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Vandløbsrestaurering 
 
Miljøstyrelsen og Fiskeristyrelsen vil igen i år afholde infomøder vedr. 
vandløbsrestaurering  
Møderne afholdes i Horsens den 24. marts og i Odense den 25. marts.  
 
Møderne vil hovedsagligt omhandle ændringer til den nuværende tilskudsordning, 
herunder at der åbner en ny national tilskudsordning til mindre 
vandløbsprojekter. Det påtænkes også, at der efter mødet opstilles små stande, 
hvor man kan stille konkrete spørgsmål til ansøgninger, ændringer, udbetalinger 
mm. Endelig dagsorden vil snarest muligt sendes ud via infomailen og via MST’s 
hjemmeside, hvori der også vil stå, hvorledes man tilmelder sig.  

 

 

National tilskudsordning til vandløbsrestaurering i 2020 

Miljøstyrelsen har netop sendt udkast til vejledning om en national 

tilskudsordning til vandløbsrestaurering i høring. 

 
Formålet med ordningen er, at bidrage til genopretning af gydepladser og passager 

for fisk og at forbedre forholdene for flora og fauna i øvrigt, for 

omkostningseffektivt at sikre det fastlagte miljømål i konkrete vandområder. 

 

Ordningen er afgrænset til at omfatte visse indsatser i vandområdeplanernes 

indsatsprogram: Vandområder, der 1) alene indeholder indsatser bestående af 

mindre strækningsbaserede restaureringer i type 1 vandløb, 2) alene indeholder 

indsatsen fjernelse af fysiske spærringer beliggende i type 1 vandløb eller 3) 

indeholder indsatser bestående af mindre strækningsbaserede restaureringer i 

kombination med indsatsen fjernelse af fysiske spærringer i type 1 vandløb. 

 

Den nye ordning er oprettet for at imødekomme kommunernes ønske om at 

nedbringe administrationen for mindre vandløbsrestaureringsprojekter. De 

ovenstående afskæringskriterier bestemmer, om kommunen skal søge via den 

nationale tilskudsordning til vandløbsrestaurering eller den hidtidige 

tilskudsordning til vandløbsrestaurering, som er delvist finansieret af EU´s Hav- 

og Fiskerifond. Der findes dermed to tilskudsordninger til vandløbsrestaurering i 

2020.   

 
Ordningen er en 100 % national finansieret ordning, som administreres af 

Miljøstyrelsen. Der forventes i 2020 afsat i alt 25 mio. kr. til ordningen, hvoraf 10 

mio. kr. afsættes til første tilskudsrunde. Ordningen vil blive evalueret efter første 

ansøgningsrunde, og herefter vil der blive taget endelig stilling til puljens størrelse 

i anden tilskudsrunde. 

 

Ordningen åbner 16. marts 2020 og har ansøgningsrunde til og med 1. maj 2020.  
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Det er et krav, at projektet omfatter vandområde(r), som er fastlagt i 

bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter, og at disse 

endnu ikke har opnået det fastlagte miljømål.  

Hvis de fastlagte virkemidler omfatter yderligere restaureringstyper (fx sandfang 

eller større strækningsbaserede restaureringer) eller hvis vandløbet er typologi 2-

3, skal der søges om tilskud i den hidtidige tilskudsordning, som delvist finansieres 

fra EU's Hav- og Fiskerifond.  

 

Du kan læse mere om den nye ordning på vandprojekter.dk under 

vandløbsrestaurering – national ordning.   

 

 

Håndtering af målopfyldelse uden gennemførsel af den fastsatte 

indsats 

Miljøstyrelsen er af en kommune blevet orienteret om, at kommunen jf. 

basisanalysen for vandområdeplanerne 2021-2027 har målsatte vandområder med 

indsats i indeværende vandområdeplan 2015-2021, som har opnået målopfyldelse 

uden at kommunen har gennemført de fastlagte indsatser.  

Hvis der jævnfør basisanalysen for vandområdeplanerne 2021-2027 er 

målopfyldelse for alle de biologiske kvalitetselementer (smådyr, fisk og planter) i 

et vandområde, er det ikke muligt at opnå tilsagn til projekter i det pågældende 

vandområde. Dette gælder både den hidtidige vandløbsrestaureringsordning og 

den nye nationale vandløbsrestaureringsordning.  

Kommunen skal i et sådant tilfælde orientere Miljøstyrelsen om, at vandområdet 

har målopfyldelse, hvorefter Miljøstyrelsen efter verificering kan meddele 

fritagelse for at gennemføre den fastsatte indsats. En sådan orientering skal sendes 

til Miljøstyrelsen. 

MiljøGIS for grunddata til vandområdernes tilstand kan findes her: 

http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=vandrammedirektiv2019_indsatser_

grunddata, hvor samlet økologisk tilstand findes i temavælgeren: VP3 – 

Vandrådspakke -> Vandområdernes tilstand – Samlet. Økologisk tilstand eller 

potentiale. 

 

Fiskeristyrelsen 
 
Fiskeristyrelsen vil gerne gøre alle kommuner opmærksomme på, at det 

nuværende Hav- og Fiskeriudviklingsprogram 2014-2020 (EHFF) formelt set 

afsluttes i år. Afslutningen af programmet indebærer, at alle EHFF-programmets 

tilskudsmidler skal være hjemtaget fra EU-Kommissionen senest ved udgangen af 

2023. EHFF-midler, der ikke er hjemtaget fra EU ved udgangen af 2023 falder 

bort og kan ikke udbetales til Danmark. 

 

For at sikre, at Danmark kan sørge for rettidig hjemtagning og dermed ikke går 

glip af EHFF-midler, skal alle vandløbsrestaureringsprojekter, der har fået EHFF-

tilskud, være afsluttet senest 1. kvartal 2023.   

 

Dette medfører, at der på EHFF-tilskudsordningen vandløbsrestaurering ikke vil 

blive givet tilsagn til projektperioder længere end 1. kvartal 2023 samt, at der ikke 

kan gives projektforlængelser til vandløbsrestaureringsprojekter ud over 1. kvartal 

2023. 

http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=vandrammedirektiv2019_indsatser_grunddata
http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=vandrammedirektiv2019_indsatser_grunddata
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Vådområde- og lavbundsprojekter 
 
 
Opfølgning på de afholdte Informationsmøder om vådområde- og 
lavbundsordningerne, 28. og 29. januar 2020 
Tak til alle jer, der deltog i de netop afholdte Informationsmøder om vådområde- 
og lavbundsordningerne. Vi (Miljøstyrelsen og Landbrugsstyrelsen) satte stor pris 
på jeres aktive deltagelse og de mange input vi fik med hjem, ikke mindst på de 
røde og grønne kort.  
Vi vender løbende tilbage med opfølgning på spørgsmål, ønsker til justeringer mv.  
i løbet af foråret.  
Alle præsentationerne er samlet i vedlagte pdf-dokument, og kan desuden hentes 
på www.vandprojekter.dk 
 
Har du deltaget, men endnu ikke sendt din evaluering retur, kan du nå det endnu. 
Vi vil gerne have så mange besvarelser som muligt. Evalueringsskemaet blev 
udsendt den 29. januar, men er også vedlagt her.  
Evalueringsskemaet skal returneres til Landbrugsstyrelsen, euogerhverv@lbst.dk 
 

Nationalt tilskud til kompensation til arealer der lider værditab, og 

hvor der ikke kan ydes kompensation via Landdistriktsprogrammet. 

I forbindelse med etablering af vådområde- og lavbundsprojekter, kan der i visse 

tilfælde være arealer i projektområdet, der ikke kan kompenseres for værditab via 

Landdistriktsprogrammet. I disse tilfælde vil det være muligt, at opnå tilskud til 

kompensation for værditabet via en national pulje, der bl.a. kan yde kompensation 

for arealer, der som følge af projekterne lider et værditab, og hvor der ikke kan 

ydes kompensation under ordninger i Landdistriktsprogrammet.  

 

For yderligere oplysninger, kontakt da Miljøstyrelsen på vandprojekter@mst.dk  

 

 
Sørestaurering 
 

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

Opdateret vejledning, samt ansøgningsskema er offentliggjort på 

vandprojekter.dk. Ligeledes er der tilføjet et bilag med beregningseksempler.  

 

 
 
 

 

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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