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Til høringsparterne på vedlagt liste 

 Sagsnr.:17-8152-000003 

 Dato: 6. juni 2017 

 ELIFJE 

 

  

  

  

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til projekter om 
etablering af konstruerede minivådområder 
 
Hermed sender Landbrugs- og Fiskeristyrelsen følgende udkast i høring:  

 Bekendtgørelse om tilskud til projekter om etablering af konstruerede minivådområder. 

 

Bemærkninger sendes til euogerhverv@lfst.dk, senest mandag den 26. juni 2017, med angivelse af j.nr. 

17-8152-000003.  

 

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

 Elisabet Fjeldsted på elifje@lfst.dk eller på tlf. 22 60 92 95 

 Rikke Folving Ginzburg på rifogi@lfst.dk eller tlf. 93 59 73 56 

 

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

udløb. Høringssvarnotatet bliver offentliggjort på Høringsportalen, efter bekendtgørelsen er 

offentliggjort i Lovtidende. 

 

Om tilskudsordningen 

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

Bekendtgørelsen indeholder tilskudsordningen: Tilskud til projekter om etablering af konstruerede 

minivådområder. 

 

Etablering af minivådområder under ordningen er ikke produktionsfremmende investeringer i 

tilknytning til gennemførelse af miljø- og klimamål vedrørende landbrug i henhold til artikel 17, litra d, 

i forordning (EU) nr. 1305/2013. 

 

Tilskudssatsen er på 100 pct. af etableringsomkostningerne. 

 

Under ordningen kan der desuden søges om kompensation for tabt indkomst og udgifter i forbindelse 

med vedligeholdelse af minivådområdet i henhold til reglerne om de minimis-støtte. Tilskudssatserne 

herfor afventer kommende finanslovsforhandlinger, hvorfor denne del af bekendtgørelsen herefter vil 

blive sendt i særskilt høring. 

 

Tilsagn om tilskud kan søges af alle med et CVR-nr. eller CPR-nr. 

 

Det primære formål med tilskudsordningen er at forbedre vandmiljøet ved en reduktion af 

kvælstofbelastningen. Som en sekundær effekt reducerer minivådområder også fosfor til vandmiljøet. 
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Minivådområder vurderes at være en omkostningseffektiv og målrettet løsning til at mindske tilførslen 

af næringsstoffer fra drænvandet, før det når de modtagende vandområder. Minivådområdeordningen 

bidrager til implementering af EU’s vandrammedirektiv. 

 

Ordningen administreres af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. 

 

Til ordningen er der til ansøgningsrunden i 2018 afsat 50 mio. kr. 

 

Der kan gives tilsagn om tilskud til investeringer og anlægsarbejde i forbindelse med etablering af et 

minivådområde på arealer, der er udpegede som egnede eller potentielt egnede på Udpegningskortet. 

Kortgrundlaget offentliggøres den 12. juni. 

 

Om bekendtgørelsen 

I bekendtgørelsen fastlægges ansøgningsrunden for ordningen. I 2018 er ansøgningsrunden for 

ordningen åben i perioden 1. februar til 3. april 2018.  

 

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft 1. januar 2018. 

 

Forholdet til EU-lovgivningen  

Med denne bekendtgørelse fastsætter Landbrugs- og Fiskeristyrelsen de nødvendige betingelser for at 

administrere ordningen om tilskud til etablering af konstruerede minivådområder under det danske 

landdistriktsprogram for 2014-2020. Det danske landdistriktsprogram implementerer 

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 

tilskudsordningen 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.  

 

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 forventes at træde i kraft 1. januar 2018. 

 

De erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af bekendtgørelsen er vedlagt.  

 

 

Venlig hilsen 

 

                                                             
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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