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Helhedsprojekter 
 
Yderligere forlængelse af ansøgningsrunden  

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

ansøgningsrunden for Helhedsprojekter yderligere. Den nye ansøgningsfrist er d. 

31. maj kl.23.59. 

 

I forbindelse med en nærmere vurdering af tilskudsordningens forhold til 

statsstøttegodkendelse, i de centrale dele af ministeriet, har der vist sig nogle 

forhold, der er nødvendigt at afklare yderligere. Så snart denne afklaring 

foreligger, vil det fremgå af ”spørgsmål & svar” på hjemmesiden om 

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

klimaprojekter/helhedsprojekter/  
 
 

Multifunktionel jordfordeling 
 

Ny pilotordning for multifunktionel jordfordeling er nu åben 
Fra 24. marts til 15. maj 2020 kan kommuner og Naturstyrelsen søge om at få 
gennemført en fri multifunktionel jordfordeling. 

 
Læs hele nyheden  

 

 

Vandløbsrestaurering 
 
Vandløbsrestaureringer 

Samletilbud i projekter med flere vandområder er tilladt i begge 

vandløbsrestaureringsordninger, men vær opmærksom på genberegnet 

omkostningseffektivitet ved annullering af indsatser. 

  

Fra 1. ansøgningsrunde 2020 har Fiskeristyrelsen indført en lempelse, nemlig at 

der kan søges om op til 5 vandområder i en ansøgning om tilsagn. For den 

nationale vandløbsrestaureringsordning er der ingen begrænsning på, hvor mange 

vandområder der kan søges i én ansøgning. Hvis der vælges at samle 

flere vandområder i én ansøgning, vil kommunen have mulighed for at samle 

udgifter til disse vandområder i et tilbud. Udgifterne i budgettet skal dog stadig 

være udspecificeret til et niveau, hvor Fiskeristyrelsen kan lave en vurdering af, om 

udgifterne er støtteberettigede.  

  

Omhandler et tilsagn mere end ét vandområde, skal al 

forundersøgelse/restaurering vedrørende hvert vandområdet være afsluttet, før 

projektet kan afsluttes, og slutudbetaling kan foretages. Opgiver kommunen i løbet 

af projektet at gennemføre forundersøgelse/restaurering vedrørende et 

vandområde, skal der anmodes om en projektændring, hvor begrundelse for at 

https://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/tilskud-til-vand-og-klimaprojekter/helhedsprojekter/
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opgive arbejdet skal anføres, og der skal redegøres for betydningen for tilsagnets 

samlede budget. Såfremt det arbejde, der opgives, er omfattet af tilbud gældende 

andre vandområder, skal der indsendes nyt tilbud for det resterende arbejde - med 

mindre det oprindelige tilbud angiver specifikke udgifter til det vandområde, der 

opgives.   
  

Kommunen skal være opmærksom på, at omkostningseffektivitet vurderes under 

ét for alle vandområder omfattet af en ansøgning. Opgives et af vandområderne i 

et tilsagn, skal Miljøstyrelsen tage stilling til, om det samlede projekt fortsat er 

omkostningseffektivt. Betyder ændringen, at det samlede projekt ikke vurderes 

omkostningseffektivt, kan det have konsekvenser for tilsagnet.  
 

Ny kriteriebekendtgørelse   

Høringsperioden for bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale 

projekter vedrørende vandløbsrestaurering er afsluttet. Høringsmaterialet kan 

findes på høringsportalen: 

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/63763  

 

Den nye gældende kriteriebekendtgørelse kan ses 

her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=213642 
 

 

Lavbundsordningen 
 

Lavbundsordningen muliggør projekter med rene klimaformål 

I år kan kommuner og Naturstyrelsen lave lavbundsprojekter i hele landet, da 

det som noget nyt også er muligt at lave projekter med rene klimaformål. 

 

Som noget nyt kan kommuner og Naturstyrelsen i 2020 få tilskud til 

forundersøgelser af lavbundsprojekter, der har rene klimaformål. Projekter med 

rene klimaformål kan få tilsagn om tilskud til for undersøgelse under følgende 

forudsætninger:  

 

• CO2-effekten for det forventede etableringsprojekt skal mindst være 13 

ton CO2-ækv./ha/år.  

 

• Forundersøgelser til klimaprojekter er muligt i kystvandoplande, hvor der 

enten ikke er et indsatsbehov for kvælstofreduktion, eller hvor 

indsatsbehovet allerede er opfyldt.  

 

• Lavbundsforundersøgelser, der tidligere er opgivet, fordi de ligger i 

hovedvandopland uden N-indsatsmål, kan nu søge om at blive etableret 

som et rent klimaprojekt, hvis projektet lever op til de øvrige kriterier for 

lavbundsprojekter.  

 

Rene klima-forundersøgelsesansøgninger bliver prioriteret efter, hvor stor den 

estimerede CO2-reduktion er i de omfattede kystvandoplande er. 

 

Grundbetaling til lodsejere i lavbundsprojekter 

I alle lavbundsprojekter kan lodsejere, der deltager i projektet, vælge enten at 

sælge deres arealer til Landbrugsstyrelsen, eller de kan vælge at beholde ejerskabet 

til deres arealer og blive kompenseret igennem et 20-årigt fastholdelsestilsagn. 

 

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/63763
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=213642
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Arealer i lavbundsprojekter er udtaget af drift og lever derfor ikke op til de 

aktivitetskrav, der normalt gælder for at kunne få grundbetaling til arealet.  

 

I lavbundsprojekter med rene klimaformål gælder følgende:  

 
• Hvis arealerne har tilknyttet et 20-årigt fastholdelsestilsagn, så kan 

lodsejeren fortsat få grundbetaling i fastholdelsesperioden til arealet 

gennem en undtagelse i art. 32i.  

 

• Arealer, der ikke har fastholdelsestilsagn, kan ikke få grundbetaling.  

 

• Hvis lodsejeren har solgt projektarealet til Landbrugsstyrelsen, kan arealet 

ikke opnå fastholdelsestilsagn, og dermed kan der heller ikke opnås 

grundbetaling på arealer. Det gælder også, når Landbrugsstyrelsen på et 

senere tidspunkt videresælger arealerne.  

 

Ved lavbundsprojekter med en kvælstofreduktion eller projekter, der understøtter 

Natura2000 implementering, er der tale om direktivimplementering. Derfor vil 

lodsejeren efter art. 32ii kunne få grundbetaling til arealet uanset, om der er 

fastholdelsestilsagn eller ej.  

 

Et areal skal have dannet grundlag for en støtteudbetaling under 

Enkeltbetalingsordningen i 2008 for at kunne være omfattet af 

undtagelsesbestemmelsen.  

 

 

i Arealer med fastholdelsestilsagn kan opretholde grundbetaling efter undtagelsen 

i art. 32 (RFO 1307/2013, artikel 32, stk. 2, litra b, iii 

ii Arealer, der medvirker til direktivimplementering kan opretholde grundbetaling 

efter undtagelsen i art. 32 (RFO 1307/2013, artikel 32, stk. 2, litra b, ii 
 

 
Ved spørgsmål, kontakt Landbrugsstyrelsen via vandnatur@lbst.dk 

 

 

 

 

 

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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