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Tilskud 

J.nr. 2022-5450   

Ref. LOPET 

Den 26. januar 2022 

 

Til organisationer, myndigheder m.fl., 

jf. vedlagte oversigt     

   

  

Høring af vejledning om national tilskud til kommunale 
projekter vedrørende vandløbsrestaurering. 
 

Hermed sendes udkast til ”Vejledning om national tilskud til kommunale projekter 

vedrørende vandløbsrestaurering 2022-01” i høring.  

 

Miljøstyrelsen skal venligst anmode om at modtage eventuelle høringssvar senest 

23. februar 2022.  

 

Høringssvar bedes sendt til vandprojekter@mst.dk eller via brev til Tolderlundsvej 

5, 5000 Odense C, med angivelse af sagsnummer: 2022-5450. 

 

De modtagne høringssvar vil blive offentliggjort på Høringsportalen. Læs mere om 

Miljøstyrelsens persondatapolitik her https://mst.dk/service/om-

miljoestyrelsen/miljoestyrelsens-persondatapolitik/hoeringer/. 

 

Det primære formål med tilskud til kommunale projekter vedrørende 

vandløbsrestaurering er at bidrage til genopretning af gydepladser og passager for 

fisk og at forbedre forholdene for flora og fauna i øvrigt for omkostningseffektivt at 

sikre det fastlagte miljømål i konkrete vandområder.   

 

Vejledningen om national tilskud til kommunale projekter vedrørende 

vandløbsrestaurering beskriver formålet med ordningen, hvad der kan søges til, 

hvordan der søges og beskriver betingelserne for at få tilskud.  

 

Vejledningen er et supplement til bekendtgørelse om nationalt tilskud til 

kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering, som ligeledes sendes i 

offentlig høring den 26. januar 2022.  

 

Tilskudsordningen er finansieret med nationale midler og administreres af 

Miljøstyrelsen.  

 

Den nationale vandløbsrestaureringsordning vil lige som i 2021 omfatte alle 11 

restaureringsvirkemidler samt alle tre vandløbstypologier.  

 

Den mest markante ændring i vejledningen siden 2021, er en ændring af 

ordningens prioriteringskriterier. I 2022-01 vil der primært blive prioriteret efter 

billigste projekter, og sekundært efter omkostningseffektivitet. Årsagen er bl.a. et 
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ønske om at de mindre og simple projekter finansieres i den nationale ordning, 

mens større projekter finansieres via den EU-medfinansierede vandløbsordning, 

som forventes at åbne i efteråret 2022. Desuden muliggør ændringen en hurtig 

prioritering mellem ansøgningerne og dermed en hurtigere sagsbehandling.  

 

Ansøgningsrunden forventes at åbne den 18. marts 2022 til den 29. april 2022.  

 

Udkast til vejledning om national tilskud til vandløbsrestaurering er sendt i høring 

hos de parter, der fremgår af vedlagte liste, og vil desuden være i offentlig høring 

på høringsportalen. 

 

Eventuelle spørgsmål til vejledningsudkastet kan rettes til:  

 

 

Lotte Rosenkilde Petersen 

+45 93 59 69 23 

lopet@mst.dk 

 

 

 

 

 


