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Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til vådområde- og 

lavbundsprojekter  

(Vådområdeordningen og Lavbundsordningen) 
 

Hermed sender NaturErhvervstyrelsen følgende udkast i høring:  

 Bekendtgørelse om tilskud til vådområde- og lavbundsprojekter 

 

Bemærkninger sendes til euogerhverv@naturerhverv.dk, senest 26. januar 2017, med angivelse af j.nr. 16-8152-

000020.  

 

Eventuelle spørgsmål til det faglige indhold af det fremsendte materiale bedes rettet til:  

 Julie Rose Bang på JUROBA@naturerhverv.dk eller tlf. 61 88 90 85, eller 

 Kenneth Dryden på KEDR@naturerhverv.dk eller tlf. 45 26 36 27.  

 

Høringssvar bliver offentliggjort på Høringsportalen på www.hoeringsportalen.dk efter høringsfristens udløb. 

Høringssvarnotatet bliver offentliggjort på Høringsportalen, efter bekendtgørelsen er offentliggjort i Lovtidende. 

 

Om tilskudsordningerne 

Tilskud efter denne bekendtgørelse gives efter det danske landdistriktsprogram 2014-2020. Med denne 

bekendtgørelse skrives bekendtgørelserne for de to tilskudsordninger - kommunale kvælstof- og 

fosforvådområdeprojekter (Vådområdeordningen) og naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 

(Lavbundsordningen) - sammen i én.  

 

Tilskudssatsen er på 100 pct. 

 

Tilsagn om tilskud kan søges af en kommune eller Naturstyrelsens lokale enheder. 

 

Formålet med Vådområdeordningen er at fremme forbedring af vandmiljøet og naturen ved en reduktion af 

kvælstof- og/eller fosforbelastningen som fastsat i bekendtgørelse om kriterier for vådområde- og 

lavbundsprojekter (tidligere bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende 

kvælstof- og fosforvådområder). Vådområdeordningen bidrager til at opfylde EU’s vandrammedirektiv. 

 

Der kan søges om tilskud til forundersøgelse og til at etablere vådområder til fjernelse af kvælstof og/eller fosfor. 

Derudover vil det være muligt at søge om tilskud til en reservation af økonomiske rammer til jordkøb, 

jordfordeling og fastholdelse af vådområder. 

 

Formålet med Lavbundsordningen, er på samme tid at mindske udledningen af klimagasser, at reducere 

nedbrydningen af jordens kulstofpulje, at reducere tilførslen af kvælstof til vandmiljøet og skabe ny natur ved 
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ekstensivering af landbrugsbedriften. Kriterierne for lavbundsprojekterne fremgår af bekendtgørelse om kriterier 

for vådområde- og lavbundsprojekter (tidligere bekendtgørelse om kriterier m.v. for naturprojekter på kulstofrige 

lavbundsjorder). Lavbundsprojekter kan endvidere bidrage til implementeringen af EU’s vandrammedirektiv.  

 

Afvanding og dyrkning af kulstofrige lavbundsjorder medfører særlig stor udledning af drivhusgasser. Jorden 

tilføres mindre ilt ved ophør af dyrkning og afbrydelse af afvandingen. Jordens kulstofindhold afbrændes derfor 

langsommere, hvormed der udledes færre drivhusgasser.  

 

Begge tilskudsordninger administreres af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) og 

NaturErhvervstyrelsen. Opgaver og ansvar er fordelt således, at SVANA er ansvarlig for vurdering af projekter i 

forhold til kriteriebekendtgørelsen (bekendtgørelse om kriterier for vådområde- og lavbundsprojekter) og for 

prioritering og indstilling af projekter til tilsagn eller afslag. NaturErhvervstyrelsen er ansvarlig for 

tilskudsadministrationen. Kriteriebekendtgørelsen kan ses på Høringsportalen 

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/60235 

 

Midlerne til de fire ansøgningsrunder på de to tilskudsordninger bliver offentliggjort på www.vandprojekter.dk i 
forbindelse med ordningernes åbning.  
 

Der kan gives tilsagn om tilskud til forundersøgelser, investeringer og anlægsarbejde i forbindelse med 

gennemførelse af projekterne. 

 

Om bekendtgørelsen 

I bekendtgørelsen fastlægges ansøgningsrunderne. I 2017 er ansøgningsrunderne for Vådområdeordningen åben i 

perioden 3. marts-3. april 2017 og 15. juni-1. september 2017. Ansøgningsrunderne i 2017 for Lavbundsordningen 

er åben i perioden 31. marts-16. maj 2017 og 17. november 2017-30. januar 2018. 

 

Væsentligste ændringer i forhold til de tidligere to bekendtgørelser (nr. 576 af 02/06/2016 og nr. 1095 af 

10/08/2016) 

Til Vådområdeordningen kan Naturstyrelsens lokale enheder også søge om tilsagn om tilskud. 

 

Fremgangsmåden ved evt. nedsættelse af tilskuddet er nu udformet sådan, at det er den samme metode som på de 

andre tilskudsordninger under landdistriktsprogrammet. 

 

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft 1. marts 2017. 

 

Forholdet til EU-lovgivningen  

Med denne bekendtgørelse fastsætter NaturErhvervstyrelsen de nødvendige betingelser for at administrere de to 

projekttilskudsordninger under det danske landdistriktsprogram for 2014-2020. Det danske 

landdistriktsprogram implementerer bl.a. Landdistriktsforordningen1 (nr. 1305/2013) og er fastlagt under 

inddragelse af erhvervet og på baggrund af politiske beslutninger. Det danske landdistriktsprogram er godkendt 

af EU-Kommissionen.  

 

Mange af de bagvedliggende EU-retlige forpligtelser er bemyndigelsesbestemmelser, der giver medlemslandene 

mulighed for selv at fastsætte egnede processer til administration af tilskudsordningerne i overensstemmelse med 

de EU-retlige forpligtelser og inden for landdistriktsprogrammets rammer.  

 

Bestemmelserne i bekendtgørelsen går ikke videre end minimumskravene i EU-lovgivningen, herunder hvad der 

er nødvendigt for at administrere kravene i EU-lovgivningen.  

 

  

                                           
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 1305/2013 af 17. december 2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den 

Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005. 
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Ikrafttrædelsesdato  

Regeringen har med virkning fra 1. oktober 2015 besluttet, at alle nye love og bekendtgørelser som hovedregel 

skal træde i kraft enten 1. januar eller 1. juli, såfremt de har direkte konsekvenser for erhvervslivet. Alle 

undtagelser fra de to ikrafttrædelsesdatoer skal forelægges Økonomiudvalget.  

 

Bekendtgørelsen er ikke erhvervsrettet, hvorfor den ikke er omfattet af denne regel.  

 

De erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af bekendtgørelsen er vedlagt.  

 

 

Venlig hilsen 

 

EU og Erhverv 

NaturErhvervstyrelsen 

 


