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HØRING 

Udkast til bekendtgørelse om kriterier for vådområde- og 
lavbundsprojekter (ændring i enkelte bestemmelser) 
 

./. Vedlagt følger udkast til bekendtgørelse om kriterier for vådområdeprojekter og 

naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder. De væsentligste ændringer er 

foretaget i de bestemmelser (kriterier), der knytter sig kvælstofreduktion og 

forventet kvælstofreduktionseffekt og de tilhørende bilag. Ændringerne er 

fremhævet med fed skrift. 

 

Baggrunden for ændringerne er, at der ønskes skabt en geografisk fleksibilitet for 

placering af projekterne. Der er 4 kollektive virkemidler, der skal bidrage til 

kvælstofreduktionen – vådområdeprojekter, lavbundsprojekter, skovrejsning og 

minivådområder. I de delvandoplande, hvor vandområdeplanerne 2015-2021 har 

opgjort et indsatsbehov, er der fastlagt et maksimalt omfang for den samlede 

kollektive indsats i delvandoplandet, bestående af en forventet effekt og et 

supplerende indsatsbehov. Det maksimale omfang udgør en bruttomængde og 

dermed en øvre grænse for den kvælstofreduktion, som modsvares af et fagligt 

vurderet kvælstofreduktionsbehov. Det er besluttet, at denne bruttomængde skal 

udgøre en fleksibilitetspulje og udmøntes efter først-til-mølle-princippet.  

 

Dette princip vil i forbindelse med tilskudsforvaltningen vedr. vådområde- og 

lavbundsprojekter blive udmøntet således, at den forventede effekt af virkemidlet 

fremgår af bilag 1 (kvælstofvådområder) henholdsvis bilag 2 (lavbundsprojekter), 

mens bilag 3 indeholder en fleksibilitetspulje, som sammen med den forventede 

effekt udgør den øvre grænse for kvælstofreduktion på delvandoplandsniveau. 

 

Der opereres fortsat med en forventet kvælstofreduktionseffekt på 

hovedvandoplandsniveau. Dette skal understøtte den forberedelses-, 

planlægnings- og styringsproces, der forgår i de kommunale 

vandoplandsstyregrupper i forhold til kvælstofvådområdeindsatsen. Denne proces 

er fortsat vigtig af hensyn til overblik, timing, økonomi, areal- og 

omkostningseffektivitet m.v. Ifølge aftalen fra december 2016 mellem Miljø- og 

Fødevareministeriet og KL skal kommunerne i samarbejde med Naturstyrelsen 

ved gennemførelse af vådområdeprojekter opnå en kvælstofreduktion på 1.170 

tons i perioden 2017-2021. 

 

Fleksibilitetspuljen og først-til-mølle-princippet giver mulighed for at understøtte 

frivillighedsprincippet og udnytte lokale muligheder, hvor lodsejerne gerne vil 
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medvirke til et vådområde- eller lavbundsprojekt, uanset den forventede 

kvælstofreduktion, der er forhåndsfordelt på de enkelte delvandoplande.  

 

I en tilskudsordning er gennemsigtighed et vigtigt princip. Det indebærer bl.a., at 

regler og rammer er kendte på ansøgningstidspunktet. Dette gælder også 

størrelsen af fleksibilitetspuljen. Bilaget vil derfor blive revideret 1-2 gange årligt i 

det omfang et eller flere af de kollektive virkemidler ’trækker på’ 

fleksibilitetspuljen. 

 

Det skal understreges, at den ovenfor beskrevne fleksibilitet på 

delvandoplandsniveau ikke ændrer ved de samlede økonomiske rammer, der er 

afsat til vådområdeprojekter og lavbundsprojekter i perioden indtil 2021 til at 

opnå en kvælstofreduktion på henholdsvis 1.170 tons (aftale med KL) og 150 tons.  

 

I 2012 blev det i den Nationale Styregruppe tilknyttet vådområdeindsatsen aftalt, 

at kommunerne via Vandoplandsstyregrupperne kunne gennemføre 

forundersøgelser af 120 % af det (dengang) fastlagte kvælstofreduktionsmål. 

Baggrunden herfor var, at erfaringsmæssigt ca. 20 % af de gennemførte 

forundersøgelser førte til den konklusion, at et vådområdeprojekt ikke kunne 

gennemføres. Den beskrevne praksis er videreført og der er indsat en ny 

bestemmelse, der giver Miljøstyrelsen hjemmel til at indstille ansøgninger om 

forundersøgelser til afslag, hvis der i hovedvandoplandet er søgt om tilskud til 

mere end 120 % af den forventede kvælstofreduktionseffekt af 

vådområdeprojekter. Den foreslåede bestemmelse skal således sikre en klar 

afslagshjemmel i disse situationer. De ekstra forundersøgelser skal fortsat 

gennemføres inden for den afsatte økonomiske ramme. 

 

Tilskudsordningerne til kvælstofvådområder, fosforvådområder og 

lavbundsprojekter administreres som hidtil af Miljøstyrelsen og 

Landbrugsstyrelsen. Ansvar og opgaver er fordelt således, at Miljøstyrelsen er 

ansvarlig for den faglige vurdering og indstilling af projekter til tilsagn eller afslag, 

og Landbrugsstyrelsen er ansvarlig for legalitetskontrol og tilsagnsgivning samt for 

jordfordeling og køb/salg af projektjord. Der er i 2018 planlagt 2 

ansøgningsrunder for hver af de tre typer af projekter. I kommunerne er arbejdet 

med vådområdeindsatsen organiseret i Vandoplandsstyregrupper, der på 

hovedvandoplandsniveau udarbejder Vandoplandsplaner for vådområdeindsatsen.  

 

Det bemærkes endelig, at et tilskud til et projekt ikke erstatter den 

myndighedsbehandling, som gennemførelsen af et konkret projekt forudsætter. Et 

tilskud til gennemførelse af et projekt betyder, at der reserveres et beløb, som 

kommer til udbetaling, hvis projektet opnår de nødvendige 

myndighedsgodkendelser og – tilladelser og hvis de herefter rent faktisk 

gennemføres. Et tilsagn om tilskud er således ikke en tilladelse til at gennemføre 

projektet. 

 

Høringsmaterialet offentliggøres i Høringsportalen. 

 

Evt. bemærkninger til ændringerne bedes sendt til mst@mst.dk senest 20. 

november 2017.  
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Med venlig hilsen 

 

 

 

Ann Merete Mortensen 

72 54 22 26 

AMM@mst.dk 

 


