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Anbefaling fra AU vedr. brug af potentialekort, leveret maj 2019” 

 
AU fremsendte d 25.11.2019 ”Notat vedrørende ”Nyt potentialekort med forbedret 
ådalstema – potentialekort for minivådområder”, der omhandler usikkerheder på po-
tentialekortet leveret i maj 2019. I notatet blev det beskrevet at DCA og DCE ville ar-
bejde videre på at afklare hvilken anvendelse af potentialekortet AU kan anbefale.  
 
I nærværende notat har AU anbefalet en række forholdsregler ved benyttelse af po-
tentialekortet fra 2019. Som en del af anbefalingerne skal det vurderes om jordens 
kulstofindhold er >6%. Tørvekortet ”textur2014” som Landbrugsstyrelsen allerede er i 
besiddelse af kan benyttes til dette formål. Endvidere anbefales i nogle tilfælde at 
anvende et lavbundstema ”Extendend Wetland”. Dette kort er sendt til Landbrugssty-
relsen kl. 14.03 d. 22.01.2020. 
 
Vedlagte notat er udarbejdet af seniorforsker Christen Duus Børgesen og Mogens H. 
Greve Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet samt seniorforsker Brian Kron-
vang, seniorforsker Hans Estrup Andersen og seniorforsker Carl Christian Hoffmann fra 
institut for Bioscience ved Aarhus Universitet.  
 
Besvarelsen ligger i forlængelse af besvarelse udarbejdet som led i ”Rammeaftale om 
forskningsbaseret myndighedsbetjening mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Aar-
hus Universitet” under ID 7.20 i ”Ydelsesaftale Planteproduktion 2019-2022”.  
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Anbefaling vedr. brug af potentialekort, leveret maj 2019. 
 
Af Christen Duus Børgesen1, Mogens H. Greve1, Brian Kronvang2, Hans Estrup Andersen2, Carl Christian Hoffmann2 
1 Institut for Agroøkologi 
2 Institut for Bioscience 
 
 
AU fremsendte d 25.11.2019 ”Notat vedrørende ”Nyt potentialekort med forbedret ådalstema – 
potentialekort for minivådområder” (Greve et al., 2019), der omhandler usikkerheder på potentialekortet 
leveret i maj 2019 (Børgesen et al., 2019). I notatet blev det beskrevet at Institut for Agroøkologi (v. DCA) 
og Institut for Bioscience (v. DCE) ville arbejde videre på at afklare hvilken anvendelse af potentialekortet 
AU kan anbefale. Nedenfor opridses anbefalingerne til brug af 2019-potentialekortet, der er udarbejdet 
efter denne proces. 
 
Gennem grundige GIS-baserede analyser af 25 forskellige områder, hvor potentialekort (2019 versionen) er 
blevet sammenlignet med det oprindelige kort fra maj 2017 (Kjærsgaard et al., 2017), er der blevet 
konstateret usikkerheder på klassifikationen af arealet i forhold til placering af minivådområder ved 
anvendelse af begge kort. Usikkerheden er specielt udtalt i overgangszonen mellem lavbund og højbund, da 
der er usikkerheder på grænsedragningen, samt hvorvidt området har et højt kulstofindhold.    
 
Som resultat af arbejdet med usikkerheder omkring klassifikation af egnethed af områder for placering af 
minivådområder kan vi anbefale følgende forholdsregler ved benyttelse af potentialekortet fra 2019: 
 

1. 2019 potentialkortet bruges som første udpegningskriterium i 2020 ansøgningsrunden.  
2. Hvis området, hvor minivådområdet skal placeres, har et kulstofindhold på >6% C skal området 

udelukkes til etablering af minivådområde.  
3. Ved opfyldelse af 1 og 2. gås til at se på 2017-kortet. Hvis området ligger inden for 2017 

udpegningen som ” ikke egnet” skal oplandskonsulenten være opmærksom på om området er reel 
lavbund. Dette kan kontrolleres ved at oplandskonsulenten anvender de Høje Målebordsblade eller 
Extended Wetland tema som bedømmelse. Hvis det er reel lavbund skal området udelukkes til 
etablering af minivådområde. 

4. I grænsetilfælde, dvs. hvor det planlagte mini-vådområdet krydser over grænsen til reel lavbund, 
skal der en visuel inspektion til; med inddragelse af ekstern fagkyndig bedømmer sammen med 
oplandskonsulenten. 

5. Området kan anvendes, hvis området er egnet ifølge 2019 kortet, har et kulstofindhold på mindre 
end 6%, og ikke er reel lavbund iflg. kontrollerne under punkt 2-4. 

 
Vi anbefaler desuden at der i perioden til næste ansøgningsrunde arbejdes på at få udarbejdet et nyt kort 
til anvendelse i kommende ansøgningsrunder. 
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