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Lavbundsprojekt Ilbro Enge

BILLEDER: MILJØSTYRELSEN & DMU

› Formålet med projektet

› Undersøgelsesområdet

› Teknisk forundersøgelse

› Inputs fra lodsejere

› Spørgsmål ?
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› Mindske udledningen af drivhusgasser (CO₂) fra landbrugsarealer ved ekstensivering af 
driften på kulstofrige lavbundsjorde.

› Ophør med landbrugsdriften inden for projektområdet – jordbearbejdning, gødskning, 
planteforbedringsmidler.

› Genetablering af den naturlige hydrologi – dvs. ophør med afvanding.

› Lukning af grøfter og brønde, hævning af vandløbsbund (ikke aktuelt i dette 
projekt)

› Landbrugsjord (normale, drænede forhold): 

Mere ilt tilgængeligt i jorden → hurtigere mikrobiologisk nedbrydning af tørven/kulstof i jorden → CO₂ 
frigives til atmosfæren.  

› Lavbundsområde (vådområde, delvis/helt vandmættet):

Naturlig hydrologi → begrænset tilførsel af ilt til jorden → langsom nedbrydning af tørven/kulstof i 
jorden → mindre/langsommere frigivelse af CO₂ til atmosfæren.

› Den største effekt (reduktion) opnås på jorde med højt kulstofindhold!

› Øvrige gavnlige effekter: mindsket udvaskning af næringsstoffer, forbedrede naturforhold, mindsket 
okkerudledning.

Formålet med lavbundsprojekter

BILLEDER: MILJØSTYRELSEN & DMU
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Det gode projekt

Glade lodsejere

Opfylder krav til 
lavbundsprojekter

Passer på værdifuld natur

Opfylder kommunale ønsker

Giver løsninger
For alle

Løser eksisterende konflikter
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› Forundersøgelse iværksat af SWECO 2016

› Overdraget til COWI december 2019

› Teknisk opstartsmøde maj 2020

› Teknisk forundersøgelse i gang

Historik omkring lavbundsprojekt Ilbro Enge



› Tørvejorde – landsdækkende tema udarbejdet af Aarhus Universitet.

› Udpegningerne overvejende liggende langs nuværende og tidligere ådale, hvor der 
naturligt har været en langsom nedbrydning af organisk materiale.

› Projektet skal forsøge at genskabe den naturlige hydrologi, som naturligt vil medføre en 
ophobning af organisk materiale/tørv. 

Lavbundsprojekt Ilbro Enge
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Kulstofindhold
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› Minimum 75 % af arealet skal have min. 
6 % organisk kulstofindhold

› Ikke-udpegede arealer kan tælle med i 
CO₂-reduktionen for projektet, hvis der 
kan vises kulstof gennem prøvetagning 

› Prøvetagning med jordspyd i pløjelaget →
analyse.



Lavbundsprojekt Ilbro Enge
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› Hvorfor området i Ilbro Enge?

› Hjørring Kommune har udpeget området som 
potentielt lavbundsområde. 

› Stor del af området udpeget som tørvejord.

› Der er i dag udfordringer med at anvende arealerne 
landbrugsmæssigt

› Hjørring Kommune har udpeget et 
undersøgelsesområde (rødt omrids). 

› Hjøring Kommune har modtaget tilsagn til 
gennemførelse af en teknisk og ejendomsmæssig 
forundersøgelse.

› COWI gennemfører i samarbejde med Hjørring 
Kommune forundersøgelserne.



› De nuværende forhold i området kortlægges og beskrives:

› Nuværende hydrologi (vandløb, grøfter, nedbør, vandbalance). (er gennemført)

› Terræn og jordbundsforhold. (er gennemført – mangler ekstra jordprøver)

› Arealanvendelse. (er gennemført; suppleres med oplysninger fra dialog med 
lodsejere)

› Tekniske anlæg - veje, pumper, ledninger og øvrige anlæg. (er undersøgt; 
supplerende oplysninger fra lodsejere om dræn i forbindelse med dialog)

› Planforhold. (Er beskrevet)

› Miljøforhold – okker, fosfor, kvælstof. (endelige beregninger afventer valg af projekt)

› Natur – beskyttet natur, vandløb, udpegninger, dyre- og plantearter. (er kortlagt)

› Mange data tilgængeligt online, men helt afgørende at få oplysninger fra 
felten (jordprøver og opmåling) og lodsejere (drænkort og lokalkendskab).  

› De nuværende forhold danner rammen for de mulige projekttiltag!

Teknisk Forundersøgelse
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› Opmåling af vandløb, grøfter, brønde og tekniske anlæg (sommer 2020).

› Kortlægning af natur (sommer 2020).

› Supplerende jordprøver til analyse af risiko for P-lækage (sommer 2021).

Teknisk Forundersøgelse - Feltarbejde
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› Risiko for fosforfrigivelse skal kortlægges i forbindelse med forundersøgelsen. 
Landbrugsarealer kan være tilført store mængder fosfor via husdyrgylle.

› Kendskab til jordens indhold af fosfor og jern – forholdet mellem disse er med til at 
bestemme risikoen for frigivelse af fosfor ved vandmætning. 

› Jernoxider binder fosfor i jorden, når der er ilt tilstede. 

› Når jorden vandmættes vil tilgængeligheden af ilt falde (jern reduceres), og der opstår 
risiko for frigivelse af fosfor til vandmiljøet. 

› Fosfor er især et problem i søer og indre fjorde, hvor det kan lagres i sedimentet og 
frigives over mange år → algeopblomstringer, iltsvind, fiskedød.

› Vi skal ikke skabe et nyt miljøproblem!

Feltarbejde – fosforforhold i jorden
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BILLEDE: ÅGE V. JENSENS NATURFOND



Feltarbejde – fosforforhold i jorden
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› Inddeling af undersøgelsesområdet i delområder.

› Der indsamles prøver, hvor der ikke tidligere er 
indsamlet prøver.

› Feltarbejdet gennemføres i løbet af sommeren 
2021.

› I bliver varslet af Hjørring Kommune på forhånd. 



Natur i området
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Dræn

JUNE 8, 2021
14

› Hjørring Kommune har indhentet 
drænoplysninger fra Hedeselskabets
drænarkiv

› Adskillige drænsager – men mange 
af ældre dato!

› Det er vigtigt at få yderligere 
kendskab fra dialogen med 
lodsejere



Projektforslag og tilretning
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› Skal tage hensyn til:

› Terrænforhold, herunder afgrænsning 
af området

› Tørveudpegning.

› Lodsejerforhold.

› Effektiv CO₂-tilbageholdelse

› Mulige virkemidler:

› Lukning af grøfter og dræn

› Ændret arealanvendelse

› Hævning af vandløbsbund 

Teknisk projektforslag 
udarbejdes

Præsenteres for lodsejere 
og justeres



Projektforslag
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› Lukning af dræn og grøfter

› Ekstensivering af arealudnyttelsen

› Hensyn til værdifuld natur

› Ikke ændring af Uggerby Å; vi kan 
ikke hæve vandstanden så meget, 
at det har en effekt, uden at påvirke 
udenfor undersøgelsesområdet



Projektforslag nord
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Projektforslag midt
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Projektforslag syd
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Nuværende og fremtidig afvandingstilstand
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Grøden er altafgørende
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Derfor ingen tiltag i selve Uggerby Å



› Vurdering af konsekvenserne ved gennemførelse af projektforslaget.

› Hvor våde vil arealerne blive i fremtiden?

› Hvordan påvirkes anlæg, natur, kvælstofomsætning, fosforfrigivelse/reduktion, 
øvrige miljøforhold?

› Hvilken effekt har projektet på CO₂-reduktionen?

› Jo mere CO₂-reduktion, desto mere omkostningseffektivt projekt.

› Sammenholdes med projektets udgifter til projektering, anlæg, erstatning osv.

› Resultaterne samles og beskrives i en rapport: den tekniske forundersøgelse.

› Den tekniske forundersøgelse danner udgangspunkt for den videre lodsejerdialog: 
den ejendomsmæssige forundersøgelse.  

Konsekvensvurdering
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Muligheder i projektområdet fremadrettet
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› Muligheder for fremtidig udnyttelse 
defineres af den fremtidige 
afvandingstilstand

› Det kan være formålstjenligt at 
binde større arealer sammen til 
græsning

› Hegningsprojekter

› Infrastruktur til græsning

› Eventuel rekreativ 
udvikling/udnyttelse kan indtænkes

› Hvis ejerne (nuværende eller 
fremtidige) ønsker det

› Finansiering fra andre kilder end 
lavbundsprojektet



› Nu starter den vigtige fase – involvering af lodsejere

› Hjørring Kommune besøger jer hver især

› Husk at dele jeres viden om dræn mv. – det er afgørende for kvaliteten af den 
tekniske forundersøgelse

› Når den ejendomsmæssige forundersøgelse er afsluttet, foretages tilretninger 
af projektgrænse og evt. af tiltag

› Herefter færdiggøres den tekniske forundersøgelse

Det videre forløb
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Spørgsmål?

Kontaktoplysninger:

Mail: hnon@cowi.com

Telefon: 61 14 06 63

mailto:hnon@cowi.com

