
 

 

 

 

Til modtagere af infomails 
Vådområde-, lavbund- og vandløbsindsatsen  
  

  

 

 

 

 

 

 

Tilskud 
J.nr.: MST-302-00022 
Den 21. december 2018 

 
 
 

 

Ny organisering mellem Miljøstyrelsen og 
Landbrugsstyrelsen pr. 1. januar 2019  

Fra 1. januar 2019 skal henvendelser vedrørende: 

 Kvælstofvådområder 

 Fosforvådområder 

 Lavbundsprojekter 

foretages til Landbrugsstyrelsen på vandnatur@lbst.dk. 

Miljøstyrelsen skal fremover udelukkende foretage faglige vurderinger af: 

 Ansøgning om etableringer 

 Ændringer af gældende tilsagn 

 Slutredegørelsen 

Miljøstyrelsen kan fortsat kontaktes vedrørende generelle spørgsmål til de 
faglige metoder og vejledninger for effektberegning af hhv. N, P og CO2. 
Henvendelse til: vandprojekter@mst.dk 

 

 
 

Ny ansøgningsfrist for tilskud til opkøb af dambrug og 
sørestaurering 
 
OBS – Tidspunkt for ansøgning om tilskud til opkøb af dambrug og tilskud 
til sørestaurering er ændret i 2019 

 
Ansøgningsrunden for begge ordninger er åben fra den 1. marts til den 1. 
maj 2019, se mere om ordningerne på https://mst.dk/natur-
vand/vandmiljoe/tilskud-til-vand-og-klimaprojekter 
 
 
 
Information vedrørende vandløbsrestaurering 
 

Fiskeristyrelsen og Miljøstyrelsen modtog 102 ansøgninger i sidste 
ansøgningsrunde om tilskud til vandløbsrestaureringsprojekter, og vi 
takker for det gode samarbejde i årets løb. 
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Informationsmøder vedr. vandløbsrestaurering 
Miljøstyrelsen og Fiskeristyrelsen forventer at afholde informationsmøder 
vedr. vandløbsrestaurering i februar måned 2019, så alle er opdaterede 
inden ansøgningsrunden åbner d. 1. marts 2019. 
 
Ansøgninger om udskiftning af virkemidler  
Fiskeristyrelsen og Miljøstyrelsen modtager mange ansøgninger om tilskud 
til vandløbsrestaurering, hvor kommunerne ansøger om tilskud til 
projekter med andre virkemidler, end der står i indsatsbekendtgørelsen, 
BEK 1521 af 15/12/2017 - Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for 
vandområdedistrikter. Udskiftning af virkemidler skal behandles efter 
førnævnte bekendtgørelse og er ikke en del af sagsbehandlingen i 
forbindelse med ansøgning om tilskud. Miljøstyrelsen kan ikke indstille et 
projekt til tilsagn, hvis virkemidlet i ansøgningen ikke stemmer overens 
med virkemidlet i indsatsbekendtgørelsen.  
 
Ansøgninger om udskiftning af virkemidler skal derfor indsendes mindst 
en måned før ansøgningsrunden åbner. Det betyder, at vil man i næste 
ansøgningsrunde ansøge om et projekt, hvor man ønsker at benytte andre 
virkemidler end dem der står i indsatsbekendtgørelsen for det enkelte 
vandområde, så skal man have ansøgt om dette senest d. 1. februar 2019. 
Ansøgninger, der indeholder andre virkemidler end i 
indsatsbekendtgørelsen, og hvor der ikke er ansøgt om udskiftning 
rettidigt, vil blive indstillet til afslag, da ansøgningen ikke indeholder 
virkemidlerne i indsatsbekendtgørelsen. 
 
Driftsforstyrrelser på IT-systemet til behandling af ansøgninger 
Der er driftsforstyrrelser på det IT-system, der anvendes til brug for 
behandling af ansøgninger i relation til vandløbsrestaurering. 
Forstyrrelserne berører sager, der oprettet i perioden til og med 
ansøgningsrunden maj 2018. Forstyrrelserne betyder bl.a., at en række 
udbetalinger ikke kan gennemføres i systemet. 
  
IT-systemet administreres af Landbrugsstyrelsen, og Fiskeristyrelsen har 
ikke mulighed for selv at løse problemerne. Der er dialog mellem 
styrelserne med henblik på at fastlægge en plan for løsningen. 
 
 
 
For yderligere informationer, kan Miljøstyrelsen Tilskud kontaktes, skriv 
til: vandprojekter@mst.dk 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Vandprojektgruppen, Tilskud, Miljøstyrelsen 
www.vandprojekter.dk 
 

 

http://www.vandprojekter.dk/

