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Vandløbsrestaurering  

Ansøgningsrunde på vandløbsrestaurering i 2021                                        
Miljøministeriet forventer, at der i foråret kan åbnes for en udvidet version af den 
nationale vandløbsordning, så der kan søges om tilskud til alle indsatser og 
typologier. Det betyder, at projektperioder for gennemførsel af projekterne vil 
være som på den nationale tilskudsordning til vandløbsrestaurering. Der vil blive 
kommunikeret mere om indhold og ansøgningsperiode mm. snarest muligt. 
  
Den politiske aftale om Den europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF) udløb med 
2020, hvorfor EHFF-tilskudsordningen til vandløbsrestaurering ikke vil blive 
åbnet i år. Programmet for de kommende år afventer politiske forhandlinger om 
Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2021-2027 (EHFAF) i første kvartal af 
2021. 
   
                                     
Klima-Lavbundsordningen  

Klima-Lavbundsordningen åbner for ansøgninger den 1. februar 2021  
Den 4. februar kl. 9:30 –  11:00 gennemfører Miljøstyrelsen et webinar om den nye 
Klima-Lavbundsordning.  

På mødet vil du blive præsenteret for Miljøstyrelsens nye ordning. Det vil for 
eksempel blive gennemgået, hvad der skal til for at gennemføre et Klima-
Lavbundsprojekt, betingelser og prioriteringskriterier. Derudover vil vi gennemgå 
ansøgningsprocessen, herunder indtegning i MiljøGIS, udfyldning af de 
nødvendige skemaer, samt de data som Miljøstyrelsen skal anvende i 
sagsbehandlingen.  

Dagsorden: 

- Velkomst 

- Gennemgang af den nye ordning 

- Hvordan foregår en ansøgning? Teknisk gennemgang af ansøgningsprocessen 

- Svar på spørgsmål 

Webinaret afholdes på zoom og deltagelse er gratis. Du tilmelder dig mødet via 
dette link:   

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=55VW8562LKCJ  

senest den 3. februar 2021.  
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Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til ordningen ved tilmelding eller via 
chatfunktionen under mødet. Spørgsmål besvares på mødet, eller som en del af 
opfølgningen på www.mst.dk/lavbund.   
 
 
Vådområder og lavbundsprojekter  

Informationsmøde for vådområde- og lavbundsordningerne afholdes 
den 8. marts 2021 
Informationsmødet for vådområde- og lavbundsordningerne afholdes i år den 8. 
marts. Informationsmødet gennemføres som et webinar, på grund af corona 
pandemien, der desværre ikke giver mulighed for afholdelse af større møder med 
fysisk fremmøde.  
 
Landbrugsstyrelsen og Miljøstyrelsen har en række nyheder, bl.a. om ny 
beregningsmetode for fosforberegninger og nye muligheder for 
projektgennemførelse, som vi gerne vil orientere jer om. Vi har derfor valgt at 
gennemføre Informationsmødet som et webinar.  
Programmet og tilmelding til Informationsmødet 2021 kommer senere, men 
reservér allerede nu datoen - den 8. marts.  
Informationsmødet forventes gennemført som 2 moduler med en pause imellem.  
 
Informationsmødet er forbeholdt kommunale medarbejdere og medarbejdere i 
Naturstyrelsen, som arbejder med kvælstofvådområder, fosforvådområder og/eller 
lavbundsprojekter.   

Det er nu muligt at importere gis filer i IMK                                        
Se vedhæftede vejledning for hvordan shapefiler kan importeres til IMK.  
Hvis du bruger MAPinfo kan du konvertere til shape med Qgis, som er et gratis 
open source program.   
 
Ved spørgsmål, kontakt Landbrugsstyrelsen via skovognatur@lbst.dk 
 
 
Opkøb af dambrug  

Ordning om tilskud til opkøb af dambrug åbner den 1. marts 2021 
Der kan søges om tilskud til opkøb af dambrug fra 1. marts til 1. maj 2021. 
 
 
 
 
For yderligere informationer, kan Miljøstyrelsen Tilskud kontaktes, skriv til: 
vandprojekter@mst.dk 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Vandprojektgruppen, Tilskud, Miljøstyrelsen 
www.vandprojekter.dk 


