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Sørestaurering 
 

Ansøgningsrunden for sørestaurering er forsat åben og lukker den 17. maj. 

Vejledning, ansøgningsskema og anden relevant information kan findes på vores 

hjemmeside. 

 

Kontakt endelig vandprojekter@mst.dk, hvis i har nogle spørgsmål. 

 

 

 
Vådområde- og lavbundsordningen 
 
Har du læst IMK-vejledningen? 

På tilskudsguiden for henholdsvis vådområde- og lavbundordningen kan du få 

hjælp til at indtegne dine projektarealer i Internet Markkort (IMK). 

Tilskudsguiden for den enkelte ordning er på Landbrugsstyrelsens hjemmeside 

www.lbst.dk. 

 

IMK er XML-baseret, og I skal derfor konvertere de gænge GIS formater til XML-

format, inden det er muligt at uploade jeres fil i IMK. Når I konverterer filen, er 

det vigtigt bl.a. at navngive filen korrekt.  

 

Her er lidt tips og tricks ved konvertering af GIS filer til XML-format: 

 

 Den fil, der skal konverteres til XML, skal ikke indeholde specialtegn eller 

specialbogstaver (XML er engelsk). Dvs. anvend kun bogstaver og tal. 

Undgå ’æøåüé’ og (,.-;:_’*) samt ingen mellemrum. 

 

 Gør titlen på filen kort 

 I Notepadd++ er det muligt at hente en add-in, der kan validere XML filer 

 

På informationsmøderne i januar ønskede I (igen) en løsning på problematikken 

med konvertering til XML-format, som vi stadig arbejder videre med. Vi håber selv 

sagt at komme frem til en brugbar løsning.  

 

Læs IMK vejledningen 

 

Tilskudsguide til vådområdeordningerne 

 

Tilskudsguide til lavbundsordningen 
  

https://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/tilskud-til-vand-og-klimaprojekter/soerestaurering/
https://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/tilskud-til-vand-og-klimaprojekter/soerestaurering/
mailto:vandprojekter@mst.dk
http://www.lbst.dk/
https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Tilskud/Vaadomraader/Kommunale_vaadomraader/IMK_vejledning_2020.pdf
https://lbst.dk/tilskudsguide/kvaelstof-og-fosforvaadomraader-forundersoegelses-og-etableringsprojekter/
https://lbst.dk/tilskudsguide/lavbundsprojekter/
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Håndtering af fejlmeldinger i Tast selv-service 

Hvis I oplever problemer med Tast selv-service, skal I oprette en fejlmelding. 

Fejlmeldingen skal være fyldestgørende beskrevet med de problemer I oplever og 

gerne med screenshots fra Tast selv-service med den konkrete fejlmeddelelse fra 

systemet. 

 

I Landbrugsstyrelsen har vi ændret en del af vores organisation og arbejder nu 

efter den agile metode. Det betyder, at der bl.a. er oprettet et team, der arbejder 

med følgende ordninger: N- og P-vådområder, lavbundsprojekter, 

minivådområder og N2000 – rydning af tilgroede arealer og forberedelse til 

afgræsning.  

 

Det er dette team, som skriver regler, vejledning, opsætter ansøgningsskemaet og 

skriver sagsbehandlingsinstrukser. Det er også dette team, der løser de fejlmeldin-

ger, som I melder ind. Det skal gerne betyde, at I fremadrettet kommer til at 

opleve en kortere sagsbehandlingstid og bedre løsning af jeres fejlmeldinger. Der 

kan stadig være ventetid, da nogle løsninger på jeres fejlmeldinger kræver, at der 

fx foretages ændringer i opsætningen af ansøgningsskemaet. Dette sker typisk ved 

et såkaldt servicevindue, som der er en fast kalender for. Derfor er det ikke altid, at 

løsningen kan rettes på dag-til-dag basis. 

 

Følg med i driftsstatus på Tast selv-service 

 

Læs mere om det agile set-up i Landbrugsstyrelsen 
 

 

Markblokke efter projektets afslutning 

Lodsejernes frivillige deltagelse er alfa omega for gennemførsel af projekterne. 

Derfor skal vi også have fokus på at forbedre vilkårene for lodsejerne, når de har 

deltaget frivilligt i et vådområde- eller lavbundsprojekt. 

 

Hidtil har det været et problem for lodsejerne, at det har været svært at indtegne 

marker i Fællesskemaet i år 1 efter projektets afslutning, fx når der skal ansøges 

om grundbetaling. Både ortofoto og markblokkene, som afgrænser de 

støtteberettigede arealer, har typisk ikke været opdateret til de faktiske forhold 

efter et projekts afslutning. Det kan være nye arealer med sø-dannelse eller et 

genslynget vandløb. Problemet blev også nævnt på Informationsmødet i januar 

2020. Det er der nu kommet en løsning på. 

 

For nye vådområdeprojekter gældende fra 2019, der som nævnt ikke fremgår af 

ortofoto i IMK, vil Landbrugsstyrelsen oprette én stor markblok til omkring-

liggende ydre, varige grænser. De eksisterende markblokke inden for projektets 

afgrænsning sammenlægges, og der oprettes grundbetalingsfradrag på arealer, 

som ikke er støtteberettiget til grundbetaling. Dermed får lodsejeren bedre 

mulighed for at indtegne sine marker uden at skulle opsplitte markerne efter 

tidligere og ikke aktuelle markblokke (fra før projektets gennemførsel). 

 

Bygninger, veje eller befæstede stier vil som sædvanligt ikke være med i markblok. 

Dette er der ingen ændringer for. 

 

Eksempel på markblokændringer ved vådområdet Tempelkrog Nord syd for 

Issefjorden. Vådområdet blev indviet i 2019: 

 

https://help.lbst.dk/driftstatus/
https://lbst.dk/job/landbrugsstyrelsen-som-arbejdsplads/
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Vådområdet med markblokke 2019 

 

 
 

 

Vådområdet med markblokke 2020 

 

 
 

 
Ved spørgsmål, kontakt Landbrugsstyrelsen via euogerhverv@lbst.dk 
  

mailto:euogerhverv@lbst.dk
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Vandløbsrestaurering 
 

Forklaring til pkt. 14 i afsnit 7.8.1 om ”Generelle tilsagnsbetingelser” i 

Vejledningen om vandløbsrestaurering  

En kommune har spurgt om, hvordan den generelle tilsagnsbetingelse i pkt. 14 

om, at kommunen skal sørge for at projektet ikke ændres væsentligt, skal forstås.    

 

Hermed forklaring: 

”Med tilsagnsbetingelse pkt. 14 om ”At sørge for, at projektet ikke ændres 

væsentligt, ophører eller flyttes uden for projektområdet, i 5 år fra datoen for 

udbetaling.” skal det sikres, at formålet med de gennemførte vandløbsprojekter, i 

en 5 årig periode, er opretholdt og opfylder formålet om at forbedre og genoprette 

de fysiske forhold i vandløb og sikre det fastlagte miljømål for vandområdet.  

 

Vandløb er dynamiske og ændrer sig naturligt gennem året og fra år til år. Disse 

naturlige ændringer af vandløbsforløbet er en af forudsætningerne for at sikre det 

fastsatte miljømål for vandområdet, og vil derfor være ændringer, der er i 

overensstemmelse med tilsagnsbetingelse pkt. 14. Betingelsen i pkt. 14 skal sikre, 

at der ikke sker menneskeskabte fysiske ændringer i vandløbet, der er i modstrid 

med formålet med vandløbsprojektet. Det bemærkes i øvrigt, at vandløbs tilstand 

og fysiske forhold generelt set er omfattet af beskyttelsen i sektorlovgivningen i 

øvrigt fx vandløbsloven, naturbeskyttelsesloven og bekendtgørelse om miljømål.” 

 

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

vandprojekter@mst.dk 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Vandprojektgruppen, Tilskud, Miljøstyrelsen 

www.vandprojekter.dk 

 

 

 

 

mailto:vandprojekter@mst.dk
http://www.vandprojekter.dk/

