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Formålet med tilskudsordningen 
Som led i realisering af VMP III skal ordningen bidrage til at beskytte og forbedre vandmiljø-
et og naturforholdene ved at reducere kvælstof- og fosforudledning til vandmiljøet og reduce-
re brugen af plantebeskyttelsesmidler. Målet er en reduktion af kvælstofudledningen med 400 
tons/år inden udgangen af 2009 ved genetablering af vådområder.  
 
Vådområdeprojekterne skal som nævnt bidrage til at beskytte og forbedre vandmiljøet og na-
turforholdene og skal ud over at reducere kvælstof- og fosforudledningen og brugen af plante-
beskyttelsesmidler også bidrage til at bevare og fremme den biologiske mangfoldighed. 
 
Vådområder, der bliver etableret under denne ordning, skal varigt henligge som vådområde. 
Dette sikres ved, at der pålægges deklaration om vådområde på arealerne. 
 
Du skal opfylde en række betingelser for at få tilskud: 
 

1. Projektområdet skal på ansøgningstidspunktet ligge inden for SFL-områder. 
Dog kan en mindre del af projektområdet være beliggende uden for, når særlige 
forhold taler for det.  

2. Du skal godtgøre, at projektet vil medføre, at der netto fjernes mindst 100 kg 
kvælstof pr. ha pr. år inden for projektområdet, beregnet som den gennemsnitli-
ge forøgede denitrifikation1 pr. ha inden for projektområdet plus den reduktion 
i kvælstofudvaskningen fra projektområdet, der følger af, at den jordbrugsmæs-
sige anvendelse ændres eller ophører.  

3. Du skal godtgøre, at projektet bidrager til at reducere fosfortilførslen til vand-
miljøet.  

4. Du skal godtgøre, at projektet vil få en positiv effekt på det vilde plante- og dy-
reliv i projektområdet. 

5. Du skal godtgøre, at projektet gennemføres ved etablering af naturlige hydrolo-
giske processer2.  

6. Du skal godtgøre, at projektet ikke medfører en nettoudvaskning af okker fra 
projektområdet. 

 
Tilskud til anlæg af vådområder kan omfatte projekter, hvor et eller flere af kriterierne fra 
punkt 2-5 ikke er opfyldt, når Direktoratet for FødevareErhverv vurderer, at de øvrige kriteri-
er opvejer projektets effekt i forhold hertil. Bemærk dog, at et projekt skal medføre kvælstof-
fjernelse og ikke må have negativ effekt i forhold til fosforudledning. Projektets samlede ef-
fekt på det vilde plante- og dyreliv må heller ikke være negativ. 
 
Eksempler på vådområdeprojekter 
Som eksempler på projekttyper som kan støttes i forbindelse med Vandmiljøplan III kan næv-
nes: 
- etablering af vådområder og søer (ikke vandhuller) 
- ekstensivering og midlertidig oversvømmelse af ådale 
- overrisling af enge med drænvand 
                                                      
1 Bakteriel omdannelse af nitrat (NO3-) til en kvælstofform, hvor slutproduktet er frit kvælstof (N2). 
2 Der menes ved naturlige hydrologiske processer, at vandet løber frit, og at der ikke indgår tekniske 
foranstaltninger som pumper eller lignende. 
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- etablering af sedimentationsdamme3 til brug for tilbageholdelse af fosfor. 
 
Projekterne kan f.eks. indeholde: 
- afskæring af dræn og grøfter 
- etablering af sedimentationsdamme  
- hævning af vandløbsbunden 
- ændring af slusepraksis 
- ændret vedligeholdelse af vandløb 
- genslyngning 
- digebrud 
- standsning af pumper 
 
Prioritering 
Direktoratet har for 2007 fastlagt 2 ansøgningsrunder, så ansøgninger indsendt forud for en 
ansøgningsfrist kan prioriteres indbyrdes. Årets bevilling fordeles i 2 rater til brug for de 2 
ansøgningsrunder. Projekter, beliggende indenfor områder, som i medfør af planlægningslo-
ven er udpeget som potentielt egnede vådområder, bliver prioriteret højest. Direktoratet kan 
vælge at fremrykke brugen af midler fra 2. ansøgningsrunde til 1. ansøgningsrunde, hvis og 
kun hvis de ansøgte projekter er beliggende indenfor disse områder. Større projekter eller pro-
jekter, som skaber sammenhæng mellem eksisterende projekter eller naturområder, vil ligele-
des blive prioriteret højt, og projekter under 10 ha vil normalt ikke komme i betragtning. Prio-
ritering mellem de indkomne ansøgninger foregår i øvrigt ud fra følgende parametre: 
 

⎯ Kvælstoffjernelse pr. ha 
⎯ Pris pr. kg fjernet kvælstof 
⎯ Mængden af tilbageholdt fosfor 
⎯ Projektets naturforbedrende effekt 
⎯ Den modtagende recipients følsomhed 
⎯ Bidrag til opfyldelse af vandrammedirektivet 
⎯ Bidrag til opfyldelse af habitatdirektivet 
⎯ Landskabelige hensyn 
⎯ Bidrag til at løse verserende interessekonflikter, fx mellem landbrug, vandløb og natur 

 
Direktoratet vil i nødvendigt omfang gøre brug af eksterne eksperter ved vurdering af ansøg-
ningerne. 
 
Tilskudsberettigede udgifter 
Tilsagn om tilskud kan gives med op til 100 pct. af de tilskudsberettigede udgifter. De til-
skudsberettigede udgifter kan kun omfatte udgifter, der er nødvendige for at gennemføre pro-
jektet. Tilsagn om tilskud kan dog maksimalt udgøre 15.000 kr. pr. ha inden for projektområ-
det. Direktoratet kan i særlige tilfælde fastsætte et højere tilsagnsbeløb.  
 
Tilsagnsbeløbet fastsættes i tilsagnet om tilskud. 
 
De tilskudsberettigede udgifter kan omfatte: 

                                                      
3 Sedimentationsdamme er lavvande søer, hvor vandet har en stor opholdstid, og hvor faste partikler 
vil bundfældes. 
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• Forundersøgelser. 
• Arkæologiske undersøgelser. 
• Køb af varer og af serviceydelser til brug for projektering og for anlægsarbej-

der, herunder konsulentbistand (max. 600 kr. pr. time) og maskinstationsydel-
ser. 

• Indirekte udgifter ved brug af egne maskiner. Der ydes et tilskud, der svarer til 
de lokale maskinstationers og entreprenørers takster. Beløbene skal godkendes 
af direktoratet. 

• Løn til konsulenter og andet personale, der er beskæftiget med gennemførelsen 
af projektet. Der gives tilskud til den direkte timeløn (inkl. feriepenge og socia-
le tillæg, dvs. max. 350 kr. pr. time). 

• Løn til tilsagnshaver for eget arbejde (max. 175 kr. pr. time). 
• Leje af udstyr, der er direkte relateret til projektet. 
• Rydning af bevoksninger på arealerne. 
• Tinglysning og matrikulær berigtigelse. 
• Projektrapportering. 
• Revision. 

 
Generelt gives der ikke tilskud til udgifter, som er betalt enten inden tilsagnet er underskrevet 
eller inden direktoratet i forbindelse med kvittering for modtagelse af ansøgningen har givet 
tilladelse til at iværksætte projektet, medmindre det er udgifter til forundersøgelser, som er 
nødvendige for at projektansøgningen kan vurderes. 
 
Der er desuden en række tilfælde, hvor udgifter ikke er tilskudsberettigede. Det drejer sig for 
eksempel om udgifter vedrørende projekter, som man er forpligtet til at afholde efter anden 
lovgivning, eller udgifter hvortil der ydes støtte efter anden lovgivning. 
 
Der gives heller ikke tilskud til udgifter, som f.eks. fugletårne, tavler, stier, hegning mv. da 
disse udgifter ikke knytter sig til anlægget, og derfor ikke er nødvendige for etablering af 
vådområdet. 
 
Tilladelser fra offentlige myndigheder 
Direktoratets tilsagn om tilskud er betinget af, at du har fået de nødvendige tilladelser fra an-
dre offentlige myndigheder. Du må således ikke gå i gang med anlægsarbejder, der er omfattet 
af projektet, før alle de nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder foreligger.  
 
Forpligtigelse til information 
I forbindelse med tilsagnet vil der bl.a. blive stillet krav om, at man informere om den offent-
lige medfinansiering af projektet og at offentliggøre oplysninger om projektet i relevante dag-
blade og tidsskrifter. 
 
Tinglysning af servitutter 
Direktoratets tilsagn om tilskud er betinget af, at du tinglyser en servitut om projektarealets 
fremtidige anvendelsesmuligheder og restriktioner samt kontrolmyndighedens adgang til pro-
jektområdet i forbindelse med kontrol. Det er et krav, at servitutten bliver tinglyst på alle 
ejendomme inden for projektområdet, og direktoratet udbetaler først tilskuddet, når der fore-
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ligger dokumentation herfor. Kravene til servitutterne er nærmere beskrevet i §§ 9 og 10 i be-
kendtgørelsen om tilskud til anlæg af vådområder.  
Direktoratet har udarbejdet en standarddeklaration til formålet, som kan rekvireres. 
 
Udbetaling af tilskud 
Direktoratet udbetaler tilskuddet på grundlag af din opgørelse som tilsagnshaver over de be-
talte tilskudsberettigede projektudgifter. Udgifterne skal kunne dokumenteres. Du anmoder 
om at få tilskuddet udbetalt på et særligt skema, som du får ved at henvende dig til direktora-
tet. Det er en betingelse for udbetaling,  

 at de nødvendige tilladelser foreligger  
 at der er tinglyst en servitut på de deltagende ejendomme i projektet jævnfør forrige af-
snit  

 at der foreligger erklæring vedrørende projektomkostningerne fra en statsautoriseret eller 
registreret revisor eller fra Kommunernes Revisionsafdeling. Formular til erklæring fås 
ved henvendelse til direktoratet.  

Udbetaling af tilskud er beskrevet i §§ 17 og 18 i bekendtgørelsen om tilskud til anlæg af 
vådområder. 
 
For at modtage støttebeløb fra direktoratet, skal du have registreret en Nemkonto. Dette skal 
ske gennem dit pengeinstitut. Vær opmærksom på at selvom du har et CVR-nummer, skal du 
også have registreret en Nemkonto. 
 
Ændring  
Der kan være særlige forhold, som medfører, at du ønsker at få ændret tilsagnet. Det kan lade 
sig gøre, men det kræver en ansøgning - og en accept fra direktoratet. Se nærmere i §§ 8, 14 
og 15 i bekendtgørelsen om tilskud til anlæg af vådområder. 
 
Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud 
Vær opmærksom på, at direktoratet i en række tilfælde kan stille krav om, at du skal betale 
tilskud tilbage. Direktoratet kan også bestemme, at du ikke kan få udbetalt dit tilskud i hen-
hold til tilsagnet. Det kan forekomme, hvis du ikke overholder kravene i tilsagnet eller i til-
fælde, hvor du har givet forkerte eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger, som 
har betydning for sagen. For en mere uddybende gennemgang henviser vi til §§ 20-22 i be-
kendtgørelsen om tilskud til anlæg af vådområder. Det er vigtigt at være opmærksom på, at 
udbetalt tilskud skal tilbagebetales, hvis et projekt ikke gennemføres. Det betyder, at afholdte 
udgifter i så fald ikke vil blive dækket. 
 
Tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder 
Du kan søge om tilskud, der kompenserer for indkomsttab og for de restriktioner, som perma-
nent kommer til at hvile på arealerne. Derudover er det muligt at søge om tilskud til pleje.  
 
Tilskuddet til kompensationen for de varige restriktioner gives i form af en 20-årig aftale om 
fastholdelse. Tilskuddets størrelse afhænger af arealernes forhistorie, - varierende fra 300 
kr./ha til 3.500 kr./ha.  
 
Tilskud til pleje gives for en forpligtigelse til afgræsning, afgræsning/slæt eller afpuds-
ning/udtagning. Tilskuddet gives i 5 år og varierer fra 200 kr./ha til 1.400 kr./ha. 
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I forbindelse med ansøgning om tilskud til anlæg af vådområde skal du oplyse, om det forven-
tede behov for tilskud til fastholdelse og pleje af vådområdet. Direktoratet reserverer midler 
til dette. De enkelte lodsejere skal efterfølgende søge om dette tilskud hos Direktoratet for 
FødevareErhverv, der udfærdiger et tilsagn. 
 
Jordfordeling og erstatningsjord 
Jordfordeling har været et aktivt værktøj i forbindelse med gennemførelse af en række natur-
genopretningsprojekter og VMP II-projekter. Hvis det er nødvendigt med en jordfordeling for 
at få gennemført VMPIII-projektet, kan direktoratet hjælpe hermed og med at opkøbe erstat-
ningsjord. Direktoratet har afsat midler hertil. 
 
Lovhjemmel 
Denne støtteordning har hjemmel i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrik-
terne (landdistriktsloven), og bekendtgørelse af 14. juni 2007 om tilskud til anlæg af vådom-
råder og bekendtgørelse af 14. juni 2007 om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder. 
Se i øvrigt bilag om retsgrundlaget. 
 
Ansøgning 
Når du vil ansøge om tilskud til anlæg af vådområde samt fastholdelse og evt. pleje af vådom-
råde, bør du som det første sætte dig ind i bekendtgørelsen om tilskud til anlæg af vådområder 
og bekendtgørelsen om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder. For at kunne udfylde 
ansøgningen fyldestgørende kan du få brug for professionel rådgivning. Det drejer sig specielt 
om spørgsmålene vedr. kriteriekravene (C-spørgsmålene i ansøgningsskemaet). Der kan dog 
være hjælp at hente i de ”kogebøger”, som blev produceret i forbindelse med VMP II. Bøger-
ne kan findes på Internettet på nedenstående link: 

• Vejledning - genopretning af vådområder, VMP II - rammer og lovgivning 
• Vejledning - genopretning af vådområder, VMP II - hydrologi, stofomsætning og op-

måling 
• Vejledning - genopretning af vådområder, VMP II - projektforløb 

De 3 vejledninger kan også findes på følgende side: 
http://www.skovognatur.dk/Udgivelser/Tidligere/1998/
 
I forbindelse med udfyldelse af ansøgningen er der en række oplysninger, som er nødvendige. 
Det gælder bl.a. udpegninger og retslige bindinger. Disse informationer vil ofte kunne findes 
på din kommunes hjemmeside eller evt. på Danmarks Miljøportal med kortinformationer 
http://kort.arealinfo.dk/. 
 
I forbindelse med et projekt skal man være opmærksom på, at der kan være behov for en ræk-
ke tilladelser og dispensation og anden myndighedsbehandling. Det kan eksempelvis dreje sig 
om vandløbsretlige spørgsmål, fredninger, okker eller dispensation i forhold til naturbeskyt-
telsesloven. 
 
Sagsgang 
Efter modtagelse af en ansøgning vurderer direktoratet, om den overholder kriterierne for til-
deling af tilskud. Direktoratet kan have brug for flere oplysninger om projektet. Hvis der i en 
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ansøgningsrunde er ansøgt om flere penge, end direktoratet har afsat, bliver direktoratet nødt 
til at prioritere, og alle ansøgninger kan i så tilfælde ikke imødekommes.  
 
Hvis direktoratet godkender projektet, sender vi et tilsagn med specificerede krav til projek-
tet, herunder krav om tidsfrister og fremtidig drift. Ansøgeren har så 4 uger til at acceptere 
tilsagnet. Fremgår det af ansøgningen, at der er behov for jordfordeling og erstatningsjord, vil 
direktoratet afsætte ressourcer hertil, og det nærmere forløb vil blive aftalt. Samtidig med at 
direktoratet udsender tilsagnet om anlægsmidler, vil vi reservere midler til de nødvendige af-
taler om tilskud til fastholdelse og pleje på basis af oplysningerne i ansøgningen. 
 
I forbindelse med modtagelsen af tilsagnet om tilskud til anlæg af vådområde vil du blive op-
lyst om ansøgningsfristen for tilskud til fastholdelse og pleje af vådområdet. 
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Udfyldelse af ansøgningsskema 
 

A. Oplysning om ansøgeren og projektnavn 
Samtlige rubrikker udfyldes så vidt muligt. Bemærk, at ansøgeren ikke nødvendigvis er lods-
ejer i projektet, men er den ansvarlige for projektets gennemførelse og skal som sådan stå til 
ansvar over for Direktoratet for FødevareErhverv. For projektansøgeren er det vigtigt at gøre 
sig klart, at der kun gives tilskud til projekter, som gennemføres. 
 
Ansøger bedes give et forslag til projektnavn, da det i flere sammenhænge er praktisk f.eks. 
ved henvendelse til direktoratet eller ved omtale af projektet i f.eks. aviser eller andre medier. 
Projektnavnet må gerne indeholde et stednavn, som kan være med til at placere projektet geo-
grafisk. 
 

B. Beskrivelse af projektet, dets formål og projektområdet 
Du skal gøre rede for projektet og dets formål og herunder projektets størrelse i hektar og an-
tallet af lodsejere. Det skal godtgøres, at der har været kontakt til lodsejerne, og at de er in-
formeret om projektet og dets mål. Der skal også godtgøres, at der er en positiv tilkendegivel-
se blandt lodsejerne.  
 
Du skal desuden gøre rede for områdets landbrugsmæssige struktur, arealanvendelse og status. 
Der vil i forbindelse med et tilsagn blive stillet krav om en mere deltaljeret beskrivelse af pro-
jektarealet til brug ved evaluering af projektet. Du skal vedlægge kortbilag, der angiver pro-
jektområdet og dets afgrænsning. For at direktoratet kan vurdere konsekvenserne af projektet, 
skal du desuden vedlægge kortbilag, som viser den forventede situation efter projektets gen-
nemførelse med angivelse af de fysiske grænser for sø, våd eng, tør eng mv. 
 
Det vil desuden blive vægtet positivt, såfremt gennemførelse af projektet vil kunne tilgodese 
andre interesser, som fx friluftsinteresser, og hvis det i øvrigt kan løse lokale interessekonflik-
ter mellem f.eks. landbrug og natur og miljø. 
 

C.1. Beskrivelse af projektområdets placering i forhold til SFL-områder og 
arealer, der i medfør af planlægningsloven er udpeget som potentielt egnede 
vådområder 
Du skal beskrive projektets placering i forhold til særligt følsomme landbrugsområder (SFL-
områder). Derudover skal du beskrive, om arealet ligger inden for de arealer, der i medfør af 
planlægningsloven er udpeget som potentielt egnede vådområder, da projekter på disse arealer 
vil blive prioriteret forud for øvrige projekter. På internetadressen http://kort.arealinfo.dk/.kan 
du finde information om projektarealets beliggenhed i forhold til disse udpegninger. 
 

C.2. Godtgør, at projektet vil medføre en nettofjernelse på mindst 100 kg 
kvælstof pr. ha pr. år inden for projektområdet 
Til beregning af kvælstoffjernelsen, kan du anvende en model fra Danmarks Miljøundersøgel-
ser (DMU) eller tilsvarende beregningsmetode. Modellen fra DMU blev brugt i forbindelse 
med etablering af vådområder under Vandmiljøplan II. 
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Der er udarbejdet et skema til brug for beregning af kvælstoffjernelsen. Dette skema kan du 
finde på nedenstående link. For at kunne foretage beregningen skal du bl.a. bruge en oplys-
ning om nettonedbør. Til det formål har vi lagt et kort fra Danmarks Meteorologiske Institut 
(DMI) tilgængeligt herunder. 
 
”Hjælpeskema til beregning af kvælstoffjernelse” 
 
”DMI nettonedbør”
 
Vejledningen til beregning af kvælstoffjernelsen kan findes direkte på nedenstående link: 
Kortfattet vejledning til beregning af kvælstoffjernelse for VMP II vådområder (pdf)  
http://www.skovognatur.dk/NR/rdonlyres/A7D774D1-9B35-498E-BABC-
D0165B3A7A61/21663/N_beregning.pdf  
 

C.3. Godtgør, at projektet vil bidrage til en reduktion i fosforudledningen 
til vandmiljøet 
Det er en del af VMP III-aftalen, at fosforudledningen til vandmiljøet skal reduceres. VMP 
III-vådområder skal medvirke til dette, og som minimum må projektet ikke medføre en netto-
udvaskning af fosfor. Evnen til at tilbageholde fosfor er meget afhængig af projekttypen, - alt 
efter, om projektet drejer sig om nedlæggelse af pumpelag, overrisling af ådale ved ødelæg-
gelse af dræn og grøfter og forlægning af vandløb eller foranstaltninger, som medfører perio-
disk oversvømmelse.  
 
Som minimum skal de eksisterende forhold beskrives. Beskrivelsen skal omfatte jordbunden, 
den hidtidige dyrkningspraksis og udbringningen af husdyrgødning samt en risikovurdering 
ud fra disse forhold. Der kan derfor være behov for jordprøver, som skal analyseres for jor-
dens fosforfraktioner med hensyn til let tilgængelig (vandopløselig) fosfor, fosfor bundet til 
reducerbart jern samt den totale mængde af fosfor.  
 
Ved analyse af fosfor bundet til jern kan der anbefales ekstraktion ved bicarbonatditionit, 
hvor analysen giver kendskab til både fosfor og jern og deres indbyrdes forhold. Analysere-
sultaterne skal fremlægges tolket og dermed bidrage til en vurdering af sandsynligheden for 
en øget tilbageholdelse af fosfor.  
Vær opmærksom på, at en vandstandshævning på drænede jorder med højt okkerudvasknings-
potentiale, kan medføre frigivelse af fosfor i visse situationer. Til belysning af fosforproble-
matikken henvises der i øvrigt til før omtalte kogebog bind 2 vedrørende hydrologi, stofom-
sætning og opmåling. Der findes dog nyere materiale. 
 

C.4. Godtgør, at projektet vil få en positiv effekt på plante- og dyreliv i pro-
jektområdet  
Du skal dels redegøre for de nuværende naturværdier, og dels skal du beskrive, hvordan du 
forventer, at projektet vil påvirke plante- og dyreliv i såvel positiv som negativ retning, og for 
en eventuel virkning på fisk (se i øvrigt bilag om problemstilling vedrørende permanent sø-
dannelse langs vandløb).  
 
Projektets beliggenhed skal beskrives i forhold til relevante udpegninger i medfør af planlæg-
ningsloven og Natura 2000 (habitat- og fuglebeskyttelsesområder), samt registrering iht. § 3 i 
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naturbeskyttelsesloven. Redegørelsen har betydning for prioriteringen mellem de ansøgte pro-
jekter. Direktoratet lægger vægt på projekter, som vil medvirke til, at der skabes økologisk 
forbindelse mellem eksisterende naturarealer.  
 

C.5. Godtgør, at projektet gennemføres ved etablering af naturlige hydrolo-
giske processer  
I forbindelse med anlæg af projektet, må der ikke installeres pumper eller lignende tekniske 
foranstaltninger for at opfylde kriterierne. Projektet skal gennemføres ved brug af naturlige 
hydrologiske processer, hvor vandet løber af sig selv (tyngdekraften). 
 

C.6. Godtgør, at projektet ikke vil medføre en nettoudvaskning af okker fra 
projektområdet 
Du skal angive, om arealet er klassificeret med hensyn til okker og i så fald i hvilken klasse.  
Information herom kan findes på http://kort.arealinfo.dk/. Indebærer projektet en stigning i 
grundvandstanden, vil det kun sjældent medføre en øget okkerudledning, men derimod fast-
holde eller reducere udledningen. Vil projektet derimod medføre en sænkning af minimums-
grundvandstanden vil man kunne risikere en okkerudledning. Er projektarealet klassificeret 
som okkerpotentielt område (klasserne I, II eller III), skal du en søge om en tilladelse til an-
lægsarbejdet hos kommunen i henhold til okkerloven. 
 

D. Redegør for, hvilke forundersøgelser der er gennemført og for eventuelle 
yderligere behov 
Du skal gøre rede for, hvilke forundersøgelser, der er gennemført. Der er som minimum behov 
for en konsekvensvurdering, hvorved man kan fastlægge omfanget af det påvirkede areal. Det 
vil ofte kræve, at der udføres et nivellement af projektområdet. 
Det er ligeledes nødvendigt, at undersøge beliggenheden af ledninger (el, gas, vand, kloak 
mm.) og du skal finde drænkort frem, så du kan blive bekendt med områdets afvandingstil-
stand. Det kan desuden være nødvendigt at undersøge påvirkningen af disse installationer 
samt evt. påvirkning af veje, master mm. Bemærk, at det er dig som ansøger, der er ansvarlig 
for, at projektgrænsen afsættes korrekt, så arealer uden for projektområdet ikke bliver påvir-
ket, og at ejerne af anlæg mm. som bliver påvirket, er indforstået med projektet. 
 

E. Tilladelser fra offentlige myndigheder 
Du skal i ansøgningen redegøre for forholdet til anden lovgivning, og du skal sandsynliggøre, 
at de nødvendige tilladelser, godkendelser og dispensationer kan opnås. 
  

F. Arkæologiske interesser i området 
Hvis projektet medfører gravearbejde, bør du kontakte det lokale museum for at indhente en 
udtalelse. Museet vil vurdere risikoen for at støde på arkæologiske fund, herunder et skøn 
over evt. udgifter forbundet med en forundersøgelse (4-6 ugers svarfrist). Hvis museet anbefa-
ler en forundersøgelse, kan dette indregnes i projektet. Forundersøgelse ved mindre projekter 
vil dog som regel blive betalt af museet (mindre end 0,5 ha). En forundersøgelse kan medføre 
et krav om udgravning, hvor museet vil afgive et bindende maksimumbeløb på denne udgift. 
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Ved krav om arkæologisk udgravning bør du dog overveje at ændre eller opgive projektet med 
henvisning til de arkæologiske interesser. Har du ikke undersøgt risikoen for at støde på ar-
kæologiske værdier, kan du risikere at skulle afholde en række uforudsete udgifter til udgrav-
ning mm., som direktoratet ikke vil dække. 
 

G. En redegørelse for forventningerne til behovet for erstatningsjord og be-
hovet for en jordfordeling 
Erfaringer fra tidligere gennemførte vådområdeprojekter viser, at der kan være behov for at 
skaffe erstatningsjord til lodsejere, der bliver påvirket af projektet, og der kan være behov for 
at gennemføre jordfordeling. Direktoratet for FødevareErhverv kan rekvireres til at opkøbe 
jord og gennemføre jordfordeling, som led i gennemførelsen af projektet. Du skal derfor i for-
bindelse med ansøgningen redegøre for behovet for erstatningsjord og omfanget af en eventu-
el jordfordeling, men også for hvor store chancerne er for projektrealisering. Det kan blive 
nødvendigt at opgive et projekt, hvis der ikke kan findes en løsning i en jordfordeling.  
 
Fødevareministeriet har en bevilling til opkøb af erstatningsjord og gennemførelse af jordfor-
deling, og omkostninger hertil påhviler derfor ikke ansøger. 
 

H.1. Anlægsomkostninger 
Du skal beskrive de enkelte anlægsudgifter, og hvilke formål de skal opfylde. Til beskrivelsen 
hører også detailprojektering, udbud og tilsyn. I forbindelse med ansøgningen skal du lægge 
et budget for de forventede udgifter, hvilket skal anføres i det anførte skema. Direktoratet kan 
godkende andre udgifter end dem der er nævnt side 6 i denne vejledning (§ 12, stk. 1, i be-
kendtgørelsen), hvis de er væsentlige for gennemførelsen af projektet. Når tilsagnet om til-
skud er givet, vil tilskuddets størrelse ikke kunne øges. 
 

H.2. Tilsagnsramme til fastholdelse og pleje 
I forbindelse med ansøgningen om tilskud til anlæg af vådområde skal der foreligge en opgø-
relse over det forventede behov for tilskud til fastholdelse og pleje på arealerne efter projektet 
er gennemført. Direktoratet vil ud fra opgørelsen reservere en økonomisk ramme til formålet. 
Ansøgning om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområdet skal foretages af den enkelte 
lodsejer og skal indsendes til Direktoratet for FødevareErhverv. Ansøgningsfristen vil fremgå 
af tilsagnet om tilskud til anlæg af vådområde og vil typisk være et par måneder efter tilsag-
net. Tilsagnet om tilskud til fastholdelse og pleje træder i kraft den førstkommende 1. septem-
ber efter projektets færdiggørelse.  
 
Efter projektets gennemførelse skal arealer indenfor projektområdet permanent henligge som 
vådområde og fastholdes som græs- og naturarealer. 
 
Tilskuddet til fastholdelse af vådområdet afhænger af arealernes hidtidige anvendelse. Derfor 
skal du angive en fordeling af arealerne i forhold hertil. Det fremgår af ansøgningsskemaet, at 
arealerne skal fordeles indenfor følgende fire kategorier: 
 

• Arealer med en MVJ-aftale om ændrede afvandingsforhold. 
• Omdriftsarealer/brakarealer. Omfatter dog ikke arealer, der i mindst 5 år har været ud-

lagt som græsarealer. 
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• Varige græsarealer 
• Naturarealer. Her er der tale om arealer, der ikke er omfattet af de foregående tre ka-

tegorier. Der gives dog ikke tilskud til skov. 
 
For en nærmere beskrivelse af de fire kategorier henvises til bekendtgørelse om tilskud til 
fastholdelse og pleje af vådområder (§ 27). For at opnå tilskud til en af de tre første kategori-
er, skal der foreligge fyldestgørende dokumentation for arealanvendelsen. Derudover er det en 
betingelse for tilskud, at dyrkning af den pågældende afgrøde ikke har været i modstrid med 
naturbeskyttelsesloven og museumsloven mv. 
 
Tilskuddet til pleje af vådområdet afhænger af hvilken forpligtelse du vælger. Forpligtelse til 
afgræsning giver 1.400 kr. pr. ha pr. år. Dog 3.350 kr. pr. ha pr. år, for arealer som er udpeget 
som særligt værdifulde og svært tilgængelige. Forpligtelse til afgræsning eller slæt giver 800 
kr. pr. ha pr. år. Forpligtelse til afpudsning og udtagning giver 200 kr. pr. ha pr. år. Du skal 
angive det forventede antal hektar inden for de enkelte forpligtigelser. 
 
Sidste skema udfyldes blot ved at overføre beløbene vedrørende anlæg, fastholdelse og pleje 
fra de foregående skemaer. 
 

I. Tidsplan for projektets gennemførelse. 
Tidsforløbet og tidsforbruget skal angives så godt som muligt, men kan selvfølgelig være me-
get afhængig af behovet for jordkøb og jordfordeling. I forbindelse med fastlæggelse af tids-
forbruget bør der afsættes tid til  

• Forundersøgelser 
• Planlægning, herunder indhentning af de diverse tilladelser fra offentlige myndigheder 

og evt. jordkøb og jordfordeling 
• Detailprojekt, udbud og tilsyn 
• Anlæg 
• Tinglysning af servitutter 

 
Direktoratet vil i tilsagnet fastsætte en dato for, hvornår projektet seneste skal være afsluttet.  
 

12 
 



JUNI 2007 
  

 

Bilag 
Problemstilling vedrørende permanent sødannelse langs vandløb 
I forbindelse med projekter, hvor der opstår permanent sødannelse langs vandløb, kan der op-
stå problemer med prædation4 af smolt5 (dvs. rovfisk som f.eks. gedder der vil æde af den ør-
redyngel, som er på vej nedstrøms). 
Danmarks Fiskeriundersøgelser (DFU) er i forbindelse med gennemførelse af VMPII-
projekter kommet med en række anbefalinger om, hvorledes man kan foregribe nogle af disse 
problemer. Det anbefales, at man ved projekter, hvor der opstår permanent sødannelse langs 
vandløb, tager højde for disse anbefalinger: 
 

1. Undgå så vidt muligt permanent sødannelse. Det vil sige, at vandet efter en evt. over-
svømmelse af engene omkring et vandløb, ”naturligt” trækker væk fra engene som i en 
typisk ådal. 

2. Kan permanent sødannelse ikke undgås, anbefales det, at så lille en del af vandførin-
gen fra vandløbet som muligt ledes gennem søområdet (under hensyntagen til bereg-
ninger af kvælstoffjernelse). Det oprindelige vandløb bør altid bevares, som en direkte 
forbindelsesvej udenom den dannede sø. 

3. Permanent vandindstrømning fra vandløb ind i søområdet bør så vidt muligt undgås. 
4. Hvis det ikke kan undgås, bør vandet fra vandløbet ledes ind i søområdet over så lang 

strækning som muligt, for at opnå lav vandhastighed og vandhøjde i indløbet og der-
ved begrænse antallet af smolt, som bevæger sig ind i søen. Indløbet kunne f.eks. være 
udformet som en levee6, der kun oversvømmes ved høje vandføringer. Det ideelle er, 
at vandet ”sies” inden det løber ind i søområdet. Dette kan f.eks. ske ved, at der ud-
lægges granris eller faskiner i indløbet, indtil en naturlig vegetation er etableret på le-
veen mellem sø og å. 

5. Hvis det ikke kan undgås, at alt vandet ledes gennem søen, er det vigtigt, at der findes 
en defineret og afgrænset strømrende i søen, som smoltene har mulighed for at følge 
fra ind- til udløb, eksempelvis kan strømrende skabes ved gravning eller anlæg af un-
dervandsleveer. Det er især vigtigt, at strømrenden er klart defineret omkring åens ind- 
og udløb, idet prædationsriskoen er størst her. Endelig bør ind- og udløb være placeret 
så nær hinanden som muligt. 

                                                      
4 Prædation er det forhold, at én art lever af at æde en anden. 
5 Ørredyngel 
6 Et lavt dige 
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Retsgrundlaget 
De væsentligste retsregler for tilskud til anlæg af vådområder og tilskud til fastholdelse og 
pleje af vådområder fremgår af: 
 
Lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (Landdistriktsloven). 
 
Bekendtgørelse af 14. juni 2007 om tilskud til anlæg af vådområder. 
 
Bekendtgørelse af 14. juni 2007 om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder. 
 
Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 af 20. september 2005 om støtte til udvikling af landdi-
strikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (EUFUL).  
 
Kommissionens forordning (EF) nr. 1320/2006 af 5. september 2006 om regler for overgangen 
til den ordning for støtte til udvikling af landdistrikterne, der er indført ved Rådets forordning 
(EF) nr. 1698/2005. 
 
Kommissionens forordning (EF) nr. 1974/2006 af 15. december 2006 om gennemførelsesbe-
stemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne 
fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL). 
 
Kommissionens forordning (EF) nr. 1975/2006 af 7. december 2006 om gennemførelsesbe-
stemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 for så vidt angår kontrol og krydsover-
ensstemmelse i forbindelse med støtteforanstaltninger til udvikling af landdistrikterne. 
 

Adresser og telefonnumre 
Direktoratet for FødevareErhverv  
Miljøkontoret 
Allégade 24 
6270 Tønder  
Tlf.: 33958277 / 33958249 
Hjemmeside: www.dffe.dk
 
Plantedirektoratet  
Skovbrynet 20  
2800 Kgs. Lyngby  
Tlf.: 4526 3600 
Hjemmeside: www.pdir.dk
 
Dansk Landbrugsrådgivning  
Landscentret, Økologi  
Udkærsvej 15  
Skejby 
8200 Århus N  
Tlf.: 8740 5000 
Hjemmeside: www.landscentret.dk
 
Dansk Landbrugsrådgivning kan eventuelt henvise til nærmeste rådgiver. 
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