
EU LIFE-forordning 2021-2027

LIFE-programmet er, som den eneste EU-fond, helt og holdent målrettet 
miljø- og klimamålsætninger, herunder omstillingen til ren energi. 

I den kommende forordningsperiode 2021-2027 er der afsat 5,45 mia. 
EUR – 40 mia. kr.

Området Miljø omfatter 2 delprogrammer: 
1. Natur og Biodiversitet (2,15 mia. EUR) 
2. Cirkulær Økonomi og Livskvalitet (1,35 mia. EUR)

Området Klimaindsats omfatter 2 delprogrammer: 
1. Modvirkning af og Tilpasning til Klimaændringer (0,95 mia. EUR)
2. Omstilling til Ren Energi (1 mia. EUR)

Miljøstyrelsen



EU LIFE-informationsmøde april 2020

1 mia. kr. pr. år til klimatilpasningsprojekter under delprogrammet: 
Climate Change Mitigation and Adaptation. 

Ansøgningsfristen forventes at blive i sommeren 2021, men gå allerede 
nu i gang med at finde samarbejdspartnere!

Miljøstyrelsen holder LIFE-informationsmøde i Odense i starten af april 
2020. 

Tjek MST.DK (under Tilskudsordninger) for dato og kontakt os for mere 
information:

Jette Raal Stockholm, jerst@mst.dk

Ida Søkilde Jelnes, idksj@mst.dk

Miljøstyrelsen 



Tilskuds-

ordninger

Miljøstyrelsen - Tilskud



Vådområde- og lavbundsprojekter:
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Hvordan? 
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Kappe dræn

Hæve vandløbsbund 

samt forlængelseEkstensivering Sø



N-vådområde omsætter nitrat til frit 
kvælstof ved:

 Overrisles med drænvand

 Periodevis oversvømmes  
området med å-vand

 Arealet oversvømmes 
permanent i lavvandede søer

 Ekstensivering

 I alt 1.250 tons N skal fjernes på 
ca. 13.000 ha
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Formål og effekt for N-vådområde
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Lavbundsindsatsen opfylder flere politiske 

målsætninger:

Klima

Reduceret drivhusgasudledning fra landbruget

Effekt: Ca. 68.000 ton CO2-ækv. i perioden 2014-2020

Vandmiljø / Vandområdeplanerne

Reduceret kvælstofudledning til kystvande

Effekt: 150 ton N i perioden 2016-2021

Natur

Bidrager til gunstig bevaringsstatus for Natura 2000-

områder og skaber mere robuste og sammen-

hængende naturarealer

Formål og effekt for lavbundsindsatsen



Kriterier for lavbundsprojekter

Lavbundsordningen varetager to primære formål:

Reduktion af landbrugets drivhusgasudledning (CO2-ækv.)
• Beliggenhed på organogene jorder/tørvejorder (mindst 75%)*
• Arealeffektivitet, mindst 13 ton CO2-ækv./ha*

Reduktion af kvælstofudledningen til kystvande
• Beliggenhed i hovedvandopland med N-reduktionsmål**
• Beliggende i delvandopland med indsatsbehov**
• Arealeffektivitet, mindst 30 kg N/ha**

Understøtter udvikling af natur og biodiversitet (Natura 2000)
• Varetage Natura 2000-hensyn, hvor lavbundsindsatsen er skrevet 

ind i Natura 2000-planen (kriteriebekendtgørelsens bilag 4)

* Kriteriet kan fraviges i særlige tilfælde
** Kriteriet kan fraviges, hvis projektet ligger i tilknytning til et Natura 2000-område (bek. bilag 6)

Altid direktivimplementerende!
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Informationsmøder
om tilskudsordningerne

primo 2020
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EU Interreg FRAMES

Kystdirektoratet

Overordnet formål: Videreudvikle forståelse af og tilgang til 

oversvømmelsesbeskyttelse på tværs af Nordsø regionen for at sikre 

langsigtet og virkningsfuld beskyttelse i udsatte områder samt effektiv 

genopretning i områder, der har været ramt af oversvømmelse.



EU Interreg FRAMES

Dynamisk Planlægning

• Videreudvikling og case-anvendelse af en ny dynamisk 

planlægningsmetode

• Bidrag til kommunernes evne til at planlægge i en usikker fremtid

• Håndtering og inddragelse af fremtidsscenarier

Produkt: Step by step guide

Genopbyggelse efter en stormflod

• fokuseres på processerne og erfaringerne fra genoprettelsesperioden 

efter stormen Bodils ødelæggelser.

• Kvantitativ som kvalitativ undersøgelse

Produkt: Guidelines til borgere og myndigheder

Kystdirektoratet



Oversvømmelsesloven http://oversvommelse.kyst.dk/webgis/

Plantrin 1: Risikovurdering og 
udpegning

Ansvarlig: Kystdirektoratet

Plantrin 2: Kortlægning 

Ansvarlig: Kystdirektoratet

Plantrin 3: Risikostyringsplaner 

Ansvarlig: Kommunerne

1. planperiode 
(2010 – 2015)
• 10 risikoområder
• 22 kommuner

2. planperiode 
(2016 – 2021) 
• 14 risikoområder
• 26 kommuner

Kystdirektoratet

http://oversvommelse.kyst.dk/webgis/


Oversvømmelsesloven - webGIS

http://oversvommelse.kyst.dk/webgis/

Faren

Sårbarhed

Risiko

Kystdirektoratet

http://oversvommelse.kyst.dk/webgis/


National digestyrkevurdering

Kommunemøder, nov. 2019

• Overblik over digernes høde og styrke
• Målgruppe: kommunale og nationale 

beredskabsmyndigheder
• Prioritering af materiale og ressourcer under 

ekstreme vejrhændelser

• Ca. 1.100 km
• Digelag har ansvaret for digerne
• 200 km digestrækning er velkendt pga. statens 

årlig digetilsyn
• Resterende 900 km dikestrækning er mere 

eller mindre ukendt for KDI

Kystdirektoratet



National digestyrkevurdering

Kystdirektoratet



Vejledning i planlægning for forebyggelse af oversvømmelse 
og erosion 

1. version – Januar 2019

2. version – Primo 2020

3. version ….
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Tak for opmærksomheden.
Spørgsmål?
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Kystdirektoratet


