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Indledning 

Denne vejledning henvender sig til de tilsagnshavere, som af NaturErhvervstyrelsen, Mi-
nisteriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, har modtaget tilsagn om tilskud til et Natu-
ra 2000-projekt om Rydning og / eller forberedelse til afgræsning eller til Naturlige 

vandstandsforhold i 2011, 2012 eller 2013. 
 

Nyt siden sidst 
Der er lavet en skema til: Opgørelse over løn til tilsagnshavers eget personale samt beskrivel-
se af opgaven, skemaet findes sammen med skemaerne til anmodning om udbetaling på de 
respektive sider på hjemmesiden fx her: 
http://2.naturerhverv.fvm.dk/skema_og_vejledning.aspx?ID=84800 
Vi anmoder om at du benytter skemaet når du søger udbetaling af udgifter til løn til tilsagns-
havers personale. 
 

Udbetaling af tilskud 

Ansøgning om udbetaling af tilskud sker ved udfyldelse af en udbetalingsanmodning.  

Der kan søges rateudbetaling (gælder dog ikke for forundersøgelser i projekter om Na-
turlige vandstandsforhold) eller slutudbetaling 

Skemaerne findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. www.naturerhverv.dk 

Tilskuddet udbetales kun over NemKonto tilknyttet dit cvr. eller cpr. nr. Hvis du ikke 

allerede har en NemKonto, skal du henvende dig til dit pengeinstitut. 
 

Tilskud fra NaturErhvervstyrelsen er skattepligtigt. NaturErhvervstyrelsen indberetter 
udbetalte tilskud til SKAT. 

Rateudbetaling 

Du kan få udbetalt tilskud i 2 rater, hvor den første rate skal udgøre mindst 20 pct. og 
højest 85 pct. af tilsagnsbeløbet. Du kan selv vælge, om du ønsker tilskuddet udbetalt i én 

rate, det vil sige samlet efter afslutning af projektet, eller i to rater, hvor den anden rate 
udgør slutudbetalingen. 

En rateudbetalingsanmodning skal indeholde: 

  

• Anmodning om udbetaling af tilskud under Natura 2000 

• Opgørelse over omkostninger 

• Bilagsoversigt 

• Evt. offentlige tilladelser  

Slutudbetaling 

Du skal i anmodningen om slutudbetaling redegør for de aktiviteter og resultater, der er 
gennemført i forbindelse med projektet. Anmodning om slutudbetaling skal være modta-

get i NaturErhvervstyrelsen senest 3 måneder efter datoen for projektafslutningen. 
Slutudbetalingsanmodningen skal godkendes af os, før udbetaling kan finde sted.  

En slutudbetalingsanmodning skal indeholde: 
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• Anmodning om udbetaling af tilskud under Natura 2000 

• Opgørelse over omkostninger 

• Bilagsoversigt, herunder fakturaer, betalingsdokumentation (kontoejer, beløb, 
dato for overførsel og modtager af beløbet skal fremgå af dokumentation) og evt. 

lønsedler 

• Slutrapport  

• Evt. dokumentation for opsætning af informationsskilt 

• Evt. offentlige tilladelser  

• Evt. fotodokumentation 

Betingelser for udbetaling af tilskud 

Her er en kort oversigt over de væsentlige elementer i forhold til udbetaling: 

  

• Du er tilsagnshaver, så det er dig, der skal gennemføre projektet.  

• Du skal gennemføre projektet inden for den projektperiode, som står i tilsagnet i 
overensstemmelse med den godkendte projektbeskrivelse og det godkendte bud-

get. 

• Alle udgifter skal afholdes og betales af dig inden for projektperioden, og de skal 
kunne dokumenteres. 

• Alle fakturaer skal udstedes til dig, ikke fx bestyrelsesmedlemmer, samarbejds-
partnere, kommunen eller andre. 

• Du skal sørge for at indhente alle nødvendige tilladelser fra offentlige myndighe-
der senest ved anmodning om udbetaling. 

• Hvis dit projekt er omfattet af EU´s udbudsregler eller tilbudslovens regler, skal 
du kunne dokumentere, at du har opfyldt reglerne, når du anmoder om udbeta-

ling. 
Hvis du ikke overholder udbudsregler vil dit tilskud blive nedsat. Nedsættelsen af 

den samlede værdi af de tilskudsberettigede projektudgifter vil blive fastsat ud 
fra en vurdering af art og grovhed af overtrædelsen og ud fra en vurdering af det 

økonomiske tab for den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrik-
terne ELFUL. Du skal gemme udbudsmaterialet, herunder de tilbud, du ikke har 

valgt at bruge. NaturErhvervstyrelsen kan på ethvert tidspunkt forlange at se ma-
terialet. Al dokumentation, herunder også de ikke accepterede tilbud, skal være 

tilgængelige i mindst 5 år fra datoen for afsluttende udbetaling. 

Oplysninger om udbudsreglerne kan findes hos Konkurrence og Forbrugerstyrel-
sen på følgende hjemmeside: www.ks.dk/udbudsomraadet.  

•     Udgifter til eksterne leverandører skal være baseret på indhentede tilbud eller 
åbne tilbud. 

•    Krav om særskilt regnskabssystem. Du skal sikre, at de projektrelaterede udgifter 

og indtægter enten bogføres med en særlig kode i dit regnskabssystem eller på 
særskilt konti i et separat regnskabssystem, der omfatter samtlige transaktioner 

vedrørende projektet. Samtlige fakturaer skal kunne genfindes entydigt på denne 
konto. 
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•    Udgifter, der ikke er godkendt i tilsagnet, bliver fratrukket inden udbetaling. Hvis 
du medtager udgifter, der ikke er tilskudsberettigede, og det anmodede beløb 

overstiger det beløb, du er berettiget til, med 3 % eller mere, risikerer du 
yderligere en sanktion. Sanktionen udgør forskellen mellem det beløb, du 
anmoder om, og det beløb, du er berettiget til. Dette kaldes 3 % - reglen. 

 

•    Når du anmoder om udbetaling af tilskud, skal du benytte et særligt skema, som 

fås via www.naturerhverv.dk. Udbetalingsanmodningen skal være med udfyldelse 
af bilagsoversigten med angivelse af bl.a. udgiftens art, beløbsstørrelse, og beta-

lingsdato i overensstemmelse med kontoudskrift/betalingstransaktioner og reg-
ninger.  

 

Regnskabsaflæggelse 
Alle projektets udgifter, skal medtages i opgørelsen af projektets udgifter. Du skal opgøre 

projektomkostningerne som de faktiske omkostninger, det vil sige efter fradrag af moms 
og eventuelle rabatter og kreditnotaer.  

 

Dokumentationskrav 
Alle udgifter skal kunne dokumenteres. Der må ikke anvendes skønsmæssige fordelte 

udgifter.  

Fakturaer skal indeholde fakturadato, fortløbende nummer, sælgers navn, adresse, CVR- 

eller SE-nummer, købers navn og adresse, oplysninger om omfang og art af leverancen, 
leveringsdato og oplysning om moms og det skal være tydeligt at udgifterne vedrører 

netop dit projekt. Husk, at fakturaer skal være udstedt til dig, som er tilsagnshaver. 

 

Konsulentydelser 
Du skal sammen med udbetalingsanmodningerne sende fakturaen på konsulentydelsen. 

Fakturaen skal være tilstrækkelig detaljeret til, at NaturErhvervstyrelsen kan afgøre, om 
den er i overensstemmelse med tilsagnet og projektbeskrivelsen og vedrører projektet. 

Antal timer og timepris skal fremgå af fakturaen, og eventuelle rejseudgifter betalt af 
konsulenten skal være indeholdt i konsulentens timepris. 

 

Projektansættelser  
Du skal sende ansættelseskontrakter for projektansættelser. Angiv timeløn og ansættel-

sesperiode. Der kan kun udbetales tilskud til løn, når der foreligger en konkret tidsbe-
grænset og skriftlig aftale med den ansatte. Husk at angive arbejdsopgaver, timepris og 

antal timer. Der skal også foreligge dokumentation for det faktiske timetal (timeregn-
skab) og lønsedler. 

 
Du skal opbevare kopi af ansøgningsmateriale og originale bilag såsom tilsagn, eventuel-
le ændringer, udbetalingsmateriale, udgiftsbilag vedrørende de tilskudsberettigede ud-
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gifter samt alle tilbud, herunder også tilbud, der ikke blev benyttet. Materialet skal hol-

des tilgængeligt i mindst fem år, regnet fra datoen for afsluttende udbetaling af tilskud. 

 

Dokumentationskrav på offentlige tilladelser 
Du skal sammen med udbetalingsanmodningerne sende de nødvendige tilladelser til pro-
jektet fra offentlige myndigheder. Det kan være i form af kopi af de nødvendige dele af 

tilladelsen fx miljøgodkendesen, eller en erklæring fra kommunen om, at de nødvendige 
tilladelser er opnået. Der kan ikke udbetales, før denne dokumentation foreligger. 

 

Nedsættelse af de tilskudsberettigede udgifter (3-procent-
reglen) 
Hvis du medtager udgifter, der ikke er tilskudsberettigede, risikerer du en sanktion ef-

ter 3 % reglen. 
 

NaturErhvervstyrelsen fratrækker ved beregning af tilskuddet udgifter i udbetalingsan-
modningen, der ikke er tilskudsberettigede. Det kan være udgifter, der samlet udgør et 

større beløb end tilsagnsbeløbet og ikke er tilskudsberettigede (f.eks. moms eller opga-
ver, der ikke er indeholdt i den godkendte projektbeskrivelse).  

 
Udgifter, der ikke er godkendt i tilsagnet, bliver fratrukket inden udbetaling. Hvis du 

medtager udgifter, der ikke er tilskudsberettigede, og det anmodede beløb overstiger det 
beløb, du er berettiget til, med 3 % eller mere, risikerer du yderligere en sanktion. Sank-

tionen udgør forskellen mellem det beløb, du anmoder om, og det beløb, du er berettiget 
til. Dette kaldes 3 % - reglen.  3 % - reglen følger af Kommissionens forordning (EU) Nr. 

65/2011 af 27. marts 2011, artikel 30, stk. 1. 
 
Reglen gælder ikke, hvis du kan begrunde, at du ikke selv er skyld i, at det beløb, som 

ikke er støtteberettiget, er anført. 

Eksempel på 3 % - reglen 

Du anmoder om en udbetaling på 1100 kr., men NaturErhvervstyrelsen godkender kun 

de 1000 kr. som tilskudsberettiget. I dette tilfælde er differencen på 100 kr. mellem de 
to beløb mere end 3 % af det tilskudsberettigede beløb. NaturErhvervstyrelsen skal der-

for reducere din udbetaling med forskellen, dvs. at du kun kan få udbetalt 900 kr. 

 

Udbudsregler 
Udbud skal både sikre effektiv konkurrence, så alle virksomheder har lige adgang til of-
fentlige støttede kontrakter, og sikre, at der indkøbes bedst og billigst. 

 
Som tilsagnshaver efter denne ordning, kan du være omfattet af EU’s udbudsregler eller 

reglerne i den danske tilbudslov (bekendtgørelse af lov nr. 1410 af 07/12/2007 om ind-
hentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter).  

 
Hvis dit projekt er omfattet af en kontrakt, der er omfattet af EU´s udbudsregler eller 

tilbudslovens regler, skal du oplyse om det allerede i ansøgningen. 
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Vær opmærksom på, at hvis du vil tilføje noget til et projekt eller udvide et projekt, som 
allerede har været i udbud, skal den nye del også i udbud. 
 

Hvis de projektaktiviteter, NaturErhvervstyrelsen kan give tilskud til, indgår som del af 
et større projekt, er det det samlede projekts kontraktsum, der afgør, om du er omfattet 

af udbudsreglerne, og om det er tilbudsloven eller EU's udbudsdirektiv, som gælder.  
 

Senest når du anmoder om udbetaling, skal du kunne dokumentere, at du har opfyldt 
reglerne.  

 
Du skal holde dokumenter, som dokumenterer, at reglerne er overholdt, tilgængelige i 

mindst 5 år fra datoen for slutudbetaling. Det betyder blandt andet, at du også skal gem-
me de tilbud, du ikke har accepteret.  

 
Vi kan på ethvert tidspunkt forlange at se materialet. Hvis det senere viser sig, at du ikke 

har holdt dokumenterne tilgængelige, er det misligholdelse af en tilsagnsbetingelse, og 
tilsagnet kan bortfalde. 
 

Du skal også være opmærksom på, at NaturErhvervstyrelsen kan nedsætte den samlede 
værdi af de tilskudsberettigede projektudgifter for et projekt, hvis NaturErhvervstyrel-

sen vurderer, at EU’s udbudsregler eller reglerne i tilbudsloven ikke er overholdt. Det 
nedsatte tilskud vil blive fastsat ud fra en vurdering af art og grovhed af overtrædelsen, 

og ud fra en vurdering af det økonomiske tab for Den Europæiske Landdistriktsfond for 
Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), der vurderes at være forbundet hermed. 

 
Det fremgår bl.a. af udbudsreglerne, at ved investeringer, der kan karakteriseres som 

bygge- og anlægsarbejder med en anslået værdi over 300.000 kr., skal tilsagnshaver ind-
hente to underhåndsbud (to tilbud) på investeringen. Ved bygge- og anlægsarbejder for-

stås også varekøb (udstyr), der forudsætter betydelige installationsomkostninger for at 
kunne fungere.  

 
Det er vigtigt, at du selv orienterer dig om reglerne. Du finder informationen på Konkur-
rence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside, www.kfst.dk. 

 
Endeligt skal du være opmærksom på, at principperne i EU-retten og dansk ret om lige 

behandling og gennemsigtighed gælder, også selv om udbudsreglerne helt konkret ikke 
gælder.  

 

Ændringer 

Ændringer af projektet 

Hvis du som tilsagnshaver ønsker at ændre væsentligt i projektet i løbet af projektperio-
den, skal du skriftligt ansøge herom inden ændringen sker. Ændringer af et projekt kan 

godkendes af NaturErhvervstyrelsen på betingelse af, at ændringen efter NaturErhverv-
styrelsens vurdering er i overensstemmelse med projektets formål  

 
Ændringsanmodningen skal sendes til NaturErhvervstyrelsen senest 2 måneder før pro-

jektperioden udløber, med en kort begrundelse for ændringen og en beskrivelse af, hvad 
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det betyder for projektet. Indsendes en ændringsanmodning for sent, vil ændringen 

normalt ikke blive godkendt af NaturErhvervstyrelsen. 
 
Skema til ændringer findes på www.naturerhverv.dk. Vær opmærksom på at der findes 

to skemaer, hvoraf det ene er til overdragelse af projektet (ændring af tilsagnshaver) og 
det andet er til alle andre ændringer, se nedenfor. 

 
Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med ændring af projektet. 

Ændringer af budgettet 

Hvis formål eller indhold i projektet ændrer sig, skal du altid søge en projektændring. 

Hvis indhold og formål opretholdes og udgifterne på en budgetpost ændrer sig med mere 
end 10 pct., skal du også skriftligt søge NaturErhvervstyrelsen om tilladelse til at gen-
nemføre en budgetændring.  

 
Ændringsanmodningen skal sendes til NaturErhvervstyrelsen senest 2 måneder før pro-

jektperioden udløber og før ændringen iværksættes. 
 

En ansøgning om budgetændring skal indeholde en begrundelse for ændringen og et nyt 
budget. 

 
Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med ændring af projektet. 

Forlængelse af projektperioden 

Projektperioden er 2 år fra tilsagnsdatoen (Forundersøgelser under Naturlige vands-
tandsforhold er 1 år). NaturErhvervstyrelsen kan i særlige tilfælde give dispensation for, 

at projektet afsluttes senere end det sluttidspunkt, som er angivet i tilsagnsbrevet.  
 

Ansøgningen om projektforlængelse skal indeholde følgende oplysninger: 
 

•Kort redegørelse for hvorfor projektet er forsinket og ikke kan gennemføres inden 
for fristen fastsat i tilsagnsbrevet 

•Dato for, hvornår projektet kan afsluttes 

•Begrundet redegørelse for, hvordan projektet realistisk kan gennemføres inden for 

den ansøgte, nye periode. 

Du skal være opmærksom på, at projektudgifterne udelukkende er tilskudsberettigede, 
hvis NaturErhvervstyrelsen har foretaget udbetaling senest den 31. december 2015. 

Når du ansøger om ændring, skal du derfor fastsætte en slutdato senest den 1. maj 2015, 

således at anmodning om slutudbetaling kan modtages i NaturErhvervstyrelsen senest 
den 1. august 2015. Du vil kunne læse mere om betingelser for tilsagn og udbetaling af 

tilskud i tilsagnet. 

Ændringen følger af art. 71, stk. 1 i EU-forordning nr. 1698/2005, der har forrang i for-
hold til de dansk fastsatte frister. 
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Overdragelse af projektet 

NaturErhvervstyrelsen kan efter ansøgning godkende, at tilsagnet overdrages til en an-
den. Det har den virkning, at den nye tilsagnshaver indtræder i de rettigheder og forplig-
telser, der fremgår af tilsagnet.  Det er en betingelse, at den nye tilsagnshaver selvstæn-

digt ville kunne opnå tilsagn efter ordningen. 
 

Du skal sende et udfyldt overdragelsesskema og en begrundet ansøgning om tilladelse til 
at overdrage projektet. Skabelon til overdragelsesskemaet findes på www.naturerhverv.dk 
 

Det er den nye tilsagnshavers ansvar, at have alt materiale der er sagen vedkommende 

liggende ved en evt. kontrol.  
 

Du bør derfor som ny tilsagnshaver sørge for blandt andet, at få den oprindelige ansøg-
ning, da denne danner grundlag for tilsagnet, de to tilbud der er indsendt sammen med 

ansøgningen og evt. ændringsskrivelser der er udsendt efter tilsagnet. 
 
Når du som overdrager af et tilsagn har afholdt en eller flere udgifter og ikke har betalt 

regningen: 

• kan du vælge at få krediteret regningen og få den udstedt til den nye tilsagnshaver,  

• du kan betale og søge en rate udbetaling, inden du overdrager tilsagnet. Dette kræ-
ver dog at regningen ligger på mellem 20 og 80 % af tilsagnsbeløbet eller 

• du kan vælge at lade sagen køre, og når den nye tilsagnshaver efter projektets af-
slutning får udbetalt tilskuddet lave transport i beløbet. 

 
Grunden til at der ikke kan laves en aftale mellem overdrager og den nye tilsagnshaver 

om, at nye tilsagnshaver bare betaler overdrager og så får nye tilsagnshaver alle pengene 
udbetalt er, at NaturErhvervstyrelsen ikke kan udbetale penge til andre end tilsagnsha-

ver, og det er overdrager ikke længere, når tilsagnet er overdraget. 
 

Projektet opgives 

Hvis du ikke gennemfører projektet, som det er beskrevet i den godkendte projektbe-
skrivelse, skal du hurtigst muligt oplyse NaturErhvervstyrelsen om det. 

 
Vi afgør, om tilsagnet skal bortfalde, og om det udbetalte tilskud skal tilbagebetales. Hvis 

projektet opgives efter at første rate er udbetalt, vil det udbetalte beløb blive krævet 
tilbagebetalt.  

 
Når NaturErhvervstyrelsen opgør tilbagebetalingskravet, tillægger NaturErhvervstyrel-

sen renter i overensstemmelse med renteloven, dog mindst 50 kr. 

 

Administrativ besigtigelse på stedet 
Når investeringer er gennemført i overensstemmelse med de betingelser, som fremgår af 
tilsagnet, indsender du en slutudbetalingsanmodning og det vurderes af os, om projektet 

skal besigtiges administrativt på stedet. 
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Den administrative besigtigelse skal sikre, at investeringen er gennemført i overens-

stemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for tilsagnet, hvilket vil sige, at inve-
steringer, udgifter, udstyr og installation er i overensstemmelse med beskrivelserne i 
den godkendte projektbeskrivelse.  

 
NaturErhvervstyrelsen kan foretage slutudbetaling uden administrativ besigtigelse på 

stedet. 

 

Anmodning om slutudbetaling, projektrapport 
Slutudbetalingsanmodning indeholder afsnittet projektrapport, som skal indeholde en 
redegørelse for de aktiviteter, der er gennemført ved projektet og for projektets effekt.   

 
Du skal bl.a. redegøre for, om projektets faktiske resultater afviger i forhold til de oplys-

ninger, som du angav i ansøgningsskemaet.  
 

For projekter, der omfatter rydning af tilgroede arealer, skal slutudbetalingsanmodnin-
gen være vedlagt et eller flere billeder, der dokumenterer arealernes fysiske fremtræden 

efter gennemførelsen af foranstaltningen.  
 

Du finder skema til anmodning om slutudbetaling på NaturErhvervstyrelsens hjemme-
side: www.naturerhverv.dk eller ved at henvende dig til NaturErhvervstyrelsen. 

 
Vi kan ikke lave den endelige slutudbetaling før NaturErhvervstyrelsen har modtaget en 

fyldestgørende slutudbetalingsanmodningen. 

 

Effektmåling 
NaturErhvervstyrelsen skal kunne dokumentere tilskudsordningens effekt. Du skal der-
for bidrage til vurdering af projekternes resultat og afgive de oplysninger, som skønnes 

nødvendige for at vurdere investeringernes effekter, herunder ved efterfølgende evalue-
ring af tilskudsordningen.  

 

Skiltning og synliggørelse 
NaturErhvervstyrelsen fastsætter i tilsagnet nærmere betingelser om tilsagnshavers forpligtel-
se til at informere om den offentlige medfinansiering af projektet og til at offentliggøre op-
lysninger om projektet. 

Publikationer 

Det er en forudsætning for udbetaling af tilskud, at det tydeligt fremgår af publikationer, 
som fx brochurer, foldere, nyhedsbreve og websider, at projektet har fået tilskud fra Det 
Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Som minimum 

skal navnetræk anvendes. Logoer kan også anvendes. Hvis Fødevareministeriets logo 
anvendes, skal EUs logo også anvendes. 
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Skiltning ved projektets afslutning 

Du skal på selve investeringsprojektet med samlede projektomkostninger på mere end 

375.000 kr. opsætte et oplysningsskilt med EU logoet. Oplysningsskiltet skal indeholde 
en beskrivelse af projektet og teksten: ”Den Europæiske landbrugsfond for udvikling af 

landdistrikterne: Europa investerer i landdistrikterne”. Disse oplysninger skal mindst 
fylde 25 % af skiltet. Der skal også være Fødevareministeriets logo, og en oplysning om, 

at Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projek-
tet. 

 

Se nærmere retningslinjer om synliggørelse af projekter på NaturErhvervstyrelsens 

hjemmeside: 
http://www.landdistriktsprogram.dk/synliggoerelse_af_tilskud_til_projekter.aspx?ID=52

140 

Skiltning mens projektet udføres 

Du skal på investeringsprojekter med samlede projektomkostninger på mere end 

3.750.000 kr. opsætte en oplysningstavle på stedet allerede i den periode, hvor arbejdet 
udføres. Oplysningstavlen skal indeholde en beskrivelse af projektet og teksten: ”Den 

Europæiske landbrugsfond for udvikling af landdistrikterne: Europa investerer i landdi-
strikterne”. Disse oplysninger skal mindst fylde 25 % af skiltet. Skiltet skal yderligere 

indeholde Fødevareministeriets logo og en oplysning om, at Fødevareministeriet og EU 
har deltaget i finansieringen af projektet. 

 

Kontrol 
NaturErhvervstyrelsen foretager kontrol i forbindelse med administrationen af ordnin-

gen.  
 

Vi forestår den fysiske kontrol og den efterfølgende kontrol.  
 
Vi kan til brug for kontrollen indhente oplysninger fra andre myndigheder i fornødent 

omfang i overensstemmelse med landdistriktslovens § 12. 
 

Med henblik på at gennemføre kontrollen har NaturErhvervstyrelsen eller andre perso-
ner med bemyndigelse dertil, mod behørig legitimation og uden retskendelse adgang til 

lokaliteter, der ejes eller drives af tilsagnshaver. Dette gælder også adgang til regnska-
ber, forretningsbøger, udbudsmateriale m.v., herunder også materiale, der opbevares i 

elektronisk form, og anden relevant dokumentation.  
 

Du skal yde den fornødne vejledning og hjælp ved kontrollens gennemførelse. Du skal 
sikre, at kontrolmyndigheden har adgang til at besigtige investeringen i forbindelse med 

kontrol. 

 

Bortf ald af tilskud 

Bortfald og tilbagebetaling af tilskud 

Tilskud bortfalder helt eller delvist i følgende tilfælde:  
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•betingelserne for tilskud ikke er opfyldt, herunder hvis investeringen ikke er opret-

holdt i en periode på mindst tre år fra den dato, hvor tilsagnsperioden senest skal 
være afsluttet, dog mindst fem år fra tilsagnsdatoen 

• du har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af 
betydning for sagens afgørelse, 

• aktiviteten ikke gennemføres i overensstemmelse med den godkendte ansøgning 
eller senere godkendte ændringer, 

• du undlader at yde den fornødne vejledning og hjælp ved gennemførelse af 
kontrol, eller undlader at udlevere, regnskaber, forretningsbøger m.v., som er 

nødvendige for at gennemføre kontrollen, eller 

• du ikke overholder sin underretningspligt i forhold til at betingelserne for tilskud 

opfyldes i hele perioden. 
 
Vi kan træffe afgørelse om bortfald af tilsagn og om tilbagebetaling af tilskud. Ved opgø-

relse af et tilbagebetalingskrav tillægges der renter. 
 

I tilfælde af tilbagebetaling vil der blive pålagt renter, som beregnes fra tidspunktet for 
meddelelse af tilbagebetalingskravet med den rentesats, der er fastsat i renteloven.  

 
I tilfælde af grove misligholdelser kan straf komme på tale. 

Straffebestemmelser 

Hvis reglerne i bekendtgørelsen ikke overholdes, kan du efter landdistriktslovens § 14 
straffes med bøde. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) straffeansvar 

efter reglerne i straffelovens kapitel 5. 

 

NaturErhvervstyrelsens brug af data  
Oplysninger om projektet vil blive brugt af NaturErhvervstyrelsen til sagsbehandling, 
administration, tilskudsudbetaling og kontrol.  

Offentliggørelse, bl.a. på internettet 

Vi er dataansvarlig og oplysninger om projektet vil blive brugt til bl.a. sagsbehandling, 

administration, tilskudsudbetaling og kontrol. Derfor skal du være opmærksom på føl-
gende: 
 

•Oplysningerne kan behandles af danske og europæiske revisions- og undersøgelses-
organer for at værne om EU’s finansielle interesser. Endvidere kan de blive brugt 

til statistisk, forskning, planlægning og evaluering. 

•At oplysninger om navn, evt. firmanavn, adresse, projekttitel samt størrelse af det 

modtagne tilsagnsbeløb og det udbetalte tilskudsbeløb vil blive offentliggjort på 
vores hjemmeside. 

•At der er mulighed for alle at anmode om aktindsigt i sager, der behandles af den of-
fentlige forvaltning efter offentlighedsloven, og at der kun er få oplysnin-

ger/dokumenter, som er undtaget fra pligten til udlevering efter offentlighedslo-
ven 

 

Efter Persondataloven har du mulighed for: 
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•At bede om indsigt i, hvilke oplysninger der behandles i forbindelse med projektet, 

jf. Persondatalovens § 31 

•At kræve at få rettet, slettet eller blokeret oplysninger, der er urigtige eller vildle-

dende, eller på anden måde er behandlet i strid med lovgivningen, jf. Persondata-
lovens § 37 

 

Oplysningspligt 
Hvis NaturErhvervstyrelsen forlanger det, skal du i hele projektperioden afgive erklæ-

ring om, hvorvidt betingelserne for tilsagnet fortsat opfyldes. Du har også pligt til at give 
NaturErhvervstyrelsen skriftlig meddelelse om forhold, der kan medføre bortfald eller 

tilbagebetaling af tilskuddet.  
 

Force majeure 
NaturErhvervstyrelsen anerkender i henhold til bekendtgørelsen en række begivenheder 

som force majeure. F.eks. anerkendes uforudset ekspropriation og alvorlig naturkata-
strofe.  

 
Det er en betingelse for, at NaturErhvervstyrelsen i konkrete tilfælde kan anerkende for-

ce majeure, at de indtrufne begivenheder forhindrer opfyldelse af de forpligtelser, i for-
hold til hvilke, der påberåbes force majeure.  

 
Desuden er det en betingelse, at det ikke var muligt for dig at sikre sig på rimelig vis mod 

de begivenheder, der indtraf. Hvis du ønsker at påberåbe sig force majeure, skal dette 
meddeles NaturErhvervstyrelsen skriftligt senest 10 arbejdsdage efter det tidspunkt, 
hvor du eller dennes dødsbo er i stand til at gøre det.  

 
Meddelelsen skal være vedlagt fyldestgørende dokumentationsmateriale. 

 

Lovgrundlag 
De gældende regler for Natura 2000-projekter fremgår af:  

 
Bekendtgørelse nr. 177 af 28. februar 2012 om tilskud til Natura 2000-projekter om ryd-

ning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 
 

Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 175 af 28. februar 2012 om tilskud til Natura 
2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold. 

 
Lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (Landdistriktsloven)  

 

Rådets forordning nr. 1698/2005 af 20. september 2005 om støtte til udvikling af land-

distrikterne fra den Europæiske Landbrugsfond for udvikling af landdistrikterne (EL-
FUL) 

 
Kommissionens forordning (EF) nr. 1974/2006 af 15. december 2006 om gennemførel-

ses bestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til udvikling af 
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landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne 

(ELFUL) 
 
Kommissionens forordning nr. 65/2011 af 27. januar 2011 om gennemførelsesbestem-

melser til Rådets forordning nr. 1698/2005 for så vidt angår kontrol og krydsoverens-
stemmelse i forbindelse med støtteforanstaltninger til udvikling af landdistrikterne 

 

Yderligere oplysninger 

Denne vejledning, udbetalingsanmodning, revisorerklæring m.m. findes på vores hjem-

meside: www.naturerhverv.dk   

 

Yderligere oplysninger kan også fås ved henvendelse til:  

NaturErhvervstyrelsen 

Center for Projekttilskud 
Postboks 109 

Pionér Allé 9 
6270 Tønder 

 

Tlf. 33 95 80 00 

E-post: projekttilskud@naturerhverv.dk 
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Vejledning i udfyldelse af skema til anmodning om rateud-
betaling af tilskud til Natura 2000-projekter om rydning og 
forberedelse til afgræsning. 
 
Herunder beskrives kort hvordan de enkelte rubrikker i skemaet til anmodning om rate-
udbetaling udfyldes. 

Tilsagnshavers navn og adresse: 

Udfyld rubrikken med tilsagnshavers navn, adresse, journal nummer, projektnavn og 
angiv for hvilken periode der ønskes udbetalt. Startdatoen kan tidligst være tilsagnsda-

toen (såfremt du ikke har fået en igangsætningstilladelse) og slutdatoen kan senest være 
d.d. Husk at alle de investeringer du søger udbetalt støtte til, skal være afholdt og betalt i 

denne periode.   

Projektstatus: 

Skriv en projektstatus. Denne skal indeholde en beskrivelse af hvor langt projektet er og 
hvordan projektet er forløbet indtil dato. Vedlæg gerne billeder, som viser projektet, fx 

at hegnet er opsat eller fangfolden bruges.  

Opgørelse af tilskudsgrundlaget for ansøgt tilskud: 

Oplysningerne i denne rubrik danner sammen med rubrik D og E grundlaget for udbeta-
ling af det tilsagn du har fået og skal derfor udfyldes korrekt, da det ellers kan få konse-

kvenser for din udbetaling. Under Godkendte tilskudsberettigede udgifter skriver du de 
beløb du har fået tilsagn til, denne kolonne skal udfyldes. Beløbene finder du i tilsagnets. 

Under Betalte tilskudsberettigede udgifter i perioden skriver du, hvilke udgifter du har 
haft i den periode du har oplyst under rubrik A. Du kan i kolonnen Til udbetaling ikke 
bede om at få flere penge udbetalt, end det beløb du har fået godkendt i dit tilsagn og 

oplyst under Godkendte tilskudsberettigede udgifter. Tjek altid I alt beløbet og kontroller 
at du ikke søger om at få mere udbetalt end du har fået tilsagn til, da dette kan få økono-

miske konsekvenser. Alle de udgifter du ønsker at få refunderet skal være støtteberetti-
gede og skal kunne dokumenteret. Tjek derfor om du har dokumentation for, at de beløb 

du har anført i Til udbetaling og vedlæg dokumentationen i form af originale fakturaer og 
dokumenter at disse er betalt. Dokumentation for betaling kan være i form af kvitterin-

ger med stempel eller underskrift fra det leverende firma, kontoudskrift eller bankkvit-
teringer. Anden dokumentation kan også godkendes. 

Specifikation af støtteberettigede udgifter: 

Såfremt der i forhold til tilsagnet er foretaget en omfordeling af budgetposterne, skal 

omfordelingerne være godkendt af NaturErhvervstyrelsen, inden der bedes om udbeta-
ling. 

Følgende oplysninger skal angives for hver udgiftspost: 

Bilags nr.: Hvert bilag skal påføres et fortløbende nr.  
Dato: Den dato der fremgår af fakturaen 

Faktura udstedt af: Navnet på leverandøren 
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Udgifter vedr.: Uddybende tekstforklaring 

Betalingsdato: Dato for betaling. Datoen skal være efter projektstart og før projektafslut-
ning  
Beløb: Udgiftens beløb 

Specifikation af udgifter til løn til tilsagnshavers personale: 

Har du haft udgifter til løn til dit personale, skriver du her hvad dit personale har lavet, 

hvor mange timer de har brugt på det og hvilken timeløn de har fået. Alle udgifter til løn 
til dit personale, du ønsker at få refunderet, skal være støtteberettigede og skal kunne 

dokumenteres. Tjek derfor om du har dokumentation for betalingen af de beløb, du har 
anført og vedlæg dokumentationen. Dokumentationen kan være kopi af lønsedler eller 

udtræk fra et lønningssystem. Anden dokumentation kan også godkendes. 

Bilag: 

Fakturaer med dokumentation for betaling skal vedlægges, før der kan udbetales. Ved-
lægger du andre bilag fx billeder og dokumentation, så kryds af. Vedlægger du yderligere, 

så skriv dette under Andet. Kryds af hvilke bilag du har vedlagt.   

Ansøgers erklæring og underskrift: 

Læs hvilke oplysninger du erklærer, at du har overholdt. Skriv dato og skriv under. 
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Vejledning i udfyldelse af skema til anmodning om slutud-
betaling af tilskud til Natura 2000-projekter om rydning og 
forberedelse til afgræsning. 
Herunder beskrives kort hvordan de enkelte rubrikker i skemaet til anmodning om slut-
udbetaling udfyldes. 

Tilsagnshavers navn og adresse: 

Udfyld rubrikken med tilsagnshavers navn, adresse, journal nummer, projektnavn og 

angiv for hvilken periode der ønskes udbetalt. Startdatoen kan tidligst være tilsagnsda-
toen (såfremt du ikke har fået en igangsætningstilladelse) og slutdatoen kan senest være 

d.d. Husk at alle de investeringer du søger udbetalt støtte til, skal være afholdt og betalt i 
denne periode.   

Opgørelse af tilskudsgrundlaget for ansøgt tilskud: 

Oplysningerne i denne rubrik danner sammen med rubrik C og D grundlaget for udbeta-

ling af det tilsagn du har fået og skal derfor udfyldes korrekt, da det ellers kan få konse-
kvenser for din udbetaling. Under Godkendte tilskudsberettigede udgifter skriver du de 

beløb du har fået tilsagn til, denne kolonne skal udfyldes. Beløbene finder du i tilsagnet. 
Under Betalte tilskudsberettigede udgifter skriver du, hvilke udgifter du har haft i den 

periode du har oplyst under rubrik A. Har du fået udbetalt 1. rate af dit tilsagn skriver du 
også det. Beløbet under Udgifter i alt kan evt. overskride det beløb du har fået godkendt, 
men du kan i kolonnen Til udbetaling ikke bede om, at få flere penge udbetalt, end det 

beløb du har fået godkendt i dit tilsagn og oplyst under Godkendte tilskudsberettigede 

udgifter. Tjek altid I alt beløbet og kontroller at du ikke søger om at få mere udbetalt end 

du har fået tilsagn til, da dette kan få økonomiske konsekvenser. Alle de udgifter du øn-
sker at få refunderet skal være støtteberettigede og skal kunne dokumenteret. Tjek der-

for om du har dokumentation for af de beløb du har anført i Til udbetaling og vedlæg do-
kumentationen i form af originale fakturaer og dokumenter at disse er betalt. Dokumen-

tation for betaling kan være i form af kvitteringer med stempel eller underskrift fra det 
leverende firma, kontoudskrift eller bankkvitteringer. Anden dokumentation kan også 

godkendes.  

Specifikation af støtteberettigede udgifter: 

Såfremt der i forhold til tilsagnet er foretaget en omfordeling af budgetposterne, skal 
omfordelingerne være godkendt af NaturErhvervstyrelsen, inden der bedes om udbeta-

ling. 

Følgende oplysninger skal angives for hver udgiftspost: 

Bilags nr.: Hvert bilag skal påføres et fortløbende nr.  

Dato: Den dato der fremgår af fakturaen 
Faktura udstedt af: Navnet på leverandøren 

Udgifter vedr.: Uddybende tekstforklaring 
Betalingsdato: Dato for betaling. Datoen skal være efter projektstart og før projektafslut-

ning  
Beløb: Udgiftens beløb 
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Specifikation af udgifter til løn til tilsagnshavers personale: 

Har du haft udgifter til løn til dit personale, skriver du her hvad dit personale har lavet, 
hvor mange timer de har brugt på det og hvilken timeløn de har fået. Alle udgifter til løn 
til dit personale, du ønsker at få refunderet, skal være støtteberettigede og skal kunne 

dokumenteres. Tjek derfor om du har dokumentation for betalingen af de beløb, du har 
anført og vedlæg dokumentationen. Dokumentationen kan være kopi af lønsedler eller 

udtræk fra et lønningssystem (Udtræk af lønningssystemet skal være med tilsagnshavers 
navn, evt. ved stempel og underskrift). Anden dokumentation kan også godkendes. 

Projektrapport: 

Er projektets formål opfyldt skriver du om projektet er blevet som forventet. Under Fak-

tiske forløb, skriver du hvordan forløbet har været og om alle investeringer er blevet 
gennemført som beskrevet i ansøgningen/ tilsagnet. Du anfører hvor mange meter hegn 

der er opsat og skriver hvor mange investeringer der er lavet og hvad prisen pr. investe-
ring har været. Hvis der er foretager ændringer undervejs oplyses der hvilke ændringer 

og hvorfor ændringen er foretaget. Endeligt beskriver du effekten og skriver om effekten 
af projektet er som forventet. 

Bilag: 

Fakturaer med dokumentation for betaling og dokumentation for offentliggørelse skal 
vedlægges, før der kan udbetales. Vedlægger du andre bilag fx billeder, så skriv dette 

under Andet. Kryds af hvilke bilag du har vedlagt.  
 

Ansøger erklæring og underskrift: 

Læs hvilke oplysninger du erklærer, at du har overholdt. Skriv dato og skriv under. 
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Vejledning i udfyldelse af skema til anmodning om rateud-
betaling af tilskud til Natura 2000-projekter om etablering 
af naturlige vandstandsforhold. 
 
Herunder beskrives kort hvordan de enkelte rubrikker i skemaet til anmodning om rate-

udbetaling udfyldes. 

Tilsagnshavers navn og adresse: 

Udfyld rubrikken med tilsagnshavers navn, adresse, journal nummer, projektnavn og 
angiv for hvilken periode der ønskes udbetalt. Startdatoen kan tidligst være tilsagnsda-

toen (såfremt du ikke har fået en igangsætningstilladelse) og slutdatoen kan senest være 
d.d. Husk at alle de investeringer du søger udbetalt støtte til, skal være afholdt og betalt i 

denne periode.   

Projektstatus: 

Skriv en projektstatus. Denne skal indeholde en beskrivelse af hvor langt projektet er og 

hvordan projektet er forløbet indtil dato. Vedlæg gerne billeder, som viser projektet.  

Opgørelse af tilskudsgrundlaget for ansøgt tilskud: 

Oplysningerne i denne rubrik danner sammen med rubrik D og E grundlaget for udbeta-
ling af det tilsagn du har fået og skal derfor udfyldes korrekt, da det ellers kan få konse-

kvenser for din udbetaling. Under Godkendte tilskudsberettigede udgifter skriver du de 
beløb du har fået tilsagn til, denne kolonne skal udfyldes. Beløbene finder du i tilsagnet. 

Under Betalte tilskudsberettigede udgifter i perioden skriver du, hvilke udgifter du har 
haft i den periode du har oplyst under rubrik A. Du kan i kolonnen Til udbetaling ikke 

bede om at få flere penge udbetalt, end det beløb du har fået godkendt i dit tilsagn og 
oplyst under Godkendte tilskudsberettigede udgifter. Tjek altid I alt beløbet og kontroller 

at du ikke søger om at få mere udbetalt end du har fået tilsagn til, da dette kan få økono-
miske konsekvenser. Alle de udgifter du ønsker at få refunderet skal være støtteberetti-

gede og skal kunne dokumenteret. Tjek derfor om du har dokumentation for, at de beløb 
du har anført i Til udbetaling og vedlæg dokumentationen i form af originale fakturaer og 
dokumenter at disse er betalt. Dokumentation for betaling kan være i form af kvitterin-

ger med stempel eller underskrift fra det leverende firma, kontoudskrift eller bankkvit-
teringer. Anden dokumentation kan også godkendes. 

Specifikation af støtteberettigede udgifter: 

Såfremt der i forhold til tilsagnet er foretaget en omfordeling af budgetposterne, skal 

omfordelingerne være godkendt af NaturErhvervstyrelsen, inden der bedes om udbeta-
ling. 

Følgende oplysninger skal angives for hver udgiftspost: 

Bilags nr.: Hvert bilag skal påføres et fortløbende nr.  

Dato: Den dato der fremgår af fakturaen 
Faktura udstedt af: Navnet på leverandøren 

Udgifter vedr.: Uddybende tekstforklaring 
Betalingsdato: Dato for betaling. Datoen skal være efter projektstart og før projektafslut-

ning  
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Beløb: Udgiftens beløb 

Specifikation af udgifter til løn til tilsagnshavers personale og til konsulentbistand: 

Har du haft udgifter til løn til dit personale eller konsulentbistand, skriver du her hvad 
de har lavet, hvor mange timer de har brugt på det og hvilken timeløn de har fået. Alle 

udgifter til løn til dit personale og konsulentbistand, du ønsker at få refunderet, skal væ-
re støtteberettigede og skal kunne dokumenteres. Tjek derfor om du har dokumentation 

for betalingen af de beløb, du har anført og vedlæg dokumentationen. Dokumentationen 
kan være kopi af lønsedler eller udtræk fra et lønningssystem (Udtræk af lønningssyste-

met skal være med tilsagnshavers navn, evt. ved stempel og underskrift). Anden doku-
mentation kan også godkendes. 

Bilag: 

Fakturaer med dokumentation for betaling skal vedlægges, før der kan udbetales. Ved-

lægger du andre bilag fx billeder, så skriv dette under Andet. Kryds af hvilke bilag du har 
vedlagt.   

Ansøgers erklæring og underskrift: 

Læs hvilke oplysninger du erklærer, at du har overholdt. Skriv dato og skriv under. 
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Vejledning i udfyldelse af skema til anmodning om slutud-
betaling af tilskud til Natura 2000-projekter om etablering 
af naturlige vandstandsforhold og forundersøgelser heraf. 
 

Herunder beskrives kort hvordan de enkelte rubrikker i skemaet til anmodning om slut-

udbetaling udfyldes. 

Tilsagnshavers navn og adresse: 

Udfyld rubrikken med tilsagnshavers navn, adresse, journal nummer, projektnavn og 
angiv for hvilken periode der ønskes udbetalt. Startdatoen kan tidligst være tilsagnsda-

toen (såfremt du ikke har fået en igangsætningstilladelse) og slutdatoen kan senest være 
d.d. Husk at alle de investeringer du søger udbetalt støtte til, skal være afholdt og betalt i 

denne periode.   

Opgørelse af tilskudsgrundlaget for ansøgt tilskud: 

Oplysningerne i denne rubrik danner sammen med rubrik C og D grundlaget for udbeta-
ling af det tilsagn du har fået og skal derfor udfyldes korrekt, da det ellers kan få konse-

kvenser for din udbetaling. Under Godkendte tilskudsberettigede udgifter skriver du de 
beløb du har fået tilsagn til, denne kolonne skal udfyldes. Beløbene finder du i tilsagnet. 

Under Betalte tilskudsberettigede udgifter skriver du, hvilke udgifter du har haft i den 
periode du har oplyst under rubrik A. Har du fået udbetalt 1. rate af dit tilsagn skriver du 
også det. Beløbet under Udgifter i alt kan evt. overskride det beløb du har fået godkendt, 

men du kan i kolonnen Til udbetaling ikke bede om, at få flere penge udbetalt, end det 
beløb du har fået godkendt i dit tilsagn og oplyst under Godkendte tilskudsberettigede 

udgifter. Tjek altid I alt beløbet og kontroller at du ikke søger om at få mere udbetalt end 
du har fået tilsagn til, da dette kan få økonomiske konsekvenser. Alle de udgifter du øn-

sker at få refunderet skal være støtteberettigede og skal kunne dokumenteret. Tjek der-
for om du har dokumentation for af de beløb du har anført i Til udbetaling og vedlæg do-

kumentationen i form af originale fakturaer og dokumenter at disse er betalt. Dokumen-
tation for betaling kan være i form af kvitteringer med stempel eller underskrift fra det 

leverende firma, kontoudskrift eller bankkvitteringer. Anden dokumentation kan også 
godkendes.  

Specifikation af støtteberettigede udgifter: 

Såfremt der i forhold til tilsagnet er foretaget en omfordeling af budgetposterne, skal 

omfordelingerne være godkendt af NaturErhvervstyrelsen, inden der bedes om udbeta-
ling. 
 

Følgende oplysninger skal angives for hver udgiftspost: 

Bilags nr.: Hvert bilag skal påføres et fortløbende nr.  

Dato: Den dato der fremgår af fakturaen 
Faktura udstedt af: Navnet på leverandøren 

Udgifter vedr.: Uddybende tekstforklaring 
Betalingsdato: Dato for betaling. Datoen skal være efter projektstart og før projektafslut-

ning  
Beløb: Udgiftens beløb 
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Specifikation af udgifter til løn til tilsagnshavers personale og til konsulentbistand: 

Har du haft udgifter til løn til dit personale eller konsulentbistand, skriver du her hvad 
de har lavet, hvor mange timer de har brugt på det og hvilken timeløn de har fået. Alle 
udgifter til løn til dit personale og konsulentbistand, du ønsker at få refunderet, skal væ-

re støtteberettigede og skal kunne dokumenteres. Tjek derfor om du har dokumentation 
for betalingen af de beløb, du har anført og vedlæg dokumentationen. Dokumentationen 

kan være kopi af lønsedler eller udtræk fra et lønningssystem (Udtræk af lønningssyste-
met skal være med tilsagnshavers navn, evt. ved stempel og underskrift). Anden doku-

mentation kan også godkendes. 

 

Specifikation af udgifter til information og møder: 
Har du haft udgifter til løn til information og møder, skriver du hvilke udgif-

ter/aktiviteter det drejer sig om, antal og stk. pris (fx foldere, 20 stk. af 32 kr.). Alle ud-
gifter, du ønsker at få refunderet, skal være støtteberettigede og skal kunne dokumente-

res. Tjek derfor om du har dokumentation for betalingen af de beløb, du har anført og 
vedlæg dokumentationen.  

Projektrapport: 

Er projektets formål opfyldt skriver du om projektet er blevet som forventet. Under Fak-

tiske forløb, skriver du hvordan forløbet har været og om alle investeringer er blevet 
gennemført som beskrevet i ansøgningen/ tilsagnet. Hvis du har foretager ændringer 
undervejs oplyser du om ændringer og hvorfor ændringen er foretaget. Endeligt beskri-

ver du effekten og skriver om effekten af projektet er som forventet. 

Bilag: 

Fakturaer med dokumentation for betaling og dokumentation for offentliggørelse skal 
vedlægges, før der kan udbetales. Vedlægger du andre bilag fx billeder, og anden doku-

mentation, så kryds af, vedlægger du yderligere, skriv dette under Andet. Kryds af hvilke 
bilag du har vedlagt.  

Ansøger erklæring og underskrift: 

Læs hvilke oplysninger du erklærer, at du har overholdt. Skriv dato og skriv under. 
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