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Vandløbsrestaurering  
 
Bekendtgørelse og vejledning til den udvidede nationale ordning til 

vandløbsrestaurering er nu i høring 

Bekendtgørelsen og vejledningen om nationalt tilskud til kommunale projekter 

vedrørende vandløbsrestaurering er nu i offentlig høring. Bekendtgørelsen 

fastlægger rammerne og kriterierne for den nationale ordning for tilskud til 

kommunale projekter, der vedrører vandløbsrestaurering i 2021. Vejledningen 

beskriver formålet med ordningen, hvad der kan søges til, hvordan der søges og 

beskriver de betingelser, der findes for at få tilskud: 

 

 Høring af ”Bekendtgørelse om nationalt tilskud til kommunale projekter 

vedrørende vandløbsrestaurering” kan findes her: 

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64863, og forløber til og 

med den 25. marts 2021. 

 

 Høring af ”Vejledning om national tilskud til kommunale projekter 

vedrørende vandløbsrestaurering” kan findes her: 

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64866, og forløber til og 

med den 24. marts 2021. 

 

Kom til informationsmøde om den nationale tilskudsordning til 

vandløbsrestaurering 

Hør om udkastet til den nationale tilskudsordning til vandløbsrestaurering. 

 

Du inviteres til informationsmøde om den nye nationale tilskudsordning til 

vandløbsrestaurering, som kan søges i 2021. Du vil få præsenteret den nye 

ordning, som den ser ud i udkast til bekendtgørelse og vejledning og høre, hvordan 

den adskiller sig fra den tidligere ordning. Tilskudsordningen henvender sig til 

kommunerne. 

 

Mødet afholdes som et online webinar torsdag den 11. marts 2021 kl. 10.00-11.00. 

Dagsorden: 

 

 Velkommen 

 Præsentation af ordningen til national vandløbsrestaurering 2021 

 Vandløbsrestaurering ved KL 

 Svar på spørgsmål om tilskud til vandløbsrestaurering 2021 
 

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64863
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64866
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Tilmelding 

Du tilmelder dig via dette link: 

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=58HPZ862L13N 

 

Når du tilmelder dig mødet, modtager du en kvitteringsmail. 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. 

 

Dagen før mødet vil du modtage en mail med et link, som giver dig adgang til 

information om informationsmødet. 15 minutter før mødet går i gang, vil du igen 

modtage en mail med et link, der giver dig adgang til mødet. 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 

mødet går i gang. 

 

 
Vådområde- og lavbundsordningerne  

HUSK at tilmelde dig til Informationsmødet for vådområde- og 

lavbundsordningerne 

På informationsmødet kan du høre om de seneste forbedringer af tilskuds-

ordningerne til vådområder og lavbundsprojekter.  

Mødet afholdes som et online webinar mandag den 8. marts 2021 i tidsrummet 

9.30 – 12.00. 

 

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. Du deltager i webinaret hjemmefra via 

din egen computer, telefon eller tablet.  

Kontakt 

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

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

Sørestaurering  
 

Ansøgningsrunden for sørestaurering åbner 3. maj og lukker 2. juli 
Som noget nyt, skal ansøgninger om tilskud til nye projekter, fremover indsendes 

digitalt. Vi forventer at åbne for de digitale ansøgninger, samtidig med åbningen af 

den kommende ansøgningsrunde d. 3. maj. Igangværende tilsagn færdigbehandles 

uden om den digitale selvbetjening. 
 

 

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

	Vandløbsrestaurering
	Bekendtgørelse og vejledning til den udvidede nationale ordning til vandløbsrestaurering er nu i høring
	Kom til informationsmøde om den nationale tilskudsordning til vandløbsrestaurering
	Dagsorden:
	Tilmelding

	Vådområde- og lavbundsordningerne
	HUSK at tilmelde dig til Informationsmødet for vådområde- og lavbundsordningerne
	Kontakt

	Sørestaurering
	Ansøgningsrunden for sørestaurering åbner 3. maj og lukker 2. juli

