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Afgørelse om tilsagn om tilskud til restaurering af Løgsø, 
Rudersdal Kommune 
 

Ansøgning 

Miljøstyrelsen har den 28. februar 2022 modtaget a nsøgning om  tilsagn om 

t ilskud til sør estaurering af Løgsø.  

 

Ansøgningen omhandler projekttypen r ealisering, og der er søgt om 388.765,00 

kr . 

 

Pr ojektet omfatter biomanipulering i  årene 2 022 og 2 023, samt fiskeundersøgelser 

før  og efter biomanipuleringen. Det  ansøgte projekt har t il formål at medvirke til at 

opnå målopfyldelse i  Løgsø ved at regulere på  forholdet mellem fredfisk og r ovfisk.   

 

Afgørelse 

Miljøstyrelsen har, jf. § 5 ,  stk. 1  i  bekendtgørelse nr.1287 af 11. november 2016 om 

t ilskud til r estaurering af søer (bek. om sørestaurering), truffet følgende afgørelse:  

 

Der  gives tilsagn om tilskud på 388.765,00 kr. til r estaurering af Løgsø. 

 

Tilsagnsperioden fastsættes t il 7 . april 2 022 til 31. december 2 023, jf. § 5 , skt. 2 i  

bek.  om sørestaurering  

 

Jf.  § 5 ,  stk. 2  i  bek. om sørestaurering fastsættes følgende særlige v ilkår for tilsagn 

om  t ilskud til Løgsø: 

 

 Der  skal  ske opfiskning målrettet mod karper (og store brasener) i  

for bindelse med biomanipuleringen 

 Opfiskede fredfisk, herunder trofæfisk, må ikke genudsættes.  

 

Der u dover er der indgået en frivillig aftale med lodsejeren (Naturstyrelsen 

Hov edstaden) om opsætning af skilte med henblik på information om, at  

for fodring ikke må finde sted ved karpefiskeri.  

 

Budget 

Ansøgningen indeholder følgende udgiftsposter: 

Opgavetype Ansøgt beløb 

Bi omanipulation, to år 27 7.200,00 
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Fi skeundersøgelse, to styk 64.800,00 

Konsulent, herunder afrapportering 34.000,00 

Interne lønudgifter 11.100,00 

Overhead 1.665,00 

I alt   388.765,00 

 

Udgifterne i  ovenstående skema vurderes at være tilskudsberettigede jf. § 8 i  bek .  

om  sør estaurering. 

 

Begrundelse for tilsagnet 
Miljøstyrelsen vurderer, at ansøgningen opfy lder kriterierne i  § 4  i  bek. om 

sør estaurering.  

 

De to konkrete v ilkår og den frivillige aftale med lodsejeren er fastsat/indgået for 

at  sikre, at de i  forundersøgelsen/tilbuddet beskrevne karpeudfordringer 

håndteres med henblik på at kunne opnå målopfyldelse i  søe n. 

 

For  y derligere information om krav for at få tilsagn om t ilskud og for udbetaling af 

t i lskud, se nedenstående bilag. 

 

My ndighedstilladelser 

Der  gør es opmærksom på, at tilsagn om t ilskud ikke er det samme som at 

Miljøstyrelsen har givet myndighedstilladelse inden for eget r essortområde. Det  er 

a lene en r eservation af midler, der kommer til udbetaling, hvis projektet opnår de 

nødvendige myndighedstilladelser og rent faktisk gennemføres.  

 

Kontaktperson: 

Når  Miljøstyrelsen sender breve t il kommunens e-boks vedrørende dette t ilsagn, 

v il Peter B.  Jør gensen, der er oplyst som kontaktperson i forbindelse med 

ansøgningen, blive or ienteret v ia mail om, at der l igger et brev i  e-boks angående 

sagen. Det  er  derfor v igtigt, at oplysningerne om kontaktpersonen i  kommunen 

fr emadrettet ajourføres ved en eventuel medarbejderudskiftning. 

 

 

Tjekskema vedlægges.  

 

 

Med v enlig hilsen 
 
 
Jør gen Grundvad Nielsen 
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Bilag: Krav for at få tilsagn om tilskud og for 

udbetaling af tilskud  
 
De følgende paragraffer henviser t il bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1287 af 7 . 
nov ember 2 016 om tilskud til r estaurering af søer. 
 

1. T ilsagnshavers pligter når der er opnået tilsagn om tilskud: 
1.1. Tilsagnshaver skal gennemføre projektet inden for tilsagnsperioden, jf. § 5 ,  
skt . 2  og i  overensstemmelse med t ilsagnet, jf. § 9 ,  stk. 4, da det er en betingelse for 
at  få  tilskuddet udbetalt. 
 
 
2. T ilsagnshavers pligter, hvis projektet ønskes ændret:  

2.1.  Hvis t ilsagnshaver ønsker at ændre projektet, t ilsagnsperioden el ler budgettet, 
skal tilsagnshaver sende en anmodning om ændring, som Miljøstyrelsen skal 
godkende, jf. § 5 ,  stk. 3. Tilsagnshaver kan inden for det samlede pr ojektbudget og 
uden Miljøstyrelsens forudgående godkendelse foretage ændringer mellem 
budgetposter på op t il 10 pct. a f det samlede t ilsagnsbeløb eller op t il 25.000 kr., 
dog m aksimalt for i  a lt 200.000 kr., j f. vejledningens side 9, ” Ændringer af 

pr ojektet”. 
 
2.2. Miljøstyrelsen skal have modtaget en evt. ansøgning om ændring før 
t i lsagnsperiodens udløb, jf. § 5 , stk. 2. 
 
2.3.  Det  er  ikke muligt at opnå t ilsagnsforhøjelse, jf. vejledningens side 9.  

 

 
3. T ilsagnshavers forpligtelser ved anmodning om udbetaling  
3.1. Tilsagnshaver skal sende anmodning om slutudbetaling senest t re måneder 
efter tilsagnsperiodens udløb, jf. § 9 ,  stk. 6 eller stk. 7 .  
 
3.2. Miljøstyrelsen udbetaler tilskud på baggrund af de godkendte, 

t i lskudsberettigede projektudgifter i  t ilsagnet jf. § 9 ,  stk. 4. Udgifter afholdt forud 
for  t i lsagnstidspunktet kan der ikke udbetales t ilsagn for, jf. § 8,  stk. 3.  
 
3.3. For forundersøgelse gælder: Ved anmodning om udbetaling vedlægges 
for undersøgelsen og dokumentation for kommunens udbetaling af udgifter jf. § 9 .  
 

For gennemførelse gælder: Ved anmodning om udbetaling vedlægges rapport om 
gennemførslen af restaureringen henholdsv is moniteringen, samt dokumentation 
for  my ndighedstilladelser og kommunens udbetaling af udgifter jf. § 9 .   
 
For efterbehandling gælder: Ved anmodning om udbetaling vedlægges 
afrapportering af efterbehandling og evt. monitering, samt dokumentation for 
kommunens udbetaling af udgifter jf. § 9 .   

 
3.4. Anmodning om slutudbetaling vedlægges dokumentation for kommunens 
betaling af udgifterne. Dokumentationen kan være i  form af faktura, kv ittering, 
bankoverførsel eller l ignende. For  løn t il eget personale skal der indsendes 
dokumentation for det faktiske anvendte timetal (timeregnskab) og lønsedler, jf. 
v ejledningens side 11. 
 

3.5. Hv is projektet er omfattet af t ilbuds/udbudsregler, skal t ilsagnshaver kunne 
dokumentere, at r eglerne er overholdt, når der søges om udbetaling. Som 
dokumentation for at tilsagnshaver har overholdt t ilbudsloven, skal kopi af 
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kommunens opfordringsskrivelse og de modtagne t ilbud vedlægges, jf. 
v ejledningens side 7 .   
 

3.6.  Tilskuddet udbetales t il kommunens Nemkonto, jf. vejledningens afsnit om 

udbetaling. 

 

 


