
Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler.  
Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2023.  
Naturstyrelsen 
 
Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder. 
Ved vådområder forstås i denne sammenhæng ferske vådområder med permanent vandspejl under normale 
vejrforhold.  
 
Ansøgningerne vil blive prioriteret efter forventet biologisk værdi vurderet ud fra arealoplysningerne, efter 
antallet af ansøgningerne i forhold til midler i puljen og efter den geografiske fordeling af projekterne. Over-
ordnet vil projekter med høj biologisk værdi blive prioriteret højere end projekter med lav biologisk værdi. 
Er der flere ansøgninger end tilskudspuljen kan dække – så vil ansøgningerne blive prioriteret efter oven-
nævnte princip. Indsendelse af en ansøgning er derfor ikke garanti for et tilskud. 
 
I 2023 forventes et tilskud på 17.000 kr. pr. projekt. Tilskuddet er ens for samtlige ansøgere i den enkelte an-
søgningstermin. Tilskuddet er skattepligtigt og bliver indberettet til skattemyndigheden. 
 
Naturstyrelsen har udarbejdet en kort og generel vejledning i anlæg af vådområder. Vejledningen indeholder 
gode råd om etablering af vådområder. Vejledningen beskriver også forhold omkring indhentelse af tilladel-
ser hos myndighederne. Vi anbefaler gennemlæsning af vejledningen. Se: 
https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/jagt/tilskud/vaadomraader-og-vandhuller-jagttegnsmidler/ 
 
Betingelser for tilskud. 
Tilskudsmidlerne skal give mest mulig ny natur med størst mulig biologisk værdi. Derfor er der knyttet en 
række betingelser til muligheden for tilskud. 
 
• Der ydes kun tilskud til etablering af vådområder med et permanent vandspejl på mindst 600 m2 under nor-

male vejrforhold.  
• Der ydes ikke tilskud til oprensning eller sammenlægning af eksisterende vådområder beskyttet efter § 3 i 

naturbeskyttelsesloven. 
• Der ydes kun tilskud til etablering af ferske vådområder. 
• Der ydes ikke tilskud til etablering af vådområder på naturtyper beskyttet efter naturbeskyttelsesloven § 3 

(f.eks. moser, ferske enge, strandenge, oprensning og udvidelser af eksisterende vandhuller). 
• Tilskuddet kan kun søges af private ejere af fritidsejendomme/landbrugsjord/skov. 
• Der ydes ikke tilskud til etablering af vådområder på offentlig ejet ejendom. 
• Der ydes ikke tilskud til etablering af vådområder i haver. 
• Der ydes ikke tilskud til etablering af fiskesøer (put and take). 
• Der må ikke modtages tilskud til det ansøgte fra anden side. 
• Etableringen af vådområdet må ikke være pålagt efter anden lovgivning. 
• Etableringen af vådområdet skal overholde anden gældende lovgivning. Herunder vilkår i planlovstilladelse 

m.m. 
• Der kan søges om tilskud til etablering af indtil 5 vådområder pr. ejendom pr. år. Der skal fremsendes sær-

skilt ansøgning for hvert enkelt vådområde. 
• Etableringen af vådområdet må ikke være påbegyndt før ansøgningsfristen 31. januar i ansøgningsåret.  
• Der skal udlægges en 9 meter bred udyrket zone omkring vådområdet (målt fra højeste vandstand). 
• Der må ikke foretages plantning af buske og træer i ovennævnte zone  
• Der må ikke fodres i vandet, eller nærmere end 9 meter fra højeste vandstand i vådområdet. 
• Der må ikke udsættes fisk eller ænder i vådområdet.  
• Ejeren skal accepterer kontrolbesøg i forbindelse med ordningen.  
• Det påhviler ejeren selv at indhente tilladelser til etableringen af vådområdet efter anden lovgivning. Tilla-

delser skal være indhentet og gyldige inden indsendelse af ansøgningsskemaet. Klage- og høringsfristen for 
tilladelsen skal være overstået inden ansøgningsfristen 31. januar 2023. Der må ikke være indløbet klager i 
høringsperioden. Ansøgninger/projekter, hvor kravet om overstået klage- og høringsfrist ikke er opfyldt, af-
vises som ikke berettiget til ansøgning om tilskud.  
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Ved konstaterede overtrædelser af betingelserne for tilskud kan Naturstyrelsen kræve tilskuddet helt eller 
delvist tilbagebetalt. 
  
 
Information om sagsbehandling og terminer. 
Du skal udfylde ansøgningsskemaet på virk.dk med NemID eller MitID. Såfremt du har spørgsmål til ansøg-
ningsskemaet eller tilskudsordningen, eller ikke har NemID/MitID, så er du velkommen til at kontakte Na-
turstyrelsen på tlf. 72 54 30 00, eller sende en mail til: fyn@nst.dk. 
 
Ansøgningsfristen er hvert år den 31. januar. Du vil modtage et kvitteringsbrev pr. mail ca. 10 dage efter Na-
turstyrelsens modtagelse af ansøgningen. Har du ikke modtaget en kvittering fra Naturstyrelsen senest 14 da-
ge efter din afsendelse af ansøgningen – så kontakt Naturstyrelsen Fyn. 
 
Du vil modtage et brev om tilsagn/afslag på tilskud senest den 1. april i ansøgningsåret.  
 
Tilsagnsbrevet vil være vedlagt en erklæring med nedenstående punkter. Udbetaling af tilskuddet er betinget 
af din underskrift på erklæringen. Du skal udfylde og indsende erklæringen som dokumentation for etable-
ringen af vådområdet.  
 
Undertegnede erklærer hermed: 
• At etableringen af vådområdet på min ejendom, matrikel …….  d.d. er gennemført under overholdelse af 

de i tilskudsordningen anførte betingelser,  
• at de anførte oplysninger er i overensstemmelse med de faktiske forhold, 
• at jeg ikke har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse, 
• at jeg er privat ejer af fritidsejendom/landbrugsjord/skov, 
• at jeg ikke modtager andet tilskud til det ansøgte, 
• at jeg ikke er blevet pålagt at gennemføre det ansøgte projekt efter anden lovgivning, 
• at jeg er bekendt med betingelserne for tilskud og udbetalingen heraf, 
• at etableringen af vandhullet overholder anden gældende lovgivning, 
• at jeg accepterer kontrolbesøg af Naturstyrelsen i forbindelse med tilskudsordningen 
 
Hvis der ved kontrol konstateres misbrug af tilskudsordningen, er jeg indforstået med at måtte tilbagebetale 
tilskuddet helt eller delvist med tillæg af renter, hvis Naturstyrelsen træffer bestemmelse herom. Hvis de fak-
tiske forhold ændres i forhold til det oplyste, forpligter jeg mig til straks at underrette Naturstyrelsen herom. 
 
Erklæringen må først indsendes når vådområdet er etableret. For at du kan få udbetalt tilskuddet kræves det, 
at du udfylder og sender erklæringen til Naturstyrelsen Fyn senest den 1. november i ansøgningsåret. Hvis 
erklæringen modtages efter denne dato bortfalder muligheden for tilskud - uanset tidligere tilsagn.  
 
Senest 10 dage efter modtagelsen af din erklæring for gennemførelsen af projektet sender Naturstyrelsen dig 
en kvittering. Kontakt Naturstyrelsen såfremt du ikke modtager denne kvittering.  
Du vil modtage tilskuddet 3-4 uger efter Naturstyrelsens modtagelse af din erklæring for gennemført projekt. 
Tilskuddet vil blive overført til dit pengeinstitut. Tilskuddet indberettes til skattemyndigheden. 
 
Indhentning af tilladelser til etablering af vådområder. 
Der skal altid søges om tilladelse til etablering af et vådområde. Tilladelsen er ikke gyldig den dag du mod-
tager tilladelsen med posten. Tilladelsen er først gyldig når klage-/høringsfristen er overstået – og der ikke er 
klaget over tilladelsen i høringsperioden. Dette fremgår normalt af din tilladelse.  
 
Tilladelser skal indhentes i forhold til Planloven (jord i omdrift) og i nogle tilfælde Naturbeskyttelsesloven 
(beskyttede naturtyper og beskyttelseslinier). Tilladelser indhentes ved ansøgning hos den lokale kommune.  
 
Etablering af vådområder i beskyttede naturtyper kræver dispensation for § 3 i naturbeskyttelsesloven. Som 
det fremgår af ” Betingelser for tilskud” ydes der ikke tilskud til etablering af vådområder på beskyttede na-
turtyper. Hvis din tilladelse til etablering af vådområdet er givet i forhold til § 3 i naturbeskyttelsesloven, op-
fylder du ikke betingelsen for tilskud efter denne ordning.  
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Anlæg af vådområder kræver i nogle tilfælde kommunens behandling efter Vandløbsloven. Dette er tilfældet 
hvis dræn eller vandløb berøres af projektet. Det skal fremgå af din ansøgning til kommunen, hvorvidt dræn 
eller vandløb berøres af projektet.  
Hvis vådområdet etableres i et habitat- og fuglebeskyttelsesområde under Natura 2000 vil myndighedsbe-
handlingen omfatte vurdering i forhold til udpegningsgrundlaget.   
 
Et område kan også være omfattet af en landskabsfredning. Hvis dette er tilfælde kræves der dispensation fra 
det lokale Fredningsnævn.  
 
Etablering af vådområder i fredskov kræver tilladelse efter skovloven. Tilladelse efter skovloven indhentes 
hos Miljøstyrelsen Østjylland (ansøgninger i Jylland) eller Miljøstyrelsen Storstrøm (ansøgninger på øerne). 
Se adresser på https://mst.dk/service/om-miljoestyrelsen/organisation/miljoestyrelsens-
enheder/lokale-enheder/ 
 
På www.miljoeportal.dk og www.mst.dk kan du finde vejledende oplysninger om forskellige arealudpegnin-
ger (beskyttede naturtyper, fredninger m.m.).  
 
Send din ansøgning om tilladelse til etablering af vådområdet til din kommune. Kommunen sikrer at andre 
relevante myndigheder inddrages.  
 
Inden du søger om tilskud til etablering af vådområdet kan du med fordel indhente en udtalelse fra det lokale 
museum. Der kan være kulturhistoriske minder på lokaliteten for vådområdet. En udtalelses fra det lokale 
museum sikrer dig mod utilsigtede udgifter og stop i anlægget af vådområdet. Du kan finde oplysninger om 
kendte fortidsminder på www.kulturarv.dk. I din tilladelse til etablering af vådområdet vil det fremgå, at 
man, hvis man under anlægget af vådområder finder fortidsminder, skal stoppe arbejdet og kontakte det loka-
le museum. 
 
De nødvendige tilladelser til etablering af vådområdet skal være indhentet og gyldige ved ansøgningsfristen. 
De skal sendes til Naturstyrelsen sammen med din ansøgning om tilskud. Kontakt din kommune i meget god 
tid inden ansøgningsfristen 31. januar. Kommunens sagsbehandling kan tage tid – nogle gange meget lang 
tid. Vær opmærksom på klagefristen. Klagefristen skal være overstået ved ansøgningsfristen 31. januar. Så-
fremt klagefristen ikke er udløbet, vil ansøgningen blive afvist grundet manglende overholdelse af betingel-
ser for tilskud. 
 
Du skal vedlægge kopi af et matrikelkort eller et ejendomskort med angivelse af vådområdets placering. Du 
skal vedlægge kopi at de nødvendige tilladelser. 
 
For at undgå fremsendelse af et mangelfuldt ansøgningsmateriale kan du bruge tjekliste i selve ansøgnings-
skemaet. 
 
Beskyttelse af dit nye vådområde. 
Ifølge naturbeskyttelsesloven må der ikke foretages ændringer i tilstanden af naturlige vandhuller og søer 
med et areal større end 100 m2. Efter etableringen – og når der har indfundet sig en naturtilstand - vil dit 
vådområde være beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Du må ikke fylde vådområdet op igen. Du må 
heller ikke udvide det uden tilladelse. Du må godt vedligeholde vådområdet, men oprensning med maskiner 
vil generelt kræve tilladelse.  
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Dine rettigheder i forbindelse med Naturstyrelsens behandling af 
dine personoplysninger. 
 
Du er i et kontraktforhold med Naturstyrelsen og denne skrivelse udsendes for at oplyse dig om di-
ne rettigheder i forhold til persondatabeskyttelsesforordningen, der træder i kraft 25. maj 2018.  
 
Naturstyrelsen er dataansvarlig for dine afgivne oplysninger. Naturstyrelsen har hovedkontor på 
Førstballevej 2, 7183 Randbøl, cvr. 33157274. Du kan kontakte Naturstyrelsen på nst@nst.dk og te-
lefon 72 54 30 00.  
 
Databehandling af personoplysninger:  
Naturstyrelsen kan efter reglerne indhente oplysninger i forbindelse med din kontrakt. 
Reglerne, der regulerer Naturstyrelsens mulighed for at administrere statens ejen-
domme er finansloven, budgetvejledningen, aktstykker og delegationsbekendtgørelsen 
for Naturstyrelsen.  
Når en offentlig myndighed behandler personoplysninger skal det ske efter god data-
behandlingsskik dvs. at lovens regler følges. Formålet med at opbevare dine person-
data er til brug for kontrakten. 
Dine oplysninger anvendes alene til brug for det kontraktforhold, som du har indgået med Natursty-
relsen. Vi offentliggør ikke dine personoplysninger. Vi videregiver alene dine oplysninger, hvis vi-
deresendelse er nødvendig for kontraktforholdet.   
 
Indsigt: Du kan anmode om indsigt i de oplysninger, der behandles i forbindelse med din kontrakt 
med Naturstyrelsen. Du har efter anmodning krav på at få berigtiget oplysninger, der viser sig urig-
tige eller vildledende, ligesom du kan anmode om at begrænse behandlingen og gøre indsigelse 
mod behandling af dine oplysninger.  
 
Aktindsigt: Hvis vi modtager en anmodning om aktindsigt efter miljøoplysningsloven og offentlig-
hedsloven kan dette eventuelt betyde, at der vil blive givet fuld aktindsigt i dine oplysninger.  
 
Så længe beholder vi oplysningerne: Oplysningerne opbevares så længe kontraktforholdet er gæl-
dende og herefter efter statens arkivregler dvs. normalt 5 år, medmindre andre forhold gør sig gæl-
dende f.eks. en længerevarende retssag. Alle oplysninger opbevares i overensstemmelse med arkiv-
lovens krav.  
 
Vores hjemmel til behandling af dine personoplysninger findes bl.a. i finansloven og aktstykker. 
 
Klage: Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på dpo@mfvm.dk og telefon 93 59 70 11 og 
få oplyst dine rettigheder. Du har mulighed for at klage til Datatilsynet over Naturstyrelsens be-
handling af dine persondata.  
 
Læs mere om Naturstyrelsens persondatapolitik via dette link: 
https://naturstyrelsen.dk/om-os/e-politik/persondatapolitik/” 
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