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Helhedsprojekter 
 
Forlængelse af ansøgningsrunden 

For at sikre mulighed for at kommunerne kan afholde møder med lodsejere og 

øvrige interessenter, som led i ansøgning til helhedsprojekter, forlænges 

ansøgningsrunden for helhedsprojekter yderligere. Den ny ansøgningsfrist er d. 1. 

juli kl.23.59. 

 
 
Vådområde- og lavbundsordningerne 
  
Tilbud om deltagelse i opstartsmøder 

Jordfordeling & Landbrugslov, Landbrugsstyrelsens Tønder-kontor, kan i 2020 

tilbyde projektansøgerne (kommuner og VOSer) efter aftale, at deltage i f.eks. 

orienteringsmøder eller indledende lodsejermøder i forundersøgelsesfasen for 

vådområde- og lavbundsprojekter. Formålet kunne være formidling af 

ordningernes jordfordelingsværktøjer, og dermed øge fremdriften for projekter. 

Denne form for assistance vil desuden bidrage til at skabe tættere relationer i 

forhold til kommuner og lodsejere.  Henvendelse kan rettes til teamleder Hans 

Fink hafi@lbst.dk 

 

Tilbuddet om deltagelse i opstartsmøder mv. sker som opfølgning på jeres ønsker 

herom fra Informationsmøderne i januar, og som opfølgning på det sidste møde i 

den Nationale Styregruppe for de kollektive kvælstofvirkemidler, hvor det også 

blev drøftet. 

 

Vi håber, I vil benytte jer af muligheden.  
 
 
Telefoniske høringer på Lavbundsprojekter og kommunale 
vådområder 

Landbrugsstyrelsen indfører nu mere systematisk brug af telefonisk høring for at 

gøre sagsbehandlingstiden kortere. Telefoniske høringer frem for skriftlige 

høringer, sparer jer tid og I får hurtigere svar på jeres sag, så I kan komme videre 

med jeres arbejde. 

Telefoniske høringer vil vi gennemføre i sager, hvor vi mangler svar på simple 

spørgsmål eller har brug for enkelte oplysninger. Alt efter typen af spørgsmål 

forventer vi ved fælles indsats at nedbringe høringsperioden fra 14 dage til 1-5 

dage.  

 

På projektstøtteområdet er kommuner og Naturstyrelsen med i en pilottest på 

ordningerne lavbundsprojekter og kommunale vådområder, der er i tast-selv. 
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Pilottest betyder, at vi tester konceptet og indhenter erfaringer inden konceptet 

bliver fuldt implementeret og IT understøttet. 

 

Hvad betyder telefonisk høring for dig som kommunens eller Naturstyrelsens 

kontaktperson: 
 

 Du modtager et telefonopkald af den sagsbehandler, der sidder med din 

sag 

 Du får en mere personlig kundeservice. Den personlige samtale giver os i 
fællesskab en bedre mulighed for at afklarer tvivlsspørgsmål 
 

 Du modtager efterfølgende et kort notat af samtalen, hvori det fremgår 
hvad du og sagsbehandleren har aftalt. 
 

 Sagsbehandleren fortæller dig, hvordan du konkret skal svare på høringen, 
herunder om eventuelle manglende oplysninger skal sendes på en mail   
 

 Du bestræber dig på at indsende eventuelt manglende oplysninger kort 
efter samtalen 
 

Vi håber, du vil tage godt imod initiativet! 
  
 

Multifunktionel jordfordeling 
 

Overvældende interesse for multifunktionel jordfordeling 

Syv ansøgere har søgt Landbrugsstyrelsen om multifunktionel jordfordeling af ca. 

4.500 hektar i ordningens første ansøgningsrunde. Ønsker du at søge om 

multifunktionel jordfordeling, har du mulighed for at søge i næste 

ansøgningsrunde, som løber fra 15. september til 31. oktober 2020. Find mere 

information om ordningen på https://lbst.dk/tilskudsguide/multifunktionel-

jordfordeling/. 

 

Se hele nyheden her 
 
 
 
 
 

 

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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