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Vådområder og lavbund 
 

Opdatering af tidspunkt for forventet ansøgning om etablering af 

kvælstofvådområdeprojekt skal være angivet i E-VOP’en senest den 24. 

august 2020. 

Miljøstyrelsen og Landbrugsstyrelsen skal i september måned 2020 udarbejde en 

status for den forventede fremtidige søgning af etableringsprojekter til 

tilskudsordningen kvælstofvådområder. 

Vi anmoder derfor alle projektejere om at udfylde kolonnen vedr. forventet 

ansøgning om etablering i E-VOP’erne senest den 24. august 2020. 

 

Hvordan angiver man prognosen i det nye E-VOP skema? 

I sektion A2 (Forundersøgelser) er der i det nye skema indsat en ny kolonne 

”Forventet ansøgning om etablering”. Her kan du vælge hvilken ansøgningsrunde 

du forventer at ansøge om etablering, eller om projektet allerede er blevet ansøgt. 

 

 

 
 

 

 
 
Multifunktionel jordfordeling 
 

Hør mere om ansøgning til multifunktionel jordfordeling 

Mandag den 14. september afholder Landbrugsstyrelsen et webinar for ansøgere til 

ordningen for multifunktionel jordfordeling. Styrelsen fortæller bl.a. om, hvad 

ansøgningen skal indeholde, hvordan forundersøgelserne foregår, og hvad I som 

projektejere er ansvarlige for. 
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Ansøgningsrunden for multifunktionel jordfordeling åbner igen 15. september 

2020 og er åben for ansøgninger indtil 31. oktober 2020. 

 

Før ansøgningsrunden afholder Landbrugsstyrelsen et webinar med fokus på 

ansøgningsprocessen og den efterfølgende proces. Webinaret henvender sig 

primært til medarbejdere i kommuner og Naturstyrelsen, som arbejder med 

(multifunktionelle) projekter, og som overvejer at søge om multifunktionel 

jordfordeling i denne eller kommende runder. 

 

Webinaret vil indeholde:  

 

 Gode råd til udfyldning af ansøgningsskemaet og obligatoriske bilag – 
herunder forudgående lodsejerkontakt 
 

 Information om vurdering af ansøgningerne 
 

 Gennemgang af processen ved ejendomsmæssig forundersøgelse og 
jordfordeling samt samarbejdet mellem projektejer (kommuner og 
Naturstyrelsen) og jordfordelingsplanlægger 

 

Tid og sted 

Webinar finder sted mandag den 14. september 2020 kl. 11.00-12.00 via 

Landbrugsstyrelsens webinarplatform. 

 
I deltager via jeres computer, tablet eller telefon.  

 

Tilmeld dig online-informationsmødet 

Det er gratis at deltage i mødet, men tilmelding er nødvendig:  

 
Tilmeld jer webinaret her 

 
 
 
 

 

 

 

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

vandprojekter@mst.dk 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Vandprojektgruppen, Tilskud, Miljøstyrelsen 

www.vandprojekter.dk 

 

 

 

 

https://10d3nq.videomarketingplatform.co/webinar-ansogning-til/5520057d5937b71e2f11/join
mailto:vandprojekter@mst.dk
http://www.vandprojekter.dk/

