeholdes.

4. KOMPENSATION AF LODSEJERENE
4.1. Salg af projektjord til staten
Ejere af jord i projektområdet kan vælge at sælge sin jord til NaturErhvervstyrelsen. Projektejer (Naturstyrelsen) vil herefter gennemføre de nødvendige projektarbejder og samtidig pålægge arealerne en deklaration om rådighedsindskrænkninger. Efter realisering af projektet vil NaturErhvervstyrelsen udbyde arealerne til salg. I forbindelse med opkøbet kan sælger indrømmes en forkøbsret, således at sælger kan købe
arealet tilbage, såfremt han måtte ønske det.

4.2. Tilskud til fastholdelse af lavbundsområder
Lodsejeren kan vælge at beholde sin projektjord, og i stedet for salg, kan man søge om tilskud til fastholdelse af lavbundsarealet i 20 år. Der udbetales et tilskud på 3.500 kr./ha/år for omdriftsarealer, 1.800
kr./ha/år for vedvarende græsarealer og 300 kr./ha/år for naturarealer. Tilskudssatsen fastsættes på baggrund af, hvordan arealet er anmeldt i referenceåret 2014, og hvordan arealet er udnyttet i referenceperioden 2010-13.
Tilskuddet til fastholdelse af lavbundsarealer kan kombineres med grundbetaling og grøn støtte, under forudsætning af, at kravene i disse er opfyldt. Såfremt gennemførelse af projektet medfører, at arealet bliver
så vådt, at det under normale forhold ville miste retten til grundbetaling, sker dette ikke i den 20-årige tilsagnsperiode, idet der er indført en undtagelsesbestemmelse i den pågældende forordning. Hertil kommer, at der evt. opnås tilskud til pleje af græs- og naturarealer.

4.3 Jordfordeling
Et lavbundsprojekt medfører at jorden ekstensiveres og landmandens dyrkningsmuligheder indskrænkes.
Der er derfor ofte behov for erstatningsjord. Der kan derfor i forbindelse med gennemførelse af lavbunds-
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projekter rejses en jordfordeling, hvor der opkøbes jord fra ejendomme, der ønsker at sælge, der videregives til ejendomme, der har afgivet jord til projektet. Deltagelse i en jordfordeling kan ske hvad enten man
ønsker at sælge projektjord, eller beholder projektjorden med dyrkningsrestriktioner.

4.4. Fremtidige bindinger på arealet
I forbindelse med gennemførelse af et projekt bliver der tinglyst en servitut på ejendommen. Landbrugs- og
Fiskeristyrelsen skal være anført som påtaleberettiget i servitutten.
Af servitutten skal følgende bestemmelser fremgå:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)

10)
11)
12)

13)

Arealerne skal permanent henligge som lavbundsområde med ændret afvanding.
Arealerne må ikke omlægges.
Arealerne må ikke tilføres gødning, bortset fra den gødning, der efterlades af græssende husdyr.
Arealerne må ikke tilføres jordforbedringsmidler.
Arealerne må ikke tilføres plantebeskyttelsesmidler.
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
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, høst af biomasse og lignende.
Der må ikke tilskudsfodres på arealerne. Tilskudsfodring af kalve under 6 måneder i kalveskjul og
halm til strøelse er dog tilladt. Mineraler betragtes ikke som tilskudsfoder.
Aktiviteter, bortset fra afgræsning, 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.
Kontrolmyndigheden skal have adgang til projektområdet i forbindelse med kontrol.
Der skal være den adgang til projektområdet, der er nødvendig for at kunne opfylde betingelserne
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. 865 af 27. juni 2016 om beskyttede naturtyper eller senere bestemmelser, der
måtte afløse de nævnte bestemmelser.
Den, Landbrugs- og Fiskeristyrelsen bemyndiger dertil, skal have adgang til arealer i projektområdet
i forbindelse med målinger af effekten af projektet på vandmiljøet, naturen og klimaet, herunder til
at tage jord- og vandprøver.

5. LODSEJERINTERESSEN
5.1. Deltagelse i projektet
Undersøgelsesområdet består af 214,7 ha matrikulært areal. Området er fordelt på 59 ejendomme, der
ejes af 54 lodsejere.
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Lodsejerne har været inviteret af Naturstyrelsen til et informationsmøde om projektet i Løve Forsamlingshus den 25. februar 2016. Endvidere er lodsejerne blevet orienteret om projektet og den foreståede undersøgelse med brev fra Naturstyrelsen af 16. august 2016.
Den ejendomsmæssige forundersøgelse har bestået i, at samtlige lodsejere er blevet interviewet på deres
ejendomme i perioden november 2016 til januar 2017.
Under interviewrunden har lodsejerne fået forelagt de registreringer, der er foretaget i forbindelse med
den tekniske forundersøgelse, og har herunder givet supplerende oplysninger om dræn og andre afvandingsforhold. I det omfang lodsejerne har været i besiddelse af drænkort, er disse blevet affotograferet eller kopier er blevet afleveret. Lodsejerne er blevet orienteret om de foreslåede projekttiltag, og de er blevet forelagt kort der viser, hvilke konsekvenser projektet forventes at medføre. De er endvidere blevet orienteret om hvorledes de kan blive kompenseret, som det fremgår ovenfor under punkt 4.
Dernæst er lodsejerne blevet orienteret om, at gennemførelse af projektet skal ske ved frivillighed og at
såfremt der er arealer, der ikke ønskes inddraget i projektet, vil man forsøge at tilrette projektet, således at
disse arealer ikke bliver påvirket. Dernæst er lodsejerne blevet spurgt om deres holdning til projektet.
Ud af 52 lodsejere har 32 lodsejere svaret, at de er positive for projektet. 16 lodsejere har erklæret ikke at
ville indgå i projektet, mens 4 lodsejer har erklæret sig afventende.
Tabel 3. Lodsejernes holdning til projektforslaget

Positive
Antal ejendomme
Antal lodsejere
Hektar

37
32
117,4

62,7 %
61,5 %
54,7 %

Afventende
5
4
19,5

Negativ
8,5 %
7,7 %
9,1 %

17
16
77,8

I alt
28,8 %
30,8 %
36,2 %

59
52
214,7

(100 %)
(100 %)
(100 %)

De 32 lodsejere, der udtrykte positiv interesse for projektet, ejer 117,4 ha, svarende til 54,7 % af jorden i
undersøgelsesområdet, mens de 16 lodsejere, der var modstandere, ejer 77,8 ha, svarende til 36,2 % af undersøgelsesområdet. De 4 lodsejer, der var afventende, ejer 19,5 ha, svarende til 9,1 % af undersøgelsesområdet.
Af de 16 lodsejere, der er negative over for projektet, gav halvdelen (8 lodsejere med 33,4 ha) udtryk for, at
de ikke ønskede at mosen blev mere våd af hensyn til at bevare den nuværende natur og af hensyn til mulighederne for rekreativ udnyttelse af mosen (ridning, vandring og jagt). Deres holdning var ikke begrænset
til deres egen ejerandel, men gjaldt mosen som en helhed.
Seks lodsejere (43,8 ha) begrundede modstanden mod projektet med, at kompensationen ikke var tilstrækkelig høj til at kompensere for tabet, ved ikke at kunne tilføre gødning til arealerne, eller ved ikke at kunne
avle og bjerge hø som hidtil. Hertil kommer principiel modstanden mod at forringede afvandingsmuligheder.
To lodsejere frygtede at mere vand i mosen ville forringe deres, i forvejen dårlige, muligheder for at aflede
spildevand fra deres ejendomme.
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Figur 13 Kort over tilslutning til projektet

5.2. Erstatningsønsker og behovet for erstatningsjord
I opgørelsen af erstatningsønsker indgår såvel lodsejere der er positive, som lodsejere der er afventende.
I alt 16 lodsejere har tilkendegivet at de ønsker at sælge deres jord i undersøgelsesområdet, uden at gøre
krav på erstatningsjord. Disse lodsejere ejer i alt 52,4 ha i undersøgelsesområdet, svarende til 3,3 ha i gen-
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nemsnit. Det drejer sig således om lodsejere med et relativt lille areal i undersøgelsesområdet. I alt 5 lodsejere har tilkendegivet, at de ønsker erstatningsjord, såfremt de skal deltage i projektet. Disse lodsejere har
i alt 33,4 ha i undersøgelsesområdet. Det svarer til 6,7 ha i gennemsnit.
Tabel 4 Lodsejernes erstatningsønsker

Antal lodsejere

Antal hektar

16
5
15
16
52

52,4
33,4
51,1
77,8
214,7

Sælge projektjord
Kræve erstatningsjord
Få tilskud til fastholdelse
Ikke deltage (negative)
I alt

5.3. Behovet for jordfordeling
Kravet om at få erstatningsjord i størrelsesorden 30 – 40 ha betyder, at der er behov for at få rejst en jordfordeling i området. Gennem en god jordfordeling vil det måske også være muligt, at få overbevist de lodsejere, der enten er afventende eller negative overfor projektet, om alligevel at gå med. Alternativt kan man
få samlet jorden fra disse lodsejere i områder, der kan udelades af projektet. Under interviewrunden er der
kun i mindre omfang blevet tilbudt suppleringsjord, der kan indgå som erstatningsjord til dem der har givet
udtryk for behov herom.

6. SAMMENFATNING OG KONKLUSION
Undersøgelsesområdet udgør et areal på 214,7 ha. Området ejes af 52 lodsejere. Heraf har 32 lodsejere,
der råder over 54,7 % af arealet, udtrykt positiv interesse for at lade deres jord indgå i projektet. Fire lodsejere med 9,5 % af arealet har tilkendegivet, at være afventende, mens 16 lodsejere med 36,2 % af arealet
er modstandere af projektet.
Blandt de lodsejere der er angivet at være positive over for projektet, er der enkelte, der fortsat er skeptiske og som hellere ville være projektet foruden, men som føler sig pressede til at medvirke, eller som kan
se en fordel ved, gennem en jordfordeling, at få jorden samlet eller byttet med bedre jord. De lodsejere der
er negative eller afventende, angiver forskellige årsager til deres skepsis. Nogle tvivler på værdien for naturen af projektet, for andre er det frygten for at få forringet deres ejendom. De sidste vil formentlig blive positive, såfremt der gennem en jordfordeling, kan skaffes bedre beliggende jord, end de afgiver.

7. PRISNIVEAUET FOR LANDBRUGSJORD I OMRÅDET
Der er meget få handler med jord i området. Kendskabet til jordpriserne er derfor begrænset. I efteråret er
der indgået en handel med en bygningsløs ejendom, der har jord såvel indenfor undersøgelsesområdet,
som umiddelbart udenfor. Det drejer sig om omdriftsarealer. Prisen udgør i følge Tingbogen ca. 85.000
kr./ha. Ved beregning af projektomkostningerne er der regnet med priser som det fremgår af tabel 5.
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Tabel 5 Skønnet prisniveau for landbrugsjord i området

Kr./ha
God dyrkningsjord (puljejord)
Omdriftsjord i projektområdet
Permanent græs

150.000 – 180.000
120.000
60.000

8. BEHOV FOR RESERVATION AF TILSKUDSMIDLER
Projektområdet omfatter et areal på 214,7 ha. 16 lodsejere med 77,8 ha, har markeret modstand mod projektet. Fire lodsejer med 19,5 ha i projektområdet, har udtrykt skepsis og er derfor rubriceret som afventende. Såfremt projektet igangsættes med en jordfordeling, kan man forestille sig at jorden tilhørende de
16 lodsejere, der er modstandere af projektet, kan samles i en eller flere blokke, der kan udgå af projektet. I
de følgende beregninger af behov for tilskudsmidler, er der taget højde for at arealer fra såvel positive lodsejere som afventende lodsejere indgår i projektet, i alt 136,9 ha. Af tabel 6 fremgår arealfordelingen mellem arealtyper, på basis af støttemodtagerens angivelse i Fællesskemaer 2014. Konverteringen af de enkelte afgrødetyper til arealtyper, fremgår af bilag 1.
Tabel 6 Projektjorden fordelt på arealtype og erstatningsform

Angivelse i Fællesskema 2014
Arealtype

Areal i alt, ha

Areal med tilskud
til fastholdelse
Ha

Areal til salg
/magelæg
Ha

41,8
71,4
23,7
136,9

8,2
35,9
7,5
51,6

33,6
35,5
16,2
85,3

Omdriftsafgrøder
Permanent græs/miljøgræs m.v.
Naturarealer
Areal i alt

Ved opgørelse af behovet for tilskudsmidler til erhvervelse af projektjord, er der anvendt en pris på kr.
60.000 pr. ha permanent græsjord og kr. 120.000 pr. ha til erhvervelse af omdriftsjord.
Værdien af jorden ved salg efter projektgennemførelse er skønsmæssigt ansat til 30.000 kr./ha.
Tabel 7 Projekt gennemføres på jord tilhørende såvel positive som afventende lodsejere

Arealtype
Tilskud til fastholdelse i 20 år,
omdrift
Tilskud til fastholdelse i 20 år
permanent græs
Tilskud til fastholdelse i 20 år,
naturarealer
Erhvervelse af permanent
græsjord
Erhvervelse af naturarealer

Areal
8,2 ha

Årligt tilskud/pris pr. ha
3.500 kr.

Samlede omkostninger
574.000 kr.

35,9 ha

1.800 kr.

1.292.400 kr.

7,5 ha

300 kr.

45.000 kr.

35,5 ha

60.000 kr.

2.130.000 kr.

16,2 ha

60.000 kr.

972.000 kr.
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Erhvervelse af jord i omdrift
Omkostninger i alt
Salg af projektjord
Nettoomkostning

33,6 ha

120.000 kr.

85,3 ha

30.000 kr.

4.032.000 kr.
9.045.400 kr.
2.559.000 kr.
6.486.400 kr.

9. REVIDERET PROJEKTFORSLAG
På baggrund af den tekniske og den ejendomsmæssige forundersøgelse er projektgrænset i marts 2017 blevet justeret, som det fremgår af figur14.

Figur 14 Justeret projektgrænse.

Med ændringen reduceres projektområdet fra 214,7 ha til 134,0 ha. Samtidig reduceres antallet af lodsejere med 15, fra 52 lodsejere til 37 lodsejere. Af de 37 involverede lodsejere, tilkendegav de 10 lodsejere
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ved interviewrunden, at de var modstandere af projektet. Med det justerede projektområde, der reducerer
indgrebet i mosen, og for nogle lodsejeres vedkommende, reducerer det berørte areal, forventes det at
kunne opnå accept af forslaget. De lodsejere der er negative, forventes at ville kræve erstatningsjord. Deres
jord er derfor anført som arealer, der skal opkøbes (Arealer til salg/magelæg).
Tabel 8 Projektjorden i justeret projektområde, fordelt på afgrødetype og erstatningsform

Angivelse i Fællesskema 2014
Afgrødenavn

Areal i alt, ha

Areal med tilskud
til fastholdelse
Ha

Areal til salg
/magelæg
Ha

32,8
80,3
20,9
134,0

0,0
23,4
4,2
27,6

32,8
56,9
16,7
106,4

Omdriftsafgrøder
Permanent græs/miljøgræs m.v.
Naturarealer
Areal i alt6

Af tabel 9 fremgår de samlede omkostningerne til reservation af tilskudsmidler til erhvervelse af projektjord og lodsejerkompensation, ved gennemførelse af projektet inden for det justerede projektområde.
Tabel 9 Omkostninger til erstatninger og opkøb (netto) i justeret projektområde

Arealtype
Tilskud til fastholdelse i 20 år
permanent græs
Tilskud til fastholdelse i 20 år
naturarealer
Erhvervelse af permanent
græsjord
Erhvervelse af naturarealer
Erhvervelse af jord i omdrift
Omkostninger i alt
Salg af projektjord
Nettoomkostning

Areal
23,4 ha

Årligt tilskud/pris pr. ha
1.800 kr.

Samlede omkostninger
842.400 kr.

4,2 ha

300 kr.

25.200 kr.

56,9 ha

60.000 kr.

3.414.000 kr.

16,7 ha
32,8 ha

60.000 kr.
120.000 kr.

106,4 ha

30.000 kr.

1.002.000 kr.
3.936.000 kr.
9.219.600 kr.
3.192.000 kr.
6.027.600 kr.

De samlede omkostninger til tilskudsudbetaling og til opkøb af projektjord, forventes at udgøre kr.
9.219.600. Med en salgspris på 30.000 kr./ha for jorden med pålagt servitut om lavbundsområde, forventes
projektets nettoomkostninger at udgøre kr. 6.027.600.
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10. BILAG
Bilag 1 Konvertering fra afgrødekode til tilskudskategori

Afgrødekode
312
263
260
5
160
108
216
10
11
13
1
254
267
264
268
276
251
250
252

Afgrøde navn
20-årig udtagning af agerjord
Græs uden kløvergræs (omdrift)
Kløvergræs, under 50 % kløver (omdrift)
Majs til modenhed
Roer til fabrik
Rødsvingelfrø
Silomajs
Vinterbyg
Vinterhvede
Vinterhvede, br?dhvede
Vårbyg
Miljøgræs MVJ-tilsagn (0 N)
Græs under 50% kløver, meget lavt udbytte
Græs og kløvergræs uden norm
Græs under 50% kløver, lavt udbytte
Permanentgræs og kløver uden norm
Permanentgræs, lavt udbytte
Permanentgræs, meget lavt udbytte
Permanentgræs, normalt udbytte
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Støttekategori
Omdriftsafgrøder
Omdriftsafgrøder
Omdriftsafgrøder
Omdriftsafgrøder
Omdriftsafgrøder
Omdriftsafgrøder
Omdriftsafgrøder
Omdriftsafgrøder
Omdriftsafgrøder
Omdriftsafgrøder
Omdriftsafgrøder
Permanentgræs
Permanentgræs
Permanentgræs
Permanentgræs
Permanentgræs
Permanentgræs
Permanentgræs
Permanentgræs

310
271

Udyrkede landbrugsarealer
Rekreative formål
Ikke anmeldt i Fællesskema

Permanentgræs
Naturareal
Naturareal
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