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Sørestaurering 
 

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

Som noget nyt, skal ansøgninger om tilskud til sørestaurering fremover indsendes 

digitalt. Der er åbent for at indsende de digitale ansøgninger fra d. 3. maj – 2. juli. 

Igangværende tilsagn færdigbehandles uden om den digitale selvbetjening. 

 

 

National vandløbsordning 

Ansøgningsrunden er åben indtil 1. juni 

I en nyhed af 15. april 2021 om tilskudsordningen, har vi ved en fejl skrevet, at 

ansøgningsrunden lukker den 1. juli 2021. Som det fremgår af vores hjemmeside og 

tidligere udsendte nyhedsbreve af 15. februar og 20. april 2021 samt oplyst på 

webinar den 11. marts 2021, er ansøgningsrunden åben indtil 1. juni 2021.  

 

Dette betyder, at der kan gives tilsagn således, at projekter kan påbegyndes i år, 

samtidig med, at der er mulighed for en eventuel anden ansøgningsrunde, hvis der 

er ledige midler efter denne ansøgningsrunde. 

Webinar om tilskudsordningen afholdt d. 27. april 

Den 27. april afholdte Miljøstyrelsen et webinar om nationalt tilskud til 

vandløbsrestaurering. Power point fra oplæg kan findes på vores hjemmeside via 

dette link. Power point kan findes under "informationsmødet" i øverste højre 

hjørne. 

 

Spørgsmål og svar stillet af deltagere før og under oplæg, samt spørgsmål og svar 

stillet under webinar afholdt den 11. marts, vil ligeledes kunne ses på hjemmesiden 

snarest muligt. 

Skema til anmodning om udbetaling  

Når kommunen anmoder om udbetaling af tilskud for tilsagn givet i 2020, skal der 

udfyldes et udbetalingsskema. Skemaet indeholder alt der skal besvares og 

dokumenteres for at anmode om udbetaling, og omfatter dermed regnskabet. 

 

Skemaet (Excel) består af 5 faner: 

 
- Udbetalingsanmodning 

- Bilagsoversigt 

- Forundersøgelse 

- Realisering 

- Tro og love 

https://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/tilskud-til-vand-og-klimaprojekter/vandloebsrestaurering-national-ordning/
https://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/tilskud-til-vand-og-klimaprojekter/vandloebsrestaurering-national-ordning/
https://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/tilskud-til-vand-og-klimaprojekter/vandloebsrestaurering-national-ordning/
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Udbetalingsfanen omfatter bl.a. spørgsmål om projektets stamdata. Du skal kun 

udfylde svar i de hvide celler (de farvede celler kopieres automatisk, når der 

udfyldes besvarelser i fanen ”bilagsoversigt”). 

 

I bilagsoversigt er det ligeledes kun de farvede celler, der skal udfyldes. Vær 

opmærksom på, at hvis der ikke er søgt om overhead, skal overhead rettes til 0 kr.  

 

Fanerne forundersøgelse og realisering skal kun udfyldes for den fane, som er 

relevant. 

 

I samtlige faner findes der hjælpetekster. Nogle hjælpetekster vil først være synlige, 

når markøren holdes hen over den pågældende celle. 

Præcisering og lempelse vedr. ændring af budgetposter 

I vejledning til National ordning 2020, er der i afsnit om ændring af projekt (med 

underafsnit ”ændring af budget”) givet et eksempel, hvor hver person i ”Intern 

personale” udgør en delbudgetpost.  

Eksemplet er indsat i forbindelse med beskrivelsen om, at omfordeling af op til 15% 

af budgetposten kan ske uden godkendelse (gældende for 2020-tilsagn).  

 

Når Miljøstyrelsen fremadrettet vurderer, om omfordelinger af projektets interne 

budgetposter holdes inden for grænsen af 15% (for 2020-tilsagn), vil det kun være 

på et overordnet niveau, hvor ”budgetposter” defineres som kategorier, der hver 

især kan omfatte flere mindre delposter.  

Eksempelvis kan budgetpost ”intern løn” omfatte lønninger til flere medarbejdere. 

Summen for budgetposten ”intern løn” må ikke afvige mere end 15% fra 

tilsagnsbeløbet. Det betyder, at der ikke er en begrænsning for, hvordan timerne 

fordeles internt mellem personalet.  

 

I skema til udbetalingsanmodning, er de overordnede delpostkategorier allerede 

udfyldt som hjælp til ansøger. Det er dog tilladt at tilføje og udfylde flere rækker 

med delbudgetposter, hvis der er behov for dette. 

Det skal understreges, at det ved udbetalingsanmodning fortsat er påkrævet, at 

ansøger dokumenterer samtlige udgifter afholdt under de forskellige 

delbudgetposter (dvs. f.eks. skal løn for alle projektdeltagere dokumenteres).   

Disse regler gør sig også gældende for ordningen i 2021, hvor grænsen for 

omfordeling af midler uden forudgående godkendelse dog er 10%.  

 

Vådområde- og lavbundsordningerne 

Læs spørgsmål og svar fra informationsmøde for vådområde- og 

lavbundsordningerne 2021 (afholdt 8. marts 2021) 

Du kan se eller gense webinaret og finde vores præsentation på tilskudssiderne for 

vådområde- og lavbundsordningerne på www.lbst.dk/tilskudsguide.  

Under webinaret modtog vi mange spørgsmål, og det var ikke alle, vi nåede at svare 
på.  

Vi har efterfølgende besvaret spørgsmålene, og du kan finde spørgsmål og svar på 
vores hjemmeside hos Landbrugsstyrelsen.  

Læs spørgsmål og svar her 

 

http://10d3nq.videomarketingplatform.co/jump/payload?payload=reJF%2fCld%2f9YZF%2f4POyA%2buqy%2bTWXahO9IvedpGmf7JGJ312RIHBemt5Pw9dQj42OFOxnRMv2bm25YGC4PTZjBVxBI%2fyPI34VMa70dChc41%2fX1t95XgtGizNgTs%2f8Bn6WOlx7Gn9wq3Nm0%2fS80ZJJvr%2fFkUag470KpeSDV8RaYm7U75E2NOGV0t8jU9z4O6bPS&url=http%3a%2f%2fwww%2elbst%2edk%2ftilskudsguide
http://10d3nq.videomarketingplatform.co/jump/payload?payload=reJF%2fCld%2f9YZF%2f4POyA%2buqy%2bTWXahO9IvedpGmf7JGJ312RIHBemt5Pw9dQj42OFOxnRMv2bm25YGC4PTZjBVxBI%2fyPI34VMa70dChc41%2fX1t95XgtGizNgTs%2f8Bn6WOlx7Gn9wq3Nm0%2fS80ZJJvr%2fFkUag470KpeSDV8RaYm7U75E2NOGV0t8jU9z4O6bPS&url=https%3a%2f%2flbst%2edk%2ffileadmin%2fuser%5fupload%2fNaturErhverv%2fFiler%2fTilskud%2fSamlet%5fbesvarelse%5faf%5fspoergsmaal%5ffra%5fInformationsmoede%5fom%5fvaadomraade%5fLBST%5fMST%5f25%2d03%2d2021%2epdf
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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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