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Helhedsprojekter 
Grundet de udmeldte retningslinjer om coronavirus (COVID-19), forlænges 

ansøgningsrunden for Helhedsprojekter til 30. april kl.23.59. 

 

 

Sørestaurering 
Fristen for ansøgning om sørestaurering udskydes med 14 dage til den 17. maj 2020. 

 

 

Vandløbsrestaurering 
Grundet statsministerens udmelding onsdag d. 11. marts, og de dertil skærpede krav 

vedrørende Corona, aflyses informationsmøderne om vandløbsrestaurering den 24.-

25. marts 2020.  
  

Det vil være muligt at kontakte både Fiskeristyrelsen og Miljøstyrelsen, hvis der er 

spørgsmål til ansøgningsrunden for vandløbsrestaurering for EHFF-ordningen og 

den nationale ordning mv. Efter aftale vil det være muligt at holde individuelle 

Skype-møder, hvis henvendelsen ikke kan afklares pr. mail eller telefon. 

 

 

Tilskud til vandløbsrestaurering åbner den 16. marts 
Tilskudsordningerne til vandløbsrestaurering har åben ansøgningsperiode fra 16. 

marts til 1. maj 2020.  

Det gælder både den ordinære vandløbsrestaureringsordning, som er delvist 

finansieret af EU's Hav- og Fiskerifond (EHFF), og den nye vandløbsrestaurerings-

ordning som er 100 % nationalt finansieret.   

 

Du skal være særligt opmærksom på, at nedenstående restaureringsindsatser er 

udskrevet af EHFF-vandløbsordningen, og nu kun er omfattet af den nationale 

vandløbsordning: 

 

1. vandområder der alene indeholder indsatser bestående af mindre     

strækningsbaserede restaureringer i type 1 vandløb 

 

2. vandområder der alene indeholder indsatsen fjernelse af fysiske spærringer 

beliggende i type 1 vandløb eller  

 

3. vandområder der indeholder indsatser bestående af mindre strækningsbaserede 

restaureringer i kombination med indsatsen fjernelse af fysiske spærringer i type 

1 vandløb 
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Det vil sige, hvis de fastlagte vandområder også er omfattet af restaureringstyperne: 

sandfang, okkeranlæg, genslyngning eller åbning af rørlagte strækninger, eller hvis 

vandløbet er typologi 2-3 (uanset hvilke virkemidler der er fastlagt), skal der søges 

om tilskud i den ordinære vandløbsrestaureringsordning, som delvist finansieres fra 

EHFF. 

 

Vejledning om tilskud til national vandløbsrestaurering samt meget mere kan findes 

her: https://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/tilskud-til-vand-og-

klimaprojekter/vandloebsrestaurering-national-ordning/ 
 
 
 
 

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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