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Vådområder og lavbundsprojekter 

Nyt fosforregneark til vådområder og lavbundsprojekter 

Der er nu offentliggjort en nyere version af P-regnearket på vandprojekter.dk og 

dertil en ny tillægs-vejledning. Der er ikke ændret på udseendet af regnearket. 

Derfor er det de samme tal, der skal benyttes, og de kan overføres direkte fra den 

tidligere version (oktober 2018).  

 

Forskellen på de to regneark er, at den nye version indeholder 2 formler til 

beregning af frigivelsen. Mere information findes i tillægs-vejledningen. 

Både regneark og vejledning er tilføjet til nøgledokumenterne i den grønne boks på 

hjemmesiden. 

 

Du kan tilgå siden via linket: 

 

https://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/tilskud-til-vand-og-

klimaprojekter/kvaelstof-og-fosforvaadomraader/for-projektejer/ 

 

 

 

Vandløbsrestaurering 

National tilskud til vandløbsrestaurering – vær opmærksom på udløb 

af tilsagnsperiode 

Vær opmærksom på, hvornår tilsagnsperioden på dit forundersøgelsesprojekt 

udløber. Det er nu ca. 1 år siden de første tilsagn til forundersøgelser blev udsendt. 

De fleste tilsagn til forundersøgelser (under den nationale ordning 2020-01) blev 

udsendt i juni –juli 2020. Projektperioden for forundersøgelser er som standard 

fastsat til 1 år fra tilsagnsdato, hvilket fremgår af tilsagnsbrevet.  

Der kan ikke ske udbetaling af udgifter, der er afholdt uden for tilsagnsperioden. 

Anmodning om udbetaling skal være sendt til Miljøstyrelsen, senest 3 måneder 

efter tilsagnsperiodens afslutning. 

Såfremt kommunen har behov for at søge om forlængelse af tilsagnsperioden, skal 

kommunen udfylde ændringsskema, som kan findes på hjemmesiden om national 

ordning 2020:  

https://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/tilskud-til-vand-og-

klimaprojekter/vandloebsrestaurering-national-ordning/  

Skema indsendes til vandprojekter@mst.dk 
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Generel information vedrørende informationsbrevet 

Fremover udsendes informationer løbende og med et enkelt tema 

Der vil fremover blive udsendt informationer løbende, i takt med at der er nyt at 

berette fra de enkelte ordninger. Det vil sige, at informationsbrevet går væk fra 

månedligt at opsamle og udsende forskellige informationer i en samlet PDF-fil. Det 

nye format vil være ensbetydende med hurtigere videreformidling af vigtige 

informationer.  

 

 

 

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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