
 

 

Til modtager af infomails 

Vådområde-, lavbund- og vandløbsindsatsen  

  

  

Tilskud 

J.nr. SVANA-3519-00030 

Ref. lopet 

Den 22. november 2017 

1. Generelt 
 

1.1 Ændringsansøgninger – Gennemførelser 
Der er gang i rigtig mange gennemførelsesprojekter og i den forbindelse opstår der 

nogle gange behov for, at lave ændringer af projektet i forbindelse med 

anlægsarbejdet. Vi vil gerne opfordre jer til at ringe til Miljøstyrelsen, når I 

indsender ændringsansøgningen, hvis behandlingen af jeres ændringsansøgning 

haster, så vi kan prioritere vores sagsbehandling bedst muligt. 

 

2. Vådområder og Lavbund 
 

2.1 Tilmelding til informationsmøder – frist 8. december 
Vi har tidligere meldt datoerne for informationsmøderne i 2018 ud. Nu er det 

muligt at tilmelde sig informationsmøderne om vådområde- og 

lavbundsordningerne. Tilmelding fristen er den 8. december. Du kan 

tilmelde dig her. 

2.2 Workshop om vådområder 
Landbrugsstyrelsen og Miljøstyrelsen har sammen med L&F afholdt en workshop 

om vådområder. Workshoppens fokus var de udfordringer lodsejerne møder, når 

de deltager i et vådområdeprojekt og i fællesskab arbejde på løsninger, der kan 

gøre det enklere for lodsejere at deltage i et vådområdeprojekt. På workshoppen 

deltog lodsejere, planteavlskonsulenter, SEGES, kommuner, Naturstyrelsen, KL, 

departementet og MST, LBST og L&F. 

 

Tilbagemeldingen fra lodsejere og landbrugskonsulenter var, at de væsentligste 

udfordringer for lodsejer opstår, når der efter vådområdeprojektet skal søges om 

tilskud om grundbetaling, 20-årig fastholdelse, tilskud til pleje af græs- og 

naturarealer m.m. Det blev efterspurgt, at de forskellige ansøgningssystemer 

kunne arbejde bedre sammen.  Men der kom også mange andre gode og 

konstruktive forslag til at gøre vådområdeordningen bedre, som 

Landbrugsstyrelsen og Miljøstyrelsen har taget med hjem til arbejdsbordet.  

 

2.3 Særligt for Lavbundsordningen 
Årets anden ansøgningsrunde er nu åben. Ansøgningsrunden 2017-2 for 

lavbundsprojekter er nu åben fra 17. november 2017 til 30. januar 218. Hvis I har 

http://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/tilskud-til-vand-og-klimaprojekter/den-kommunale-vaadomraadeindsats/for-projektejer/informationsmoede-om-vaadomraade-og-lavbundsordningerne/
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spørgsmål eller overvejelser omkring konkrete projektforslag, som I gerne vil 

drøfte, er I som altid meget velkomne til at kontakte os i Miljøstyrelsen.  

 

Vær opmærksom på, at der er flere hoved- og delvandoplande, hvor Miljøstyrelsen 

ikke anbefaler, at der søges flere projekter. Det gælder primært forundersøgelses-

projekter. Listen over anbefalede (”åbne”) hoved- og delvandoplande blev udsendt 

med sidste infomail, find den på www.vandprojekter.dk under ”Nyhedsbreve” 

(Infomails). 

 

Vi vil også opfordre jer til at kontakte Jordfordelingsenheden i 

Landbrugsstyrelsen, hvis I påtænker at indsende gennemførelsesansøgninger. De 

kan rådgive omkring budget mv. i forhold til de ejendomsmæssige forhold. 

Kontakt: Jordfordeling & Landbrugslov på mail jordfordeling@lfst.dk for en 

udtalelse.  

 

De indikative rammer for ansøgningsrunden: 

Forundersøgelsesprojekter: 2,0 mio. kr. 

Gennemførelsesprojekter: 30,0 mio. kr.  

 

Justering af CO2-regneark 

I version 2.0.1 er der foretaget mindre redaktionelle ændringer samt en justering 

af et par afgrødekode (gældende i referenceåret 2014), så disse nu indgår i 

emissionsberegningen i før-tilstanden. Det nye CO2-regneark skal benyttes for alle 

forundersøgelsesprojekter, der får tilsagn fra denne ansøgningsrunde og 

fremadrettet (fra 2018). Igangværende forundersøgelsesprojekter er velkomne til 

at bruge den nye version, men det er ikke et krav. Det nye CO2-regneark ligger 

tilgængelig på www.vandprojekter.dk, se lavbundshjemmesiden i rullemenuen for 

vejledninger mv.  

 

3. Vandløbsrestaurering 
 

3.1 Ændring af bekendtgørelse om kriterier for vurdering af 
kommunale projekter vedrørende 
vandløbsrestaurering er pt. i offentlig hørring. 

Miljøstyrelsen foreslår en ny bestemmelse, der vil gøre det muligt i særlige tilfælde 

at fravige bekendtgørelsens kriterie om dimensionering af omløbsstryg. 

 

Høringsmaterialet offentliggøres på Høringsportalen. 

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/61301  

 

Evt. bemærkninger bedes sendt til mst@mst.dk senest den 15. januar 2018. 

 

3.2 Procedure for udskiftning af virkemidler  
I særlige tilfælde kan der opstå behov for at ændre på virkemidler i specifikke 

vandområder i forbindelse med de vandløbsrestaureringer, som kommunerne er 

forpligtiget til at gennemføre jf. bekendtgørelse om indsatsprogrammer for 

vandområdedistrikter.  

Når en kommune ønsker at ansøge om tilskud til et vandløbsrestaureringsprojekt, 

som omfatter andre virkemidler end dem, der er fastlagt i indsatsprogrammet, skal 

ændringen af virkemidler være godkendt, inden der kan træffes afgørelse om 

http://www.vandprojekter.dk/
mailto:jordfordeling@lfst.dk
http://www.vandprojekter.dk/
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/61301


 

3 

indstilling til tilsagn om tilskud. Den skriftlige godkendelse af de udskiftede 

virkemidler skal vedhæftes i ansøgningen om tilskud til vandløbsrestaurering. 

Kommunen skal derfor indsende anmodningen om udskiftning af virkemidler 

senest 2 måneder inden ansøgningsrunden for tilskud til vandløbsrestaurering 

afsluttes. Det vil dog være muligt løbende at indsende anmodninger om 

udskiftning af virkemidler og/ eller fritagelse for gennemførelse af virkemidler.  

Til brug for ansøgning om udskiftning af virkemidler og /eller fritagelse for 

gennemførelse af indsatser, har Miljøstyrelsen udarbejdet et ansøgningsskema. 

Skemaet indeholder krav om at udfylde stamoplysninger for de enkelte 

kommuner, såvel som generelle oplysninger om de allerede fastlagte virkemidler. 

Desuden skal kommunen komme med oplysninger om omkostningseffektivitet og 

miljøeffekt. Kommunen skal også oplyse, om der er eventuelle lodsejere, som vil 

blive berørt af ændringen, og på hvilken måde.         

Skemaet kan hentes på Miljøstyrelsens hjemmeside: http://mst.dk/natur-

vand/vandmiljoe/tilskud-til-vand-og-

klimaprojekter/vandloebsrestaurering/ansoegningsproces/ 

Det udfyldte skema indsendes til vandprojekter@mst.dk 

Se endvidere vejledning til bekendtgørelse om indsatsprogrammer for 

vandområdedistrikter på Miljøstyrelsens hjemmeside.  

3.3 Spørgsmål ang. Operationalisering af vandløbsprojekter 
inden for 3 år.   

På informationsmødet i august 2017 vedr. vandløbsrestaurering blev der spurgt til 

§ 5 i bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter: Hvordan 

skal det tolkes ”At indsatsprogrammernes foranstaltninger fastlagt i bilag 1-4 skal 

være operationelle senest 3 år efter, at de er fastlagt”? 

 

Indsatsprogrammernes foranstaltninger regnes for fastlagt på tidspunktet for 

offentliggørelse af bekendtgørelse om indsatsprogrammer for 

vandområdedistrikter, dvs. den 24. juni 2016.  

 

Rækkevidden af kravet om at foranstaltningerne skal være operationelle senest 3 

år efter de fastlagt, er uddybet i vejledning til bekendtgørelse om 

indsatsprogrammer, afsnit 5.2 om kommunernes forpligtelse til at gennemføre 

foranstaltninger, hvor følgende bl.a. præciseres:    

 

”Foranstaltningerne skal være ”operationelle” senest tre år efter, at de er fastlagt. 

Det betyder ikke nødvendigvis, at alle indsatser skal være igangsat eller 

gennemført tre år efter, de er fastlagt. Foranstaltningerne skal dog være klar til at 

kunne igangsættes. Det præcise tidspunkt for igangsættelsen vil bl.a. afhænge af 

karakteren af den konkrete foranstaltning og den konkret fastlagte frist for 

målopfyldelse for det/de aktuelle vandområder, som foranstaltningen vedrører. 

Det afgørende er overordnet, at målene nås som planlagt, og indsatsprogrammets 

foranstaltninger skal igangsættes og gennemføres, så dette kan ske. Det vil i 

praksis bero på en konkret vurdering, hvornår og hvordan foranstaltninger 

gennemføres, herunder ved inddragelse af eventuelle særlige lokale forhold eller 

særlige konkrete omstændigheder.” 

 

http://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/tilskud-til-vand-og-klimaprojekter/vandloebsrestaurering/ansoegningsproces/
http://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/tilskud-til-vand-og-klimaprojekter/vandloebsrestaurering/ansoegningsproces/
http://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/tilskud-til-vand-og-klimaprojekter/vandloebsrestaurering/ansoegningsproces/
http://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/vandomraadeplaner/vandomraadeplaner-2015-2021/vandomraadeplaner-2015-2021/
http://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/vandomraadeplaner/vandomraadeplaner-2015-2021/vandomraadeplaner-2015-2021/
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Vejledningen til bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter 

kan tilgås via Miljøstyrelsens hjemmeside. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Vandprojektgruppen, Tilskud, Miljøstyrelsen 

www.vandprojekter.dk 

 

 

 

 

http://mst.dk/media/133301/bilag-1-vejledning-4-juli-2017.pdf
http://www.vandprojekter.dk/

