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Vandløbsrestaurering  
 

Ny vejledning til erstatninger i forbindelse med vandløbsrestaurering                                         

Ny vejledning om tilskud til erstatningsudgifter i forbindelse med 

vandløbsrestaurering er nu på hjemmesiden. Du kan finde den her: 

 

https://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/tilskud-til-vand-og-

klimaprojekter/erstatning-i-forbindelse-med-vandloebsrestaurering/ 

 

I den opdaterede vejledning er referenceværdien for ”Mindre restaurering i 

kombination med større restaurering” fjernet, da Miljøstyrelsen har erfaret, at det 

ofte er svært at få dækket erstatningsudgifterne under denne kategori.  

 

Fremadrettet vil erstatninger i forbindelse med et vandløbsprojekt, hvor det er en 

mindre restaurering i kombination med en større restaurering, høre under 

referenceværdien for ”Større restaurering”. 

 

Vandløbsrestaurering – national ordning                                         

Den nationale vandløbsordning vil have en forlænget ansøgningsfrist til og med 

den 15. oktober 2020. Dvs. ansøgningen skal være modtaget i Miljøstyrelsen senest 

kl. 23.59 den 15. oktober. 

 

Miljøstyrelsen opfordrer dog til, at ansøgninger indsendes hurtigst muligt, da vi så 

vidt muligt screener sagerne for fejl og mangler inden ansøgningsfristen udløber. 

 

Tilskudsteamet opfordrer alle kommuner, der må have spørgsmål vedr. tilskud til 

vandløbsrestaurering, til at kontakte os via telefon eller vandprojekter@mst.dk 

 

OBS: EHFF – vandløbsordningen lukker ansøgningsrunden som planlagt den 1. 

oktober 2020. 

 

 

 

Multifunktionel jordfordeling  
 

Nu kan der igen søges om multifunktionel jordfordeling                                         

Kommuner og Naturstyrelsen kan igen søge om multifunktionel jordfordeling. 

Anden ansøgningsrunde er nu åben.  
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Multifunktionel jordfordeling hjælper med at realisere multifunktionelle projekter, 

hvor hensyn til natur, vandmiljø, klima, landbrug og det lokale friluftsliv 

sammentænkes. 

 

I første ansøgningsrunde oplevede Landbrugsstyrelsen stor interesse og havde en 

overansøgning. De to planlagte ansøgningsrunder i 2022 sløjfes derfor, og i stedet 

fremrykkes disse midler til denne og næste ansøgningsrunde. Oprindeligt kunne 

der i denne ansøgningsrunde søges om i alt ca. 1.000 hektar jordfordeling, men 

med den nye fremrykkelse, er puljen nu næsten dobbelt så stor med ca. 1.975 

hektar. 

 

Du skal søge om multifunktionel jordfordeling, ved at udfylde det 

ansøgningsskema, som du finder på Tilskudsguiden. I ansøgningen skal du også 

vedlægge de obligatoriske bilag, som er nævnt i både vejledningen og i 

ansøgningsskemaet.  

 

Du sender ansøgning og bilag til Landbrugsstyrelsen via mail 

til skovognatur@lbst.dk senest 31. oktober 2020. 

 

Læs mere om åbningen af ordningen i denne pressemeddelelse 

 

Du kan læse mere om ordningen for multifunktionel jordfordeling på 

Tilskudsguiden på Landbrugsstyrelsens hjemmeside. Her finder du blandt andet 

en opdateret vejledningen til ordningen, og du kan se - eller gense - et online 

informationsmøde (webinar) om ansøgningsrunden. 

 

Læs om multifunktionel jordfordeling i vores tilskudsguide 

 

 

 

 

 

 

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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