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Herunder kan ansøger finde spørgsmål og 

svar vedrørende den nationale tilskudsord-

ning til vandløbsrestaurering. Dokumentet vil 

løbende blive opdateret efterhånden som vi 

modtager relevante spørgsmål. 

 

Hvordan ved ansøger hvilke indsatstyper, der er 

fastlagt for det konkrete vandområde? 

Ansøger kan slå det konkrete vandområde op i gæl-

dende bekendtgørelse om indsatsprogrammer om 

vandområdedistrikter, bilag 1. Vandområderne identifi-

ceres ved et unikt nummer. Hvis ansøger desuden vil 

se den geografiske placering af vandområdet, kan an-

søger slå det op i MiljøGIS. 

 

Hvilke virkemidler skal være fastlagt i et konkret 

vandområde, for at det er omfattet af den nationale 

tilskudsordning til vandløbsrestaurering? 

Et eller flere af følgende virkemidler: udlægning af groft 

materiale, udlægning af groft materiale og træplantning, 

udskiftning af bundmateriale, hævning af vandløbs-

bund, træplantning, restaurering #1, samt fjernelse af 

fysiske spærringer. Hvis der herudover indgår andre 

virkemidler, vil vandområdet IKKE være omfattet af den 

nationale tilskudsordning. Det er desuden et krav, at 

vandområdet skal være beliggende i typologi 1-vand-

løb. 

 

I et konkret vandområde er der fastlagt fjernelse af 

spærringer, restaurering #1 samt træplantning. 

Vandområdet er typologi 2. Kan der søges om til-

skud via den nationale tilskudsordning? 

Nej, den nationale tilskudsordning til vandløbsrestaure-

ring omfatter kun typologi 1-vandløb. Ved ovenstående 

eksempel skal der søges om tilskud til vandløbsrestau-

rering i den EHFF1-finansierede ordning.  

                                                           
1 Tilskudsordningen er delvist finansieret af EU's Hav-og Fi-

skeri Fond. 

I et konkret vandområde er der fastlagt ”fjernelse af 

spærring” og ”udlægning af groft materiale”. Kan 

der søges om tilskud via den nationale tilskudsord-

ning? 

Ja, hvis vandområdet er et typologi 1-vandløb. 

 

I et konkret vandområde er der fastlagt ”fjernelse af 

spærring”, ”udlægning af groft materiale” samt 

”etablering af sandfang”. Kan der søges om tilskud 

via den nationale tilskudsordning? 

Nej, når et vandområde har fastsat virkemidlet ”etable-

ring af sandfang” kan der uanset vandområdets typo-

logi ikke søges tilskud via den nationale ordning. Der 

kan søges tilskud via den EHFF-finansierede tilskuds-

ordning til vandløbsrestaurering. 

 

I et konkret vandområde i typologi 1 er der fastlagt 

fjernelse af spærringer. På MiljøGIS fremgår det, at 

der er 2 spærringer i samme vandområde. Kan der 

søges om tilskud via den nationale tilskudsord-

ning? 

Ja. 

 

I et konkret vandområde i typologi 1 er der fastlagt 

fjernelse af spærringer, udskiftning af bundmateri-

ale samt genslyngning. Kan der søges om tilskud til 

fjernelse af spærringer og udskiftning af bundmate-

riale via den nationale tilskudsordning og efterføl-

gende søge om tilskud til genslyngning via den al-

mindelige tilskudsordning (EHFF)? 

Nej, der skal som udgangspunkt søges samlet til alle 

vandområdets fastlagte virkemidler i både den natio-

nale vandløbsrestaureringsordning og den oprindelige 

vandløbsrestaureringsordning (EHFF). I dette tilfælde 

skal der derfor søges via den oprindelige tilskudsord-

ning til vandløbsrestaurering (EHFF).  
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http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=vandrammedirektiv2-bek-2019


Miljøstyrelsen / Tolderlundsvej 5 / DK – 5000 Odense C / Tlf.: +45 72 54 40 00 / E-mail: mst@mst.dk   2 

Hvornår skal der senest anmodes om udbetaling af 

tilskudsbeløbet? 

Anmodning af udbetaling af tilskud skal ske rettidigt, 

hvilket vil sige senest tre måneder efter tilsagnsperio-

dens udløb. I tilsagnsbrevet fra Miljøstyrelsen vil til-

sagnsperioden blive fastsat. Fristen for anmodning om 

udbetaling er den samme som i EHFF-vandløbsrestau-

reringsordningen.   

 

Er det muligt at få tilskud til udgifter til kommunens 

egne entreprenørmaskiner, hvis kommunen selv 

udfører projektet? 

Jf. vejledningen gives der ikke tilskud til udgifter til af-

skrivning af kommunens egne maskiner, men der kan 

afregnes løn (og dermed overhead) til eget personale.  

Årsagen til denne begrænsning er armslængdeprincip-

pet / konkurrencelovgivningen.  

 

Det vil dog være muligt at søge om tilskud til udgifter til 

kommunens egne entreprenørmaskiner, hvis anlægs-

opgaven konkurrenceudsættes. 

 

Såfremt en kommune vælger at konkurrenceudsætte 

en anlægsopgave, kan kommunens entreprenørgård 

på lige fod med private aktører deltage i konkurrence-

udsættelsen. Hvis en kommunal entreprenørgård vin-

der et udbud, skal kommunen kunne dokumentere, at 

opgaven er konkurrenceudsat og at entreprenørgården 

har givet tilbud på lige vilkår med de private aktører.  


