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Vi har lavet en huskeliste over de ting, du som ansøger til minivådområdeordningen skal huske i dit projekt. Læs mere om de enkelte punkter i vejledningen til minivådområder på lbst.dk.
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Fase
1. Før du søger om
tilsagn til at etablere minivådområder

Aktivitet


Ejer du eller forpagter du et areal som du gerne vil lave til et minivådområde?



Husk at sikre dig, at minivådområdet og drænoplandet til arealet
både er velegnet til minivådområde og ligger i et område, hvor
der er behov for at fjerne kvælstof (se Udpegningskortet for minivådområder på lbst.dk).

0

0



Husk at få hjælp af en oplandskonsulent til at screene arealer og
ansøge.



Husk at spørge kommunen om, hvilke tilladelser dit projekt kræver. Vær opmærksom på, at du skal indhente tilladelserne før du
anlægger minivådområdet. Du skal senest sende tilladelserne til
os, når du søger om udbetaling.



Du skal forholde dig til en række krav og forpligtelser før du starter dit projekt, fx vedligehold af minivådområdet. Det er vigtigt, at
du sætter dig ind i dem inden du søger (læs mere i kap. 11 i vejledningen).

0

Husk, at det er dig som skal lægge ud for udgifterne i projektet.
Udgifterne skal også være betalt af dig som tilsagnshaver inden
du søger om udbetaling. Du kan forvente nogle måneders sagsbehandling af din udbetaling, dog kan sagsbehandlingstiderne
variere.

0

Husk at tjekke om de udgifter du ønsker at søge til også er tilskudsberettigede. Der er en række udgifter, som vi giver tilskud
til, fx anlægsudgifter, og en række vi ikke giver tilskud til, fx udgifter til brugt udstyr eller moms (læs mere i kap. 6 i vejledningen).

0










0

0

Vær opmærksom på, at vi ikke giver tilskud til dit eget arbejde i
projektet.

0

Har du andre tilsagn på arealerne, fx omlægningstilskud, økologisk arealtilskud eller pleje af græs, som gør at du først kan
starte minivådområdeprojektet 1. september 2018?

0

Hvis du ønsker at søge om støtte til arealkompensation og vedligehold, skal du være opmærksom på, om du har modtaget de minimis støtte de sidste 3 regnskabsår, da denne støtte har et loft
(læs mere i kap. 6 i vejledningen).
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 Placering af minivådområde, drænopland og projektareal.
2. Det skal du have
klar til ansøgningen

 To sammenlignelige tilbud på alt det som du søger tilskud
til over 50.000 kr. Der er krav til hvilke oplysninger, der
skal være på tilbuddene (læs mere i kap. 8 i vejledningen).

0

 Du skal også være opmærksom på, at du kan være omfattet af regler for udbud (læs mere i kap. 9 i vejledningen).

0

 Erklæring fra en oplandskonsulent om afgrænsning af
drænopland, dimensionering og behov for lermembran i
minivådområdet. Find skabelonen på lbst.dk.

0

 Vi anbefaler, at du har en byggeleder, når du skal anlægge minivådområdet. Det kan evt. være oplandskonsulenten eller en anden konsulent (læs mere i kap. 3 i vejledningen).

3. Sådan søger du
om tilsagn

 1. februar til 10.april kan du søge om tilskud via Tast selvservice på lbst.dk.

0

0

 Du skal udfylde ansøgningsskemaet i Tast selv-service
med alle oplysninger om projektet og indtegne projektet i
IMK.

4. Når du har
sendt ansøgningen ind til os

 Vi er ca. 3-4 måneder om at behandle sagerne efter ansøgningsfristen 10. april.
 Hvis du har valgt at starte dit projekt på ansøgningstidspunktet, må du gå i gang derfra, men det er for din egen
regning og risiko. Vi giver ikke tilskud til udgifter som er afholdt før ansøgningstidspunktet.

0

 Hvis du har valgt at starte 1. september 2018, må du først
gå i gang med projektet derefter. Vi giver ikke tilskud til
udgifter som er afholdt før.
 Vi skriver til dig, hvis der mangler oplysninger i din ansøgning.

5. Når du får tilsagn eller afslag

 Vær opmærksom på hvilke dele af dit projekt, vi har givet
tilsagn og evt. afslag til. Det står i det brev du modtager
fra os.


Husk at sætte dig ind i alle de krav og forpligtelser, der er
i dit projekt. Vi kan kun give tilskud til dit projekt, hvis du
har overholdt alle krav og forpligtelser (læs mere i kap.
11 i vejledningen).
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Husk, at du er ansvarlig for at gennemføre projektet i projektperioden og sådan som det står beskrevet i tilsagnsbrevet.

 Husk, at du ikke må vælge en leverandør som du er afhængig af. Det vil sige, at priserne på ydelserne ikke må
være påvirket af sammenfald af interesser mellem sælger
og køber (læs mere i kap. 8 i vejledningen).

6. Når du skal
vælge leverandører i dit projekt

0

 Du skal overholde udbudsreglerne, hvis dine bygge- og
anlægsudgifter er over 300.000 kr. (læs mere i kap 9 i vejledningen).

7. Når du skal anlægge dit minivådområde/købe varer
til projektet



Du skal overholde krav til, hvordan minivådområdet skal
designes, fx størrelse og dybde på bassiner (læs mere i
kap. 12 i vejledningen).



Vær opmærksom på, at du skal overholde projektets dimensionering og størrelse, som du indtegner i IMK ved
ansøgningen.

C

Du skal huske at skilte med, at du laver dit projekt, når du
går i gang. både på din virksomheds hjemmeside, i eventuelle informationsfoldere og ved at sætte et fysisk skilt
op (læs mere i kap. 14 i vejledningen).

C

Husk at tjekke reglerne for timeregnskab inden du starter
projektet. Der er særlige krav til oplysninger og dokumentation af løn til eget personaleog konsulentydelser (læs
mere i kap. 6 i vejledningen).

C



Vær opmærksom på, at vi ikke giver tilskud til dit eget arbejde i projektet.

C



Husk at oplyse om arbejdsopgaver, timepris og antal timer, når du ansøger om udbetaling.

C



Du skal også sende dokumentation for det faktiske timetal
(timeregnskab) og lønsedler. Vær opmærksom på, at
timeregnskabet skal være på månedsbasis og underskrevet af såvel medarbejder som arbejdsgiver.

C



7.1 Hvis du bruger
eget personale eller selv arbejder
på projektet

7.2 Hvis du vil ændre dit projekt undervejs



 Hvis du har brug for at forlænge din projektperiode, ændre
projektet eller budgettet, skal det godkendes af os før du
foretager ændringerne. Ved ændringer i budgetposter på
over 10% skal du søge om ændring (læs mere i kap 15 i
vejledningen).

C

C

Landbrugsstyrelsen / Nyropsgade 30 / DK - 1780 København V / Tlf.: +45 33 95 80 00 / E-mail: mail@lfst.dk 4



8. Når du skal betale din leverandør

Hvis du ønsker at overdrage dit projekt til en anden, end
den der står i tilsagnet, skal du søge om at overdrage
projektet. Den nye tilsagnshaver overtager dine rettigheder og pligter. Vær opmærksom på, at den nye tilsagnshaver, også skal være ejer eller forpagter af arealet.



Du skal betale dine fakturaer inden du indsender udbetalingsanmodningen.

C



Du skal være opmærksom på de krav vi stiller til oplysninger, som skal være på fakturaer fra leverandørerne, fx
cvr.nr. (læs mere i kap. 17 i vejledningen).

C



Fakturaerne skal være adresseret til dig som tilsagnshaver.

C

 Du skal have et særskilt regnskabssystem for projektet.
Det vil sige, at regnskabssystemet skal være kodet således, at man kan udskrive en regnskabsrapport, der matcher projektet.

9. Når du ønsker at
få udbetalt dit tilskud

C



Når du ansøger om udbetaling af tilskud, skal du benytte
det skema, der ligger i Tast selv-service på lbst.dk.

C



Vær opmærksom på, at du skal sende din udbetalingsanmodning til os, inden fristen for at indsende udløber.

C



Du skal indsende følgende ved ansøgning om udbetaling:
- Alle tilladelser fra andre myndigheder, som er nødvendige for at etablere et minivådområde
- Dokumentation for, at alle dele af projektet er købt og
betalt.
- Alle øvrige relevante bilag i henhold til bekendtgørelse og vejledning.



10. Vi kommer og
afsyner dit projekt

C

Hvis dit eget personale har arbejdet på projektet, skal du
oplyse om arbejdsopgaver, timepris og antal timer, når
du ansøger om udbetaling. Du skal også sende dokumentation for det faktiske timetal (timeregnskab) og lønsedler.

 Når du har søgt om udbetaling, behandler vi din ansøgning. Vi kommer bl.a. og afsyner dit projekt og ser om det
overholder kravene.

0

C

C
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11. Efter udbetaling og 10 år frem,
inkl. kontrol

Du skal opretholde og vedligeholde minivådområdeanlægget i 10 år således, at minivådområdet stadig reducerer kvælstofbelastningen i projektet. Det omfatter bl.a.:
- At du sikrer, at størrelsen på minivådområdet ikke
ændres væsentligt fra det ansøgte. Det betyder, at
hvis der sker et jordskred fra brinkerne, er du forpligtet til at rette op på dette.
-

C

At du sikrer, at alle områder i minivådområdet er
strømningsaktive. Det vil sige, at der ikke må være
områder, der er groet til i vegetation.

(Læs mere i kap. 18 i vejledningen)


12. Du skal gemme
bilag,
udbudsmateriale
osv.

Du skal opretholde minivådområdet i mindst 10 år regnet
fra datoen i brevet om slutudbetaling.

C

 Vi kan komme og kontrollere, om dit minivådområde overholder kravene (læs mere i kap. 21 i vejledningen).

C



Hvis dit projekt bliver kontrolleret, skal du sørge for at
give kontrollørerne adgang til projektområdet. Du skal
også bidrage positivt til, at kontrollen kan udføres.

C



Vær opmærksom på, at vi kan efterspørge oplysninger i
forbindelse med projektet indtil to år efter, at projektet er
afsluttet.

C



Du kan træde ud af ordningen i løbet af de 10 år, hvis du
betaler det fulde tilskud tilbage til os (læs mere i kap. 18 i
vejledningen).

C



Du skal opbevare kopi af ansøgningsmateriale og originale bilag, såsom tilsagn, eventuelle ændringer, udbetalingsmateriale, udgiftsbilag for de tilskudsberettigede udgifter og alle tilbud. Du skal også beholde de tilbud, som
du ikke har benyttet. Materialet skal du gemme i 5½ år
fra du modtager sidste udbetaling (læs mere i kap. 18 i
vejledningen).

C
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