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Vådområder og Lavbund 
 
Informationsmøder i januar 2020 om vådområder og 
lavbundsprojekter – Sidste frist for tilmelding er torsdag den 16. 
januar, Tilmeld dig nu! 
Landbrugsstyrelsen og Miljøstyrelsen afholder fælles Informationsmøder for 
vådområdeordningerne og lavbundsordningen den 28. og 29. januar 2020.  
Møderne holdes i hhv. Aarhus og Odense. Programmet er det samme på begge 
dage. 
 
Informationsmøderne er forbeholdt ansøgerkredsen, dvs. det er kun 
repræsentanter fra kommuner og fra Naturstyrelsen, som kan deltage.  
Landbrugsstyrelsen har modtaget tilmeldinger fra flere konsulenter mv., som vi 
desværre har måtte afvise. Vi beklager meget, at deltagerkredsen ikke har været 
kommunikeret tydeligt i forbindelse med annonceringen af Informationsmøderne 
i Informationsmailen fra december 2019.  
 
Vi beklager den ulejlighed, dette har måtte give anledning til, for jer der har ønsket 
at deltage, men ikke repræsenterer en kommune eller Naturstyrelsen.  
Hvis du har spørgsmål til vådområdeordningerne eller lavbundsordningen, kan du 
finde både den nye tilskudsvejledning og nye tilskudsbekendtgørelse på 
Landbrugsstyrelsens hjemmeside (Tilskudsguiden) og miljøfaglige vejledninger og 
beregningsmetoder på Miljøstyrelsens hjemmeside (www.Vandprojekter.dk).  
For øvrige spørgsmål er du velkommen til at kontakte Landbrugsstyrelsen eller 
Miljøstyrelsen. 
 
Tilmelding: Tilmeldingsblanket er vedhæftet denne Infomail. Tilmeldingen skal 
sendes til Landbrugsstyrelsen, EU & Erhverv på mail til: euogerhverv@lbst.dk. 
 
Tilmeldingsfrist: torsdag den 16. januar 2020 (udsat fra 10/1) 
 
Programmet vil bl.a. byde på nyt om bekendtgørelse og vejledning fra 2020, status 
for vådområdeindsatserne og lavbundsordningen i forhold til indsatsmålene, 
orientering om forberedelse af den nye Fælles Landbrugspolitik (CAP) for 2022-
2027 og den kommende Vandområdeplan for 2022-2027. I vil desuden kunne 
høre sidste nyt om fosforvirkemidler og om den nye ydelsesordning for 
multifunktionel jordfordeling (MUFJO), hvor vådområde- og lavbundsprojekter 
forventes at spille en vigtig rolle.   
Programmet for dagene er vedhæftet. Der tages forbehold for eventuelle mindre 
justeringer. 
 
Eventuelle spørgsmål vedrørende Informationsmøderne kan sendes til 
Landbrugsstyrelsen, euogerhverv@lbst.dk 
 
 

Ny tilskudsbekendtgørelse for vådområder og lavbundsprojekter  

Den nye tilskudsbekendtgørelse, ”Bekendtgørelse nr. 1523 af 16. dec. 2019 om 

tilskud til vådområdeprojekter og naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder”, 

er nu trådt i kraft og gælder for alle ansøgningsrunder i 2020. Der er bl.a. foretaget 
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enkelte ændringer på lavbundsordningen, der primært har til formål at øge 

projektmulighederne og derved fremme projekternes klimaeffekt.   

Bekendtgørelsen kan ses på Landbrugsstyrelsens hjemmeside (Tilskudsguiden) og 

på Miljøstyrelsens hjemmeside (www.vandprojekter.dk) 

 

 

Vandløbsrestaurering 
 

Status på sagsbehandling af vandløbsrestaurering 2. runde 2019 

Fiskeristyrelsen modtog 101 ansøgninger på vandløbsrestaurering 2. runde 2019.  

Ansøgningerne er fordelt med henholdsvis 70 til forundersøgelse og 31 til 

etablering.  

Fiskeristyrelsen har på nuværende tidspunkt afsluttet sagsbehandling af 61 

ansøgninger. 

Sagsbehandlingen af de resterende ansøgninger forventes afsluttet primo februar 

2020. 

 

 

Kommunerne kan i 2020 se frem til stabil drift i sagsbehandling af 

ændringer og udbetalinger af vandløbsprojekter 

Fiskeristyrelsen ser frem til at kommunerne snart vil opleve en mere stabil drift i 

sagsbehandlingen af ændrings- og udbetalingsanmodninger. En række kommuner 

har i slutningen af 2018 og i løbet af 2019 oplevet IT problemer i forbindelse med 

ændringsanmodninger og udbetalingsanmodninger i projekter om 

vandløbsrestaurering. Problemerne knytter sig til IT-systemet CAPTAS, der blev 

anvendt til de projekter, der er ansøgt om støtte til i perioden frem til og med maj 

2018. 

 

For at sikre den stabile drift fremover, stopper Fiskeristyrelsen sagsbehandling af 

vandløbsprojekter i CAPTAS torsdag den 30. januar 2020. Alle sager vedrørende 

vandløbsprojekter oprettet i CAPTAS bliver flyttet til et andet IT system, og vi 

forventer, at sagsbehandlingen kan genoptages medio februar. 

 

Alle henvendelser vedrørende projektændringer, udbetalinger og fremtidige 

ansøgninger skal fremover sendes direkte til Fiskeristyrelsen 

tilskud@fiskeristyrelsen.dk  

Team tilsagn & udbetaling i Augustenborg kan kontaktes alle hverdage mellem kl. 

9 og 15 på 72 18 58 49 

 
 

Multifunktionel jordfordeling 
 

Invitation: Deltag i workshop om multifunktionel jordfordeling 

Landbrugsstyrelsen inviterer de danske kommuner til at deltage i en spændende 

formiddag om multifunktionel jordfordeling, hvor der bliver rig mulighed for at 

stille spørgsmål til ordningen, teste jeres projektideer, få inspiration til spændende 

muligheder og sparre med kolleger fra andre kommuner. Sæt kryds i kalendere 

allerede nu!  

 

 Tirsdag den 25. februar kl. 9.30-12.30 i Aarhus eller 

 Torsdag den 27. februar kl. 9.30 -12.30 i Odense  
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Mere info og program for dagen følger. Du kan læse mere om multifunktionel 

jordfordeling og holde øje med tilmelding til de to workshops på 

www.lbst.dk/jordfordeling  

 

Arrangementet er gratis. 

 

 

Sørestaurering 
 

Information om sørestaurering 
Der åbnes for ansøgningsrunde til sørestaurering fra 2. marts til 1. maj 2020. 

 

 

 

 

 

For yderligere informationer, kan Miljøstyrelsen Tilskud kontaktes, skriv til: 

vandprojekter@mst.dk 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Vandprojektgruppen, Tilskud, Miljøstyrelsen 

www.vandprojekter.dk 
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