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Vandløbsrestaurering  
 

Vandløbsrestaurering, ansøgningsrunde 2021-01  

Ansøgningsrunden i 2021-01 vil være 100 % nationalt finansieret og vil omfatte 

alle restaureringstyper. Det forventes at ansøgningsrunden vil være åben for 

ansøgninger den 15. april – 1. juni. Ansøgningsrunden vil fremgå af hjemmesiden 

www.vandprojekter.dk 

 

Fra i år vil ansøgningerne overgå til et digitalt selvbetjeningssystem.  

 

Forud for ansøgningsrunden vil Miljøstyrelsen udgive en ny vejledning samt 

bekendtgørelse. Bekendtgørelse og vejledning forventes sendt i offentlig høring 

ultimo februar.  

 

I forbindelse med den nye ordningen vil der blive afholdt et webinar om 

ordningen. Datoen udmeldes senere.                                      

 

 

Vådområder og lavbundsprojekter  

Invitation:  
Hør om en række nye tiltag for vådområde- og lavbundsordningerne 

På informationsmødet kan du høre om de seneste forbedringer af 

tilskudsordningerne til vådområder og lavbundsprojekter. Mødet afholdes i år som 

et online webinar mandag den 8. marts 2021. 

 

I 2021 er der en række nye muligheder for forundersøgelser og etablering af 

lavbundsprojekter. Der er også kommet en ny beregningsmetode for beregning af 

fosforbalancen, og vi har lanceret nye tjeklister, som kan hjælpe jer til at få 

overblik over nødvendige oplysninger i projektansøgninger, ændringsansøgninger 

og udbetalingsanmodninger. Derfor inviterer vi nu til et informationsmøde om 

ordningerne, hvor I kan høre mere om tilskudsordningerne og få inspiration til 

den gode ansøgning. Informationsmødet afholdes på grund af COVID-19 som et 

online møde (webinar), hvor I kan deltage direkte fra jeres computer, tablet eller 

telefon. 

 

Informationsmødet vil fokusere på nye muligheder og regler, som ansøgere under 

ordningerne skal være opmærksomme på, og det er derfor særligt relevant for jer, 

der arbejder med kvælstofvådområder, fosforvådområder og lavbundsprojekter i 

en kommune eller i Naturstyrelsen.  
 

 

http://www.vandprojekter.dk/
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På informationsmødet vil vi komme ind på: 

 

 De nye projektmuligheder fra 2021 – bl.a. mulighed for flere 
forundersøgelser og lavbundsprojekter med begrænset eller uden N-effekt.  

 Ny fosforberegningsmetode – hvad er forskellen mellem det nye og det 
gamle regneark? 

 Status for hvor langt vi er med kvælstof-, fosfor- og klimaindsatserne. 

 Orientering om de aktuelle udtagningsindsatser for lavbundsjorder, og 
deres forskellige muligheder. 

 Orientering om den nye landbrugsreform (CAP) med relevans for 
vådområde- og lavbundsprojekter. 

 

Du har mulighed for at stille spørgsmål undervejs, som besvares på mødet eller 

efterfølgende opdelt på relevante temaer. Den efterfølgende opsamling udsendes 

via Informationsbrevet fra Vandprojekter.dk. 

Tidspunkt 

Vi afholder webinaret mandag den 8. marts 2021 kl. 9.30 – 12.00. 

Det er gratis at deltage i webinaret, men det er nødvendigt, at du tilmelder dig. 

 

Du tilmelder dig via dette link 

 

Når du tilmelder dig mødet, modtager du en kvitteringsmail med et link, som giver 

dig adgang til information om webinaret. Via linket kan du også indsende 

spørgsmål forud for mødet. Hvis du ikke modtager mailen, kan du tjekke, om 

mailen ligger under ’’reklame’’, ’’uønsket mail’’ eller ’’spam’’ i dit e-mailprogram. 

Sådan deltager du 

Du deltager i webinaret hjemmefra via din egen computer, telefon eller tablet. Det 

kræver ikke noget særligt program at deltage i webinaret, men blot at du har 

adgang til internettet.  

 

Når du tilmelder dig mødet, modtager du en kvitteringsmail med et link, som giver 

dig adgang til information om webinaret. Via linket kan du også indsende 

spørgsmål forud for mødet.  

Dagen før mødet vil du modtage en påmindelsesmail med det samme link.  

15 minutter før mødet går i gang, vil du igen modtage en mail med et link, der giver 

dig adgang til webinaret. Du deltager ved at trykke på linket. Husk at tænde for 

lyden ved at trykke på ’unmute’ knappen, der kommer frem på din skærm. Vær 

opmærksom på, at du først kan høre noget, når webinaret går i gang.  

Kontakt 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Landbrugsstyrelsen på tlf. 

33 95 80 00 eller e-mail: euogerhverv@lbst.dk 
 

Ny tilskudsbekendtgørelse for vådområder og lavbundsprojekter i 2021 

Den nye tilskudsbekendtgørelse for vådområdeprojekter og lavbundsprojekter 

(bekendtgørelse nr. 191 af 08/02/2021 om tilskud til vådområdeprojekter og 

lavbundsprojekter) træder i kraft mandag den 15. februar 2021 og gælder for de 

projekter, som søges og opnår tilsagn om tilskud i ansøgningsrunderne i 2021.  

 

Tilskudsbekendtgørelsen rummer en række forbedringer af projektmulighederne, 

og imødekommer ønsker fra jer om større fleksibilitet, øget adgang til forunder-

søgelser og et væsentligt udvidet potentiale for lavbundsprojekter.  

https://10d3nq.videomarketingplatform.co/informationsmode-vadomrade-og/a8f133dd165bba3f5cc2
mailto:euogerhverv@lbst.dk
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Den væsentligste ændring for kvælstof- og lavbundsforundersøgelser er, at 120 %-

reglen er fjernet. Det er dermed muligt at søge om tilskud til forundersøgelser, selv 

om der i det samme hovedvandopland er givet tilsagn til forundersøgelser til mere 

end 120 % af den samlede forventede kvælstofreduktionseffekt.  

For lavbundsprojekterne er det nu muligt at udføre etableringsprojekter uden - 

eller med begrænset - N-effekt i vandoplande, hvor der stadig er et uindfriet N-

indsatsbehov.  

 

Den tilhørende ordningsvejledning er ligeledes opdateret. Du kan se den nye 

bekendtgørelse og vejledning på Landbrugsstyrelsens Tilskudsguide og på 

Miljøstyrelsens hjemmeside for vandprojekter.  

Ansøgningsrunden for kvælstof- og fosforvådområder åbner nu 

Årets første ansøgningsrunde for kvælstofvådområder og fosforvådområder åbner 

tirsdag den 16. februar 2021.  

 

Ansøgningsrunderne for kvælstof- og fosforvådområder kan i 2021 indsendes i 

perioderne: 

1. ansøgningsrunde: 16. februar – 6. april 2021.  

2. ansøgningsrunde: 4. juni – 7. september 2021. 

 

Ansøgningsrunderne for lavbundsprojekter er: 

1. ansøgningsrunde: 5. marts – 11. maj 2021 

2. ansøgningsrunde: 4. juni – 7. september 2021 

 
 

Ved spørgsmål, kontakt Landbrugsstyrelsen via 

naturoglandbrugsudvikling@lbst.dk 

 

 

Klima-Lavbundsordningen  

Se eller gense informationsmødet om Klima-Lavbundsordningen på 

Miljøstyrelsens hjemmeside 

Den 4. februar afholdte Miljøstyrelsen, som planlagt, et webinar om den nye 

Klima-lavbundsordning, der åbnede for ansøgninger den 1. februar. Du kan søge 

frem til den 15. april. Omkring 330 fremmødte og mere end 160 spørgsmål 

undervejs på mødet vidner om den store interesse, der er for den nye ordning.   

 

Det var vicedirektør Lars Møller, kontorchef Bettina Helle Jensen og flere 

medarbejdere fra Tilskud, der præsenterede tankerne bag og indholdet af den nye 

ordning. Mødedeltagerne blev også introduceret for de praktiske dele af 

ansøgningsprocessen, som omfatter at tegne projektet i MiljøGIS og at udfylde en 

ansøgning i F2 selvbetjeningsløsningen. Irene Wiborg fra SEGES havde det sidste 

oplæg om SEGES's forventninger til det arbejde, der ligger forude. 

 

Optagelserne fra mødet og præsentationerne er nu tilgængelige til "download" 

nederst på vores hjemmeside: https://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/tilskud-til-

vand-og-klimaprojekter/klima-lavbund/ 

  

De rigtig mange gode spørgsmål, vi har modtaget forud og under mødet, bestræber 

vi os på at besvare hurtigst muligt og løbende. Svarene vil ligeledes kunne findes 

på ovennævnte hjemmeside om ordningen. 

 

 

mailto:naturoglandbrugsudvikling@lbst.dk
https://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/tilskud-til-vand-og-klimaprojekter/klima-lavbund/
https://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/tilskud-til-vand-og-klimaprojekter/klima-lavbund/
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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 

mailto:vandprojekter@mst.dk
http://www.vandprojekter.dk/
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