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Ejere og forpagtere af arealer, der indgår i et 
vådområde- eller lavbundsprojekt eller et Na-
tura 2000-projekt om etablering af naturlige 
vandstandsforhold, kan søge om et 20-årigt til-
sagn om tilskud til fastholdelse af projektet. 
 
Hvad kan du få i tilskud? 
Tilskuddets størrelse afhænger af, hvad arealet tidli-
gere har været anvendt til: 
 
3.500 kr. pr. ha   

 Arealer, der i perioden 1. januar 2014 til 31. 
december 2014 har været dyrket med afgrø-
der i omdrift, frugt- eller bærproduktion, plante-
skole på friland, stævningsskov eller pynte-
grønt, juletræer eller energiskov i kort omdrift. 

 Arealer, der var anmeldt som udyrkede i 2014, 
og som har været udnyttet jordbrugsmæssigt i 
omdrift inden for perioden 1. januar 2010 til 
31. december 2013. 

 Arealer, der har været omfattet af et tilsagn 
om tilskud til udtagning af agerjord. 

 Arealer, der har været omfattet af et miljø- og 
økologitilsagn, og hvor arealet forud for tilsagn 
havde status som omdriftsareal. 
 

1.800 kr. pr. ha  

 Permanente græsarealer. 
 Arealer, der har været omfattet af et tilsagn 

om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstalt-
ninger (MVJ-tilsagn), som har resulteret i æn-
dret afvanding. 

 Udyrkede arealer.  

 
 
300 kr. pr. ha  

 Naturarealer. 
 

 

 
 
OBS: For projekter, hvor den økonomiske ramme for 
ansøgninger er fastsat på grundlag af bestemmelserne 
i § 19, stk. 1 og 3, i bekendtgørelse nr. 370 af 26. april 
2012 om tilskud til fastholdelse af vådområder og natur-
lige vandstandsforhold, er ”referenceåret” dog 2011, og 
”referenceperioden” er årene 2007-2010. 

 
Bemærk, at arealer, der er købt med tinglyst servi-
tut i forbindelse med projektet, ikke er berettigede 
til tilskud  
Du kan heller ikke få tilskud til skove, veje, grøfter, læ-
hegn m.m. eller arealer, som allerede før projektet var 
permanent vanddækkede. 
 
Udbetaling af tilskud 
Du skal i hvert af de 20 år i tilsagnsperioden indsende 
anmodning om udbetaling af tilskuddet i fællesskemaet. 
NaturErhvervstyrelsen udbetaler tilskuddet efter udlø-
bet af tilsagnsåret. 
 
Betingelser for tilskud 
Projektet skal gennemføres, og arealerne skal henligge 
som græs- eller naturarealer. Der skal tinglyses en ser-
vitut for alle ejendomme, der har arealer indenfor pro-
jektområdet. Servitutten indeholder bl.a. følgende be-
stemmelser: 
 
 Du må ikke omlægge arealerne eller anvende dem 

til nogen form for dyrkning af afgrøder. Du må dog 
gerne anvende arealerne til græsning, slæt eller rør-
skær. 

 Arealerne må ikke være tilplantet med skov, jule-
træer eller energiafgrøder – eksisterende småbioto-
per op til 0,5 ha er dog tilladte. 

 Du må ikke tilføre arealerne gødning, udover den 
gødning græssende dyr efterlader på arealerne. 
 

20-årig Fastholdelse   
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 Du må ikke tilføre arealerne plantebeskyttelsesmid-
ler eller jordforbedringsmidler. 

 Græssende dyr på arealerne må ikke tilskudsfodres 
- mineralblandinger er dog undtaget. 

Du skal også overholde kravene under krydsoverens-
stemmelse, og du skal overholde rydningspligten på de 
arealer, hvor afvandingsforholdene ikke hindrer det. 
 
Ansøgning om tilsagn 
Ansøgning om tilsagn skal indsendes senest 31. august 
i det kalenderår, hvor projektet færdiggøres. Hvis pro-
jektet færdiggøres i 2017, skal du altså indsende an-
søgningen senest 31. august 2017. Tilsagnet starter så 
1. september 2017. 
 
Ansøgning skal ske på et særligt ansøgningsskema, 
som du kan finde på NaturErhvervstyrelsens hjemme-
side: naturerhverv.dk. Alternativt kan du få det tilsendt 
ved at henvende dig til styrelsen på tlf. 33 95 80 00 el-
ler mail arealtilskud@naturerhverv.dk. 
 
Ansøgning om udbetaling 
For tilsagn med start 1. september 2017 skal du første 
gang søge om udbetaling i Fællesskema 2018. Det er 
vigtigt, at du hvert år i tilsagnsperioden anmoder om 
udbetaling i Fælleskema, da hele dit tilsagn ellers kan 
bortfalde med krav om tilbagebetaling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kombination med plejetilskud 
Hvis arealerne er så tørre, at de kan plejes ved afgræs-
ning eller slæt, kan du kombinere tilskuddet til fasthol-
delse med et 5-årigt tilskud til pleje af græs- og natur-
arealer. Det gælder for alle vådområdeprojekter og for 
de arealer i andre typer af projekter, som opfylder de al-
mindelige betingelser for plejetilskud. 

 
Grundbetaling og grønne krav 
Hvis arealerne ikke opfylder de normale betingelser for 
grundbetaling, kan du i nogle tilfælde søge grundbeta-
ling under undtagelsen i art. 32. Hvis arealet var et om-
driftsareal inden projektets gennemførelse, vil det end-
videre beholde status som omdriftsareal (brak) de før-
ste fem år og kan tælle med som MFO-brak under de 
grønne krav. Hvis du anmelder arealet som MFO-brak, 
bliver dit tilskud til fastholdelse dog nedsat til 0 kr./ha. 
 
Yderligere oplysninger 
Læs mere om ordningen i Vejledning om fastholdelse 
af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lav-
bundsområder, som du finder på NaturErhvervstyrel-
sens hjemmeside: naturerhverv.dk. 
 
Kontakt 
NaturErhvervstyrelsen 

Pionér Allé 9 
6270 Tønder 
Tlf.: 33 95 80 00 
E-mail: miljobio@naturerhverv.dk 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


