
 

 

Mere natur og klima i vores sydøstlige hjørne af Sjælland 

Udtalelse fra Danmarks Naturfredningsforening (DN) i Vordingborg 

Der har i den senere tid været megen opmærksomhed på udtagning af lavbundsjorde. Indsatsen 

udgør en stor og væsentlig del af landbrugets bidrag til at reducere CO2-udslippet med 70 % inden 

2030. Desværre går indsatsen for langsomt. 

Folketinget har afsat mange penge til forundersøgelser, dialog og erstatning til lodsejere, som 

ender med at få taget arealer ud af drift, og til erstatningsjord for dem, som ønsker det. Men 

alligevel skrider arbejdet ikke frem som ønsket. 

Der findes mange spændende klimaprojekter rundt om i landet, som kan være med til at opfylde 

behovet for udtagning af lavbundsjord. Et af dem ligger i vores område ved Orup Bæk og Sivet 

nord for Præstø Fjord. Det er et område, som tidligere har stået delvist under vand, og som har 

været et vigtigt fugleområde lige som det har været et vigtigt brakvandsområde, hvor fisk som de 

store gedder har kunnet gyde. Når der i tidligere tider har været et rigt fiskeri i Præstø Fjord og 

langs den sydsjællandske kyst, skyldes det ikke mindst brakvandsområdet Sivet og Orup Bæk. 



Derfor er det meget positivt, at Vordingborg kommune sammen med nabokommuner og 

Naturstyrelsen har engageret sig i at få forbedret brakvandsområdet i den sydøstlige region af 

Danmark og få reddet de stærkt truede brakvandsrovfisk. Her kan klimaprojekter udover at 

reducere frigivelsen af CO2 fra de organiske jorder bidrage til genopretning af brakvandshabitater. 

Ved at fjerne faunapassager og vådgøre enge gendannes de essentielle gydeområder, og samtidig 

forbedres vandmiljøet ved reduktion af næringsstofudledning til fjorde og kystvanden. 

Naturstyrelsen har i samarbejde med Faxe Kommune engageret sig i klimalavbundsprojektet Orup 

Bæk og Sivet, lige som Vordingborg Kommune har opstartet en indsats omkring Tubæk Å med 

restaurering af vandløbet og gendannelse våde enge. Og andre projekter er under forberedelse. 

Men projekterne løber ind i stopklodser, som får lodsejerne til at sige fra. 

Vi opfordrer derfor Vordingborg kommune og nabokommunerne til at sætte fuld turbo på 

arbejdet med klima- og naturprojekter i området. Og vi opfordrer til, at der udarbejdes en 

redegørelse til folketing og regering for de barrierer, som stiller sig i vejen for projekterne – det 

handler bl.a. om erstatningsregler for såkaldte §-3 områder og ejendomsbeskatning for områder, 

som tages ud til natur- og klimaprojekter samt mulighed for erstatningsjord. Og seneste barriere 

er, at landmænd skal braklægge 4% af dyrkningsjorden, og her burde de marginale omdriftsjorde, 

som typisk ligger i de potentielle lavbundsområder, kunne tælle med.                                           

Samtidig bør man også se på mulighed for at skabe mere sammenhængende incitamenter for at 

udtage lavbundsjord og mindske klima- og miljøbelastningen. På den måde kan vi skabe mere 

natur og bedre klima i vores eget område samt udbrede konstruktive erfaringer til andre dele af 

landet. 
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