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Tilskudd til vannmiljøtiltak

• Mål: Bidra til å nå målene i vannforskriften. 

• Ettårig syklus, med søknadsfrist 15. januar.

• Hvem kan søke? Alle unntatt Statsforvalter og fylkeskommuner. 

2021:
• 24 millioner i potten.

• 180 søknader (111 restaurering).

• 84 fikk tilskudd (72 restaurering, 20 millioner kroner).



Hva er vassdragsrestaurering?

«Økologisk restaurering er prosessen med å bistå 

gjenopprettingen av et økosystem som har vært forringet, 

skadet eller ødelagt.»

- Society for Ecological Restoration (SER)

«Restaurering av vassdrag har som mål å gjenopprette en mer naturlig tilstand 

og funksjon. Restaurering av vassdrag fremmer bærekraftig flerbruk av 

vassdrag som leverer mange tjenester til samfunnet (biodiversitet, 

rekreasjon, flomdemping, m.m.)»

- European Centre for River Restoration (ECRR).

https://www.ser.org/
https://www.ecrr.org/


Gode søknader

Hva ser vi etter i jakten på gode restaureringsprosjekter?

• Tillatelser i orden.

• Stor grad av inkludering, samordning og lokal forankring. 

• Prosjektets plass i en større helhet.

• Forventet effekt.

• God forståelse for restaureringsbegrepet; adressere påvirkning, med varige 

løsninger.

Mer informasjon: Miljødirektoratets søknadssenter Tilskudd til vannmiljøtiltak, og 

restaureringssiden på Vannportalen.

https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/Vassmilj%C3%B8tiltakGenerellSkjema/Startside/Index?s%C3%B8knadstypeId=26
https://www.vannportalen.no/kunnskapsgrunnlaget/restaurering/


Eksempler på tiltak som har mottatt tilskudd

• Restaurering av gyte- og oppvekstområder for anadrom fisk

• Etablering av fiskepassasjer ved mindre demninger

• Reetablering av naturlig kantvegetasjon

• Detaljprosjektering av restaureringstiltak

• Erosjonssikring for å bedre levekår for elvemusling

• Habitattiltak i storørretvassdrag

• …og midler til delprosjekter som del av flerårig innsats i eksempelvis Gaula og 

Orkla i Trøndelag, og Alna i Oslo. 



Våtmarksrestaurering

• Hos Miljødirektoratet går det et eget løp med hovedvekt på myrrestaurering.

• Egen handlingsplan med mål om reduserte klimagassutslipp, klimatilpasning og 

bedret økologisk tilstand.  

• Egen budsjettpost for restaurering av myr og annen våtmark

• 2021: 17 mill. kr + 12 mill. kr i revidert statsbudsjett.

• Tiltakspost hvor Statsforvalter melder inn behov innen 10. januar årlig. 

• Miljødirektoratet tildeler midler i tråd med handlingsplanen.

• Private eller kommunale initiativer går via Statsforvalteren. 

Plan for restaurering av våtmark i Norge (2021 – 2025)

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiy-PG71YDzAhXsiIsKHfGUAFsQFnoECAIQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.miljodirektoratet.no%2Fglobalassets%2Fpublikasjoner%2FM644%2FM644.pdf&usg=AOvVaw0_wiUJiezjmQMf8TGAU5Lw
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