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Indledning 

Landdistriktspuljen sigter på at skabe ny aktivitet gennem forsøg, information og forskning samt 

at give inspiration til lignende projekter og aktiviteter andre steder i landet.  

 

På finansloven for 2022 er der afsat i alt 33,3 mio. kr. til åbne ansøgningsrunder. Der er i første 

ansøgningsrunde afsat 9,6 mio. kr. til projekter i områder med landvindmøller, 2,5 mio. kr. til 

projekter på de små øer og 1,4 mio. kr. til forskningsprojekter. 

 

Denne vejledning beskriver, hvordan du ansøger puljen, samt de kriterier din ansøgning bliver 

vurderet ud fra ved tildelingen af midler til projekter i områder med landvindmøller. Du kan 

finde de generelle ”Vilkår for tilskud fra Indenrigs- og Boligministeriets Landdistriktspulje” på 

undersiden om projekter i områder med landvindmøller.   

 

 

1. Projekter i områder med vindmøller 

Med Klimaaftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk 

Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet for 

energi og industri mv. af 22. juni 2020, blev det besluttet, at der tilføres ekstra midler til Land-

distriktspuljen i 2021-2024 til projekter, som har til formål at kompensere de lokalsamfund, som 

har mange landvindmøller i nærområdet. 

 

 

2. Hvilke projekter kan få tilskud? 

Landdistriktspuljen yder tilskud til projekter inden for landdistriktsudvikling, og det er derfor en 

forudsætning for at opnå tilskud, at projektaktiviteterne gennemføres i et område, der kan be-

tragtes som beliggende i et landdistrikt eller, at projektet skal fremme udviklingen i et konkret 

område, der kan betragtes som beliggende i landdistrikterne. 

 

Der kan som udgangspunkt ikke opnås tilskud til projekter i hovedparten af hovedstadsområdet, 

i større byer eller i nærheden af større byer som fx Aarhus, Esbjerg, Roskilde, Kolding og Søn-

derborg. Det gælder fx oplandsbyer som Klarup ved Aalborg, Assentoft ved Randers eller Tjæ-

reborg ved Esbjerg. 

 

Der vil være tilfælde, hvor Landdistriktspuljen kan støtte projekter, hvor en del eller hovedparten 

af aktiviteterne foregår i en mellemstor by eller en kommunes hovedby (fx Lemvig, Skærbæk 

eller Maribo). Det vil fx være tilfældet, hvor projektet i den konkrete by vurderes at fremme 

udviklingen i de omkringliggende landdistrikter, hvor en indsats med samme virkning for land-

distrikterne ikke ville kunne realiseres uden for områdets hovedby, eller hvor det vurderes, at 

projektets aktiviteter væsentligt bidrager til at opretholde en hovedbys/mellemstor bys funktio-

nalitet i områder, hvor der er langt til næste større by. 

 

I behandlingen af den enkelte ansøgning vil det bero på en konkret individuel vurdering, hvorvidt 

projektet kan anses for at være et landdistriktsprojekt. 

https://www.livogland.dk/ministeriets-egne-puljer-stoetteordninger/landdistriktspuljen/projekter-omraader-landvindmoeller
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Der kan opnås tilskud til almennyttige rekreative, sociale og kulturelle projekter, der fremmer 

oplevelser i nærområdet, styrker den lokale sammenhængskraft eller kompenserer for gener fra 

landvindmøller. 

 

Disse grundlæggende formål med puljemidlerne indgår som et overordnet tildelingskriterium, 

dvs. at projektet skal leve op til ordningens formål. 

 

Projekter skal kunne gennemføres inden for rammerne af gældende lovgivning. 

 

De minimis 

Tilskuddet kan i visse tilfælde ydes som de minimis-støtte i henhold til Europa-kommissionens 

forordning (EU) Nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i 

traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte. 

 

I så fald skal projektholderen, som modtager tilskuddet fra Landdistriktspuljen, udfylde en de 

minimis-erklæring om, at støtten kan modtages inden for loftet på maksimalt 200.000 EUR i de 

minimis-støtte pr. projektholder over en periode på tre regnskabsår. Det er projektholders eget 

ansvar at holde styr på hvor meget de minimis-støtte, der tidligere er modtaget. 

 

Vindmøllekriteriet 

Ved tildeling af tilskud lægges særligt vægt på ansøgers eller projektets afstand til landvindmøl-

ler i nærheden. Der kan alene søges på baggrund af landvindmøller, men ikke husstandsvind-

møller. En husstandsvindmølle er defineret som en vindmølle på op til 25 kW. 

 

Der kan ikke ydes tilskud til projekter, hvor afstanden til ansøger eller projektet overstiger 5 km 

eller 50 gange møllehøjden på den nærmeste tilskudsberettigede landvindmølle (se Bilag 1 - 

Vindmøllekriteriet). Med møllehøjden menes vindmøllens totalhøjde inkl. møllevinger. 

 

Du skal som ansøger selv udmåle afstand og finde relevante oplysninger om møllehøjde og 

GSRN-nummeret på landvindmøllen til brug for udfyldelse af din ansøgning på Energistyrelsens 

vindmøllekort.  

 

Den samme landvindmølle kan maksimalt danne baggrund for én støttetildeling i en ansøgnings-

runde. En landvindmøllepark1 kan maksimalt danne baggrund for to støttetildelinger i en ansøg-

ningsrunde. 

 

Til projekter i områder med landvindmøller kan Landdistriktspuljen fx støtte: 

 Fællesarrangementer og identitetsskabende aktiviteter, som har til formål at samle lo-

kalområdet eller skabe synlighed om stedets særlige kvaliteter. 

                                                      
1 En landvindmøllepark er defineret som møller med mindre end 500 meters indbyrdes afstand. 

http://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=4398142262974c4b9b41ac477d423dcd&extent=7.4005,54.9737,15.514,57.524
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 Afskærmende beplantning, støjvolde-, og støjreducerende hegn. 

 Forbedringer af forsamlingshuse samt sports- og fritidsanlæg. 

 Anlæg af shelterpladser og legepladser. 

 

3. Kriterier for tildeling af tilskud 

Ved tildeling af tilskud til projekter i områder med landvindmøller lægges vægt på, at projektet: 

 

 kommer det lokalsamfund til gode, der ligger i nærområdet til den landvindmølle, der 

er grundlag for, at der kan opnås støtte fra puljemidlerne. 

 bidrager til lokalsamfundets udvikling med faciliteter, aktiviteter eller udarbejdelse af 

strategier for lokalområdet. 

 kan afbøde gener fra nærliggende landvindmøller. 

 bygger på et folkeligt engagement og har en lokal forankring, fx ved at projektet gen-

nemføres af lokale eller støttes af lokalsamfundet. 

 har en god sammenhæng i forhold til projektbudget, herunder særligt det ansøgte beløb 

og projektets produkt og forventede effekt. 

 

Der kan kun gives tilsagn om tilskud til anlægsprojekter eller erhvervelse af fast ejendom, hvis: 

 det anlagte eller ejendommen benyttes/vil blive benyttet til almennyttige formål. 

 det ved indsendelsen af ansøgningen dokumenteres, at det anlagte eller ejendommen 

ejes af kommunen, en forening, en selvejende institution eller en fond med almennyt-

tige formål eller, at der foreligger en langtidskontrakt eller tinglysning, der giver en 

tilsvarende sikring af, at det anlagte eller erhvervede kan anvendes som beskrevet i 

ansøgningen. 

 ansøgningen indeholder en beskrivelse af den planlagte drift af det anlagte eller ejen-

dommen efter projektets afslutning, herunder en beskrivelse af planlagt vedligehold. 

 

Tilskuddet til projekter kan minimum være 100.000 kr. og maksimum 800.000 kr. Beløbsgræn-

sen er ikke et loft over samlede udgifter til projektet, men en øvre grænse for det maksimale 

tilskudsbeløb, som Landdistriktspuljen kan yde til et projekt i et område med landvindmøller. Et 

projekt kan fx have et samlet budget på 1,2 mio. kr., men der kan maksimalt søges om tilskud på 

800.000 kr. fra Landdistriktspuljen.  

 

Der er ikke krav om medfinansiering af projekter. For at tilgodese mindre, borgernære projekter, 

vil medfinansiering ikke være fremmende for ansøgninger fra foreninger, selvejende institutio-

ner, fonde med almennyttige formål og enkeltpersoner. Ansøger du på vegne af en kommune, 

vil medfinansiering derimod indgå som et kriterie ved vurderingen af ansøgningen. 
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Projektperioden kan maksimalt vare to år fra datoen, hvor det betingede tilsagn modtages fra 

Landdistriktspuljen. 

 

Tildelingen af tilskud sker på grundlag af en konkret, individuel vurdering af projekterne, og 

fordelingen af støttemidlerne sker ved hver ansøgningsrunde ud fra en indbyrdes afvejning af de 

indkomne ansøgninger. Du kan som ansøger derfor ikke gøre krav på tilskud ud fra en lighed 

med andre støttede projekter. 

 

Ved tildeling af tilskud tilstræbes en vis geografisk spredning af støttede projekter. 

 

Tilskudsberettigede udgifter 

Tilskudsberettigede udgifter er faktiske udgifter, der er: 

 direkte relateret til projektet og nødvendige for at gennemføre projektet. 

 afholdt i projektets bevillingsperiode. 

 i overensstemmelse med projektets formål, de godkendte projektaktiviteter og det god-

kendte projektbudget. 

 

Ikke-tilskudsberettigede udgifter 

 Aktiviteter, der er gennemført før modtagelsen af et betinget tilsagn 

 Driftsudgifter 

 Uforudsete udgifter 

 Frivillige timer 

 Finansierings- og pengeinstitutomkostninger, herunder renteudgifter 

 Gratialer, provisioner, fri bil, fri telefon, fri kost og logi eller andre personalegoder 

 Refunderbar moms 

 Projekter eller anlæg, som det påhviler det offentlige at gennemføre (el, vand, veje, 

kloak m.v. samt projekter inden for folkeskolen, ældreplejen, daginstitutionsområdet 

og sygehusvæsenet) 

 IT-anlægsprojekter, fx anlæg af bredbåndsnet eller lignende 

 Aktiviteter inden for primære erhverv såsom landbrug, fiskeri, skovbrug eller lignende 

 

 

4. Hvem kan der ydes tilskud til? 

Der kan ydes tilskud til foreninger, selvejende institutioner, fonde med almennyttige formål og 

enkeltpersoner. 

 

Der kan også ydes tilskud til kommuner, hvis de indgår i et partnerskab om projektet med én 

eller flere af de førnævnte. Der skal således være indgået et forpligtende samarbejde mellem 

kommunen og én eller flere af de førnævnte, og denne/disse vil dermed være at betragte som 

projektpartnere. Samarbejdsaftaler med projektpartnere er obligatoriske bilag for kommuner. 
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5. Hvad skal ansøgningen om tilskud indeholde? 

Du skal som ansøger have et NemID eller en digital medarbejdersignatur for at kunne tilgå an-

søgningsskemaet. 

 Ansøger du på vegne af en forening, en selvejende institution eller en fond med almen-

nyttige formål, bør du anvende organisationens NemID eller en digital medarbejdersig-

natur. Alternativt kan du anvende dit personlige NemID, men i ansøgningen tydeligt re-

degøre for, hvilken organisation du ansøger på vegne af, herunder organisationens CVR-

nummer. 

 Ansøger du som enkeltperson, skal du anvende dit personlige NemID. 

 Ansøger du på vegne af en kommune, skal du anvende organisationens NemID eller en 

digital medarbejdersignatur. 

 

Ansøger du med NemID skal du vælge Ansøger nøglekort. Ansøger du med en digital medar-

bejdersignatur skal du vælge Ansøger nøglefil. 

 

Selvom du måske allerede har oprettet et MitID, kan du fortsat kun anvende NemID til at tilgå 

den digitale ansøgningsportal. Det skyldes, at MitID endnu ikke er implementeret i ansøgnings-

portalen. 

 

Når du vil søge om tilskud, skal du anvende det digitale ansøgningsskema for Landdistriktspul-

jens projekter i områder med landvindmøller. Du kan tilgå den digitale ansøgningsportal via 

hjemmesiden www.livogland.dk eller direkte på ansøgningsportalen. 

 

Du finder vejledning til den tekniske del af ansøgningsskemaet på dette link. 

 

Ansøgningen vurderes hovedsageligt på baggrund af oplysningerne i det digitale ansøgnings-

skema samt eventuelle obligatoriske bilag:  

 Samarbejdsaftaler med eksterne projektpartnere, såfremt der er projektpartnere i pro-

jektet. 

 Interessetilkendegivelser fra netværkspartnere, såfremt der er netværkspartnere i pro-

jektet.  

 Vedtægter eller lignende for så vidt angår foreninger, selvejende institutioner og fonde 

med almennyttige formål. 

 Dokumentation for ejerforhold ved anlægsprojekter eller ved erhvervelse af fast ejen-

dom. Alternativt en langtidskontrakt eller tinglysning. 

 

Herudover kan ansøgningen suppleres med bilag, som uddyber oplysninger i ansøgningen, men 

de kan ikke stå i stedet for ansøgningsskemaet. Det betyder i praksis, at ansøgningen skal kunne 

http://www.livogland.dk/
https://tasportalprod.erst.dk/TAS_Dashboard_PROD/Login
https://www.livogland.dk/sites/livogland.dk/files/dokumenter/trin-for-trin-vejledning_-_digital_ansoegning_til_landdistriktspuljen_vind.pdf


  Side 8 af 11 

læses og vurderes ud fra ansøgningsskemaet og de obligatoriske bilag alene, og der vil ikke blive 

taget hensyn til nye oplysninger i de supplerende bilag, som ikke omtales i ansøgningen. Sup-

plerende bilag kan fx være forretnings- eller tidsplaner, uddybede budgetter, indhentede tilbud, 

skitser, billeder, rapporter eller lignende. 

 

Bolig- og Planstyrelsen behandler din ansøgning om tilskud, hvis: 

 du har udfyldt samtlige obligatoriske punkter i ansøgningsskemaet. 

 du har indsendt ansøgningsskemaet inden ansøgningsfristen. 

 

6. Ansøgningsfrist og indsendelse af ansøgning 

For at indsende en ansøgning, skal du logge ind på det digitale ansøgningsskema med NemID 

eller med din digitale medarbejdersignatur. Når du er logget ind, kan du begynde at skrive din 

ansøgning. Det er desuden muligt at logge ud og vende tilbage til ansøgningsskemaet og fort-

sætte dine indtastninger senere. 

 

Når du har udfyldt ansøgningsskemaet og trykket ”Indsend ansøgning”, vil en kvittering for ind-

sendelse af ansøgningen fremgå i internetbrowseren. Når du har indsendt ansøgningen, vil det 

stadig være muligt at redigere i ansøgningsskemaet frem til ansøgningsfristen.  

  

Du skal trykke ”Indsend ansøgning” inden ansøgningsfristen: 

  

Onsdag den 6. april 2022 kl. 12.00. 

 

Yderligere oplysninger fås på hjemmesiden www.livogland.dk, ved henvendelse til landdi-

striktspulje@bpst.dk eller Landdistriktspuljens hotline på telefon 41 71 78 97. 

 

7. Fra ansøgning til udbetaling af tilskud 

Proceduren fra ansøgning til udbetaling af tilskud omfatter de følgende trin: 

 Trin 1: Ansøgning om tilskud indsendes inden 6. april 2022. 

 Trin 2: De indkomne ansøgninger bliver behandlet af Bolig- og Planstyrelsen og Det 

Rådgivende Udvalg for Landdistriktspuljen. 

 Trin 3: Bolig- og Planstyrelsen forventer at udsende afslag og betingede tilsagn inden 

30. juni 2022. Afslag eller betinget tilsagn vil blive sendt direkte til projektets kontakt-

person. Bolig- og Planstyrelsen offentliggør en oversigt over projekter, der har opnået 

betingede tilsagn på www.livogland.dk. 

 Trin 4: Ansøgere, som har modtaget brev om betinget tilsagn om tilskud, skal opfylde 

de i brevet stillede betingelser inden 15. september 2022. Det kan fx være en genvur-

dering af budgettet, en de minimis-erklæring, en revisorerklæring eller projektspeci-

fikke betingelser. 

 Trin 5: Når alle betingelser i brevet om betinget tilsagn er opfyldt, vil ansøger modtage 

et udbetalingsbrev, og første rate af tilskuddet vil blive udbetalt. 

 

http://www.livogland.dk/
mailto:landdistriktspulje@bpst.dk
mailto:landdistriktspulje@bpst.dk
http://www.livogland.dk/
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GDPR 

Databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven skal overholdes af tilsagnsmodtager og 

projektets eventuelle partnere. Tilsagnsmodtager og projektets eventuelle partnere er selvstæn-

digt dataansvarlig. Det betyder bl.a. at tilsagnsmodtager og partnere skal informere alle medar-

bejdere og deltagere på projektet om, at der behandles personoplysninger om dem, og om deres 

rettigheder efter databeskyttelsesforordningen. 

 

Denne information skal gives til alle deltagere og medarbejdere på projektet på det tidspunkt, 

hvor personoplysningerne indsamles. Du kan læse mere om kravene til oplysningspligten i Da-

tatilsynets ”Vejledning om de registreredes rettigheder” fra juli 2018, der er tilgængelig på 

www.datatilsynet.dk. Oplysningspligten skal opfyldes, både når personoplysningerne indsamles 

fra den registrerede selv, og når de indsamles fra andre end den registrerede. 

 

Du kan læse mere om Bolig- og Planstyrelsens behandling af jeres personoplysninger på dette 

link. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udgivet af: 

Bolig- og Planstyrelsen  

Team Landdistriktspolitik  

Slotsgade 1, 2. sal 

4800 Nykøbing Falster 

 

Telefon: 41 71 78 97 

Mail: landdistriktspulje@bpst.dk  

Hjemmeside: www.livogland.dk   

http://www.datatilsynet.dk/
https://www.livogland.dk/sites/livogland.dk/files/dokumenter/filer/behandling_af_personoplysninger_i_forbindelse_med_landdistriktspuljen.pdf
https://www.livogland.dk/sites/livogland.dk/files/dokumenter/filer/behandling_af_personoplysninger_i_forbindelse_med_landdistriktspuljen.pdf
mailto:landdistriktspulje@bpst.dk
http://www.livogland.dk/
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Bilag 1 – Vindmøllekriteriet 

 

I det følgende beskrives vindmøllekriteriet, som ansøger eller projektet skal opfylde, for at kunne 

komme i betragtning til tilsagn om støtte til projekter i områder med landvindmøller. Der kan 

alene søges på baggrund af landvindmøller, men ikke husstandsvindmøller. En husstandsvind-

mølle er defineret som en vindmølle på op til 25 kW. 

 

Ved tildeling af tilskud til projekter i områder med landvindmøller, lægges særligt vægt på an-

søgers eller projektets afstand til landvindmøller i nærheden:  

 Det betyder fx, at projektet ikke nødvendigvis skal afvikles eller opføres i absolut nærhed 

af en landvindmølle. I det tilfælde kræves blot, at der tages udgangspunkt i ansøgers 

adresse, som skal opfylde nedenstående afstandskriterie til den nærmeste tilskudsberetti-

gede landvindmølle, samt at væsentligheden for lokalsamfundet er veldokumenteret. Det 

kan fx være gældende ved foredragsvirksomhed, kurser, teater- og cirkusturné samt ved 

informationsindsatser, hvor projektaktiviteterne ikke kan afholdes inden for de nedenstå-

ende afstande. 

 Foregår projektaktiviteterne i lokalsamfundet, måles afstanden fra projektets realise-

ringssted til den nærmeste tilskudsberettigede landvindmølle. 

 

Der kan ikke ydes tilskud til projekter, hvor afstanden til ansøger eller projektet overstiger 5 km 

eller 50 gange møllehøjden på den nærmeste tilskudsberettigede landvindmølle. Med møllehøj-

den menes vindmøllens totalhøjde inkl. møllevinger. 

 

Det betyder fx, at ansøgere eller projekter som er beliggende 5 km fra en landvindmølle kan være 

tilskudsberettigede, uanset møllehøjden.  

Det betyder fx, at ansøgere eller projekter som er beliggende 7,5 km fra en landvindmølle som 

er 150 meter høj, kan være tilskudsberettigede.  

Det betyder fx, at ansøgere eller projekter som er beliggende 10 km fra en landvindmølle som er 

200 meter høj, kan være tilskudsberettigede. 
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Du skal som ansøger selv udmåle afstand og finde alle relevante oplysninger om møllehøjde og 

GSRN-nummeret på landvindmøllen, til brug for udfyldelse af din ansøgning, på Energistyrel-

sens vindmøllekort. 

 

Afstanden kan måles med Opmål-værktøjet, og totalhøjden kan aflæses under TotalHoej, når der 

klikkes på den pågældende vindmølle. Det er muligt at fjerne husstandsvindmøller fra kortet 

under Indhold.  

 

Den samme landvindmølle kan maksimalt danne baggrund for én støttetildeling i en ansøgnings-

runde. En landvindmøllepark kan maksimalt danne baggrund for to støttetildelinger i én ansøg-

ningsrunde. En landvindmøllepark er defineret som møller med mindre end 500 meters indbyr-

des afstand. 

 

Skulle du finde fejl i placeringen af vindmøller i kortet, eller andre koordinatfejl, kan Energi-

styrelsen kontaktes på: vindmoellekort@ens.dk  

https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=4398142262974c4b9b41ac477d423dcd&extent=7.4005,54.9737,15.514,57.524
mailto:vindmoellekort@ens.dk

