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REALISERING 
 
Ansøgning om tilskud til kommunalt  
Vådområdeprojekt Oktober 2013 
 
jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 853 af 30. juni 2010 om kriterier for vurdering af kom-
munale vådområdeprojekter med senere ændringer, og Fødevareministeriets bekendtgørel-
se nr. 951 af 30. juli 2010 om tilskud til kommunale vådområdeprojekter, med senere æn-
dringer. 
 
Ansøgning med bilag sendes elektronisk på e-mail vandprojekter@nst.dk til Miljøministeriet, 
Naturstyrelsen, Naturplanlægning, naturprojekter og skov.  
 
Naturstyrelsen foretager en vurdering af projektets indhold og økonomi og videresender ansøg-
ningen med indstilling om afgørelse til NaturErhvervstyrelsen. 
 
NaturErhvervstyrelsen træffer afgørelse og meddeler dette til ansøger. 
 
Ansøgning kan indsendes løbende i tilskudsperioden. 
 
 
 
A. Oplysninger om den projektansvarlige kommune 
CVR-nr. 
      

Evt. P-nr. 
      

Kommune 
       

Vejnavn og nr. 
      

Postnr. 
      

By 
      

Kontaktperson 
      

Telefonnr. 
       

Mobil nr. 
      

E-mail 
      

Projektnavn 
      

 

 

NaturErhvervstyrelsen   ∙   Nyropsgade 30   ∙   DK–1780 København V   ∙   Tlf. +45 33 95 80 00   ∙   www.naturerhverv.dk   ∙   

mail@naturerhverv.dk 

 

http://www.naturerhverv.dk/
mailto:vandprojekter@nst.dk
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B. Generelle oplysninger om projektet 
Beliggenhedskommune(r) 
      

Hovedvandopland 
      

Delvandopland 
      

Omfattet af vandoplandsplan 
      

Version 
      

Dato 
      

Er området udpeget som lavbundsareal i kommuneplanen (ja/nej)?      
      
Journalnumre for eventuelt forundersøgelsesprojekt: 
NaturErhvervstyrelsens j.nr.       
Naturstyrelsens sags nr.       
 
 

C. Projektdata  
 
Områdets samlede N-reduktion (t N/år)                
 

Arealeffektivitet  for kvælstoffjernelse (kg N/ha/år)        

Angiv projektets omkostningseffektivitet (kr/kg N/år)                                                                       
(Her indregnes tallet fra punkt E.5  og eventuelle tidligere udgifter til gennemførte forundersøgelser med NaturErhvervstyrel-
sens-tilskud og gennemførte supplerende fosforundersøgelser med Naturstyreslses-tilskud) 
 

Projektareal (ha) 
      

Antal ejendomme og antal lodsejere, der omfattes af projek-
tet 
Ejendomme:                                     Lodsejere:       

Antal ha og antal lodsejere, der omfattes af  fastholdelses-
ordning  
Lodsejere:                                         Arealstørrelse:       

Antal ha og antal lodsejere, der indebærer arealerhvervelser 
og/eller jordfordeling 
Lodsejere:                                         Arealstørrelse:       

Antal ha og antal lodsejere, der ikke har tilkendegivet om de 
ønsker fastholdelsesordning eller salg 
Lodsejere:                                         Arealstørrelse:       

Arealbehov for erstatningsjord (ha)                                      

Forventet lodsejertilslutning til projektet: 

Opgjort efter antal lodsejere Positiv                   Afventende               Negativ                    

Opgjort i % projektareal Positiv                         Afventende               Negativ                    



  

NaturErhvervstyrelsen 3 
Medfører projektet en nettoudvaskning af okker fra projektområdet? (ja/nej)                                      Ja    Nej  

Gennemføres projektet ved etablering af naturlige hydrologiske processer (ja/nej)                            Ja    Nej  

Projektets samlede indvirkning 
for offentlighedens adgang 

Øget adgang                      Uændret adgang                   Mindsket adgang                 
 

Projektets forventede samlede effekt på det vilde  
plante- og dyreliv i projektområdet (sæt X) 

Positiv                    Negativ                    
 

Projektets forventede konsekvenser for Natura 2000 
områder (sæt X) 

Ingen                        Positiv                    Negativ                    
 

Projektets forventede konsekvenser for yngle- og raste-
områder for beskyttede arter (Bilag IV-arter) (sæt X) 

Ingen                        Positiv                    Negativ                    
 

Medfører projektet en forøget fosforudledning? (sæt X) Ja                           
Nej                           

 

Hvis ja, vurderes fosforudledningen at få negative konsekvenser for miljøet?  
(sæt X) 

Ja                           
Nej                           

 

Kan hovedparten af arealet anvendes jordbrugsmæssigt,  
herunder til ekstensiv afgræsning 

          Ja       Nej  

Areal der tages ud af omdrift (ha) 
      

Vandløbsstrækning der forbedres (km) 
      

Vandløbsspærringer der fjernes (stk) 
      

 

Indeholder projektet særlige initiativer for friluftslivet ?  
Ja                                     Nej  

Hvis ja: 
1. Ligger projektområdet i nærheden af byområder el-

ler sommerhusområder ? Ja    Nej  
2. Etableres særlige faciliteter for friluftslivet? Hvilke? 

      

 
 
 
 
D. Projektbeskrivelse  
. 
Resume 
Her anføres overordnede hovedprincip og metoder for projektet                                        

Beskrivelse af projektet 
Der redegøres entydigt og fuldstændigt for centrale forhold i projektet. Hvis der ikke er afvigelser i forhold til forundersøgelser-
ne, kan der evt. henvises til specifikke afsnit i disse eller i andre bilag til ansøgningen 
Omfang og effekt 
Det aktuelt ansøgte projektområdes afgrænsning, størrelse, nutidige og fremtidige arealanvendelse (vandstandsforhold m. 0,25 
m interval). Dokumenteres og angives på kortbilag og arealkategori tabeller                   
 
Kvælstoftilbageholdelse (totalt og per hektar) for det aktuelt ansøgte projekt. Der redegøres for valg af beregningsmodel og 
andre beregningsforudsætninger; de enkelte komponenter i den samlede reduktion opgøres og sammenlægges (f.eks. ved at 
regnearket til N-reduktion fra Naturstyrelsens hjemmeside vedlægges). Der vedlægges kort, som viser det direkte opland samt 
jordbundssammensætning, hvis det indgår i beregningerne                                                
 
Forventede konsekvenser af projektet 
Der redegøres for datagrundlag, beregninger, vurderinger og konklusioner for hvert af nedennævnte forhold. Der kan henvises 
til entydig specifik beskrivelse i forundersøgelser mm. for det aktuelt ansøgte projektareal: 
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Fosforudledning                   

               
Okkerudledning  

               
Samlet effekt på det vilde dyre- og planteliv          
      
Natura 2000 områder, som involverer en konkret vurdering af projektets virkning på de specifikke formål, den pågælden-
de Natura 2000 udpegning skal tilgodese. 

               
Specifikke yngle- og rasteområder samt beskyttede arter, der bygger på specifik viden om, hvilke arter der forekommer i 
projektområdet og en konkret vurdering af projektets virkning på disse.  
       

 
Aktiviteter og anlægsopgaver omfattet af nærværende ansøgning 
Her anføres uddybede oplysninger om arbejdernes omfang og karakter eller der angives specifik henvisning til afsnit i forun-
dersøgelse eller andre bilag til ansøgningen 

Afskæring af dræn og grøfter, etablering af overrislingskanaler etc. 
              

Nedbrydning af diger, sløjfning af pumpning etc.  
      

 
Etablering af vandløbs slyngninger, hævning af vandstandsbund etc. 
       
 
Øvrige anlægsopgaver     
      
Evt. afværgeforanstaltninger 
       
Evt. øvrige aktiviteter 
       

Supplerende anlæg for andre formål 
Beskrivelse af evt. supplerende projektelementer med særligt henblik på: 

• Forbedring af landskabelige kvaliteter 
• Forbedring af vandløbets biologiske kvalitet, fjernelse af barrierer for vandrefisk etc. 
• Forbedring af natur- og biotopkvalitet 
• Forbedring af muligheder for friluftslivet (adgangsforhold og/eller faciliteter) 

(Disse formål kan ikke selvstændigt finansieres gennem tilskud fra Vådområdeordningen, men bør beskrives, såfremt de indgår 
i det samlede projekt på baggrund af anden finansiering). 
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E. 1. Budget for kommunens projektomkostninger 

Udgifter kr. i alt 

Undersøgelser herunder arkæologiske undersøgelser       

Køb af varer og serviceydelser, herunder konsulentbistand og entreprenørydelser til 
brug for projektering (punkt E1.1. udfyldes)       

 
Anlægsarbejder, (der vedlægges bilag med udgifter udspecificeret til de projekterede 
del-anlæg) 
 

      

Løn til kommunens personale, der er beskæftiget med projektet (punkt E1.1. udfyl-
des)       

Leje af udstyr med købsmulighed af udstyr, der er direkte relateret til projektet       

Transport af tilsagnshavers eget personale (      km á 2,13 kr. pr km)       

Information og møder, herunder lodsejermøder       

Tinglysning af vådområdedeklaration,       

Andet (udgifts arten skal anføres)              

Udgifter i alt       

 
 
E. 1.1. Specifikation af udgifter i E.1. til konsulentbistand samt løn til Kommunens 
personale 

Konsulentbistand I alt        kr. 
(Antal timer og timesats skal angives) 

Konsulentbistand 1:       
      timer à       kr. I alt kr.       
Konsulentbistand 2:       
       timer à       kr. I alt kr.       
 Konsulentbistand 3:       
       timer à       kr. I alt kr.       
 Konsulentbistand 4:       
       timer à       kr. I alt kr.       
2 Interne lønomkostninger (kun for tilsagnshavers personale - skal kunne 

dokumenteres ved faktura eller tilsvarende dokument på 
udbetalingstidspunktet.  I alt       kr. 

 Lønkategori 1 (projektleder) 
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       timer à       kr. I alt kr.       
 Lønkategori 2 (medarbejdere med særlige kvalifikationer) 
       timer à       kr. I alt kr.       
 Lønkategori 3 (andre medarbejdere) 
       timer à       kr. I alt kr.       
 
 

E. 1.2. Møder og information 

Udgifter kr. i alt 

            

            

Udgifter i alt       

 
 

E. 2. Budget for køb/salg af projektjord 

Udgifter kr. i alt 

Udgifter til jordkøb       

Indtægter ved salg af projektjord       

Udgifter i alt       

 

E. 3. Budget for jordfordeling 

Udgifter kr. i alt 

Jordfordeling (oplys antal lodsejere)              

Udgifter i alt       

 

E. 4. Budget for fastholdelse af vådområder 

Udgifter kr. i alt 

 Antal hektar Kr./ha/år  

Omdriftsareal       3.500       

Varige græsarealer       1.800       

Naturarealer       300       
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Udgifter i alt/år       

Udgifter i alt over 20 år       

 
E. 5. Total  

Samlede omkostninger til realisering af projektet (sum af 
E1, E2, E3 og E4) 

      

  
 
F. Rimelige priser  

Anlægsomkostninger pr. ha (E1c/projektareal)                                              kr./ha 
Er omkostninger til anlæg højere end 25.000 kr./ha            Ja                 nej       
Hvis ja: anføres begrundelse for høje anlægsomkostninger: 
 
 
Andre omkostninger (E5 – E1c//projektareal)                                              kr./ha 
Er andre omkostningerne højere end 118.000 kr./ha            Ja                 nej       
Hvis ja: anføres begrundelse for høje omkostninger: 
      
 
 
 

G. Projektets realiserings- og udbetalingsplan 
Projektets gennemførlighed 
(Her analyseres og vurderes de vigtigste forudsætninger for at projektet kan gennemføres som beskrevet; herunder holdningen 
blandt lodsejerne. Afhængig af projektets karakter kan der også være tekniske løsninger, hvis gennemførlighed vil have afgø-
rende betydning for gennemførligheden.  Eventuelle alternative løsninger  vurderes.) 
       
 
 

Tidsplan for projektets gennemførelse 
(For hver projektfase og større aktivitet angives – evt. i et bilag - et tidsrum for gennemførelse med angivelse af den ansvarlige 
instans/person.) 
      
 

Projektet forventes påbegyndt den        20   og afsluttet senest den       20  .        

Bemærk: tilskudsberettigede udgifter skal være afholdt inden den anførte afslutningsdato. Projektperioden kan forlænges ved 
ansøgning til NaturErhvervstyrelsen inden den anførte afslutningsdato. 
 
 
H. Tilladelser 
  
Det bemærkes, at etablering af vådområder normalt forudsætter en række myndighedstilladelser, og at et tilsagn om tilskud 
ikke erstatter myndighedsbehandlingen af et projekt efter gældende lovgivning, eksempelvis planloven, naturbeskyttelsesloven, 
vandløbsloven, habitatbekendtgørelsen m.v. Det er en betingelse for at få tilskud, at alle nødvendige myndighedstilladelser 
opnås og at alle relevante miljø- og lovkrav opfyldes, jf. nærmere nedenfor under ”Tilskudsbetingelser”. 
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Forudsætter projektets gennemførelse, at der opnås 
tilladelse/godkendelser fra andre myndigheder (fx 
miljøgodkendelser, byggetilladelser)?  

Ja:            Nej:            

Hvis ja, anfør hvilke: 
      
Anfør hvilke godkendelser der mangler, og angiv evt. hvornår de forventes opnået: 
                
 
I. Udbudsregler  
 
Er projektet omfattet af udbudspligt efter EU’s ud-
budsdirektiv eller den danske tilbudslov?  

Ja:            Nej:            

Er projektet del af en større entreprise, som er omfat-
tet af udbudspligt efter EU’s udbudsdirektiv eller den 
danske tilbudslov? 

Ja:            Nej:            

Hvis ja, anfør hvilke udbudsregler, der gælder for projektet, og hvad Kommunen vil gøre for at følge reglerne:  
                
 
 

J. Bilag  
Obligatoriske 

1. Projektafgrænsning for det aktuelt ansøgte projekt (se vejledning – afgrænsningen skal fremgå både af kortudsnit/billedfil 
(jpeg) og som GIS-fil (benyt MapInfo-format eller et filformat som MapInfo direkte kan importere f.eks. ArcGIS-filer) 
 

2. Specificeret budget relateret til foreslåede anlægsarbejder og afværgeforanstaltninger 
 

3. Kvælstofreduktionsberegninger med angivelse af foretagne model- og metodevalg, oplysninger om indgående oplande og 
forudsætninger/oplysninger om jordbundsforhold  
 

4. Øvrige bilag, der henvises til i nærværende ansøgning 

Øvrige bilag 

5. Kopi af forundersøgelser (elektronisk)       

6. Andet       

 
K. Erklæring og underskrift 
Undertegnede ansøger erklærer, at oplysninger, der står i ansøgningen, er i overensstemmelse med de faktiske forhold og 
afgivet uden forbehold. 
Dato    
      

Underskrift 
 
 

 


