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Vandløbsrestaurering  

Sæt kryds i kalenderen 

Tirsdag den 27. april kl. 10-12 afholder Miljøstyrelsen informationsmøde om den 

nationale tilskudsordning til vandløbsrestaurering. Nærmere information om 

tilmelding og dagsorden kommer snarest. 

Offentlig høring af udkast til Miljøvurdering – ordning om nationalt 

tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 

Miljøvurderingen for ordningen om nationalt tilskud til kommunale projekter 

vedrørende vandløbsrestaurering, beskriver de sandsynlige forventede 

indvirkninger på miljøet, som ordningen kan medføre.  

Høringsudkast kan findes her: 

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64894 

Høringsperioden for udkast til Miljøvurdering er 8. marts til 8. april 2021. 

Husk desuden at følgende udkast også fortsat er i høring:  

”Bekendtgørelse om nationalt tilskud til kommunale projekter vedrørende 

vandløbsrestaurering” 

(https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64863) samt ”Vejledning om 

national tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering” 

(https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64866). 

 

Tilskud til erstatningsudgifter 

I ordningen vedrørende tilskud til erstatningsudgifter i forbindelse med 

vandløbsrestaurering, bliver den øvre beløbsgrænse for, hvornår et ansøgt 

erstatningsbeløb anses for omkostningseffektivt (300.000 kr. for VP1 projekter og 

500.000 kr. for VP2 projekter), fjernet. Yderligere må referenceværdien 

fremadrettet ganges med 1,5.  

 

Disse ændringer er vedtaget for at sikre, at der er i store vandløbsrestaurerings-

projekter, som fx genslyngning eller åbning af rørlagte strækninger, er 

tilstrækkelige midler til at dække de omfattende erstatningsudgifter, der ofte er 

forbundet hermed.  

 

Den opdaterede Erstatningsvejledning vil blive offentliggjort inden udgangen af 

marts. 

 

  

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64894
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64863
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64866
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Opkøb af dambrug  
 
Ordning om tilskud til opkøb af dambrug åbnede den 1. marts 2021 

Der kan søges om tilskud til opkøb af dambrug fra 1. marts til 1. maj 2021, se link:  

Opkøb af dambrug  

 

 

Vådområder og lavbundsprojekter  
 

Ansøgningsrunderne er i gang! 

Kvælstof- og fosforvådområdeprojekter: Ansøgningsrunden slutter tirsdag den 6. 

april 2021. Lavbundsprojekter: Ansøgningsrunden slutter tirsdag den 11. maj 2021. 

 

Årets anden (og sidste) ansøgningsrunde er: 

Kvælstof- og fosforvådområdeprojekter: 4. juni – 7. september 2021 

Lavbundsprojekter: 4. juni – 7. september 2021 

 

I er altid meget velkomne til at kontakte os i Landbrugsstyrelsen, hvis I har 

spørgsmål til eksempelvis fastsættelse af de ejendomsmæssige budgetposter og 

Miljøstyrelsen for afklaring af faglige spørgsmål til effekter mv.  

 

Husk ved indsendelse af ansøgning og bilag i etableringsansøgninger 

Husk at tjekke P-afskæringskriteriet, inden ansøgningerne sendes ind. Det kan 

have ændret sig meget siden udarbejdelsen af den tekniske forundersøgelse. 

 

Du finder P-afskæringskriterierne her 

  

Derudover vil der inden påske være vejledningen til de nye fosforvirkemidler være 

tilgængelig på www.vandprojekter.dk. De nye virkemidler er: 

 

 Høst af biomasse (mangler finansieringsmodel) 

 Dybdepløjning 

 P-fældningsbassiner (med eller uden filter)  

 

Det vil være muligt at søge om midler til supplerende forundersøgelser, hvis 

projektet ikke kan realiseres uden yderligere undersøgelser. 

 

Det er vigtigt, når ansøgningen skal sendes i Tast Selv, at I også husker at vedlægge 

relevante bilag. Nedenfor er listet en række af de bilag, der som udgangspunkt skal 

følge med når I søger tilskud til en etableringsansøgning: 

 

 Teknisk forundersøgelse (TFU) med alle tilhørende bilag, se bilagslisten 
som er i TFUen. 

 N-regneark (på excel-form) 

 P-regneark (på excel-form) 

 CO2-regneark (på excel-form) – OBS: for vådområdeprojekter skal der kun 
medsendes en CO2-beregning for projekter, der overlapper helt eller 
delvist med Tekstur2014 kortet. 

 Budgetoverslag 

 Andre relevante bilag 

 Ejendomsmæssig forundersøgelse (EFU) med tilhørende bilag til EFUen, 
fx interviewskemaer m.m. 

 

https://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/tilskud-til-vand-og-klimaprojekter/opkoeb-af-dambrug/
https://mst.dk/media/210804/tabel-for-aktuelle-status-paa-p-04-03-2021.pdf
http://www.vandprojekter.dk/
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I kan også bruge tjekskemaet, som kan findes på Tilskudsguiden eller på 

www.vandprojekter.dk. 

 

Hvis der ikke er mulighed for at indsende alle bilagene i Tast Selv (på grund af for 

store filer), så send jeres bilag pr. mail samme dag, som I har indsendt 

ansøgningen.  

 

I kan også sende en mail med henvisning til filkassen, hvor I har uploadet jeres 

filer. Hvis I sender en mail så send til naturoglandbrugsudvikling@lbst.dk med 

henvisning til det journalnummer, der fremgår af jeres etableringsansøgning. 

 

Gennemgang af ansøgningsskemaet til KVLP  

Landbrugsstyrelsen inviterer til et Skypemøde, hvor ansøgningsskemaet vil blive 

fremvist og gennemgået. Der vil være repræsentanter fra både MST og LBST 

tilstede til at svare på eventuelle spørgsmål. 

Mødet er forbeholdt medarbejdere fra kommuner og Naturstyrelsen. 

 

Tidspunkt:  tirsdag d. 23. marts kl. 9:30 til ca. 11:30 

Tilmelding: send en mail til cada@lbst.dk med navn og besked om at du ønsker at 

tilmelde dig, herefter får du tilsendt et mødeID. 

Filkassen  

Hvis du har behov for at sende store filer til Landbrugsstyrelsen eller 

Miljøstyrelsen, så kan det gøres via filkassen. 

Filkassen er Statens-IT’s alternativ til den velkendte fildelings-tjeneste Dropbox.  

Du kan læse mere om Filkassen på Statens-IT’s hjemmeside 

 

Hvis din institution endnu ikke anvender Filkassen, så udfyld felterne i denne mail 

og send den til Statens IT, som så vender tilbage med en kontrakt: 

filkassen@statens-it.dk 

 

Husk at ændre udløbsdatoen på filen, som default udløber efter en måned – sæt 

den gerne til 1 år. 

 

Se herunder, hvor du ændrer udløbsdatoen på filen: 

 
 

http://www.vandprojekter.dk/
mailto:naturoglandbrugsudvikling@lbst.dk
mailto:cada@lbst.dk
https://statens-it.dk/services/udvikling-af-faelles-services/filkassen/
mailto:filkassen@statens-it.dk?subject=Tilmelding%20til%20Filkassen&Body=Institution%3A%20%0AAdresse%3A%20%0APostnummer%3A%20%0ABy%3A%20%0ACVR-nummer%3A%20%0AEAN-nummer%3A%20%0AKontaktperson%3A%20%0AKontaktpersons%20mailadresse%3A%20%0AKontaktpersons%20telefonnummer%3A%20%0AEvt.%20kommentar%3A%20
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Retningslinjer for vurdering af ”særlige tilfælde” og ”betydelig effekt” i 

vådområde- og lavbundsansøgninger 

Miljøstyrelsen har udarbejdet nogle retningslinjer for vores vurdering af ”særlige 

tilfælde” og ”betydelig effekt” i vådområde- og lavbundsprojektansøgninger.  

 

Retningslinjerne vil snarest blive lagt på Miljøstyrelsens hjemmeside: 

Vandprojekter.dk under henholdsvis ”Nøgledokumenter” for vådområdeprojekter 

og ”Vejledninger mv.” for lavbundsprojekter. 

Ny Tilskudsbekendtgørelse for vådområde- og lavbundsprojekter 

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

lavbundsprojekter er erstattet af ny tilskudsbekendtgørelse på grund af en teknisk 

fejl med et manglende bilag. Bilaget med listen over de særlige Natura 2000-

områder, hvor lavbundsindsatsen kan bidrage til at udvide eller understøtte 

naturtyper eller artslevesteder, var desværre ikke medtaget. Det er der nu rettet op 

på, idet der er udstedt en ny tilskudsbekendtgørelse, Bekendtgørelse nr. 318 af 

04/03/2021 om tilskud til vådområdeprojekter og lavbundsprojekter.   
 

Ansøgninger om kvælstofvådområdeprojekter og fosforvådområdeprojekter, der er 

indsendt i perioden 16. februar – 3. marts 2021, vil blive sagsbehandlet efter den 

nye bekendtgørelse.  
 

Opsamling fra Informationsmødet 8. marts om vådområde- og 

lavbundsordningerne 

Tak til alle jer der deltog i Informationsmødet. Vi håber, I fik nyttig og brugbar 

viden med hjem. I har mulighed for at se, eller gense, webinaret. Webinaret kan 

tilgås på styrelsernes hjemmesider, hvor også alle præsentationer fra mødet kan 

ses.  

Du kan finde det i Landbrugsstyrelsens Tilskudsguiden for henholdsvis 

vådområder  og  lavbundsprojekter. 
 

Alle spørgsmål, som ikke nåede at blive besvaret på mødet, vil blive besvaret 

hurtigst muligt her i Informationsbrevet.  
 

Ny midlertidig procedure for ændringsanmodninger på vådområde- og 

lavbundsprojekter med tilsagn i 2020 og 2021 

Vådområde- og lavbundsordningerne er fra 2020 sat op med en ny digital løsning, 

der har en anden og adskilt it-understøttelse end de foregående års opsætning af 

tilskudsordningerne. Den nye digitale løsning er endnu ikke klar til at håndtere 

ændringsanmodninger. Det betyder, at det i øjeblikket ikke er muligt at indsende 

ændringsanmodninger i Tast-selv for de forundersøgelsesprojekter og 

etableringsprojekter, der har fået tilsagn om tilskud i de to ansøgningsrunder i 

2020. Det er p.t. heller ikke muligt at indsende ændringsanmodninger for projekter 

med tilsagn i 2021.   

 

Indtil det nye it-system er færdigudviklet, kan Landbrugsstyrelsen godkende én 

projektændring manuelt pr. projekt. Det gælder som altid, at ændringer først må 

sættes i gang, når Landbrugsstyrelsen har godkendt dem.  

 

Læs mere i Landbrugsstyrelsens Tilskudsguide om, hvordan I får godkendt 

projektændringer manuelt.  
 
Læs mere om ændringer af 2020 og 2021 tilsagn til vådområdeprojekter her 

https://lbst.dk/tilskudsguide/kvaelstof-og-fosforvaadomraader-forundersoegelses-og-etableringsprojekter/#c85818
https://lbst.dk/tilskudsguide/lavbundsprojekter/#c85819
https://lbst.dk/tilskudsguide/kvaelstof-og-fosforvaadomraader-forundersoegelses-og-etableringsprojekter/#c49275
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Læs mere om ændringer af 2020 og 2021 tilsagn til lavbundsprojekter her 

 

Den midlertidige manuelle procedure berører ikke Miljøstyrelsens sagsbehandling 

og natur- og miljøfaglige vurdering af ændringsanmodninger.    

 

Landbrugsstyrelsen forventer, at den digitale løsning til håndtering af 

ændringsanmodninger for projekter med 2020-tilsagn er klar i Tast-selv medio 

2021, og vil orientere herom i informationsbrevet, når løsningen er klar til brug. 

Landbrugsstyrelsen vil ligeledes informere om, hvornår it-systemet til 

ændringsanmodninger for 2021-projekttilsagn er klar til brug. 
 
 
Multifunktionel jordfordeling 
 

Ansøgningsrunden for fri multifunktionel jordfordeling er åben igen 

Fra 15. marts til 30. april 2021 kan kommuner og Naturstyrelsen igen søge om at få 

gennemført en fri multifunktionel jordfordeling. 

 

Tredje ansøgningsrunde af pilotordningen for multifunktionel jordfordeling åbnede 

d. 15. marts, og er åben for ansøgninger frem til og med 30. april 2021.  

Tredje ansøgningsrunde indeholder midler til jordfordeling af ca. 2.000 ha – det 

samme som de to foregående runder. 

Det er kommuner og Naturstyrelsen, der kan søge samtykke til at få gennemført en 

fri, multifunktionel jordfordeling, som skal være med til at realisere et 

multifunktionelt projekt. Det er et krav, at projektet er lokalt forankret i form af 

overvejende tilslutning til projektet fra lodsejere og andre lokale interessenter. 

 

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  

Ansøg via mail til Landbrugsstyrelsen 

Du skal søge om multifunktionel jordfordeling ved at udfylde det 

ansøgningsskema, som du finder på Tilskudsguiden (se link ovenfor). 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 naturoglandbrugsudvikling@lbst.dk senest 30. april 2021. 

Multifunktionel jordfordeling understøtter flere interesser 

Formålet med ordningen er, at gennemføre en multifunktionel jordfordeling, som 

skal realisere et multifunktionelt projekt. Disse projekter skal sammentænke 

landbrugsproduktion med fx rent vandmiljø, rent drikkevand, 

drivhusgasreduktion, Natura 2000 og bilag IV-arter, klimatilpasning, skovrejsning, 

biodiversitet og natur, økologisk landbrug, friluftsliv, landdistriktsudvikling samt 

arrondering af landbrugsejendomme. 

 
Se en kort video om mulighederne i ordningen her  

https://lbst.dk/tilskudsguide/lavbundsprojekter/#c49938
https://lbst.dk/tilskudsguide/lavbundsprojekter/#c49938
https://lbst.dk/tilskudsguide/multifunktionel-jordfordeling/
mailto:naturoglandbrugsudvikling@lbst.dk
https://lbst.dk/landbrug/arealer-og-ejendomme/jordfordeling/pilotprojekt-multifunktionel-jordfordeling/#c69243
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Den multifunktionelle jordfordelingsordning er en pilotordning og er 100 procent 

nationalt finansieret. 

 

Overordnet skal ordningen tilvejebringe erfaringer med multifunktionelle 

jordfordelinger og udkommet heraf. Disse erfaringer skal tjene som input til en evt. 

senere jordreform i større skala. 

 

Kontakt 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Landbrugsstyrelsen på            
tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til naturoglandbrugsudvikling@lbst.dk 

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugsstyrelsens 

pressetelefon på tlf. 41 89 25 07 

 

 

 

 

 

For yderligere informationer, kan Miljøstyrelsen Tilskud kontaktes, skriv til: 

vandprojekter@mst.dk 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Vandprojektgruppen, Tilskud, Miljøstyrelsen 

www.vandprojekter.dk 

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