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Vandløbsrestaurering 
 

Invitation til informationsmøde om vandløbsrestaurering den 7. 

september 2020, kl. 11-13 – mødet holdes som webinar via Skype. 

Fiskeristyrelsen og Miljøstyrelsen inviterer hermed til informationsmøde om 

vandløbsrestaurering. Dagsorden for mødet er vedhæftet dette informationsbrev. 

 

Vil du deltage i mødet skal du tilmelde dig senest fredag den 4. september kl. 

12.00, ved at sende en mail til Katrine Berzelius Skjærbæk (FST) på 

kabs@fiskeristyrelsen.dk. Du vil derefter få tilsendt et link for at deltage i mødet. 

 

Under de enkelte punkter på dagsordenen, vil det være muligt at stille spørgsmål 

under mødet via ”chat-funktionen”. Du er også velkommen til at sende spørgsmål 

til punkterne inden mødet til Vandprojekter@mst.dk     

 

Tilskud til vandløbsrestaurering har åben ansøgningsrunde  
Ansøgningsrunden for både den nationale vandløbsordning og EHFF – 

vandløbsordningen er åben frem til 1. oktober 2020 kl 23.59. I begge 

tilskudsordninger er der kommet en ny version af vejledningen.  

Information om tilskud til vandløbsrestaurering – national ordning inkl. ny 

vejledning kan findes her: https://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/tilskud-til-

vand-og-klimaprojekter/vandloebsrestaurering-national-ordning/ 

Information om tilskud til EHFF – Vandløbsrestaurering inkl. ny vejledning kan 

findes her: 

https://fiskeristyrelsen.dk/tilskud/tilskudsguide/vandloebsrestaurering/ 

Kommuner, der har spørgsmål til vandløbsrestaureringsordningerne, ansøgning 

om tilskud, samt spørgsmål vedr. konkrete indsatser, opfordres til i god tid inden 

ansøgningsfrist at kontakte Miljøstyrelsen på: vandprojekter@mst.dk.  

 

Informationsniveau ved ansøgning om tilskud til vandløbsrestaurering 

– national ordning.  

Det er muligt at udfylde en ansøgning med projektdeltagere benævnt som fx 

projektleder, projektdeltager 1, projektdeltager 2, åmand, medarbejder 1, 

medarbejder 3 osv. Navne på deltagere er på ansøgningstidspunktet ikke et krav.  

 

I forbindelse med udarbejdelsen af forundersøgelsen kan det desuden i mange 

tilfælde være muligt at redegøre for lodsejerholdninger uden fx at nævne navne og 
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matrikelnumre. Miljøstyrelsen opfordrer til, at der så vidt muligt undgås at oplyse 

om personhenførbare data, med mindre det påkræves.  

 

I forbindelse med ansøgning om tilskud til national vandløbsrestaurering er der 

IKKE behov for indsendelse af shape-filer med projektområde, aktivitetsbeskri-

velse for medarbejdere, skema til oversigt over to tilbud, og der er ligeledes ikke 

krav om indsendelse af to tilbud på udgifter over 50.000 kr. 

  

Informationsniveau i forundersøgelse af lodsejers holdning – EHFF-

ordning. 

På EHFF ordningen opfordres der ligeledes til at forundersøgelser så vidt muligt 

ikke indeholder personhenførbare oplysninger om lodsejer, med mindre det 

påkræves. 

 

Nyt spørgsmål i ansøgningsskemaerne til Vandløbsrestaurering 

I ansøgningsskemaerne til Vandløbsrestaurering 2. runde 2020, er der i dag 

tilføjet et nyt spørgsmål vedr. projektets geografiske overlap med andre 

Vandplansprojekter under pkt. 4 Projektets beliggenhed. Det er meget vigtigt, at 

kommunerne udfylder dette felt korrekt, da der ikke må gives dobbelt EU-tilskud 

til samme vandplansprojektområder.  

 

Opdateret vejledning om tilskud til erstatningsudgifter 

Opdateret vejledning om tilskud til erstatningsudgifter i forbindelse med 

vandløbsrestaurering kommer i september. 

Ændringerne omfatter primært sager vedrørende dambrug, hvor kravene til 

udbetalingsanmodning er blevet præciseret, og der fremadrettet i ansøgningerne 

stilles krav om en skitse af den påtænkte ændring af vandindtag samt to 

sammenlignelige tilbud.  

Yderligere er der kommet flere generelle præciseringer. Bemærk at vejledningen 

har ændret navn.  

 

 

 

Vådområde og lavbundsprojekter 
 

Vedrørende kravet om indsendelse 2 tilbud 
Der skal altid indsendes 2 tilbud med ansøgningen for alle poster over 50.000 kr. 

Det gælder også for fx P-prøver, hvis disse samlet udgør over 50.000 kr.  

Tilbud til detailprojektering og anlægsarbejde behøver du først indsende når disse 

foreligger, men skal dog indsendes inden anlægsarbejdet påbegyndes. 

 

Husk at opdatere E-VOP for alle vådområde- og lavbundsprojekter  

Det gælder både forundersøgelser og etableringer. I den netop lukkede 

lavbundsrunde mangler halvdelen af projekterne i E-VOPPEN.  

 

Så spar en høring og få dem opdateret.  
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Sådan opdaterer du den nye E-VOP 

Fra sommeren 2020 og fremefter, er TeamShare blevet lukket og vandoplands-

planerne (VOP’erne) er flyttet til Filkassen. I Filkassen finder du fremover VOP’en 

for N-vådområder, P-vådområder og Lavbundsprojekter for dit hovedvandopland.  

 

Har du endnu ikke fået tildelt adgang til Filkassen, kan du kontakte din VOS for at 

få tildelt adgang. 

 

 

 

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. 

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 

 

 

 

 

 

https://10d3nq.videomarketingplatform.co/webinar-ansogning-til/5520057d5937b71e2f11/join
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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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