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Tilsagn om tilskud til restaurering af Skjoldenæsholm Gårdsø

Afgørelse
Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at der gives Ringsted Kommune tilsagn om
tilskud på 1.122.000 kr. til gennemførsel af sørestaurering af Skjoldenæsholm
Gårdsø.
Baggrund
Ringsted Kommune har den 30. april søgt om tilskud på 1.357.000 kr. til
gennemførsel af sørestaurering af Skjoldenæsholm Gårdsø.
Skjoldenæsholm Gårdsø er omfattet af bekendtgørelse nr. 449 af 11. april 2019 om
indsatsprogrammer for vandområdedistrikter.
Ansøgningen indeholder følgende udgiftsposter:
Biomanipulation, inkl. monitering
Aluminium-behandling, inkl.
monitering

477.500 kr.
644.500 kr.

Oprensning

235.000 kr.

I alt

1.357.000 kr.

Vurdering
Miljøstyrelsen finder, at sedimentfjernelse ikke er et virkemiddel, som er omfattet
af tilskudsbekendtgørelsen for søer1. Derfor kan dette virkemiddel som
udgangspunkt ikke opnå tilsagn. Derudover konkluderes det i forundersøgelsen, at
den eksisterende eksterne belastning ikke er til hinder for fremtidig målopfyldelse
i Skjoldenæsholm Gårdsø. På denne baggrund gives der ikke tilsagn til
restaurering i form af oprensning af Vægterdammen.
Miljøstyrelsen vurderer, at den resterende del af ansøgningen er
omkostningseffektiv og overholder de i bekendtgørelse nr. 1287 af juli 2016 om
tilskud til restaurering af søer fastsatte krav om tilskud til gennemførsel af
sørestaurering. Miljøstyrelsen vurderer videre, at de ansøgte udgifter er
tilskudsberettigede, herunder også de to supplerende fiskeundersøgelser.
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Særlige krav for tilskuddet
Miljøstyrelsen gør opmærksom på tilskudsbekendtgørelsens § 4, stk. 4, der
fastsætter følgende: Der er udarbejdet et program for monitering af effekten af
sørestaureringen i højst 3 år. Ringsted Kommune skal - for at sikre sig det fulde
ansøgte beløb – derfor sikre sig, at moniteringen ikke strækker sig over mere end 3
år.
I tilfælde af projektændringer
Efterfølgende ændringer af projektet, herunder af budgettet, skal godkendes af
Miljøstyrelsen.
Tidsfrist
Dette tilsagn udløber den 31. december 2023.
Udbetaling af tilskud
Tilskuddet kan udbetales, når alle nødvendige myndighedstilladelser foreligger, og
når restaureringen og moniteringen er gennemført. Ved anmodning om udbetaling
vedlægges en rapport om gennemførslen af restaureringen henholdsvis
moniteringen. Udbetaling af tilskud til gennemførsel sker på baggrund af
dokumentation for myndighedstilladelser og for kommunens betaling af
udgifterne. Anmodning om udbetaling af tilskud til gennemførsel af sørestaurering
skal indsendes senest 3 måneder efter at sidste monitering er gennemført.
Anmodning om udbetaling, vedhæftet rapport samt dokumentation for
udbetalinger, skal sendes med sikker post til mst@mst.dk, mærk emnefeltet
”Sørestaurering, anmodning om udbetaling af tilskud, Skjoldenæsholm Gårdsø”
Der henvises i øvrigt til reglerne om udbetaling af tilskud i bekendtgørelsens § 9
stk. 1-7.
Annullering af tilsagn
Såfremt kommunen vælger at opgive projektet, bør Miljøstyrelsen, Tilskud
kontaktes hurtigst mulig med henblik på annullering af tilsagnet. Anmodning om
annullering af tilsagn skal sendes til vandprojekter@mst.dk.
Myndighedstilladelser
Der gøres opmærksom på, at tilsagn om tilskud ikke er det samme som at
Miljøstyrelsen har givet myndighedstilladelse inden for eget ressortområde. Det er
alene en reservation af midler, der kommer til udbetaling, hvis projektet opnår de
nødvendige myndighedstilladelser og rent faktisk gennemføres.
Spørgsmål
Har I spørgsmål til tilsagnet, er I velkomne til at kontakte Miljøstyrelsen via mail
sendt til vandprojekter@mst.dk.

Med venlig hilsen
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