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Vandløbsrestaurering  

OBS – NY ORDNING om tilskud til uforudsete udgifter der opstår 
under anlægsarbejder i forbindelse med gennemførelse af 
vandløbsrestaurering                                        
I perioden fra december 2020 til og med 2021 kan kommuner søge om tilskud til 
uforudsete udgifter, der opstår under anlægsarbejder i forbindelse med 
gennemførelse af vandløbsrestaurering. 
 
Tilskudsordningen har til formål at dække uforudsete udgifter, som eventuelt 
opstår under den fysiske gennemførelse af anlægsarbejder i forbindelse med en 
vandløbsrestaurering. 
 
Der kan alene søges om tilskud til uforudsete udgifter, der opstår under den 
fysiske gennemførelse af en vandløbsrestaurering, og som ikke inden for 
rimeligheden har kunnet forudses i forundersøgelsen eller i projekteringsfasen, og 
som ellers ville medføre en kommunal egenfinansiering. 
 
Det vil som udgangspunkt være uforudsete udgifter, der skyldes jordbundsforhold, 
og som er opstået i forbindelse med indsatser, hvor der graves nye vandløbsforløb 
eller graves okkerrensningsanlæg. 
 
Tilskud til uforudsete udgifter kan søges hele året. 
 
Læs mere om ordningen her: https://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/tilskud-til-
vand-og-klimaprojekter/uforudsete-udgifter/  
 

Ansøgningsrunde 2020-02 
Alle ansøgninger vedrørende tilskud til vandløbsrestaurering fra ansøgningsrunde 
2020-02 er pt. i behandling eller er afgjort.  
 
Hvis kommunen endnu ikke som minimum har modtaget en kvittering på 
ansøgning (for EHFF-ordningen) eller en afgørelse (for den nationale ordning), 
bedes kommunen straks kontakte Fiskeristyrelsen (hvis det drejer sig om EHFF-
ordningen) på tilskud@fiskeristyrelsen.dk eller Miljøstyrelsen (hvis det drejer sig 
om den nationale ordning) på vandprojekter@mst.dk  
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Vådområder og lavbundsprojekter  

Udkast til ny tilskudsbekendtgørelse for vådområder og 
lavbundsprojekter til 2021                                        
Landbrugsstyrelsen har sendt udkast til ny tilskudsbekendtgørelse for 
vådområdeprojekter og lavbundsprojekter i offentlig høring. Der er tale om flere 
justeringer af den gældende tilskudsbekendtgørelse, der bl.a. har til formål at 
forbedre jeres projektmuligheder.  
Justeringerne imødekommer ønsker fra jer om større fleksibilitet, øget adgang til 
forundersøgelser og et væsentligt udvidet potentiale for lavbundsprojekter.  
 
Den tilhørende ordningsvejledning er ligeledes opdateret. Udkast til 
bekendtgørelse og vejledning er i offentlig høring i perioden 8. december 2020 – 
14. januar 2021, og kan læses på Høringsportalen, se: 
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64668.  
 
Parallelt hermed er der udarbejdet en Strategisk Miljøvurderingsrapport (SMV), 
som ligeledes findes på Høringsportalen. Bemærkninger til høringsmaterialet skal 
sendes til Landbrugsstyrelsen senest torsdag den 14. januar 2021 på 
euogerhverv@lbst.dk 
 
Bekendtgørelsesudkastet rummer bl.a. nedenstående forslag: 

Overgang til VP3 og Ophævelse af 120 %-reglen 
Den gældende tilskudsbekendtgørelses bestemmelse om, at der maksimalt kan 
gives tilskud til kvælstofvådområde- og lavbundsforundersøgelser på op til 120 % 
af N-indsatsmålet på hovedvandoplandsniveau (120 %-reglen), foreslås ophævet 
fra 2021. Årsagen er det store resterende N-indsatsbehov i store dele af landet for 
indeværende planperiode, og et forventet stort udskudt indsatsbehov for næste 
vandplanperiode.  
 
Fjernelse af 120%-reglen vil give jer mulighed for at søge om flere 
forundersøgelser, og vil medvirke til at front loade etableringsprojekter til næste 
vandplanperiode. 
Forundersøgelser, der er igangsat i den nuværende vandområdeplanperiode 2016-
2021 (VP2), og som ikke når at få etableringstilsagn i VP2, kan søges realiseret 
som et etableringsprojekt i den kommende vandområdeplanperiode (VP3), 
forudsat at der i VP3 stadig er et uindfriet N-indsatsmål for det delvandopland – 
eller P-indsatsmål for den sø – som projektet afvander til. 

Mulighed for lavbundsprojekter, der kun har klimaeffekt 
Lavbundsordningen er et klimavirkemiddel, som tillige fungerer som et 
kvælstofreducerende virkemiddel, når projekterne gennemføres i oplande, hvor 
der er et uindfriet kvælstofreduktionsbehov på ansøgningstidspunktet, jf. de 
gældende vandområdeplaner.  
 
Bestemmelserne for lavbundsordningen foreslås ændret, så det fra 2021 bliver 
muligt at gennemføre lavbundsprojekter uanset størrelsen af den N-reduktion, 
som projektet bidrager med. Mindstekravet til arealeffektivitet for N-reduktion på 
30 kg N/ha, vil derfor kunne fraviges under forudsætning af, at projektet har en 
tilstrækkelig klimaeffekt.  
 
Ændringsforslaget vil udvide projektmulighederne, idet lavbundsprojekter, der 
hidtil ikke er søgt etableret på grund af en kvælstofreduktionseffekt under krav-
værdien, kan genoptages og søges.  
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Hjemmel til anvendelse af udskudt N-indsats mellem kollektive N-
virkemidler 
Ændringsforslaget giver mulighed for, at der kan anvendes af den udskudte 
indsats (N) mellem de kollektive N-virkemidler, hvis der opstår behov for 
yderligere indsats for fx vådområder/lavbundsprojekter ud over det, der er 
allerede er tildelt ordningen i bekendtgørelsens bilag om udskudt indsats.  
 
Anvendelse forudsætter, at der er uforbrugt udskudt indsats til rådighed fra et eller 
flere af de øvrige N-virkemidler (vådområder, lavbundsprojekter, minivådområder 
og privat skovrejsning), og at de(t) virkemiddel, hvorfra den udskudte indsats 
ønskes taget fra, har afsluttet årets ansøgningsrunder – uden at opbruge den 
tildelte udskudte indsats.  
Den uudnyttede udskudte indsats kan således udnyttes af andre kollektive 
virkemidler. Den udskudte indsats kan anvendes på delvandoplandsniveau.  
  
Den overordnede rammestyring på nationalt niveau fastholdes. Det betyder, at 
fravigelsen ikke må bidrage til, at den samlede reduktion af kvælstofbelastning ved 
gennemførelse af vådområder overstiger summen af den forventede N-effekt i 
bilag 1 (1252,7 ton N) eller summen af forventet N-effekt i bilag 2 (150 ton N) for 
lavbundsordningen. 

Forventede datoer for ansøgningsrunder i 2021   
Tilskudsbekendtgørelsen fastsætter datoer for ansøgningsrunderne i 2021. Der 
gennemføres to ansøgningsrunder for hver ordning, og der kan søges om både 
forundersøgelsesprojekter og etableringsprojekter. Ansøgningsrunderne forventes 
at ligge i perioderne: 
 
N-vådområder og P-vådområder 
1. Ansøgningsrunde forventes 16. februar – 6. april 2021 
2. Ansøgningsrunde forventes 04. juni – 07. september 2021 
 
Lavbund 
1. Ansøgningsrunde forventes 05. marts – 11. maj 2021 
2. Ansøgningsrunde forventes 04. juni – 07. september 2021 

Omfordeling af den udskudte indsats (fleksibilitetspuljen) mellem 
virkemidler 
Der er sket omfordeling af den udskudte indsats (fleksibilitetspuljen), for at 
imødekomme forventede projekter der søges realiseret i 2021.  
 
Dette er sket på baggrund af oplysninger fra E-VOP’erne, og en rundringning 
foretaget af Landbrugsstyrelsen.  
 
Såfremt der er kommentarer til omfordelingen, bedes henvendelser ske til 
Miljøstyrelsen senest den 14. januar 2021 på vandprojekter@mst.dk 
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Opfølgning på spørgsmål og ændringsønsker fra 
informationsmøderne i januar 2020 
 
Igangsætningstilladelse for egen regning og risiko ved 
ændringsansøgninger 
Flere kommuner og Naturstyrelsen har ønsket mulighed for en 
igangsætningstilladelse for egen regning og risiko ved ændringsansøgninger.  
 
Landbrugsstyrelsen har overvejet ønsket, men vurderer samlet set, at en 
imødekommelse heraf er forbundet med for stor risiko for jer som ansøgere.  
 
Årsagen er, at I som projektejere (tilsagnshavere) kan risikere, at I ikke får 
godkendt den ønskede – og igangsatte – projektændring, eller kun en delvis 
godkendelse af projektændringen. I kan derved risikere, at komme i en situation, 
hvor projektet med den igangsatte ændring, ikke længere overholder 
støttebetingelserne i det oprindelige tilsagn, hvorved hele projektet risikerer at 
blive underkendt, og miste tilsagnet, samt at skulle sanktioneres herfor. 
 
Igangsætningstilladelse for egen regning og risiko ved ændringsansøgninger 
medtages derfor ikke i den kommende tilskudsbekendtgørelse for 2021. 

Hæve 50.000 kr. grænsen for to tilbud  
Flere kommuner og Naturstyrelsen har foreslået at hæve grænsen for indhentning 
af 2 tilbud/kontrol af rimelige priser fra 50.000 kr. til et væsentligt højere beløb, fx 
mindst 100.000 kr. Landbrugsstyrelsen har undersøgt muligheden, men må 
konstatere, at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for at gøre dette.  
 
Årsagen, er hensynet til de revisionsmæssige dokumentationskrav, der foreligger, 
hvis grænsen for to tilbud/vurdering af rimelige priser hæves fra 50.000 kr. til et 
væsentligt højere beløb.  
 
Det forudsætter bl.a., at den almindelige prisudvikling i Danmark ligger på niveau 
med den ønskede højere beløbsgrænse. Prisudviklingen fra 2015 til nu, ligger på 
ca. 4-5 % (nettopris indeks), hvilket kun berettiger til en begrænset stigning.  
Det er Landbrugsstyrelsens vurdering, at der ønskes en væsentligt højere 
beløbsgrænse. Grænsen for at indhente to tilbud fastholdes derfor på 50.000 kr. i 
den kommende tilskudsbekendtgørelse for 2021.  
 
Ved spørgsmål, kontakt Landbrugsstyrelsen via skovognatur@lbst.dk 
 
 
 
 
 
 
 
For yderligere informationer, kan Miljøstyrelsen Tilskud kontaktes, skriv til: 
vandprojekter@mst.dk 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Vandprojektgruppen, Tilskud, Miljøstyrelsen 
www.vandprojekter.dk 


