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§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... 3.068,8 11.678,2 8.609,4
Udgifter uden for udgiftsloft ................................................. -50,3 301,4 351,7

Heraf anlægsbudget ....................................................... 1,6 232,1 230,5
Indtægtsbudget ....................................................................... - 0,4 0,4

Fællesudgifter ........................................................................................... 181,7 -
24.11. Centralstyrelsen ............................................................................... 181,7 -

Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv. .......................................... 3.088,0 1.619,2
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekst-

anm. 1) ............................................................................................ 1.256,8 362,7
24.22. Vikarordninger i jordbruget ............................................................ - -
24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og
 forarbejdningsområdet .................................................................... 1.285,1 1.032,2
24.24. Driftsstøtte i jordbruget .................................................................. 399,4 135,5
24.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren ..................................... 146,7 88,8

Fødevarekontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning .......................... 2.017,8 660,7
24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1) .................................... 1.137,7 614,7
24.33. Forskning og udvikling inden for fødevareområdet ...................... 841,3 4,0
24.37. Fiskeriforhold .................................................................................. 38,8 42,0

Markedsordninger .................................................................................... 6.692,5 6.681,6
24.42. EU's markedsordninger ................................................................... 6.692,5 6.681,6

Artsoversigt:

Driftsposter ................................................................................................. 2.148,8 646,1
Interne statslige overførsler ....................................................................... 372,4 468,0
Øvrige overførsler ...................................................................................... 9.242,1 7.661,7
Finansielle poster ....................................................................................... 34,9 2,3
Kapitalposter ............................................................................................... 181,8 183,4
Aktivitet i alt .............................................................................................. 11.980,0 8.961,5
Forbrug af videreførsel .............................................................................. -59,2 -
Årets resultat .............................................................................................. -17,3 -
Nettostyrede aktiviteter .............................................................................. -724,3 -724,3
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Bevilling i alt ............................................................................................. 11.135,6 8.237,2

B. Bevillinger.

 Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———

 Fællesudgifter

24.11. Centralstyrelsen
01. Departementet (tekstanm. 125 og 130) (Driftsbev.) .............. 121,5 -
13. Bidrag til FAO (Lovbunden) .................................................. 21,7 -
79. Reserver og budgetregulering ................................................. 29,7 -

Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv.

24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekst-
anm. 1)
01. NaturErhvervstyrelsen (tekstanm. 41, 125, 135 og 136)

(Driftsbev.) .............................................................................. 792,4 -
02. Forskellige tilskud (tekstanm. 148, 151 og 157)

(Reservationsbev.) ................................................................... 48,7 18,1
04. Forskellige tilskud ................................................................... 2,1 2,1
05. Anlægsprogram (Anlægsbev.) ................................................. 232,1 250,6
06. Renter ...................................................................................... 0,4 0,4

24.22. Vikarordninger i jordbruget
15. Tilskud til vikarordninger inden for jordbruget

(Reservationsbev.) ................................................................... - 2,9

24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og
forarbejdningsområdet
03. Støtte til udvikling af landdistrikterne (tekstanm. 159, 161

og 162) (Reservationsbev.) ..................................................... 1.056,1 820,0
04. Miljøstøtte (artikel 68) (Reservationsbev.) ............................ 229,0 229,0
05. Støtte til jordbrugets strukturudvikling mv.

(Reservationsbev.) ................................................................... - -
10. Grøn omstilling og beskæftigelse (Reservationsbev.) ........... - -
33. Regional udviklings- og omstruktureringsordning

(Reservationsbev.) ................................................................... - -
50. Støtte til ophørsordninger i jordbruget ................................... - -

24.24. Driftsstøtte i jordbruget
05. Yngre jordbruger-ordningen (tekstanm. 31) (Lovbunden) .... 60,1 16,4
41. Gældssaneringsordninger for jordbruget ................................ - -
44. Refinansieringsordningen for landbruget ............................... 62,7 29,9
51. Produktions- og promilleafgiftsfonde mv. inden for fødeva-

resektoren (tekstanm. 160) (Reservationsbev.) ...................... 272,1 -
60. Afdrag og afskrivninger på lån (administreret af Statens Ad-

ministration) ............................................................................ 4,5 89,2
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24.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren
10. Nationale tilskud inden for fiskerisektoren ............................ 0,1 -
30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering

(tekstanm. 161 og 163) (Reservationsbev.) ........................... 146,6 88,8

Fødevarekontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning

24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1)
01. Fødevarestyrelsen (tekstanm. 125 og 158) (Statsvirksomhed) 521,0 -
09. Forskellige tilskud (Reservationsbev.) ................................... 4,3 4,3
14. Erstatninger ved nedslagning af dyr og andre udgifter ved

bekæmpelsesforanstaltninger m.m. (Lovbunden) ................... 1,5 1,5
79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.) ................. - -

24.33. Forskning og udvikling inden for fødevareområdet
02. Tilskud til udvikling og demonstration (tekstanm. 154)

(Reservationsbev.) ................................................................... 259,4 1,0
03. Forskningsbaseret myndighedsbetjening (Reservationsbev.) . 581,9 3,0

24.37. Fiskeriforhold
40. Fiskepleje, herunder udsætninger (Reservationsbev.) ............ 32,0 -
45. Fritidsfiskertegn og lystfiskertegn .......................................... - 42,0
50. Øvrige tilskud vedrørende fiskerisektoren (Reservationsbev.) 6,8 -

 Markedsordninger

24.42. EU's markedsordninger
11. Eksportstøtte (tekstanm. 135 og 161) (Lovbunden) .............. 0,5 1,5
12. Direkte landbrugsstøtte (tekstanm. 135 og 161) (Lovbunden) 6.636,5 6.624,5
13. Produktionstilskud og -afgifter (tekstanm. 135 og 161)

(Lovbunden) ............................................................................ 54,9 54,9
15. Tab på solgte produkter og lagernedskrivning m.m. ved in-

tervention (tekstanm. 135 og 161) (Lovbunden) ................... 0,1 0,1
17. Lagerudgifter og -indtægter m.m. ved intervention (tekst-

anm. 135 og 161) (Lovbunden) .............................................. 0,5 0,6

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 1. ad 24.21. og 24.32.
Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at kunne indgå forpligtelser med

virkning for fremtidige finansår vedrørende afholdelse af konferencer, kongresser, seminarer mv.,
der har et fagligt og forskningsmæssigt sigte, og som ligger inden for den enkelte institutions
virksomhed.

Nr. 31. ad 24.24.05.
Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til inden for en ramme på 1,0 mio.

kr. at yde lån til yngre jordbrugere, der har modtaget lån med statsgaranti og ydelsestilskud efter
lov nr. 150 af 17. april 1985, lov nr. 416 af 13. juni 1990, lov nr. 397 af 14. juni 1995 og lov
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nr. 338 af 17. maj 2000, og over for hvem der er krævet tilbagebetaling til staten af de modtagne
ydelsestilskud som følge af manglende opfyldelse af udbetalingsbetingelserne.

Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at fastsætte regler for
ydelse af lånet og lånets afvikling herunder løbetid og rentefod.

Nr. 41. ad 24.21.01.
Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til inden for en nettoramme på

20.000 kr. at indestå over for voldgiftsnævnene for de af parterne pålagte sagsomkostninger ved
voldgiftssager om erstatning for forgiftning af bier, jf. bekendtgørelse nr. 281 af 25. april 2008,
i det omfang omkostningerne ikke bliver betalt af parterne, eller det ikke er muligt at påvise
skadevolderen.

Stk. 2. Tilsvarende gælder i de tilfælde, hvor en voldgiftskendelse indbringes for de ordinære
domstole, og sagsomkostningerne som følge heraf ikke umiddelbart kan afkræves sagens parter.

Materielle bestemmelser.

Nr. 125. ad 24.11.01., 24.21.01. og 24.32.01.
Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at fastsætte regler for bistand,

der på anmodning fra en virksomhed ydes af Fødevareministeriet til løsning af problemerne i
forbindelse med eksport. Betaling for bistanden kan fastsættes som en fast tidsbaseret sats til hel
eller delvis dækning af de faktiske omkostninger. Afholdte udlæg i forbindelse med bistands-
ydelsen kan kræves refunderet.

Nr. 130. ad 24.11.01.20.
Under kontoen kan der etableres en pensionsordning for medfølgende ægtefæller/samlevere

til udsendte medarbejdere, der er varigt ansat i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.
Pensionsbidragets størrelse godkendes af Finansministeriet.

Nr. 135. ad 24.21.01., 24.42.11., 24.42.12, 24.42.13., 24.42.15. og 24.42.17.
Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at afholde de med EUs mar-

kedsordninger mv. forbundne udgifter samt oppebære de hermed forbundne indtægter.

Nr. 136. ad 24.21.01.
Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at fastsætte nærmere regler i

forbindelse med indførelse af et gebyr til dækning af omkostningerne ved notering af pant i de
betalingsrettigheder, som landbrugerne tildeles under enkeltbetalingsordningen, herunder regler
om, at betaling af gebyret er en betingelse for noteringen og dermed opnåelsen af retsvirkningen
ved notering.

Nr. 148. ad 24.21.02.
Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at yde tilskud til avlere af arter

eller racer af bier, der er bevaringsværdige, og til foreninger, der bidrager til bevaringen af så-
danne bier.

Stk. 2. Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om betingelser for at modtage tilskud,
regler om ansøgning mv. samt om administration af ordningen. Ministeren kan endvidere fast-
sætte regler om kontrol og om tilbagebetaling af uberettiget modtaget tilskud, herunder om be-
taling af renter.

Stk. 3. Ministeren kan henlægge sine beføjelser til en institution under ministeriet og kan i
forbindelse hermed fastsætte regler om adgang til at klage over denne myndigheds afgørelser.

Nr. 151. ad 24.21.02.
Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om

ydelse af tilskud og indgåelse af kontrakter om projekter vedrørende fokuseret rådgivning om
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integreret plantebeskyttelse i landbrug, gartneri og frugtavl samt oprettelse og drift af demon-
strationslandbrug om integreret plantebeskyttelse.

Stk. 2. Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om betingelser for at opnå tilskud, ud-
betaling af tilskud, herunder a conto udbetaling, samt om administration af tilskudsordningen.

Stk. 3. Ministeren kan fastsætte regler om kontrol og om tilbagebetaling af uberettiget mod-
taget tilskud, herunder betaling af renter.

Stk. 4. Ministeren kan henlægge sine beføjelser til en institution under ministeriet og mini-
steren kan i forbindelse hermed fastsætte regler om adgangen til at klage over denne institutions
afgørelser.

Nr. 154. ad 24.33.02.
Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at yde tilskud til og fastsætte

regler for den selvejende institution ved navn Madkulturen.
Stk. 2. Ministeren bemyndiges til at udpege bestyrelsen og fastsætte nærmere regler om

Madkulturens organisation og virksomhed, herunder fastsætte vedtægter samt regler om regnskab
og revision.

Stk. 3. Ministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ydelse af tilskud, anden fi-
nansiering, udbetaling af tilskud, kontrol, tilbagebetaling af tilskud, betaling af renter mv.

Stk. 4. Ministeren kan henlægge sine beføjelser til en institution under ministeriet, og kan i
forbindelse hermed fastsætte regler om adgang til at klage over denne myndigheds afgørelser.

Nr. 157. ad 24.21.02.
Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at yde tilskud til foreninger, der

arbejder for dyrevelfærden i Danmark.
Stk. 2. Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om betingelser for at opnå tilskud, regler

om ansøgning mv. samt om administration af ordningen. Ministeren kan endvidere fastsætte
regler om kontrol, udbetaling og tilbagebetaling af uberettiget modtaget tilskud, herunder om
betaling af renter.

Stk. 3. Ministeren kan henlægge sine beføjelser til en institution under ministeriet, og kan i
forbindelse hermed fastsætte regler om adgang til at klage over denne myndigheds afgørelser.

Nr. 158. ad 24.32.01.
| Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at lade Fødevarestyrelsen op-
| kræve et årligt beløb på 1.535 kr. hos ejere af dyrehold, bortset fra akvakulturbrug, som i Føde-
| vareministeriets Centrale Husdyrbrugsregister pr. 1. februar 2014 er registreret som ejer af en eller
| flere besætninger, hvoraf mindst en har en besætningsstørrelse på over 40 dyr, for fjerkræ dog
| 2.000 dyr. Ministeren bemyndiges ligeledes til at lade Fødevarestyrelsen opkræve et årligt beløb
| på 555 kr. hos ejere af dyrehold, bortset fra akvakulturbrug, som i Fødevareministeriets Centrale
| Husdyrbrugsregister pr. 1. februar 2014 er registreret som ejer af en eller flere besætninger med
| en besætningsstørrelse på mindst 10, men ikke over 40 dyr, for fjerkræ dog 2.000 dyr, og som
| ikke er omfattet af første punktum. Provenuet skal dække omkostningerne ved ordinær kontrol i
| besætninger i henhold til lov om indendørs hold af smågrise, avls- og slagtesvin, lov om udendørs
| hold af svin, lov om indendørs hold af drægtige søer og gylte, lov om hold af malkekvæg og
| afkom af malkekvæg, lov om hold af slagtekalkuner, lov om hold af slagtekyllinger og dyre-
| værnsloven.

Stk. 2. Ministeren bemyndiges til at lade Fødevarestyrelsen opkræve et årligt beløb på 873
kr. fra praktiserende dyrlæger, som har indgået sundhedsrådgivningsaftaler med ejere mv. af be-
sætninger af kvæg, svin, får, geder eller mink til dækning af omkostningerne ved kontrollen med
dyrlægernes efterlevelse af forpligtelser i forbindelse med egenkontrol med dyrevelfærd i besæt-
ninger. Beløbet opkræves fra dyrlæger, som pr. 1. februar 2014 er registreret med mindst én
sundhedsrådgivningsaftale.

Stk. 3. Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om betaling af omkostningerne ved eks-
trakontrol, som udføres efter, at der er påvist manglende overholdelse af de i stk. 1 nævnte love,
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lov om hold af heste, lov om dyrlæger samt regler, der er fastsat i henhold til de nævnte love eller
Den Europæiske Unions forordninger.

Stk. 4. Ministeren bemyndiges til at lade Fødevarestyrelsen opkræve et beløb på 822 kr. fra
producenter, der leverer slagtekyllinger til slagterier her i landet, for hver levering og pr. hus,
hvorfra kyllingerne leveres, til dækning af udgifterne i forbindelse med tilsynet på slagterierne
efter § 9 i lov om hold af slagtekyllinger.

Stk. 5. Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om, at beløb, der er fastsat i medfør af
stk. 1-4, og som ikke betales rettidigt, tillægges en årlig rente svarende til den rente, der er fastsat
i henhold til rentelovens § 5, fra forfaldsdagen at regne, at den tillagte rente udgør mindst 50 kr.
og at der for erindringsskrivelser ved for sen betaling betales et beløb på 100 kr.

Nr. 159. ad 24.23.03.
Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for

ydelse af tilskud til en national støtteordning med kompensation for etablering af obligatoriske
randzoner, herunder regler om de betingelser, der skal opfyldes for at opnå tilskud og udbetaling
af tilskud.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler om kontrol og tilbagebetaling af uberettiget modtaget
støtte, herunder betaling af renter.

Stk. 3. Henlægger ministeren sine beføjelser efter tekstanmærkningen til en myndighed under
ministeriet, kan ministeren fastsætte regler om adgang til klage over myndighedens afgørelser,
herunder om, at afgørelserne ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed, og om
myndighedens adgang til at genoptage en sag, efter at der er indgivet klage.

Nr. 160. ad 24.24.51.
Uanset § 6, stk. 2, 1. pkt. i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger

om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for
Landbruget mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. februar 2013, modtager Ministeriet for Fø-
devarer, Landbrug og Fiskeri et beløb på 488,6 mio. kr. i finansåret 2014.

Nr. 161. ad 24.23.03., 24.26.30., 24.42.11., 24.42.12., 24.42.13., 24.42.15. og 24.42.17.
Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at afholde udgifter til finansielle

korrektioner (underkendelser) pålagt af Europa-Kommissionen i forbindelse med EU's markeds-
ordninger, Landdistriktsprogrammet og Fiskeriudviklingsprogrammet.

Stk. 2. Finansielle korrektioner på mere end 10 mio. kr. forelægges Finansudvalget.

| Nr. 162. ad 24.23.03.
| Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at fastsætte de regler og iværk-
| sætte de foranstaltninger, der er nødvendige for forberedelse, etablering og anvendelse her i landet
| af støtteordninger under landdistriktsprogrammet for programperioden 2014-2020 i henhold til
| denne bestemmelse, jf. stk. 2-4 og bestemmelserne §§ 3-15 i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om
| udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven).
| Stk. 2. Landdistriktslovens §§ 1 og 2, finder ikke anvendelse på støtteordninger omfattet af
| stk. 1. For støtteordninger omfattet af stk. 1 bemyndiges ministeren til at give støtte til foran-
| staltninger omfattet af EU-retsgrundlaget for landdistriktsstøtte for programperioden 2014-2020,
| når EU-retsgrundlaget er offentliggjort og trådt i kraft.
| Stk. 3. I den udstrækning det er nødvendigt for at etablere og administrere støtteordninger i
| overensstemmelse med det nye forordningsgrundlag om støtte til udvikling af landdistrikterne
| (landdistriktsforordningen), forordningsgrundlaget om fælles bestemmelser for ESI-fondene
| (rammeforordningen), forordningsgrundlaget vedrørende finansiering, forvaltning og overvågning
| af den fælles landbrugspolitik (den horisontale forordning) samt i overensstemmelse med EU-
| gennemførelsesbestemmelser hertil, kan ministeren fravige bestemmelserne i landdistriktslovens
| §§ 3-13 for støtteordninger omfattet af stk. 1.
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| Stk. 4. Ministeren kan efter indhentet samtykke fra Finansministeriet sætte støtteordninger
| omfattet af stk. 1 i kraft, før landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 er godkendt af
| EU-Kommissionen.
| Stk. 5. Beføjelserne i stk. 1-4 udøves af ministeren for by, bolig og landdistrikter for så vidt
| angår spørgsmål, som henhører under ressortområdet for ministeren for by, bolig og landdistrikter.

| Nr. 163. ad 24.26.30.
| Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at fastsætte de regler og iværk-
| sætte de foranstaltninger, der er nødvendige for forberedelse, etablering og anvendelse her i landet
| af støtteordninger under fiskeriudviklingsprogrammet for programperioden 2014-2020 i henhold
| til denne bestemmelse, jf. stk. 2-4 og §§ 3- 15 i lov nr. 1552 af 20. december 2006 om udvikling
| af fiskeri- og akvakultursektoren (fiskeriudviklingsloven).
| Stk. 2. Fiskeriudviklingslovens §§ 1 og 2, finder ikke anvendelse på støtteordninger omfattet
| af stk. 1. For støtteordninger omfattet af stk. 1 bemyndiges ministeren til at give støtte til foran-
| staltninger, der er eller forventes, omfattet af EU-retsgrundlaget for støtte under Den Europæiske
| Hav- og Fiskerifond for programperioden 2014-2020.
| Stk. 3. I den udstrækning det er nødvendigt for at etablere og administrere støtteordninger i
| overensstemmelse med det nye forordningsgrundlag om støtte under Den Europæiske Hav- og
| Fiskerifond (fiskerifondsforordningen), forordningsgrundlaget om fælles bestemmelser for ESI-
| fondene (rammeforordningen) samt i overensstemmelse med EU-gennemførelsesbestemmelser
| hertil, kan ministeren fravige bestemmelserne i fiskeriudviklingslovens §§ 3-13.
| Stk. 4. Ministeren kan efter indhentet samtykke fra Finansministeriet sætte støtteordninger
| omfattet af stk. 1 i kraft, før fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2014-2020 er godkendt
| af EU-Kommissionen. Ministeren kan endvidere efter indhentet samtykke fra Finansministeriet
| iværksætte støtte til dataindsamling, fiskerikontrol og til teknisk bistand med henblik på infor-
| mations- og vejledningsaktiviteter i forhold til udvikling af kystfiskeri, før EU-retsgrundlaget for
| støtteordningerne er vedtaget.
| Stk. 5. Beføjelserne i stk. 1-4 udøves af ministeren for by, bolig og landdistrikter for så vidt
| angår spørgsmål, som henhører under ressortområdet for ministeren for by, bolig og landdistrikter.
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§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Fødevareministeriets mission er at skabe rammer for:
- et udviklings- og vækstorienteret fødevareerhverv
- en ansvarlig forvaltning af naturressourcer
- fødevaresikkerhed, forbrugernes valgmuligheder og sunde kostvaner.

Missionen understøttes af fire strategiske pejlemærker, som ministeriet har opstillet for opgave-
varetagelsen: "Et erhverv i vækst og udvikling", "Grøn omstilling af fødevareerhvervet", "Tættere
på omverdenen" og "En handlekraftig og nytænkende organisation".

Ministeriet varetager opgaver inden for:
- Policy, administration og ledelse
- Kontrol og tilsyn
- Forvaltning af EU-støtteordninger og tilskud til erhverv og forskningsinstitutioner
- Information og rådgivning.

Fødevareministeriets virksomhed er fastlagt i national lovgivning og i EU-retsakter. For
specifikke bestemmelser henvises til anmærkningerne til de enkelte hovedkonti.

Flerårsbudget:
Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Udgifter under delloft for driftsudgifter:

Nettotal ....................................................... 2.714,3 2.887,9 2.767,9 3.068,8 2.895,7 2.749,3 2.692,2
Udgift ......................................................... 11.608,2 12.309,1 12.632,8 11.678,2 11.414,4 11.184,5 11.043,6
Indtægt ....................................................... 8.893,9 9.421,2 9.864,9 8.609,4 8.518,7 8.435,2 8.351,4

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter ........................................... 162,9 167,1 166,2 181,7 169,7 146,1 143,6
24.11. Centralstyrelsen ............................. 162,9 167,1 166,2 181,7 169,7 146,1 143,6

Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold
mv. ............................................................. 925,0 1.110,1 1.170,1 1.519,1 1.426,4 1.369,3 1.339,8
24.21. Fællesudgifter inden for jord-

brugs- og fiskeriområdet mv.
(tekstanm. 1) ................................. 671,8 691,7 699,1 892,5 768,7 727,0 709,8

24.22. Vikarordninger i jordbruget .......... 8,6 -0,3 - - - - -
24.23. Struktur- og effektivitetsfor-

bedringer inden for jordbrugs-
og forarbejdningsområdet ............. 161,3 351,0 391,2 252,9 299,0 291,9 291,9

24.24. Driftsstøtte i jordbruget ................ 32,7 -3,7 19,9 315,8 300,8 292,5 280,2
24.26. Erhvervsfremme inden for fi-

skerisektoren .................................. 50,6 71,5 59,9 57,9 57,9 57,9 57,9

Fødevarekontrol, sygdomsbekæmpelse
og forskning .............................................. 1.466,2 1.483,2 1.427,7 1.357,1 1.288,7 1.223,0 1.197,9
24.32. Fødevarer og husdyrforhold

(tekstanm. 1) ................................. 618,7 608,9 530,7 523,0 461,8 452,4 441,8
24.33. Forskning og udvikling inden
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for fødevareområdet ...................... 845,5 870,9 900,3 837,3 830,1 773,8 759,3
24.37. Fiskeriforhold ................................ 1,9 3,3 -3,3 -3,2 -3,2 -3,2 -3,2

Markedsordninger ................................... 160,3 127,5 3,9 10,9 10,9 10,9 10,9
24.42. EU's markedsordninger ................. 160,3 127,5 3,9 10,9 10,9 10,9 10,9

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal ....................................................... -40,7 36,2 -18,4 -50,3 -34,5 -28,9 -22,3
Udgift ......................................................... 182,7 201,8 504,7 301,4 273,0 289,7 407,2
Indtægt ....................................................... 223,4 165,7 523,1 351,7 307,5 318,6 429,5

Specifikation af nettotal:

Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold
mv. ............................................................. -40,7 36,2 -18,4 -50,3 -34,5 -28,9 -22,3
24.21. Fællesudgifter inden for jord-

brugs- og fiskeriområdet mv.
(tekstanm. 1) ................................. -77,9 -0,1 37,0 1,6 13,5 7,9 5,7

24.24. Driftsstøtte i jordbruget ................ 37,2 36,3 -55,4 -51,9 -48,0 -36,8 -28,0

Indtægtsbudget:

Nettotal ....................................................... 0,2 0,2 - - - - -
Udgift ......................................................... 0,6 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Indtægt ....................................................... 0,7 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Specifikation af nettotal:

Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold
mv. ............................................................. 0,2 0,2 - - - - -
24.21. Fællesudgifter inden for jord-

brugs- og fiskeriområdet mv.
(tekstanm. 1) ................................. 0,2 0,2 - - - - -

Fødevareministeriet er opdelt i følgende faglige delområder: Departementet, generelle jord-
brugs- og fiskeriforhold, fødevarekontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning samt EU's mar-
kedsordninger. Områderne hører under NaturErhvervstyrelsen og Fødevarestyrelsen. Enkelte
ordninger administreres af Statens Administration.

Der ydes endvidere tilskud til forskning og udvikling, herunder Grønt Udviklings- og De-
monstrationsprogram (GUDP) og forskningsbaseret myndighedsbetjening. Der indgås aftaler om
forskningsbaseret myndighedsbetjening med Aarhus Universitet/Nationalt Center for Fødevarer
og Jordbrug (DCA), samt institutterne Aqua, Food og Vet under Danmarks Tekniske Universitet.
Desuden varetages opgaver vedrørende forskningsbaseret myndighedsbetjening af Københavns
Universitet/Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, hvortil bevillingen er overflyttet.

Arbejdsdelingen og samarbejdet mellem departement og institutionerne er tilrettelagt således,
at ministeriet fungerer i en koncernstruktur.

Ministeriet er opdelt i to opgaveniveauer:
- Det politiske niveau, som omfatter ministeren og departementet.
- Myndigheds- og forvaltningsniveauet, som udgøres af ministeriets to styrelser.

Departementet bistår ministeren med at formulere regeringens politik på fødevare-, landbrugs-
og fiskeriområdet og forestår udførelsen af denne politik gennem fastsættelse af overordnede
rammer for ministeriets opgavevaretagelse. Departementet varetager internationale forhandlinger
forbundet hermed. Departementet varetager tillige den overordnede styring og koordination på
ministerområdet.

Styrelserne varetager den løbende administration og kontrol inden for hver deres område,
forbereder udkast til lovforslag, udsteder bekendtgørelser og udarbejder vejledninger mv. Styrel-
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serne varetager den primære kontakt med borgerne samt rådgivnings- og informationsvirksomhed
over for departementet, myndigheder og offentligheden.

Departementet vil indgå resultatkontrakter med de to styrelser, når finansloven for 2014 er
vedtaget. I departementet er indgået interne kontrakter mellem ledelsen og de enkelte kontorer.

Der vil tillige blive indgået aftaler om forskningsbaseret myndighedsbetjening mellem Fø-
devareministeriet og Københavns Universitet, mellem Fødevareministeriet og Aarhus Universitet
og mellem Fødevareministeriet og Danmarks Tekniske Universitet.

Yderligere oplysninger om Fødevareministeriet kan findes på www.fvm.dk.

Nedenfor er opført en oversigt over ministerområdets hovedkonti med angivelse af, om kontoen
er omfattet af det statslige udgiftsloft:

Udgifter under delloft for driftsudgifter: 24.11.01. Departementet (tekstanm. 125 og 130)
(Driftsbev.)  

24.11.13. Bidrag til FAO (Lovbunden)  
24.11.79. Reserver og budgetregulering  
24.21.01. NaturErhvervstyrelsen (tekstanm. 41,

125, 135 og 136) (Driftsbev.)  
24.21.02. Forskellige tilskud (tekstanm. 148, 151

og 157) (Reservationsbev.)  
24.22.15. Tilskud til vikarordninger inden for jord-

bruget (Reservationsbev.)  
24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne

(tekstanm. 159, 161 og 162)
(Reservationsbev.)  

24.23.04. Miljøstøtte (artikel 68) (Reservationsbev.) 

24.23.05. Støtte til jordbrugets strukturudvikling
mv. (Reservationsbev.)  

24.23.10. Grøn omstilling og beskæftigelse
(Reservationsbev.)  

24.23.33. Regional udviklings- og omstrukture-
ringsordning (Reservationsbev.)  

24.23.50. Støtte til ophørsordninger i jordbruget  
24.24.05. Yngre jordbruger-ordningen (tekstanm.

31) (Lovbunden)  
24.24.41. Gældssaneringsordninger for jordbruget  
24.24.51. Produktions- og promilleafgiftsfonde mv.

inden for fødevaresektoren (tekstanm.
160) (Reservationsbev.)  

24.26.10. Nationale tilskud inden for fiskerisekto-
ren  

24.26.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med
EU-medfinansiering (tekstanm. 161 og
163) (Reservationsbev.)  

24.32.01. Fødevarestyrelsen (tekstanm. 125 og 158)
(Statsvirksomhed)  

24.32.09. Forskellige tilskud (Reservationsbev.)  
24.32.14. Erstatninger ved nedslagning af dyr og

andre udgifter ved bekæmpelsesforan-
staltninger m.m. (Lovbunden)  

24.32.79. Reserver og budgetregulering
(Reservationsbev.)  
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24.33.02. Tilskud til udvikling og demonstration
(tekstanm. 154) (Reservationsbev.)  

 24.33.03. Forskningsbaseret myndighedsbetjening
(Reservationsbev.)  

24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger
(Reservationsbev.)  

24.37.45. Fritidsfiskertegn og lystfiskertegn  
24.37.50. Øvrige tilskud vedrørende fiskerisektoren

(Reservationsbev.)  
24.42.11. Eksportstøtte (tekstanm. 135 og 161)

(Lovbunden)  
24.42.12. Direkte landbrugsstøtte (tekstanm. 135

og 161) (Lovbunden)  
24.42.13. Produktionstilskud og -afgifter (tekstanm.

135 og 161) (Lovbunden)  
24.42.15. Tab på solgte produkter og lagerned-

skrivning m.m. ved intervention (tekst-
anm. 135 og 161) (Lovbunden)  

24.42.17. Lagerudgifter og -indtægter m.m. ved in-
tervention (tekstanm. 135 og 161)
(Lovbunden)  

Udgifter uden for udgiftsloft: 24.21.04. Forskellige tilskud  
24.21.05. Anlægsprogram (Anlægsbev.)  
24.24.44. Refinansieringsordningen for landbruget  
24.24.60. Afdrag og afskrivninger på lån (admini-

streret af Statens Administration)  

Indtægtsbudget: 24.21.06. Renter  

Artsoversigt:
Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Bevilling i alt ............................................. 2.756,1 2.859,0 2.535,1 2.898,4 2.837,7 2.718,2 2.669,9
Årets resultat .............................................. -74,5 0,7 17,3 17,3 - - -
Forbrug af videreførsel .............................. -8,1 64,1 197,1 102,8 23,5 2,2 -

Aktivitet i alt .............................................. 2.673,4 2.923,8 2.749,5 3.018,5 2.861,2 2.720,4 2.669,9
Udgift ..................................................... 11.791,4 12.510,9 13.137,9 11.980,0 11.687,8 11.474,6 11.451,2
Indtægt ................................................... 9.118,0 9.587,1 10.388,4 8.961,5 8.826,6 8.754,2 8.781,3

Specifikation af aktivitet i alt:
Driftsposter:

Udgift ..................................................... 2.226,7 2.259,0 2.151,2 2.148,8 1.947,7 1.880,7 1.841,0
Indtægt ................................................... 684,3 681,9 667,4 646,1 634,2 620,6 609,8

Interne statslige overførsler:
Udgift ..................................................... 224,6 437,3 448,5 372,4 327,5 327,2 327,1
Indtægt ................................................... 616,4 894,8 1.000,3 468,0 430,9 429,7 429,6

Øvrige overførsler:
Udgift ..................................................... 9.188,0 9.609,5 10.139,2 9.242,1 9.206,9 9.034,2 8.934,4
Indtægt ................................................... 7.705,1 7.952,7 8.421,8 7.661,7 7.521,3 7.437,4 7.363,8

Finansielle poster:
Udgift ..................................................... 43,0 42,8 37,5 34,9 32,5 34,1 36,8
Indtægt ................................................... 5,7 3,4 2,9 2,3 2,1 1,8 1,6

Kapitalposter:
Udgift ..................................................... 109,2 162,3 361,5 181,8 173,2 198,4 311,9
Indtægt ................................................... 106,5 54,3 296,0 183,4 238,1 264,7 376,5
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Standardkontooversigt:
Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Driftsposter ................................................. 1.542,4 1.577,1 1.483,8 1.502,7 1.313,5 1.260,1 1.231,2
11. Salg af varer ....................................... 73,0 67,7 50,4 47,1 47,1 47,1 47,1
13. Kontrolafgifter og gebyrer ................. 590,3 597,6 615,1 597,6 585,8 572,6 561,4
16. Husleje, leje af arealer, leasing .......... 97,6 87,1 89,0 98,4 98,4 98,4 95,8
18. Lønninger / personaleomkostninger ... 1.470,9 1.446,9 1.379,9 1.375,1 1.297,7 1.260,3 1.229,4
19. Fradrag for anlægsløn ......................... -7,8 -3,1 -5,8 -5,1 -5,1 -5,1 -5,1
20. Af- og nedskrivninger ........................ 102,9 89,3 105,7 99,3 94,7 91,0 91,6
21. Andre driftsindtægter .......................... 20,0 15,3 1,9 1,4 1,3 0,9 1,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger ... 562,0 638,8 582,4 581,1 462,0 436,1 429,3
28. Ekstraordinære indtægter .................... 1,0 1,3 - - - - -
29. Ekstraordinære omkostninger ............. 1,1 - - - - - -

Interne statslige overførsler ....................... -391,8 -457,5 -551,8 -95,6 -103,4 -102,5 -102,5
33. Interne statslige overførsels-

indtægter ............................................. 616,4 894,8 1.000,3 468,0 430,9 429,7 429,6
43. Interne statslige overførsels-

udgifter ................................................ 224,6 437,3 448,5 372,4 327,5 327,2 327,1

Øvrige overførsler ...................................... 1.482,9 1.656,9 1.568,8 1.536,8 1.662,1 1.594,6 1.570,6
30. Skatter og afgifter ............................... 39,0 47,5 44,0 43,0 43,0 43,0 43,0
31. Overførselsindtægter fra EU .............. 7.581,3 7.894,9 8.364,1 7.611,9 7.471,5 7.387,6 7.315,5
34. Øvrige overførselsindtægter ............... 84,8 10,2 13,7 6,8 6,8 6,8 5,3
35. Forbrug af videreførsel ....................... - - 148,6 43,6 23,5 2,2 -
41. Overførselsudgifter til EU og

øvrige udland ...................................... 92,0 31,8 29,9 30,2 30,2 30,2 30,2
44. Tilskud til personer ............................. 3,3 7,1 - - - - -
45. Tilskud til erhverv .............................. 8.273,1 8.738,9 9.202,8 8.411,2 8.209,2 8.143,0 8.058,0
46. Tilskud til anden virksomhed og

investeringstilskud .............................. 819,6 831,8 869,6 806,1 800,2 728,1 710,1
49. Reserver og budgetregulering ............ - - 36,9 -5,4 167,3 132,9 136,1

Finansielle poster ....................................... 37,3 39,4 34,6 32,6 30,4 32,3 35,2
25. Finansielle indtægter ........................... 5,7 3,4 2,9 2,3 2,1 1,8 1,6
26. Finansielle omkostninger .................... 43,0 42,8 37,5 34,9 32,5 34,1 36,8

Kapitalposter .............................................. 85,3 43,2 -0,3 -78,1 -64,9 -66,3 -64,6
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .............. 9,7 71,8 269,4 128,4 117,5 57,9 49,1
52. Afhændelse af anlægsaktiver

udenfor omkostningsreform ............... 58,6 22,2 125,0 64,2 118,7 72,9 65,6
54. Statslige udlån, tilgang ....................... 43,6 36,7 39,1 0,3 0,7 0,3 0,7
55. Statslige udlån, afgang ....................... 16,3 1,7 143,3 91,2 89,6 77,1 76,8
59. Værdipapirer, afgang .......................... 7,5 5,1 5,7 5,7 5,3 5,0 4,8
74. Fri egenkapital (budgettering af

Årets resultat) ..................................... -74,5 0,7 17,3 17,3 - - -
75. Reserveret bevilling (budgettering

af forbrug af Årets resultat) ............... -8,1 64,1 48,5 59,2 - - -
84. Prioritetsgæld og anden lang-

fristet gæld, tilgang ............................. 24,1 25,3 22,0 22,3 24,5 109,7 229,3
85. Prioritetsgæld og anden lang-

fristet gæld, afgang ............................. 56,0 53,8 53,0 53,1 55,0 140,2 262,1

I alt ............................................................. 2.756,1 2.859,0 2.535,1 2.898,4 2.837,7 2.718,2 2.669,9

| Under § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri er budgetteret med EU-indtægter
| vedrørende programperioden 2007-2013 fra Garantifonden (EGFL), fra Landbrugsfonden for ud-
| vikling af landdistrikterne (ELFUL) og fra Den Europæiske Fiskerifond (EFF), der fra 2014 er
| ændret til den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF).

Efter udløbet af programmerne er disse foreløbigt forudsat forlænget fra 2014 og følgende år
vedrørende den kommende programperiode 2014-2020. Nedenfor er vist indtægternes fordeling
på disse fonde/programmer.
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NaturErhvervstyrelsen er udpeget som eneste betalingsorgan i Danmark for EU-støtteord-
ninger, finansieret helt eller delvist af landbrugsfondene (EGFL og ELFUL) og fiskerifonden
(EFF), og i den forbindelse varetager Fødevareministeriets departement funktionen som ansvarlig
myndighed og de opgaver, der er forbundet hermed, jf. Rådets forordning 1290/2005 og Kom-
missionens forordning 885/2006.

Indtægter fra Garantifonden (EGFL) indgår under § 24.21.02.20. Projektstøtte til udvikling
af biavlen, under § 24.23.04. Miljøstøtte (artikel 68) samt under § 24.21.01. NaturErhvervstyrel-
sen, § 24.21.02.80. Tilskud til skolefrugt og kampagneaktiviteter, § 24.23.33. Regional udvik-
lings- og omstruktureringsordning og § 24.42. for så vidt angår EUs markedsordninger.

| Ændringsforslaget under hovedkontoen § 24.42.12. Direkte landbrugsstøtte for så vidt angår
| EU's markedsordninger, påvirker den i finanslovsforslaget viste oversigt over indtægternes for-
| deling under Garantifonden (EGFL), der herefter er justeret på baggrund af ændringsforslagene.

Indtægter fra landdistriktsprogrammet for 2007-2013 er indbudgetteret under § 24.21.01.
NaturErhvervstyrelsen, § 24.21.05. Anlægsprogram og § 24.23.03. Støtte til udvikling af land-
distrikterne.

Landdistriktsprogrammet 2007-2013 er for perioden 2010-2013 udmøntet på baggrund af VK-regeringens aftale med
DF om Grøn Vækst af 16. juni 2009 og regeringens indsats for at fremme grøn omstilling.

Indtægter fra fiskeristrukturprogrammet (Den Europæiske Fiskerifond) er indbudgetteret un-
der § 24.26.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering.

Herudover er budgetteret med EU-indtægter under § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til fi-
skeriudviklingsprojekter på 2,0 mio. kr. årligt. Desuden er der under § 24.26.30.40. Støtte til
kontrolforanstaltninger budgetteret med EU-indtægter på 7,0 mio. kr. til etablering af elektronisk
sporbarhedssystemer. Endvidere er der under § 24.32.14.10. Erstatninger ved nedslagning af dyr
og andre udgifter ved bekæmpelsesforanstaltninger forventes EU-indtægter på årligt 1,5 mio. kr.

Videreførselsoversigt:

Beholdning primo 2013 ............................................ 124,4 4,0 139,0 351,8

Garantifonden (EGFL)
R

2011
R

2012
B

2013
F

2014
BO1
2015

BO2
2016

BO3
2017

Program vedrørende biavl 4,0 0,0 3,9 - - 1,3 1,3
Artikel 68 69,2 132,4 229,0 229,0 - - -

| EU's-markedsordninger | 6.851,0| 6.726,3| 7.140,7| 6.696,2| 6.858,0| 6.787,6| 6.716,6

| I alt| 6.924,2| 6.858,7| 7.373,6| 6.925,2| 6.858,0| 6.788,9| 6.717,9

Landbrugsfonden for udv. af land-
distrikterne (ELFUL)

R
2011

R
2012

B
2013

F
2014

BO1
2015

BO2
2016

BO3
2017

I alt ............................................................ 537,6 878,1 878,2 612,0 544,2 529,4 528,3

Den Europæiske Fiskerifond (EFF)
R

2011
R

2012
B

2013
F

2014
BO1
2015

BO2
2016

BO3
2017

I alt ............................................................ 94,7 121,3 100,8 65,8 65,8 65,8 65,8

 Mio. kr.

Drifts-
bevilling

Statsvirk-
somhed

Anlægs-
bevilling

Reserva-
tions-

bevilling
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Fællesudgifter

24.11. Centralstyrelsen
Herunder hører Departementet, Bidrag til FAO samt fælleskontoen Reserver og budgetregu-

lering.

24.11.01. Departementet (tekstanm. 125 og 130) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt 

 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Nettoudgiftsbevilling ................................... 159,6 152,7 130,9 121,5 119,7 116,8 114,3

Forbrug af reserveret bevilling ................... 1,4 1,2 -  - - - -
Indtægt ......................................................... 0,5 0,4 0,4 - - - -
Udgift ........................................................... 142,9 145,8 140,1 130,3 119,7 116,8 114,3

Årets resultat ............................................... 18,6 8,4 -8,8  -8,8 - - -

10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 116,5 120,9 110,9 107,9 102,1 98,6 96,1
Indtægt .................................................. 0,5 0,4 0,4 - - - -

20. Attacheer (tekstanm. 130)
Udgift .................................................... 14,9 13,7 6,8 7,3 7,3 7,3 7,3

40. Revisionsenhed vedrørende fø-
 devarekontrollen

Udgift .................................................... 3,1 0,8 - - - - -

50. Fødevareministeriets Klagecen-
 ter (FKC)

Udgift .................................................... 8,4 10,4 6,9 8,1 7,4 6,9 6,9

60. Koncernpulje
Udgift .................................................... - - 15,5 7,0 2,9 4,0 4,0

Bemærkninger: Der budgetteres med interne statslige overførsler på 1,3 mio. kr. til § 07.13.01. Statens Administration,
som dækker udgifter til opgaver jf. kundeaftalen med Statens Administration, herunder udgifter til Navision og SLS.
Sagsbehandlertakst til Udenrigsministeriet indgår med 4,2 mio. kr. i intern statslig overførselsudgift til § 06.11.01.10.
Generel udenrigspolitik.

Årets resultat finansieres ved anvendelse af videreført overskud. Beløbet vedrører fortsat opga-
vevaretagelse.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkontiene §
24.11.01. Departementet, § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen og §
24.32.01. Fødevarestyrelsen.

BV 2.2.9 Der er adgang til at kunne overføre bevillingsbeløb fra § 24.11.79.
Reserver og budgetregulering til samtlige konti på § 24. Ministeriet for
Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.
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2. Reservationsoversigt 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 1,4
Bemærkninger: Reservationerne vedrører opgradering af journal- og sagsbehandlersystem (0,6 mio. kr.) og udskudte IT-
investeringer (0,8 mio. kr.). 

3. Hovedformål og lovgrundlag
Departementet udgør det politiske niveau i organisationen. Departementets hovedopgaver er:

Policyudvikling og ministerbetjening, koncernstyring samt borgerbetjening.
Departementet bistår ministeren med at formulere regeringens politik på fødevare-, landbrugs-

og fiskeriområdet og forestår udførelsen af denne politik gennem fastsættelse af overordnede
rammer for ministeriets opgavevaretagelse. Endvidere kan departementet tage initiativ i politiske
betonede sager og følge op på politiske tiltag på ministeriets område.

Departementet varetager internationale forhandlinger af væsentlig landbrugs- og fiskeripoli-
tisk samt fødevarepolitisk betydning, herunder forhandlinger med EU-kommissionen.

Departementet varetager endvidere den overordnede styring og koordination på ministerom-
rådet, så koncernens økonomiske og faglige ressourcer anvendes optimalt og i overensstemmelse
med ministeriets mission, vision og de strategiske pejlemærker. I tilknytning hertil koordinerer
departementet således lovarbejdet, ministeriets personale- og ledelsespolitik, kommunikations-
virksomhed og it-politik.

Underkontoen vedrørende attacheer omfatter attacheer ansat ved den faste danske repræsen-
tation ved EU i Bruxelles, Belgien, som bistår ministeriet ved forhandlinger omkring EU-regu-
leringen af landbrugs-, fødevare- og fiskeriområdet.

Statskonsulenttjenesten, som indgår i Udenrigsministeriets organisation, udfører også opga-
ver, som vedrører Fødevareministeriets ressort. Departementet har instruksbeføjelser for ca.
halvdelen af arbejdstiden vedrørende disse stillinger.

Fødevareministeriet har det overordnede ressortansvar for FN's Fødevare- og Landbrugsor-
ganisation (FAO). Fødevareministeriets overordnede opgaver vedrørende det internationale afta-
lesæt for FAO omfatter arbejdet i de styrende organer, dels "Konferencen", som afholdes hvert
andet år, dels "Rådet", som afholder 2-3 møder årligt. Fødevareministeriets faglige opgaver i FAO
omfatter Codex Alimentarius, International Plantebeskyttelseskonvention, Plante- og dyregeneti-
ske ressourcer, Grænseoverskridende dyre- og plantesygdomme samt Bæredygtig fiskeri. Uden-
rigsministeriet varetager opgaver inden for FN's Komité for Verdens Fødevaresikkerhed, Com-
mittee on World Food Security, og øvrige områder relateret til Danmarks udviklingspolitiske
prioriteter. Dansk deltagelse mv. i FAO's arbejde, herunder mødefora er baseret på gensidig aftale
mellem Fødevareministeriet og Udenrigsministeriet om opgavefordelingen i FAO. Danmark va-
retager i perioden juli 2011 - juni 2014 det nordiske sæde i "Rådet", som består af 49 af FAO's
knapt 200 medlemslande.

NaturErhvervstyrelsen er udpeget som eneste betalingsorgan i Danmark for EU-støtteord-
ninger finansieret helt eller delvist af landbrugsfondene (EGFL og ELFUL) eller fiskerifonden
(EFF), og i den forbindelse varetager Fødevareministeriets departement funktionen som ansvarlig
myndighed og de opgaver, der er forbundet hermed, jf. Rådets forordning 1290/2005 og Kom-
missionens forordning 885/2006.

Opgaver i relation til registersystemet Generelt LandbrugsRegister/Centralt HusdyrbrugsRe-
gister (GLR/CHR) er pr. 1. januar 2013 flyttet til Fødevarestyrelsen. R- og B-tal er flyttet til-
svarende.

Som følge af Aftale om forårspakke 2.0 er bevillingen på § 24.11.01.20. Attacheer nominelt
fastholdt i perioden 2010-2015. Bevillingen pris- og lønreguleres ikke.

Der henvises i øvrigt til Fødevareministeriets hjemmeside www.fvm.dk.
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Virksomhedsstruktur

24.11.01. Departementet (tekstanm. 125 og 130), CVR-nr. 22506919.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

5. Opgaver og mål

6. Ajourført specifikation af udgifter på opgaver

Bemærkninger: Underkonto 40. Revisionsenhed vedrørende fødevarekontrollen er opført under hjælpefunktioner til og
med 2012. Pga. nedlæggelsen er enheden ikke medtaget fra og med 2013. Underkonto 50. Fødevareministeriets Klage-
center (FKC) er opført under borgerservice. Underkonto 60. Koncernpulje er opført under politikformulering.

7. Specifikation af indtægter

R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Indtægter i alt .............................................. 0,5 0,4 0,4 - - - -

6. Øvrige indtægter .................................... 0,5 0,4 0,4 - - - -

Bemærkninger: Ad 6. Indtægterne. Der forventes ikke finansielle indtægter fra 2014. 

 Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

 BV 2.5.1 Der er adgang til at udsende medarbejdere til uddannelsesstillinger i inter-
nationale organisationer og andre landes ministerier for fødevarer, landbrug
og fiskeri. Eventuelle refusioner i forbindelse hermed kan anvendes til
dækning af lønudgifter for de pågældende.

Opgaver Mål

Politikformulering Udvikling og opfølgning på fødevare-, landbrugs- og fiske-
ripolitikken på nationalt og internationalt plan.

Koncernstyring Sikring af en effektivt drevet koncern med fokus på opgave-
varetagelse og ressourceudnyttelse.

Borgerbetjening Kvalitet og rettidighed i behandlingen af borgerhenvendelser
og klagesager.

Statskonsulenterne Understøttelse af de overordnede danske politiske interesser
vedrørende fødevaresikkerhed, fødevarekvalitet, forbruger-
indflydelse og bæredygtige produktionssystemer.

Mio. kr.
R

2011
R

2012
B

2013
F

2014
BO1
2015

BO2
2016

BO3
2017

Udgifter i alt ........................................... 147,5 148,1 141,5 130,3 119,7 116,8 114,3

0.  Hjælpefunktioner samt generel ledel-
se og administration........................... 76,9 78,8 71,2 68,0 62,8 59,6 57,9

1.  Politikformulering............................. 45,2 44,2 50,5 41,8 37,2 38,4 37,8
2.  Koncernstyring.................................. 9,7 9,9 9,2 9,4 9,2 8,9 8,7
3.  Borgerservice .................................... 15,8 15,3 10,7 11,1 10,5 9,9 9,9
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8. Personale

 R R B F BO1 BO2 BO3
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Personale i alt (årsværk) ............................ 147 149 161  154 149 146 143
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 118,0 108,0 89,5  85,6 84,2 82,8 81,2

Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 118,0 108,0 89,5  85,6 84,2 82,8 81,2

Bemærkninger: Hertil kommer 4 årsværk under underkonto 20. Attacheer, som indgår i personaleoplysninger under §
06.11.01. Udenrigstjenesten, men udgifterne indgår i budgetoversigten, som lønninger ovenfor. 

9. Finansieringsoversigt

R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Reguleret egenkapital ................................. - - 3,5 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 60,8 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 64,3 - - - -

Langfristet gæld primo ............................... 8,6 6,0 4,0 2,8 2,8 2,3 2,3
+ anskaffelser .............................................. 0,9 0,1 2,0 1,5 1,5 1,5 1,5
- afhændelse af aktiver ............................... 0,5 - - - 0,5 - 0,5
- afskrivninger ............................................. 3,0 3,2 2,0 1,5 1,5 1,5 1,5
Samlet gæld ultimo ..................................... 6,0 2,8 4,0 2,8 2,3 2,3 1,8

Låneramme .................................................. - - 16,1 8,1 8,1 8,1 8,1
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 24,8 34,6 28,4 28,4 22,2

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.
Lånerammen er nedjusteret med 8,0 mio. kr. årligt, som er overført til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen.

10. Almindelig virksomhed
Kontoen vedrører departementets almindelige virksomhed. Endvidere budgetteres renteud-

gifter for den samlede virksomhed på kontoen.
Kontoen er fra og med 2014 nedskrevet med 0,6 mio. kr. årligt, som er overført til Fødeva-

restyrelsen vedrørende opgaver på veterinærområdet. Der er tilført 2,7 mio. kr. i 2014 fra under-
konto 60. Koncernpulje.

20. Attacheer (tekstanm. 130)
Fire attachéer er ansat ved den faste danske repræsentation ved EU i Bruxelles, Belgien. De

bistår ministeriet i forbindelse med EU-reguleringen af landbrugs-, fødevare- og fiskeriområdet.
De har bl.a. til formål at påvirke internationale forhandlinger i en retning, der understøtter de
overordnede danske interesser vedrørende fødevaresikkerhed, fødevarekvalitet, forbrugerindfly-
delse og bæredygtige produktionssystemer.

50. Fødevareministeriets Klagecenter (FKC)
Fødevareministeriets Klagecenter (FKC) er en selvstændig myndighed, der behandler klager

over afgørelser på Fødevareministeriets område. Fokus vil være at få afgjort klagesager i henhold
til ministeriets servicemål.
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60. Koncernpulje
Kontoen omfatter ministeriets fælles koncernpulje, som skal bidrage til ministeriets udmønt-

ning af regeringens mål og initiativer på Fødevareministeriets område samt til udvikling af mi-
nisteriets organisation i overensstemmelse med ministeriets strategiske pejlemærker.

Puljen i 2014 er nedjusteret med i alt 6,9 mio. kr., som er udmøntet til departementet og
styrelserne til strategiske indsatsområder.

24.11.13. Bidrag til FAO (Lovbunden)

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 20,5 21,6 21,4 21,7 21,7 21,7 21,7

10. Bidrag til FAO
Udgift ................................................... 20,5 21,6 21,4 21,7 21,7 21,7 21,7
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 20,5 21,6 21,4 21,7 21,7 21,7 21,7

10. Bidrag til FAO
FAO er FN-systemets fødevare- og landbrugsorganisation, som også har ansvar for fiskeri

og skovbrug. FAO har ansvaret for internationale regelsæt vedrørende plantegenetik, fiskeri,
biodiversitet mv., og FAO's aktiviteter er af stor betydning for bl.a. internationale fødevare-,
landbrugs- og fiskeriforhold og relationer. FAO arbejder for at forbedre befolkningernes ernæ-
ringsniveau og levestandard gennem bl.a. effektivisering og forbedring af produktion og distri-
bution af fødevarer samt spredning af fødevare-, landbrugs- og fiskerifaglig viden. FAO er in-
ternationalt ledende i bekæmpelsen af underernæring og sult, og en vigtig deltager i arbejdet med
fastsættelse af standarder for fødevaresikkerhed og med fødevareforsyningssikkerhed.

Omfanget af det danske bidrag til FAO for perioden 1. januar 2014 - 31. december 2015
forventes at blive fastsat i forbindelse med beslutning under den 38. ministerkonference i FAO,
som finder sted i juni 2013. Baseret på generaldirektørens budgetforslag for 2-året 2014-15, som
i alt er på 1.046,7 mio. US$ fordelt på 539,7 mio. US$ og 390,0 mio. Euro, og den danske andel
på 0,679 pct., jf. FN's resolution nr. 67/238 af 21. december 2012, vil den danske andel udgøre
hhv. 1.832.228 US$ og 1.324.050 Euro årligt i 2014 og 2015.

Endvidere yder Danmark et årligt bidrag på 18.200 Euro til VIII fase vedrørende det euro-
pæiske samarbejde omkring plantegenetiske ressourcer. Derudover bidrager Danmark i 2014 med
30.022 US$ til det administrative budget for FAO's internationale traktat om plantegenetiske
ressourcer for fødevarer og jordbrug.

Der er for 2014 budgetteret med en dollarkurs på 5,7112 kr. samt en eurokurs på 7,4679 kr.
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24.11.79. Reserver og budgetregulering

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... - - 5,1 29,7 28,3 7,6 7,6

60. Ændrede dispositioner i bevil-
 lingsåret

Udgift ................................................... - - 5,1 4,7 8,3 7,6 7,6
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 5,1 4,7 8,3 7,6 7,6

70. Reserve vedr. NaturErhvervsty-
 relsen, løn

Udgift ................................................... - - - 25,0 20,0 - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 25,0 20,0 - -

60. Ændrede dispositioner i bevillingsåret
Reserven er oprettet med henblik på omprioriteringer inden for ministerområdet. Reserven

vil fortrinsvis blive anvendt til at fremme initiativer og projekter inden for Fødevareministeriets
område, som ønskes iværksat i finansårets løb, og som ikke kan rummes inden for de givne be-
villinger, eller som har et særligt akut, kortvarigt finansieringsbehov. Dispositioner over reserven
foretages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

70. Reserve vedr. NaturErhvervstyrelsen, løn
Reserven er oprettet til merudgifter ved EU's nye landbrugsreform til implementering og

administration i NaturErhvervstyrelsen. Fastlæggelse af udgiftsniveau og finansiering heraf ude-
står, idet budget og regelgrundlag endnu ikke er vedtaget i EU.
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Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv.

Under hovedområdet hører aktivitetsområderne § 24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs-
og fiskeriområdet mv., § 24.22. Vikarordninger i jordbruget, § 24.23. Struktur- og effektivitets-
forbedringer inden for jordbrugs- og fiskeriområdet, § 24.24. Driftsstøtte i jordbruget og § 24.26.
Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren, som omfatter love mv., hvis formål er erhvervsfremme
og strukturtilpasning inden for jordbrugs- og fiskerierhvervene.

Bevillingsforslagene under dette hovedområde administreres af NaturErhvervstyrelsen bortset
fra enkelte konti, som administreres af Statens Administration.

24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekstanm.
1)

Under aktivitetsområdet hører NaturErhvervstyrelsen, Forskellige tilskud, Anlægsprogram og
Renter. Hovedformålet for NaturErhvervstyrelsen er at gennemføre Fødevareministeriets er-
hvervs- og landbrugspolitik i tæt samspil med det omgivende samfund, samt opgaver med ad-
ministration og kontrol af vegetabilske jordbrugsprodukter, miljøregulering af jordbrugsproduk-
tionen samt kontrol af overholdelse af betingelserne for EU's tilskud på jordbrugsområdet. Hertil
kommer aktiviteter, der skal sikre en effektiv forvaltning og kontrol af EU regler og nationale
regler for fiskerisektoren med henblik på, at der sker en hensigtsmæssig udnyttelse af fiskerires-
sourcerne. Styrelsens kontrolskibe indgår i redningsberedskabet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkontiene §
24.11.01. Departementet, § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen og §
24.32.01. Fødevarestyrelsen.

BV 2.10.5 Der er under § 24.21.02. Forskellige tilskud adgang til via standard-
kontiene 33 og 43 at overføre midler til § 24.21.01. NaturErhvervsty-
relsen til dækning af særlige driftsudgifter, herunder lønudgifter, til
evalueringer, information samt etablering og udvikling af tilskudsad-
ministrative systemer.

BV 2.10.5 Der er under § 24.21.02.35. Bevaringsarbejde med husdyr- og plante-
genetiske ressourcer adgang til i forbindelse med overførsel af midler
via standardkontiene 33 og 43 til § 24.21.01.10. Almindelig virksom-
hed, at anvende op til 0,8 mio. kr. årligt til delvis dækning af lønud-
gifter i forbindelse med genressourcearbejdet.

BV 2.10.5 Der er under § 24.21.02.30. Dyrevelfærdspulje til foreninger mv. ad-
gang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler til § 24.21.01.
NaturErhvervstyrelsen med op til 0,4 mio. kr. årligt til delvis dækning
af driftsudgifter, herunder lønudgifter til administration af ordningen.

BV 2.8.2 Der er under § 24.21.01.17. Vådområdeindsats, projektjord kommunal
model og § 24.21.05.36. Vådområdeindsats, projektjord kommunal
model adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler fra
og til § 23.72.08. Vådområder og Ådale, således at merindtægter på
standardkonto 33 udover det budgetterede giver adgang til at afholde
tilsvarende merudgifter.
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24.21.01. NaturErhvervstyrelsen (tekstanm. 41, 125, 135 og 136) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt 

 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Nettoudgiftsbevilling ................................... 784,0 759,7 776,7 792,4 740,8 700,4 686,7

Forbrug af reserveret bevilling ................... -13,8 51,0 46,5  57,2 - - -
Indtægt ......................................................... 167,0 219,2 122,3 115,4 114,7 114,7 114,7
Udgift ........................................................... 925,4 1.028,7 954,0 973,5 855,5 815,1 801,4

Årets resultat ............................................... 11,8 1,2 -8,5  -8,5 - - -

10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 854,0 946,8 817,9 837,9 785,8 745,4 731,7
Indtægt .................................................. 92,9 142,7 42,5 46,8 46,3 46,3 46,3

11. Forbrug af videreført overskud
 mv.

Udgift .................................................... - - 55,0 65,7 - - -

17. Vådområdeindsats, projektjord
 kommunal model

Udgift .................................................... 7,7 14,6 17,7 17,7 17,7 17,7 17,7
Indtægt .................................................. 9,7 12,6 17,7 17,7 17,7 17,7 17,7

18. Vådområdeindsats, projektjord,
 statslig model

Udgift .................................................... - - 11,5 - - - -
Indtægt .................................................. - - 11,5 - - - -

31. Advokatudgifter (tekstanm. 135)
Udgift .................................................... 1,6 4,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

40. Indtægtsdækket kontrolvirksom-
 hed

Udgift .................................................... 38,5 40,9 34,2 34,4 34,4 34,4 34,4
Indtægt .................................................. 41,5 39,0 34,2 34,4 34,4 34,4 34,4

43. Kompensationsordning vedrø-
 rende GMO-afgrøder

Udgift .................................................... - - 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Indtægt .................................................. - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... 21,7 20,8 14,9 15,0 14,8 14,8 14,8
Indtægt .................................................. 21,0 23,5 14,9 15,0 14,8 14,8 14,8

BV 2.8.2 Der er under § 24.21.01.10. Almindelig virksomhed adgang til via
standardkontiene 33 og 43 at overføre midler til og fra § 14.11.01.
Departementet til dækning af den andel af driftsudgifterne under Mi-
nisteriet for By, Bolig og Landdistrikter, der anvendes til tilrettelæg-
gelse og administration af politikken for tilskud til lokale aktions-
grupper og som medfinansieres i form af teknisk bistand fra enten
landdistriktsprogrammet eller fiskeriudviklingsprogrammet.

BV 2.8.2 Der er under § 24.21.01.18. Vådområdeindsats, projektjord statslig
model og § 24.21.05.37. Vådområdeindsats, projektjord statslig model
adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler fra og til
§ 23.72.11. Vådområder, statslig model, herunder således at merind-
tægter på standardkonto 33 udover det budgetterede giver adgang til
at afholde tilsvarende merudgifter.
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97. Andre tilskudsfinansierede akti-
 viteter

Udgift .................................................... 1,9 1,4 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Indtægt .................................................. 1,9 1,4 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Bemærkninger: På FFL14 er underkonto 41. Øvrig indtægtsdækket kontrolvirksomhed (frivillige ydelser) nedlagt og
overflyttet til underkonto 90. Ind tægtsdækket virksomhed og samtidig er en række gebyrområder flyttet fra underkonto
10. Almindelig virksomhed til underkonto 40. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed. R- og B-tal er tilsvarende flyttet. 

2. Reservationsoversigt 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 123,0

Den samlede reservation på 123,0 mio. kr. fordeler sig således:

Bemærkninger: De samlede reservationer på 123,0 mio. kr. ultimo 2012 på under konto 10. Almindelig virksomhed
kan overordnet set grupperes med 63,0 mio. kr. reserveret til finansiering af den bevillingsmæssige løsning iht. FL
12, 11,1 mio. kr. til IT-udvikling til en række konkrete IT-opgaver og afskrivninger samt 12,3 mio. kr. til det nye IT
system CAP TAS (drift og vedligehold). Hertil kommer 9,2 mio. kr. til implementering af EU's nye landbrugsreform
(CAP post 13) samt 27,4 mio. kr. til faglig administration af EU-medfinansierede ordninger, E-log mv. 

3. Hovedformål og lovgrundlag
NaturErhvervstyrelsens centrale del er beliggende i Nyropsgade i København. Styrelsen har

herudover decentrale afdelinger og inspektorater rundt omkring i landet samt kontrolskibe til havs.
NaturErhvervstyrelsen gennemfører Fødevareministeriets erhvervs- og landdistriktspolitik og va-
retager opgaver med administration og kontrol af vegetabilske jordbrugsprodukter, miljøregule-
ringen af jordbrugsproduktionen, kontrol af overholdelse af betingelserne for EU's tilskud på
jordbrugsområdet samt kontrol inden for fiskeriområdet. Administrationen og kontrollen omfatter
sagsbehandling, regelforberedelse, myndighedsberedskab og politikforberedelse, tilsynsbesøg,
samt deltagelse i internationalt samarbejde.

NaturErhvervstyrelsen forventes i 2014 at yde tilskud for i alt ca. 9,5 mia. kr. til landmænd,
fiskere, virksomheder i fødevareindustrien, forskningsinstitutioner mv., hvoraf hovedparten er fi-
nansieret af EU. NaturErhvervstyrelsen er EU-akkrediteret som eneste udbetalende organ af
landbrugsstøtte i Danmark. Desuden administrerer NaturErhvervstyrelsen en række regulerings-
love samt medvirker til inden for sit område at formulere bidrag til Fødevareministeriets erhvervs-
og forskningspolitik. Opgaverne udføres i henhold til den til enhver tid gældende "Bekendtgørelse
om NaturErhvervstyrelsens opgaver og beføjelser", senest ændret ved BEK nr. 309 af 20. marts
2013, hvor det nærmere fremgår hvilke love mm., som styrelsen administrerer.

Der er indarbejdet effektiviseringsgevinster på løn og øvrig drift som følge af gennemførsel
af grunddataprogrammet. Hertil indgår også omlægning af betalingen til CVR-frikøbsaftale og
KMS statsaftale. Der er indarbejdet en budgetreduktion på 5,0 mio. kr. i 2014, 6,3 mio. kr. i 2015
og herefter 7,6 mio. kr. i 2016 og frem.

Med Aftale om ny sprøjtemiddelstrategi 2013-2015 er afsat i alt 6,7 mio. kr. i 2014 og her-
efter 6,5 mio. kr. årligt fordelt med 2,5 mio. kr. til opgaver vedrørende indberetningspligt for
sprøjtejournaler og 4,0 mio. kr. til enstrenget pesticidkontrol, herunder kontrol med 25 m. sprøj-

Underkonti: Beholdning
Primo 2013

Forventet udgiftsafløb af reservationen Udgifts-
 afløb
efter
2017

2013 2014 2015 2016 2017

10. Almindelig virksomhed............. 123,0 55,7 57,2 6,3 3,8 - -

I alt 123,0 55,7 57,2 6,3 3,8 - -
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tefri randzoner samt i 2014 0,2 mio. kr. til evaluering. Indsatsen er teknisk videreført efter 2015.
Indsatsen finansieres ved intern statslig overførsel fra § 24.21.02.45. Særlig indsats til begræns-
ning af pesticidanvendelsen.

Som led i effektiv administration i staten er opgaven vedrørende jordbrugskommissioner mv.
tilbageført fra Statsforvaltninger, jf. lov nr. 1240 af 18. december 2012. Styrelsen er tilført 10,8
mio. kr. i 2014, 10,6 mio. kr. i 2015 og herefter 10,5 mio. kr. årligt, heraf lønsum 9,7 mio. kr.,
9,6 mio. kr. og 9,5 mio. kr. årligt fra 2016. R- og B-tal er tilsvarende flyttet.

Efter gennemført analyse af mulighederne for yderligere at undgå underkendelser af styrel-
sens forvaltning af EU's landbrugsstøtteordninger er der igangsat en række konkrete initiativer,
som kan bidrage til at mindske risikoen for underkendelser. Meromkostninger til forvaltningsop-
gaver som følge af initiativerne er beregnet og fastsat til 39,9 mio. kr. i 2013, 74,5 mio. kr. i 2014
og 50,3 mio. kr. i 2015, heraf finansieres 31,3 mio. kr. i 2013, 33,1 mio. kr. i 2014 og 25,3 mio.
kr. i 2015 dels ved omdisponering og målretning af bevillinger til NaturErhvervstyrelsens opga-
vevaretagelse, dels ved effektivisering af indsatsen.

Endvidere er der i 2014 yderligere afsat 6,5 mio. kr. til administration af den nationale støt-
teordning vedrørende kompensation for randzoner.

NaturErhvervstyrelsen er delvis registreret i henhold til lov om merværdiafgift. Efter aftale
med Skat er alene ydelser, som leveres i konkurrence, pålagt moms. Der anslås indgående
(købsmoms) og udgående (salgsmoms) moms herfra på henholdsvis 1,3 mio. kr. og 3,8 mio. kr.
Endvidere er NaturErhvervstyrelsen registreret i henhold til lov om merværdiafgift for så vidt
angår bugsering og statistikrapporter. Der forventes ca. 0,2 mio. kr. i udgående moms herfra.

Yderligere oplysninger kan findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside www.naturer-
hverv.dk, hvor også NaturErhvervstyrelsens strategi for perioden 2013-2016 og resultatkontrakten
for 2014 kan findes.

Virksomhedsstruktur

24.21.01. NaturErhvervstyrelsen (tekstanm. 41, 125, 135 og 136), CVR-nr. 20814616.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges
Eller suppleres Beskrivelse

BV 2.6.5 Der er på underkonto 10 adgang til at regulere konto 18. Lønninger
svarende til ændringer i gebyrindtægter ved notering af pant i beta-
lingsrettigheder.

BV 2.6.5 Der er på underkonto 10 adgang til at forhøje konto 18. Lønninger
svarende til merindtægter vedrørende EU-medfinansiering ud over det
budgetterede.

BV 2.6.5 Lønsumsloftet kan i finansåret forhøjes med op til 3/4 af finansårets
indtægter på underkonto 40, som overstiger det budgetterede niveau.
Ved mindreindtægter fra underkonto 40 reduceres lønsumsloftet ikke.

BV 2.3.1.2 For visse af NaturErhvervstyrelsens gebyrer på underkonto 40 er der
adgang til at fravige kravet om fuld omkostningsdækning.

BV 2.5.1 Der er adgang til at udsende medarbejdere til uddannelsesstillinger i
internationale organisationer og andre landes ministerier for fødevarer,
landbrug og fiskeri. Eventuelle refusioner i forbindelse hermed kan an-
vendes til dækning af lønudgifter for de pågældende.

BV 2.2.8 På plantekontrolområderne kan prisstigningsloftet fraviges.
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5. Opgaver og mål

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Bemærkninger: Grundet etableringen af NaturErhvervstyrelsen blev der fra 2013 udarbejdet nye hovedformål. R- og
B-tal er omfordelt på de nye hovedformål for at muliggøre sammenligning til den fremadrettede budgettering. R- og
B-tal er endvidere reguleret vedr ørende tilbageføring af opgaver vedr ørende Landbrugsloven fra Statsforvaltningerne.

BV 2.3.1.2 På Gødningskontrollen er der adgang til at fravige kravet om balance
over en fireårig periode, således at for perioden 2008-2015 skal balan-
cen opnås indenfor en otteårig periode. Fravigelsen gælder til og med
2015.

BV 2.3.1.2 Ved takstfastsættelsen for lovpligtige ydelser skal ikke indregnes kal-
kulatorisk momsandel.

Opgaver Mål

0. Hjælpefunktioner samt generel
ledelse og administration

Målet er at udøve effektive, kundevenlige og serviceoriente-
rede hjælpefunktioner samt sikre effektiv intern administra-
tion og korrekt tilsyn med NaturErhvervstyrelsen.

1. Regulering og politikudvikling Målet er gennem regulering og politikudvikling bl.a. at
fremme bæredygtig og økologisk drift af primærerhvervene
og være med til skabe en sammenhængende organisering af
Fødevareministeriets forsknings- og innovationsindsats på
fødevare-, jordbrugs-, fiskeri- og akvakulturområdet.

2. Tilskud Målet er gennem en effektiv og korrekt forvaltning af støtte-
reglerne at yde tilskud til landbrugs-, fiskeri- og fødevare-
sektoren, samt at tilrettelægge og udføre en effektiv og kun-
deorienteret forvaltning af projekt- og markedsstøtteordnin-
gerne.

3. Kontrol Målet er at udøve effektiv, korrekt og kundevenlig kontrol
og tilsyn. Som en del af kontrollen, er målet at sikre, at Na-
turErhvervstyrelsens tilskudsmodtagere ikke begår svig eller,
at der opstår uregelmæssigheder med tilskudsmidlerne.

Mio. kr.
R

2011
R

2012
B

2013
F

2014
BO1
2015

BO2
2016

BO3
2017

Udgift i alt ................................................ 955,0 1.045,2 960,7 973,5 855,5 815,1 801,4

0. Hjælpefunktioner samt generel
ledelse og administration........... 425,2 505,4 427,7 433,4 380,8 362,9 356,8

1. Regulering og politikudvikling . 131,2 127,4 132,0 133,8 117,6 112,0 110,2
2. Tilskud ....................................... 198,8 194,3 200,0 202,7 178,1 169,7 166,8
3. Kontrol ....................................... 199,8 218,1 201,0 203,6 179,0 170,5 167,6
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7. Specifikation af indtægter

R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Indtægter i alt .............................................. 167,0 219,2 122,3 115,4 114,7 114,7 114,7

1. Indtægtsdækket virksomhed .................. 21,0 23,5 14,9 15,0 14,8 14,8 14,8
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... 1,9 1,4 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
4. Afgifter og gebyrer ................................ 34,9 39,0 34,7 34,9 34,9 34,9 34,9
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske

bidrag, bøder mv. ................................... 0,0 - - - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 109,2 155,3 71,7 64,5 64,0 64,0 64,0
Bemærkninger: Ad 1. Indtægten vedrører bl.a. salg af rekvirerede opgaver mm., jf. nærmere det anførte til underkonto
90. Indtægtsdækket virksomhed, samt indtægter vedrørende udarbejdelse af statistikrapporter mv., indtægter fra bugse-
ringsassistancer, samt salg af bistand til certificering af dansk fiskeri.
Ad 3. Under den tilskudsfinansierede virksomhed er budgetteret med indtægter fra NaturErhvervstyrelsens deltagelse i
ERA-NET vedrørende fødevareforskning samt indtægter fra EU vedrørende kameradokumentations forsøg. Ad 4. Som led
i Danmarks gennemførelse af reformen for EU's landbrugspolitik (CAP-reformen) fra og med 2005 er NaturErhvervsty-
relsen forpligtet til efter anmodning at foretage notering af pant i de betalingsrettigheder, som landbrugerne tildeles under
enkeltbetalingsordningen. De administrative omkostninger ved notering af pant finansieres af et administrationsgebyr, jf.
tekstanmærkning nr. 136 og BEK nr. 641 af 25. juni 2008, hvor gebyret er fastsat til 575 kr. Afgifter og gebyrer omfatter
desuden gebyrprovenu fra frø- og planteområdet og gødningsområdet mm. Kontrol med frø og planter samt gødnings-
området er budgetteret til i alt 30,9 mio. kr. Disse er fordelt med 0,9 mio. kr. til emballagetræ, 9,3 mio. kr. til kontrol af
frø og sædekorn, 0,9 mio. kr. til kartofler, 12,0 mio. kr. til plantesundhedskontrol mm., 1,0 mio. kr. til skovfrø og planter,
0,2 mio. kr. til tilsyn med spildevandsslam mm., 3,2 mio. kr. til sortsafprøvning og 3,4 mio. kr. til kontrol med gødning
mm. Hertil kommer kompensationsordning vedrørende GMO-afgrøder budgetteret til 0,5 mio. kr. Satser for afgifter og
gebyrer er reguleret inden for prisstigningsloftet for 2014. Prisstigningsloftet er et loft over gebyrer på NaturErhvervsty-
relsens kontrolydelser, der er budgetteret på underkonto 40. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed. Loftet er beregnet med
udgangspunkt i prisniveauet for gebyrerne i budgettet for 2013, reguleret med det generelle pris- og lønindeks inkl. ni-
veaukorrektion og fratrukket en produktivitetsfaktor. Prisstigningsloftet i 2014 udgør -1,5 pct. Det svarer til en opregule-
ring med det generelle pris- og lønindeks på 0,5 pct. fratrukket en produktivitetsfaktor på 2,0 pct. En række af styrelsens
gebyrer er undtaget fra prisstigningsloftet. Afgifter og gebyrer omfatter endvidere hygiejnekontrol med fisk og fiskevarer
fra EU-fartøjer og med fartøjer fra 3. lande med et provenu på 2,9 mio. kr., samt validering af fangstattester ved eksport
af fisk og fiskevarer med et budgetteret provenu på 0,4 mio. kr., jf. BEK nr. 1369 af 21. december 2012.
Ad 6. Øvrige indtægter omfatter bl.a. forpagtningsafgifter fra NaturErhvervstyrelsens ejendomme. Desuden er der på
kontoen indbudgetteret indtægter vedrørende salg af publikationer mv. I henhold til Miljøministeriets BEK nr. 1311 af
20. november 2006 om græsningsordningen i Tøndermarsken forestår NaturErhvervstyrelsen administrationen af græs-
ningsordningen og er forpligtet og berettiget til at afholde og oppebære de med ordningen forbundne udgifter og indtægter.
I henhold til RFO 1290/2005, art. 32, stk. 2, beholder medlemsstaten 20 pct. af tilbagebetalingerne forårsaget af uregel-
mæssigheder hos støttemodtager.
I henhold til RFO 1782/2003, art. 9, tilbageholder medlemsstaten 25 pct. af de beløb (støttenedsættelser), som fremkom-
mer ved anvendelse af reglerne om krydsoverensstemmelse (cross compliance).
Herudover kan der i henhold til forordningsgrundlaget vedrørende landdistriktsprogrammet 2007-2013 samt fiskeriud-
viklingsprogrammet 2007-2013 ydes EU-medfinansiering med 50 pct. af udgifterne til teknisk bistand til iværksættelse
og drift af programmerne, herunder til oprettelse og drift af netværkscenter. Der er i den forbindelse indbudgetteret EU-
medfinansiering til teknisk bistand vedrørende landdistriktsprogrammet med 9,6 mio. kr. årligt i 2014-2015.
Ved anvendelse af interne statslige overførsler dækkes den statslige udgift til køb og videresalg af projektjord vedrørende
gennemførelse af kommunale vådområdeprojekter fra § 23.72.08. Vådområder og ådale, jf. underkonto 17. Vådområde-
indsats, projektjord, kommunal model, og som led heri er underkontoens bruttoudgifter dækket via interne statslige
overførselsindtægter med 10,1 mio. kr. årligt i 2014-2017, og desuden er der indbudgetteret EU-medfinansiering på 75
pct. fra landdistriktsprogrammet med 7,6 mio. kr. årligt i 2014-2017.
Øvrige indtægter i 2014 omfatter desuden 13,4 mio. kr. fra salg af rekvirerede opgaver samt donationsindtægter fra EU
til fiskeriudviklingsprojekter på 2,0 mio. kr. årligt.  Endvidere modtages der indtægter i form af royalty ved salg af ret-
tigheder til egenudviklede IT-systemer samt forventede kompetencefondsmidler og indtægter fra salg af biler på 1,3 mio.
kr.
Derudover er der budgetteret med interne statslige overførselsindtægter på samlet 6,7 mio. kr. i 2014 og herefter 6,5 mio.
kr. årligt fra § 24.21.02.45. Særlig indsats til begrænsning af pesticidanvendelsen vedrørende aktiviteter som led i rege-
ringens Sprøjtemiddel strategi 2013-2015. Desuden er der budgetteret med interne statslige overførselsindtægter på 1,6
mio. kr. fra § 24.21.02.35. Bevaringsarbejdet med husdyr- og plantegenetiske ressourcer til finansiering af NaturEr-
hvervstyrelsens medvirken til gennemførelse af de forskellige aktiviteter, herunder til administration af området.
Endelig er der til administrationen af fritidsfiskertegnsordningerne budgetteret med interne statslige overførselsindtægter
fra § 24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger med 4,2 mio. kr. årligt, mens der i forbindelse med indsatsen vedrørende
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rekreativt fiskeri er budgetteret med interne statslige overførselsindtægter på 1,1 mio. kr. fra § 24.33.02.20. Forskellige
nationale og internationale forskningsaktiviteter mv. 

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Personale i alt (årsværk) ............................ 1.132 1.087 1.026  1.069 1.017 976 957
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 528,2 533,8 502,3  523,8 498,7 478,8 469,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 11,3 11,1 10,5  10,8 10,7 10,7 10,7

Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 516,9 522,7 491,8  513,0 488,0 468,1 459,0

Bemærkninger: I de tilfælde, hvor der er godkendt ydelse af særskilt vederlag til formænd og medlemmer for sæde i
udvalg, nævn og råd mm., der er udpeget som uafhængige erhvervspersoner, og som ikke er statsansatte eller ansat ved
tilskudsinstitutioner, afholdes lønudgifterne af lønbevillingen, jf. budgetvejledningens pkt. 2.5.1. NaturErhvervstyrelsen
vil på TB 13 blive tilført lønsum til minimering af risikoen for underkendelser og ekstra administrationsomkostninger ifm.
de minimis randzoneordningen. Tilførslen på lønsum vil betyde, at lønsumsloftet vedr ørende B-2013 vil ende på et niveau
mellem R-2012 og FL 14.

9. Finansieringsoversigt

R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Reguleret egenkapital ................................. - - 23,7 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 29,8 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 53,5 - - - -

Langfristet gæld primo ............................... 379,8 392,1 336,5 355,8 359,0 345,6 324,3
+ anskaffelser .............................................. 183,9 88,2 44,9 39,6 31,8 24,2 25,9
+ igangværende udviklingsprojekter .......... -38,6 -95,7 19,1 31,1 19,8 18,7 18,5
- afhændelse af aktiver ............................... 17,7 74,7 - - - - -
- afskrivninger ............................................. 115,3 -7,6 72,0 67,5 65,0 64,2 65,2
Samlet gæld ultimo ..................................... 392,1 317,6 328,5 359,0 345,6 324,3 303,5

Donationer ................................................... - - 61,8 68,4 77,2 63,7 53,5
Låneramme .................................................. - - 520,0 528,0 528,0 528,0 528,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 63,2 68,0 65,5 61,4 57,5
Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.
Fra 2014 er lånerammen forhøjet med 8,0 mio. kr. fra § 24.11.01. Departementet.

10. Investeringsskema

Bemærkninger : De væsentlige risikofaktorer ved CAP-projektet er beskrevet i akt. 160 af 22. juni 2006. Der henvises
tillige til akt. 142 af 31. maj 2007. Der er ultimo 2011 investeret 65,9 mio. kr. i årene 2006-2010 i CAP it-systemets fase

Mio. kr.
Slutår

Total-
udgift

F
2014

BO1
2015

BO2
2016

BO3
2017

BO4
2018

BO5
2019

BO6
2020

BO7
2021
BO8

2022 BO9
2023

1. Nyt CAP it-system, fase 1 ............ 2010
Likviditetstræk ................................... 65,9  -  -  -  -  -  -  -
Renter ................................................ 2,0 1,6 1,2 0,8 0,3 0,1 -  -  -  -
Afskrivninger ..................................... 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 2,7 - - - -
Driftsbesparelse ................................. - - - - - - - - - -
Samlet påvirkning af driftsbevilling . 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9 0,3 -  -  -  -

2. Nyt CAP it-system, fase 2 ............ 2014
Likviditetstræk ................................... 45,9 5,4  -  -  -  -  -  -
Renter ................................................ 1,7 1,6 1,3 1,1 0,8 0,5 0,3 0,2  0,1  -
Afskrivninger ..................................... 4,7 5,3 5,3 5,3 5,3 5,0 4,4 1,6 0,5  -
Driftsbesparelse ..................................  -  -  -  -  -  -  -
Samlet påvirkning af driftsbevilling . 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,1  -  -
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1, mens der under fase 2 forventes investeret yderligere 17,9 mio. kr. Dette giver et samlet likviditetstræk på 115,2 mio.
kr. ud af det samlede beløb på aktstykkerne for hhv. CAP fase 1 og 2 på 133,7 mio. kr. inkl. ikke-anlæg (i 2007 pl- ni-
veau). Af de 17,9 mio. kr. vedrører 10,8 mio. kr. udvikling af et nyt betalingsrettighedssystem, som først udvikles, når
det endelige regelgrundlag for den nye landbrugsreform foreligger.

10. Almindelig virksomhed
På kontoen er budgetteret med udgifter og indtægter i relation til styrelsens almindelige

virksomhed.
Til den løbende administration af indsatserne under Grøn Vækst indgår på kontoen 41,2 mio.

kr. i 2010, 48,8 mio. kr. i 2011, 52,6 mio. kr. i 2012, 49,4 mio. kr. i 2013, 48,4 mio. kr. i 2014
og 47,8 mio. kr. i 2015, jf. VK-regeringen og Dansk Folkepartis Aftale om Grøn Vækst af 16.
juni 2009.

Til administration af indsatserne under vådområder og ådale som led i Grøn Vækst indgår
på kontoen 10,7 mio. kr. i 2011, 9,2 mio. kr. i 2012, 7,2 mio. kr. i 2013, 4,9 mio. kr. i 2014 og
7,2 mio. kr. i 2015. Hertil kommer de på underkonto 17. Vådområdeindsats, projektjord, kom-
munal model budgetterede driftsudgifter i forbindelse med køb og videresalg af projektjord i
forbindelse med vådområdeindsatserne.

Til dækning af administration og kontrol af de besluttede nye og udvidede ordninger mv.
under Grøn Vækst indgår på kontoen 8,5 mio. kr. i 2010, 12,1 mio. kr. i 2011, 18,0 mio. kr. i
2012, 20,9 mio. kr. i 2013, 24,2 mio. kr. i 2014 og 27,6 mio. kr. i 2015, jf. Aftale om finansloven
for 2010. Aftalen omfatter bl.a. udvidelse af økologikontrollen og kontrol af ordningen vedrø-
rende etablering af dyrknings-, gødnings- og sprøjtefrie randzoner langs vandløb og søer.

På kontoen er desuden budgetteret med den bevillingsfinansierede kontrol mv. af bl.a. mil-
jøreguleringen af jordbrugsproduktionen samt kontrol af overholdelse af betingelserne for EU's
tilskud på jordbrugsområdet, herunder dele af kravene under krydsoverensstemmelsesordningen.

På kontoen er budgetteret med intern statslig overførselsudgift på 4,4 mio. kr. i 2014 til §
14.11.01. Departementet til dækning af den andel af driftsudgifterne under Ministeriet for By,
Bolig og Landdistrikter, der anvendes til tilrettelæggelse og administration af politikken for til-
skud til lokale aktionsgrupper og som medfinansieres i form af teknisk bistand fra enten landdi-
striktsprogrammet eller fiskeriudviklingsprogrammet. Overførslen vil på regnskabet blive regule-
ret i overensstemmelse med de faktiske dokumenterede udgifter, der kan finansieres via teknisk
bistand.

Desuden er der budgetteret med intern statslig overførsel på 3,6 mio. kr. vedrørende takst-
betaling til § 07.13.01.10. Statens Administration. Herudover budgetteres med en årlig intern
statslig overførselsudgift på 8,8 mio. kr. til § 24.32.01. Fødevarestyrelsen til dækning af Føde-
varestyrelsens udgifter for udførte laboratorieopgaver på planteområdet.

Der er endvidere budgetteret betaling på 7,4 mio. kr. til § 07.13.01. Statens Administration.
Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder
udgifter til Navision og SLS som led i ny betalingsmodel for ØSC.

11. Forbrug af videreført overskud mv.
På kontoen er budgetteret med forbrug af reserveret bevilling vedrørende udgifter under al-

mindelig virksomhed. Til NaturErhvervstyrelsens bevillingsløsning mv. er således budgetteret
med 53,3 mio. kr. i 2014. Desuden er der til sikring af en række konkrete IT-opgaver inkl. CAP
indbudgetteret 3,7 mio. kr. i 2014 og til den faglige administration på Landdistriktsprogrammet
er indbudgetteret 0,2 mio. kr. i 2014.

På underkontoen er der herudover budgetteret med anvendelse af det overførte overskud
primo 2013 med 8,5 mio. kr. i 2014.
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17. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model
På kontoen er for perioden 2010-2015 budgetteret med udgifter til løn og øvrige driftsudgifter

i forbindelse med køb og videresalg af projektjord som led i gennemførelse af kommunale våd-
områdeprojekter, jf. § 24.21.05.36. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model. Disse ud-
gifter er medfinansieret af EU med 75 pct.

Den statslige andel på 2,5 mio. kr. i 2014 af underkontoens samlede udgifter er budgetteret
under § 23.72.08.12. Vådområdeindsats, projektjord, driftsudgifter. Dette beløb overføres til un-
derkonto 17. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model ved anvendelse af standardkontiene
33 og 43, svarende til forskellen mellem de samlede forventede udgifter i 2014 på 10,1 mio. kr.
og den forventede EU-medfinansiering på 7,6 mio. kr.

31. Advokatudgifter (tekstanm. 135)
Bevillingen vedrører primært advokatudgifter (Kammeradvokaten) i forbindelse med sager

og forhold, hvor der er tvivl om retsgrundlaget. Der kan afholdes udgifter forbundet med EU's
markedsordninger mv., jf. tekstanmærkning 135.

40. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed
På kontoen er budgetteret med NaturErhvervstyrelsens gebyrfinansierede kontrolområder for

lovpligtige ydelser.
Som led i NaturErhvervstyrelsens gebyrhandlingsplan skal der i perioden 2010-14 gennem-

føres en omkostningsreduktion, hvilket medfører lavere gebyrbetalinger til erhvervet. Det inde-
bærer bl.a. effektiviseringer, konkurrenceudsættelse, målretning af kontrollen samt omlægning af
dele af kontrollen fra lovpligtige til frivillige ydelser.

43. Kompensationsordning vedrørende GMO-afgrøder
I henhold til lov om dyrkning mv. af genetisk modificerede afgrøder er indført en kontrol-

ordning med administrativ og fysisk kontrol med overholdelsen af reglerne for dyrkning af så-
danne afgrøder. Samtidig er indført en ordning med mulighed for udbetaling af kompensation til
landmænd i tilfælde af utilsigtet spredning af genetisk modificerede materiale. På underkontoen
afholdes udgifter til kompensation, sagsbehandling, analyser af afgrøder, forberedelse af retssager
samt advokatbistand.

Dyrkerne af GMO-afgrøder betaler et samlet bidrag på 0,5 mio. kr. årligt. Kompensations-
ordning vedrørende GMO-afgrøder er nominelt fastholdt i perioden 2010-2015 som følge af Af-
tale mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0 af 1. marts 2009. Bevillingen
pris- og lønreguleres således ikke i perioden. Som følge af effektiv administration er nettobevil-
lingen nedskrevet med 0,5 mio. kr.

Udgifterne til sagsbehandling og analyser på 0,1 mio. kr. årligt er finansieret af staten. Så-
fremt udgifterne til kompensation overstiger indtægterne vil finansieringen blive vurderet på ny.
Der er i lov om dyrkning af genetisk modificerede afgrøder mv. hjemmel til at genanvende er-
statninger fra vundne retssager til kompensationsudbetaling.

Centrale aktivitetsoplysninger:

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Antal kompensationssager................. - - - - - 16 16 16 16 16
Gennemsnitlig kompensation pr. sag
(1.000 kr.) .......................................... - - - - - 32 32 32 32 32
Kompensation i alt (mio. kr.) ........... - - - - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
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90. Indtægtsdækket virksomhed
På kontoen er budgetteret med NaturErhvervstyrelsens frivillige brugerfinansierede kontrol-

område. De frivillige brugerfinansierede ydelser omfatter bl.a. salg af rekvirerede ydelser, som
f.eks. laboratorieydelser og kontrolaktiviteter udført af Afdelingen for Sortsafprøvning. Der er
årligt budgetteret med 12,2 mio. kr. til varetagelse af ovenstående frivillige brugerfinansierede
ydelser.

Derudover er der under den indtægtsdækkede virksomhed budgetteret med 1,8 mio. kr. årligt
til gennemførelse af jordfordelinger i forbindelse med offentlige projekter mv. i henhold til LB
nr. 1275 af 2. november 2010 om jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom til
jordbrugsmæssige formål mm.

Ud over jordfordelingsaktiviteter udføres også konsulentbistand i forbindelse med andre of-
fentlige myndigheders arealerhvervelser mv. samt rådgivning i udlandet vedrørende jordforde-
linger og arealadministration. Desuden kan der ydes sekretariatsbistand til kommunale jordkøbs-
nævn, jf. LB nr. 1275 af 2. november 2010.

Endvidere er der på kontoen budgetteret med 1,0 mio. kr. i 2014, samt 0,8 mio. kr. i 2015
til 2017 vedrørende fiskerikontrollens indtægtsdækkede virksomhed, hvorunder der optages ind-
tægter fra salg af skibsbugseringsydelser, rapporter over fiskeristatistik, bistand til certificering
af dansk fiskeri samt indtægter på 0,3 mio. kr. årligt vedrørende afholdelse af fiskeribasisuddan-
nelse for Grønland.

Herudover kan der under den indtægtsdækkede virksomhed udføres arealadministration samt
ydes teknisk bistand og rådgivning mv. inden for NaturErhvervstyrelsens øvrige administra-
tionsområde.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
På kontoen er budgetteret med tilskudsfinansieret virksomhed på 1,0 mio. kr. årligt vedrø-

rende støtte fra EU's 7. rammeprogram i forbindelse med deltagelse i koordination af nationale
forskningsinitiativer (ERA-Net) samt indtægter fra EU vedrørende kameradokumentationsforsøg

24.21.02. Forskellige tilskud (tekstanm. 148, 151 og 157) (Reservationsbev.)
Kontoen omfatter forskellige tilskud under Fødevareministeriets område.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.10.2 Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer
til merindtægter vedrørende underkontiene 10, 20, 45 og 80.

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn på underkontoen 20 og 80.
BV 2.2.13 Tilskud på underkonto 35 kan anvises a conto, dog højst til 3 måneders

forbrug.
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Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 57,5 39,1 42,8 48,7 42,7 41,8 38,3
Indtægtsbevilling ......................................... 144,1 156,9 175,4 18,1 14,8 15,2 15,2

10. Landbrugslotteriet
Udgift ................................................... 2,5 - - 1,8 - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 2,5 - - 1,8 - - -
Indtægt ................................................ 2,5 1,7 2,6 1,7 1,7 1,7 1,7
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 2,5 1,7 2,6 1,7 1,7 1,7 1,7

20. Projektstøtte til udvikling af bi-
 avlen

Udgift ................................................... 7,9 - 7,8 - - 2,6 2,6
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 7,9 - 7,8 - - 2,6 2,6
Indtægt ................................................ 4,0 - 3,9 - - 1,3 1,3
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 4,0 - 3,9 - - 1,3 1,3

26. Tilskud til Den Økologiske Ha-
 ve

Udgift ................................................... 0,5 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,5 - - - - - -

30. Dyrevelfærdspulje til foreninger
mv. (tekstanm. 157)
Udgift ................................................... 6,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 4,5
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 6,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 4,5

35. Bevaringsarbejde med husdyr-
og plantegenetiske ressourcer

 (tekstanm. 148)
Udgift ................................................... 4,4 3,8 5,2 9,0 5,2 5,2 5,2
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - 0,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 4,4 3,3 3,6 7,4 3,6 3,6 3,6
Indtægt ................................................ - - - 3,8 - - -
35. Forbrug af videreførsel ................. - - - 3,8 - - -

45. Særlig indsats til begrænsning af
 pesticidanvendelse

Udgift ................................................... 13,0 13,0 8,1 13,2 12,7 12,6 12,6
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 13,0 13,0 8,1 13,2 12,7 12,6 12,6
Indtægt ................................................ 125,4 147,7 161,6 0,4 0,9 - -
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ 125,4 147,7 161,6 0,4 0,9 - -

55. Reduktion af pesticidanvendelse
og -tab (tekstanm. 151)
Udgift ................................................... 6,6 6,8 6,4 4,5 4,6 1,2 1,2
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 6,6 6,8 6,4 4,5 4,6 1,2 1,2

65. Særlig indsats inden for frugt-
 og grøntsektoren

Udgift ................................................... 4,3 - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 4,3 - - - - - -

80. Tilskud til skolefrugt og kam-
 pagneaktiviteter

Udgift ................................................... 12,2 7,5 7,3 12,2 12,2 12,2 12,2
45. Tilskud til erhverv ........................ 12,2 7,5 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - 7,3 12,2 12,2 12,2 12,2
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Indtægt ................................................ 12,2 7,5 7,3 12,2 12,2 12,2 12,2
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 12,2 7,5 7,3 12,2 12,2 12,2 12,2

Bemærkninger: Forbruget vedrørende dyrevelfærdspuljen til foreninger mv. blev i 2012 bogført under § 24.21.01. Natu-
rErhvervstyrelsen. Da dyrevelfærdspuljen fra 2013 er opført under § 24.21.02.30. Dyrevelfærdspulje til foreninger mv.,
er der flyttet R-tal for 2012 hertil. 

Videreførselsoversigt: 

 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 3,1

I alt .................................................................................................................................. 3,1

Den samlede beholdning på 3,1 mio. kr. kan henføres til de udgiftsstyrede underkonti. Den
forventede anvendelse fremgår af nedenstående skema:

Bemærkninger: Den negative beholdning primo 2013 på -0,9 mio. kr. på underkonto 10 samt en forventet mindreindtægt
i 2013 på -0,9 mio. kr., i alt -1,8 mio. kr. udlignes i 2014.

10. Landbrugslotteriet
På underkontoen indgår indtægterne fra Landbrugslotteriet og de tilhørende renteindtægter.

Uddelingen af Fødevareministeriets andel af Landlegatet udmøntes via tilsagnsgivning under §
24.23.03.49. Arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne i forbindelse med de an-
søgningsprocedurer, der gælder for denne ordning. Udgiftsbevillingen vedrører budgettering til
udligning af forventet negativ beholdning primo 2014 på 1,8 mio. kr.

20. Projektstøtte til udvikling af biavlen
På underkontoen ydes der tilsagn om tilskud til at forbedre betingelserne for produktion og

afsætning af biavlsprodukter i henhold til de foranstaltninger, der er fastlagt i det danske biavls-
program for en treårig periode ad gangen, jf. RFO 1234/2007 om en fælles markedsordning for
landbrugsprodukter. Der forventes herefter i 2013 meddelt tilsagn for 7,8 mio. kr. vedrørende den
kommende 3-årige periode fra 1. september 2013 til 31. august 2016, hvor programmet kan
iværksættes efter EU-Kommissionens godkendelse af det programforslag, der er sendt til Kom-
missionen i foråret 2013.

Bevillingen anvendes til ydelse af projektstøtte til faglig bistand til biavlere og sammenslut-
ninger af biavlere, bekæmpelse af varroatose, rationalisering af flytninger af bistader, foranstalt-
ninger til støtte for laboratorier, der analyserer honningens fysisk-kemiske kendetegn, foranstalt-
ninger til støtte af genoprettelse af bibestandene og samarbejde med specialorganer om gennem-
førelse af programmer for anvendt forskning vedrørende biavl og biavlsprodukter.

Som følge af Aftale mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0 af 1.
marts 2009 er bevillingen nominelt fastholdt i perioden 2010-2015.

Aktiviteterne medfinansieres af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises for-
holdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Udgiftsstyrede underkonti Beholdning pri-
mo 2013

Forventet udgiftsforbrug af beholdningen

2013 2014 2015 2016 2017

10 ........................................... -0,9 - -0,9 - - -
35 ........................................... 3,8 - 3,8 - - -
55 ........................................... 0,2 0,2 - - - -

I alt......................................... 3,1 0,2 2,9 - - -
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30. Dyrevelfærdspulje til foreninger mv. (tekstanm. 157)
På underkontoen ydes tilskud til arbejdet for dyrevelfærd. Der er i 2014-2016 en årlig dyre-

velfærdspulje på 6,0 mio. kr., som kan søges af alle foreninger, der arbejder for dyrevelfærd i
Danmark, jf. Aftale om finansloven for 2013 om Grøn omstilling og beskæftigelse til fastholdelse
af aktivitetsniveauet vedrørende dyrevelfærdsprojekter. I 2017 er puljen på 2,5 mio. kr.

Derudover er der afsat 2,0 mio. kr. årligt i tilskud til Dyrenes Vagtcentral, der er etableret
af Dyrenes Beskyttelse, jf. Aftale om finansloven for 2012.

35. Bevaringsarbejde med husdyr- og plantegenetiske ressourcer (tekstanm. 148)
På underkontoen ydes tilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyrarter og -racer

samt plantegenetiske ressourcer som samlet budgetteres med 5,0 mio. kr. Som følge af Aftale
mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0 af 1. marts 2009 er bevillingen
nominelt fastholdt i perioden 2010-2015. En del af bevillingen skal bruges til finansiering af ak-
tiviteter som udføres af NordGen, den fælles nordiske genbank, eller af andre europæiske sam-
arbejdspartnere. Endvidere anvendes en del af bevillingen til finansiering af NaturErhvervstyrel-
sens medvirken til gennemførelse af de forskellige aktiviteter, herunder til administration af om-
rådet.

Bevaringsarbejdet med danske husdyrarter og -racer gennemføres i henhold til lov nr. 432
af 9. juni 2004 om hold af dyr og i overensstemmelse med FAOs Globale Handlingsplan for
Husdyrgenetiske Ressourcer og Interlaken Deklarationen. Arbejdet omfatter bl.a. registrering,
overvågning, kryokonservering, undersøgelser af genotyper, informationsformidling, vidensop-
bygning inden for bæredygtig udnyttelse og specialproduktion af fødevarer samt tilskud til av-
lerforeninger og dyretilskud.

Bevaringsarbejdet med plantegenetiske ressourcer gennemføres via Fødevareministeriets
handlingsplan for området og i overensstemmelse med FAOs internationale traktat for Plantege-
netiske Ressourcer for Fødevarer og Jordbrug. Arbejdet fokuserer på bevaring, bæredygtig ud-
nyttelse og formidling om plantegenetiske ressourcer. Det omfatter bl.a. registrering, dokumen-
tation samt metode- og videnopbygning, herunder om plantegenetiske ressourcers anvendelighed
til fremme af miljøvenlig drift og udvikling af specialproduktioner af fødevarer.

Herudover ydes på kontoen et årligt tilskud 0,2 mio. kr. til avlere af brun Læsøbi og til for-
eningsarbejde for bevaring af brun Læsøbi samt til andre aktiviteter, som understøtter bevaringen
og/eller udbredelsen af den brune Læsøbi.

Ud af den samlede bevilling på 5,2 mio. kr. til brug for arbejdet med plante- og dyregenetiske
ressourcer på underkontoen afsættes 3,2 mio. kr. årligt til arbejde, der relaterer sig til biodiversi-
teten i landbrugsproduktionen, herunder bevaring og forbedring af gamle genetiske ressourcer i
planteavlen og husdyrproduktionen, vidensopbygning inden for bæredygtig udnyttelse og spe-
cialproduktion af fødevarer mv., jf. Aftale om finansloven for 2012.

Der er indbudgetteret forbrug af videreført beløb med 3,8 mio. kr. i 2014.

Mio. kr. Tilsagnsgivning

I alt heraf national
andel

heraf EU-andel

2012 ....................................... - - -
2013 ....................................... 7,8 3,9 3,9
2014 ....................................... - - -
2015 ....................................... - - -
2016 ....................................... 2,6 1,3 1,3
2017 ....................................... 2,6 1,3 1,3
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ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet på 1,6 mio. kr. overføres til § 24.21.01.
NaturErhvervstyrelsen til finansiering af styrelsens medvirken til gennemførelse af de for-
skellige aktiviteter, herunder til administration af området.

45. Særlig indsats til begrænsning af pesticidanvendelse
Fødevareministeriets indsats vedrørende Sprøjtemiddelstrategi 2013-2015 indgår på denne

konto og på underkonto 55. Reduktion af pesticidanvendelse og -tab.
Fra 2014 indgår tillige overførsel fra Miljøstyrelsen med 0,4 mio. kr. i 2014 og herefter 0,9

mio. kr. i 2015 vedrørende andel af gebyrprovenu fra godkendelsesordningen indført med ny
Sprøjtemiddelstrategi 2013-2015. Indsatserne er endvidere forøget med 1,1 mio. kr. i 2014 og 2,4
mio. kr. i 2015.

Anvendelsen af midlerne fremgår af nedenstående oversigt:

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Fra § 23.21.01. Miljøstyrelsen overføres 0,4 mio.
kr. i 2014 og 0,9 mio. kr. i 2015 som led i Sprøjtemiddelstrategi 2013-2015.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. I 2014 overføres et beløb på 6,7 mio. kr. til §
24.21.01.10. Almindelig virksomhed og 6,5 mio. kr. til § 24.32.01.05. Almindelig virksomhed
til pesticidaktiviteter, jf. ovenstående skema.

55. Reduktion af pesticidanvendelse og -tab (tekstanm. 151)
Som led regeringens sprøjtemiddelstrategi 2013-2015, jf. underkonto 45. Særlig indsats til

begrænsning af pesticidanvendelsen, anvendes årligt 4,4 mio. kr. i 2014 og 2015 til rådgivning
af landbrug og gartneri vedrørende integreret plantebeskyttelse (IPM). Indsatsen omfatter IPM
rådgivning rettet mod landbrugsbedrifter, IPM rådgivning rettet mod gartneri og frugtavl samt
demonstrationsejendomme, der skal være udgangspunkt for formidlingsindsatsen målrettet hele
jordbrugserhvervet. Fra 2016 er indsatsen teknisk budgetteret til 1,2 mio. kr. årligt. Der er end-
videre afsat 0,1 mio. kr. i 2014 og 0,2 mio. kr. i 2015 til øget uddannelse af jordbrugere mv.

80. Tilskud til skolefrugt og kampagneaktiviteter
På underkontoen ydes der tilsagn om tilskud til dækning af omkostningerne til uddeling af

frisk, uforarbejdet frugt og grønt leveret til elever på uddannelsesinstitutioner inden for rammerne
af den frivillige skolefrugtsordning, der blev etableret ved en ændring af RFO 1234/2007 om en
fælles markedsordning for landbrugsprodukter. Ordningen gennemføres i Danmark efter land-
brugsstøtteloven, jf. LB nr. 244 af 28. februar 2013. Uudnyttede tilsagn vil blive forsøgt udmøntet
til anden side inden udløbet af det pågældende skoleår. EU-finansieringen kan højst udgøre 50

Mio. kr. 2014 2015 2016 2017

§ 24.21.01.10. Enstrenget pesti-
cidkontrol .....................................

4,0 4,0 4,0 4,0

§ 24.21.01.10. Indberetningspligt
sprøjtejournaler ............................

2,5 2,5 2,5 2,5

§ 24.21.01.10. Evaluering ........... 0,2 0,0 0,0 0,0
§ 24.32.01.05. Kontrol af rest-
koncentrationer .............................

2,5 2,5 2,5 2,5

§ 24.32.01.05. Bidrag til restriktiv
godkendelsesordning ....................

2,6 3,1 3,1 3,1

§ 24.32.01.05. Informations-kam-
pagner ...........................................

1,2 0,3 0,3 0,3

§ 24.32.01.05. Bidrag til rådgiv-
ning om pesticidrester .................

0,2 0,3 0,2 0,2

§ 24. 21.02.55. Fokuseret rådgiv-
ning mv. ......................................

4,4 4,4 1,2 1,2

I alt fordelt. .................................. 17,6 17,1 13,8 13,8
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pct. af uddelingsomkostningerne og de dermed forbundne udgifter. De øvrige 50 pct. af omkost-
ningerne til uddeling af frugt og grønt til uddannelsesinstitutionerne forudsættes finansieret ved
forældrebetaling og/eller fonde mv.

Danmarks andel af den samlede EU-ramme har hidtil været fastsat til 7,7 mio. kr. pr. skoleår,
hvoraf maksimalt 5 pct. svarende til 0,4 mio. kr. kan anvendes til dermed forbundne kommuni-
kationsaktiviteter, mens 7,3 mio. kr. budgetteres anvendt til tilsagn. Midlerne til kommunika-
tionsaktiviteterne fra EU budgetteres under § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen. De øvrige 50 pct.
af omkostningerne til kommunikationsaktiviteterne forudsættes finansieret af nationale midler
under § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen. I de år, hvor der skal gennemføres en evaluering af
ordningen i Danmark, kan 10 pct. af EU-rammen svarende til 0,7 mio. kr. anvendes til denne
opgave. Den seneste evaluering er gennemført i 2011.

Danmarks andel af EU-rammen kan blive forøget med uudnyttede midler fra andre med-
lemslande, ligesom ubrugte EU-midler til kommunikationsaktiviteter mv. vil kunne anvendes som
tilskud til dækning af omkostninger til uddeling af frugt og grønt til uddannelsesinstitutionerne,
jf. ovenfor. Tildeling af ekstra midler er fra skoleåret 2013/14 afhængig af tidligere års udnyt-
telsesgrad

I forslaget til ny fælles markedsordning for 2014 og følgende år er den samlede EU-ramme
forøget fra 90 mio. euro til 150 mio. euro årligt pr. skoleår, og EU-finansieringen kan fremover
udgøre op til 75 pct. af uddelingsomkostningerne og de dermed forbundne udgifter. Den skønnede
danske andel af EU-rammen forøges som følge heraf til i alt 12,9 mio. kr. pr. skoleår fra skoleåret
2014/15, heraf 0,7 mio. kr. til kommunikation, mens 12,2 mio. kr. budgetteres anvendt til tilsagn.

I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra
EU.

Bemærkninger: Regnskabstallet for 2012 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn.

Centrale aktivitetsoplysninger:

Bemærkninger: Regnskabstallene for 2009-2012 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn.
Til og med skoleår et 2013/14 er der budgetteret med tilsagnsgivning på 7,3 mio. kr. årligt, og derefter med 12,2 mio.
kr. årligt som følge af forslaget til ny fælles markedsordning efter 2013. Der budgetteres med at de afsatte beløb udmøntes
i tilsagn i 1. halvdel af det pågældende skoleår. 
Eventuelle kommende forhøjelser af EU-rammen i perioden som følge af tilførsel af uudnyttede midler fra andre med-
lemslande er ikke indbudgetteret, da disse beløb endnu ikke kendes.

Mio. kr. Tilsagnsgivning

I alt heraf national
andel

heraf EU-an-
del

2012 19,0 - 19,0
2013 7,3 - 7,3
2014 12,2 - 12,2
2015 12,2 - 12,2
2016 12,2 - 12,2
2017 12,2 - 12,2

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tilsagn i alt (mio. kr.) ............ - 12,2 9,3 13,3 19,0 7,3 12,2 12,2 12,2 12,2
Antal tilsagnsmodtagere (skoler) - 640 480 714 608 235 400 400 400 400
Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.) - 19 19 19 31 31 31 31 31 31
Indeks ...................................... - 107,7 105,8 103,9 102,3 100,9 100,0 100,0 100,0 100,0
Tilsagn pr. modtager i 
2014-pl-niveau (1.000 kr.) ...... - 21 21 19 32 31 31 31 31 31
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24.21.04. Forskellige tilskud
Ordningen administreres af Statens Administration, jf. www.statens-adm.dk for yderligere

oplysninger.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Udgiftsbevilling ........................................... 17,2 2,7 11,1 2,1 6,6 2,1 6,6
Indtægtsbevilling ......................................... 17,2 2,7 11,1 2,1 6,6 2,1 6,6

40. Nedskrivning af statshusmands-
lån, Statens Administration
Udgift ................................................... 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
45. Tilskud til erhverv ........................ 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Indtægt ................................................ 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
55. Statslige udlån, afgang .................. 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

45. Kapitalregulering af jordrente-
forpligtelse, Statens Administra-

 tion
Udgift ................................................... 17,0 2,6 11,0 2,0 6,5 2,0 6,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger 16,1 1,6 1,0 1,9 6,0 1,9 6,0
54. Statslige udlån, tilgang ................. 0,9 1,0 10,0 0,1 0,5 0,1 0,5
Indtægt ................................................ 17,0 2,6 11,0 2,0 6,5 2,0 6,5
21. Andre driftsindtægter .................... 0,9 1,0 1,0 0,1 0,5 0,1 0,5
55. Statslige udlån, afgang .................. 16,1 1,6 10,0 1,9 6,0 1,9 6,0

40. Nedskrivning af statshusmandslån, Statens Administration
Visse statshusmandslån er udformet således, at det af pantebrevet fremgår, at lånet indeholder

henholdsvis en del, der forrentes og afdrages normalt, og en del der er rente- og afdragsfri. Den
rente- og afdragsfri del nedskrives til nul, når den rente- og afdragspligtige del af lånet er fær-
digafdraget normalt, og der er forløbet et i pantebrevet fastsat åremål.

Ved førtidig indfrielse af lånet forfalder den rente- og afdragsfri del til betaling. Ved salg af
den pantsatte ejendom eller ved tvangsauktion forfalder lånene altid til indfrielse.

Der henvises til LB nr. 117 af 10. april 1967, statshusmandsloven, samt til lov nr. 181 af 28.
april 1971 om statens udlån til jordbrugsmæssige formål mm. med senere ændringer.

45. Kapitalregulering af jordrenteforpligtelse, Statens Administration
Ejere af visse arealer skal betale en årlig jordrente til staten. Kapitalværdien af forpligtelsen

er bogført som et aktiv med en værdi svarende til den senest foretagne offentlige ejendomsvur-
dering ekskl. årsreguleringen. Ejerne kan mod betaling af kapitalværdien af denne forpligtelse
blive frigjort for fremtidige årlige betalinger. Indfrielsesværdien opgøres til den senest offentlige
ejendomsvurdering inkl. årsregulering. Der henvises til BEK nr. 471 af 22. juni 1990 om stats-
husmandsbrug mm. og jordrente.

Posteringer på denne konto angiver dels differencen mellem indfrielsesværdien og den bog-
førte værdi, dels difference som følge af ny vurdering af ejendommen. Differencen kan være såvel
positiv som negativ. Ændringen vil fremgå direkte af regnskabet.

24.21.05. Anlægsprogram (Anlægsbev.)
Anlægsbevillingerne under hovedkontoen er optaget som rådighedspuljer.
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Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 93,5 130,1 385,9 232,1 199,4 133,2 122,6
Indtægtsbevilling ......................................... 171,4 130,1 414,8 250,6 209,4 127,5 116,9

30. Ejendomme under NaturEr-
 hvervstyrelsen

Udgift ................................................... 2,9 2,1 19,2 10,6 18,2 14,8 14,8
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ 2,9 2,1 19,2 10,6 18,2 14,8 14,8
Indtægt ................................................ 12,8 4,5 42,0 22,9 22,0 3,0 3,0
35. Forbrug af videreførsel ................. - - 14,0 5,9 - - -
52. Afhændelse af anlægsaktiver

  udenfor omkostningsreform .......... 12,8 4,5 28,0 17,0 22,0 3,0 3,0

35. Vådområdeindsats, erstatnings-
 jord

Udgift ................................................... 5,4 29,3 62,0 43,9 43,9 34,3 34,3
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ 5,4 29,3 62,0 43,9 43,9 34,3 34,3
Indtægt ................................................ 45,8 17,7 68,1 50,1 50,1 40,4 40,4
35. Forbrug af videreførsel ................. - - 38,1 9,6 9,6 - -
52. Afhændelse af anlægsaktiver

  udenfor omkostningsreform .......... 45,8 17,7 30,0 40,5 40,5 40,4 40,4

36. Vådområdeindsats, projektjord
 kommunal model

Udgift ................................................... 85,1 98,6 274,8 162,5 137,1 82,6 73,5
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 83,9 58,2 103,7 103,7 55,7 55,7 55,7
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - 26,0 18,1 17,8
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ 1,3 40,4 171,1 58,8 55,4 8,8 -
Indtægt ................................................ 112,8 107,9 274,8 162,5 137,1 82,6 73,5
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 1,0 30,3 78,1 39,1 -0,1 -11,0 -16,6
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ 111,8 77,6 115,9 115,9 67,9 67,9 67,9
35. Forbrug af videreførsel ................. - - 13,8 0,8 13,9 2,2 -
52. Afhændelse af anlægsaktiver

  udenfor omkostningsreform .......... - - 67,0 6,7 55,4 23,5 22,2

37. Vådområdeindsats, projektjord
 statslig model
 Udgift ................................................... - - 29,9 15,1 0,2 1,5 -

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.8.2 På underkonto 30, 35, 36 og 37 giver merindtægten ved salg af fast
ejendom og EU-indtægter udover det budgetterede adgang til at afhol-
de tilsvarende merudgifter til jordkøb.

BV 2.8.6 Der er adgang til at videreføre eventuelle uudnyttede bevillinger til
anlæg og jordkøb til anvendelse i senere finansår.

BV 2.8.4.2 og 2.8.6 Der er adgang til at omflytte udgiftsbevilling fra underkonto 30 til
underkonto 35, samt herefter adgang til at videreføre denne bevilling
til anvendelse i senere finansår på underkonto 35.

BV 2.2.10. På underkontiene 36 og 37 er der i forbindelse med afgivelse af tilsagn
om tilskud til vådområdeprojekter under § 24.23.03.29. Vådområder,
statslig model og § 24.23.03.34. Vådområder, kommunal model, ad-
gang til at reservere beløb til erhvervelse af arealer med udgiftsvirkning
i senere finansår.
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43. Interne statslige overførsels-
  udgifter .......................................... - - 12,8 - - - -

49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - 0,2 1,5 -
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ - - 17,1 15,1 - - -

 Indtægt ................................................ - - 29,9 15,1 0,2 1,5 -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - - 12,8 11,3 -0,6 -4,5 -
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ - - 17,1 - - - -
35. Forbrug af videreførsel ................. - - - 3,8 - - -
52. Afhændelse af anlægsaktiver

  udenfor omkostningsreform .......... - - - - 0,8 6,0 -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 139,0
I alt .................................................................................................................................. 139,0

Den forventede anvendelse af beholdning på 139,0 mio. kr. fremgår af nedenstående oversigt:

30. Ejendomme under NaturErhvervstyrelsen
Underkontoen omfatter anlægsudgifter på NaturErhvervstyrelsens område vedrørende arealer

og ejendomme samt køb og salg af arealer og ejendomme i henhold til LB nr. 1275 af 2. no-
vember 2010 om jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige
formål mm.

Styrelsens arealbeholdning (ekskl. vådområder, jf. underkontiene 35. Vådområdeindsats, er-
statningsjord og 36. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model) udgjorde pr. 31. december
2012 ca. 4.850 ha.

Der budgetteres i 2013-2015 med afhændelse af visse dele af arealbeholdningen, bl.a. som
en del af finansieringen af NaturErhvervstyrelsens sikring af opgavevaretagelsen vedrørende ad-
ministration af enkeltbetalingsordningen, drift og vedligeholdelse af CAP-IT kortsigt og langsigt
samt øvrig IT.

ad 51. Anlægsaktiver (anskaffelser). I henhold til jordfordelingsloven kan der erhverves jord til
oprettelse og supplering af jordbrug som kompensation i forbindelse med statslige myndig-
heders projekter, til jordfordeling, til etablering og bevarelse af havekolonier og i særlige
tilfælde af hensyn til forbedring af levevilkår for flora og fauna, bevarelse af landskaber eller
det landbrugsmæssige miljø, herunder til sikring af forlandsarealer ved Vadehavet. Endvidere
kan der afholdes udgifter til jordkøb med henblik på at sikre de frie jorder og til dækning
af statens forpligtelser ifølge forkøbsrettigheder.
Herudover afholdes på kontoen diverse anlægsudgifter på NaturErhvervstyrelsens arealer og
ejendomme, herunder udgifter til vedligeholdelse og videreførelse af forlandsarbejder samt
udgifter til gennemførelse af projekter i henhold til Natura 2000-handleplanerne. Der vil på
kontoen kunne indgås aftaler vedrørende anlægsarbejder med udgiftsvirkning i kommende

Udgiftsstyrede underkonti Beholdning pri-
mo 2013

Forventet udgiftsforbrug af beholdningen

2013 2014 2015 2016 2017

30 ........................................... 23,4 17,5 5,9 - - -
35 ........................................... 78,7 59,5 9,6 9,6 - -
36 ........................................... 36,9 20,0 0,8 13,9 2,2 -
37 ........................................... 0,0 -3,8 3,8 - - -

I alt......................................... 139,0 93,2 20,1 23,5 2,2 -
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finansår, såfremt der i aftalerne er taget forbehold for den bevillingsmæssige dækning i
kommende finansår.

ad 52. Afhændelse af anlægsaktiver. Kontoen omfatter indtægter ved salg af styrelsens arealer
og ejendomme.

35. Vådområdeindsats, erstatningsjord
På underkontoen er budgetteret med NaturErhvervstyrelsens køb og salg af erstatningsjord i

forbindelse med gennemførelse af jordfordelinger med henblik på genopretning af vådområder.
Opkøb af erstatningsjord og videresalg heraf til lodsejere, der medvirker ved frivillig realisering
af vådområder, skete i tidligere år i henhold til aftalerne om Vandmiljøplan II og III. VMP III-
aftalen er udløbet i 2009, men der vil fortsat være aktiviteter på kontoen i efterfølgende år i for-
bindelse med færdiggørelse af allerede igangsatte projekter.

I takt med afslutningen af VMP-aktiviteterne anvendes provenuet fra salg af arealer til opkøb
af nye arealer i henhold til jordfordelingsloven, der skal indgå som erstatningsjord i jordforde-
linger med henblik på kommende års genopretning af vådområder, jf. underkontiene 36. Våd-
områdeindsats, projektjord kommunal model og 37. Vådområdeindsats, projektjord statslig model.
Det tilstræbes, at alle arealer genafhændes i jordfordelingerne, dog således at der må påregnes tab
ved genafhændelse af de arealer, der omdannes til vådområder.

Pr. 31. december 2012 udgjorde styrelsens arealbeholdning vedrørende erstatningsjord i for-
bindelse med vådområdeindsatsen 540 ha.

36. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model
På underkontoen er budgetteret med NaturErhvervstyrelsens køb og salg af projektjord med

henblik på etablering af op til 10.000 ha vådområder som led i regeringens indsats for at fremme
grøn omstilling. Indsatsen sker inden for rammerne af Aftale mellem Kommunernes Landsfor-
ening og Miljøministeriet om vådområder af 27. november 2009 for perioden 2010-2015. Ind-
satsen er teknisk videreført for 2014 og frem indtil det nye budget og EU-regelgrundlag er fastsat.
Det forventes, at et programudkast for 2014-2020 foreligger i efteråret 2013.

Kommunale vådområdeprojekter er primært forudsat realiseret ved opkøb af projektjord og
pålæggelse af restriktioner om fastholdelse af vådområdestatus samt efterfølgende salg af pro-
jektarealerne med tinglyst deklaration ved udbud. Tilskud til tekniske og ejendomsmæssige for-
undersøgelser, til anlæg af vådområder og til 20-årige MVJ-tilskud til fastholdelse af vådområder
er budgetteret på § 24.23.03.34. Vådområder, kommunal model, mens der under § 24.21.01.17.
Vådområder, projektjord kommunal model er budgetteret med styrelsens øvrige udgifter i for-
bindelse med køb og videresalg af projektjord.

Køb af projektjord sker løbende på baggrund af de konkrete aftaler om vådområdeprojekter,
der indgås med kommunerne. Samtidig med at der meddeles tilsagn om tilskud til et konkret
vådområdeprojekt, jf. § 24.23.03.34. Vådområder, kommunal model, reserveres der midler til
arealkøb på nærværende konto, uanset at de faktiske jordkøb først gennemføres på et senere
tidspunkt. Disse reservationer tilvejebringes ved bogføring af interne statslige overførsler via
standardkonto 33 og 43-overførsler fra og til § 23.72.08.11. Vådområder, køb og salg af pro-
jektjord, og således at den statslige andel af bevilling svarende til nettoreservationerne på denne
måde overføres fra § 23. Miljøministeriet til nærværende underkonto. Dette nettobeløb henstår
herefter til dækning af det senere forbrug i forbindelse med gennemførelsen af det faktiske are-
alopkøb.

På kontoen er tillige budgetteret med køb af projektjord finansieret ved salg af projektjord.
Pr. 31. december 2012 udgjorde styrelsens arealbeholdning vedrørende projektjord i forbin-

delse med vådområdeindsatsen 415 ha.
Den statslige andel af underkontoens samlede nettoudgifter i 2014 er budgetteret til 13,0 mio.

kr. Dette omfatter dels køb af projektjord ved anvendelse af allerede reserverede beløb 58,8 mio.
kr., svarende til en statslig andel på 14,7 mio. kr., dels salg af projektjord på 6,7 mio. kr., svarende
til en statslig andel på 1,7 mio. kr.
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En andel af den statslige udgift i 2014 på 12,2 mio. kr. er budgetteret under § 23.72.08.11.
Vådområder, køb og salg af projektjord, hvor overførslen af beløbet til underkonto 36. Vådom-
rådeindsats, projektjord kommunal model sker ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43,
svarende til den hidtidige budgetterede vådområdeindsats. Den øvrige statslige andel på 0,8 mio.
kr. dækkes inden for de videreførte beløb, svarende til forskellen mellem de faktiske nettoudgifter
til køb af projektjord i 2014, samt reguleret for nye reservationer og salg af arealer i 2014.

Køb af projektarealer er medfinansieret af EU med 75 pct., jf. standardkonto 31. Ved efter-
følgende salg af arealer modregnes i tidligere modtaget EU-medfinansiering i forbindelse med
købet. Nettoprovenuet fra salg af arealer samt den budgetterede afvikling af nye projektjordkøb
er optaget som reserve til senere gennemførelse af yderligere vådområdeindsats.

I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra
EU.

Centrale aktivitetsoplysninger:

Bemærkninger: I aktivitetsoplysningerne for 2013-2016 indgår tillige forbrug af videreførte beløb. Derimod er der ikke i
aktivitetsoplysningerne indregnet forbrug af videreførte beløb på 35,2 mio. kr. primo 2013 under § 23.72.08.11. Vådom-
råder, køb og salg af projektjord, svarende til brutto 140,8 mio. kr. Beløbet vil kunne anvendes i 2013 eller følgende år
til øget køb af projektjord ud over årets bevilling.
Der er en forventning om, at salg af projektjord gennemsnitligt vil foregå ca. 2 år efter køb af projektjord.

37. Vådområdeindsats, projektjord statslig model
I henhold til Aftale om finansloven 2012 blev der som led i regeringens miljøfokusering af

landdistriktsprogrammet fra 2012 etableret en statslig vådområdeindsats, som supplerer den
kommunale vådområdeindsats, jf. underkonto 36. Vådområdeindsats, projektjord kommunal mo-
del, primært ved store projekter, både økonomisk og arealmæssigt. Indsatsen bidrager til at ef-
terleve kravene i vandrammedirektivet og er et effektivt redskab til at opnå yderligere reduktion
af kvælstofudvaskningen. Samtidig vil yderligere vådområder bidrage med nye naturarealer og
understøtte de grønne målsætninger i regeringsprogrammet, herunder om ny natur, og at sikre

Mio. kr. Køb med fradrag af salg af projektjord

I alt heraf national
andel

heraf EU-an-
del

2012 40,4 10,1 30,3
2013 128,6 32,2 96,4
2014 52,1 13,0 39,1
2015 0,0 0,1 -0,1
2016 -14,7 -3,7 -11,0
2017 -22,2 -5,6 -16,6

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Køb af projektjord (mio. kr.).. - - - 1,3 40,4 138,6 58,8 55,4 8,8 0,0
Antal ha ................................... - - - 11 325 924 392 369 59 0
Købspris pr. ha (1.000 kr.) ..... - - - 118 124 150 150 150 150 0
Indeks ...................................... - - - 103,3 101,6 100,6 100,0 100,0 100,0 100,0
Købspris pr. ha i - - -
2014-pl (1.000 kr.) .................. - - - 122 126 151 150 150 150 0

Salg af projektjord (mio. kr.) . - - - - - 10,0 6,7 55,4 23,5 22,2
Antal ha ................................... - - - - - 167 111 924 392 369
Salgspris pr. ha (1.000 kr.) ..... - - - - - 60 60 60 60 60
Indeks ...................................... - - - - - 100,6 100,0 100,0 100,0 100,0
Salgspris pr. ha i - - - - -
2014-pl (1.000 kr.) .................. - - - - - 60 60 60 60 60

Beholdning ultimo året af projektjord, ha - - - 11 336 1.093 1.374 819 486 117



36 § 24.21.05.37.

Danmark som et varieret og attraktivt land med en rig natur med sammenhængende naturområder
og et rent miljø, også til havs.

Tilskud til tekniske og ejendomsmæssige forundersøgelser, til anlæg af vådområder og til
20-årige MVJ-tilskud til fastholdelse af vådområder er budgetteret på § 24.23.03.29. Vådområder,
statslig model, mens der under § 24.21.01.18. Vådområdeindsats, projektjord, statslig model er
budgetteret med NaturErhvervstyrelsens driftsudgifter i forbindelse med køb og videresalg af
projektjord.

På underkontoen blev der optaget bevillinger til køb af projektjord i 2012 og 2013. Indsatsen
er teknisk videreført for 2014 og frem indtil det nye budget og EU-regelgrundlag er fastsat. Det
forventes, at et programudkast for 2014-2020 foreligger i efteråret 2013.

Køb af projektjord sker løbende på baggrund af de konkrete aftaler om vådområdeprojekter.
Samtidig med at der meddeles tilsagn om tilskud til et konkret vådområdeprojekt, jf. §
24.23.03.29. Vådområder, statslig model, reserveres der midler til arealkøb på nærværende konto,
uanset at de faktiske jordkøb først gennemføres på et senere tidspunkt. Disse reservationer tilve-
jebringes ved bogføring af interne statslige overførsler via standardkonto 33 og 43-overførsler fra
og til § 23.72.11.20. Køb og salg af projektjord, og således at den statslige andel af bevilling
svarende til nettoreservationerne på denne måde overføres fra § 23. Miljøministeriet til nærvæ-
rende underkonto. Dette nettobeløb henstår herefter til dækning af det senere forbrug i forbindelse
med gennemførelsen af det faktiske arealopkøb.

Den statslige andel af underkontoens nettoudgifter i 2014 på 3,8 mio. kr. finansieres ved
anvendelse af reserverede beløb, der via interne statslige overførsler forventes overført fra §
23.72.11.20. Køb og salg af projektjord i 2013.

Køb af projektarealer er medfinansieret af EU med 75 pct., jf. standardkonto 31. Ved efter-
følgende salg af arealer modregnes i tidligere modtaget EU-medfinansiering i forbindelse med
købet. Nettoprovenuet fra salg af arealer er optaget som reserve til yderligere vådområdeindsats.

I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra
EU.

Centrale aktivitetsoplysninger:

Mio. kr. Køb med fradrag af salg af projektjord

I alt heraf national
andel

heraf EU-an-
del

2012 - - -
2013 2,0 0,5 1,5
2014 15,1 3,8 11,3
2015 -0,8 -0,2 -0,6
2016 -6,0 -1,5 -4,5
2017 - - -

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Køb af projektjord (mio. kr.).. - - - - - 2,0 15,1 - - -
Antal ha ................................... - - - - - 13 101 - - -
Købspris pr. ha (1.000 kr.) ..... - - - - - 150 150 - - -
Indeks ...................................... - - - - - 101,2 100,0 - - -
Købspris pr. ha i - - -
2014-pl (1.000 kr.) .................. - - - - - 152 150 - - -

Salg af projektjord (mio. kr.) .
- - - - - - - 0,8 6,0 -

Antal ha ................................... - - - - - - - 13 101 -
Salgspris pr. ha (1.000 kr.) ..... - - - - - - - 60 60 -
Indeks ...................................... - - - - - - - 100,0 100,0 -
Salgspris pr. ha i
2014-pl (1.000 kr.) .................. - - - - - - - 60 60 -
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Bemærkninger: I aktivitetsoplysningerne for 2014 indgår tillige forbrug af videreførte beløb på nærværende underkonto
med 3,8 mio. kr. svarende til brutto 15,1 mio. kr. Herudover er der under § 23.72.11.20. Køb og salg af projektjord et
videreført beløb primo 2013 på 13,4 mio. kr., svarende til brutto 53,6 mio. kr., der ikke er indregnet i aktivitetsoplys-
ningerne. Beløbet vil kunne anvendes i 2013 eller følgende år til øget køb af projektjord ud over årets bevilling.
Der er en forventning om, at salg af projektjord gennemsnitligt vil foregå ca. 2 år efter køb af projektjord.

24.21.06. Renter
Hovedkontoen omfatter de af ministeriets institutioners budgetterede renteudgifter og rente-

indtægter på konti udenfor omkostningsreformen.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Udgiftsbevilling ........................................... 0,6 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Indtægtsbevilling ......................................... 0,7 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

10. Renter vedrørende jordforde-
lingsaktiviteter og arealforvalt-

 ning
Udgift ................................................... 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
26. Finansielle omkostninger .............. 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Indtægt ................................................ 0,3 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
25. Finansielle indtægter .................... 0,3 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

30. Renter vedrørende tilskudsfor-
 valtningen

Udgift ................................................... 0,4 - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
26. Finansielle omkostninger .............. 0,4 - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Indtægt ................................................ 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
25. Finansielle indtægter .................... 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

40. Øvrige renter
Udgift ................................................... - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
26. Finansielle omkostninger .............. - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Indtægt ................................................ - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
25. Finansielle indtægter .................... - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

10. Renter vedrørende jordfordelingsaktiviteter og arealforvaltning
De på underkontoen budgetterede renteudgifter og -indtægter på 0,1 mio. kr. vedrører be-

handling af jordfordelingssager, samt NaturErhvervstyrelsens arealforvaltning.

30. Renter vedrørende tilskudsforvaltningen
På underkontoen er der for de tilskudsordninger, som administreres af NaturErhvervstyrelsen,

budgetteret med renteudgifter og -indtægter på 0,2 mio. kr. vedrørende de renter, som ikke til-
falder eller refunderes af EU.

40. Øvrige renter
De på underkontoen budgetterede renteudgifter og renteindtægter vedrører ministeriets øvrige

ordninger og projekter, som ikke er omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.

Beholdning ultimo året af projektjord, ha. - - - - - 13 114 101 0 -
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24.22. Vikarordninger i jordbruget
Aktivitetsområdet omfatter tilskud til vikarordninger inden for jordbruget.

24.22.15. Tilskud til vikarordninger inden for jordbruget (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Udgiftsbevilling ........................................... 8,6 -0,3 - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... - - 1,1 2,9 - - -

10. Vikarordninger i jordbruget
Udgift ................................................... 8,6 -0,3 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,0 - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 8,6 -0,3 - - - - -
Indtægt ................................................ - - 1,1 2,9 - - -
35. Forbrug af videreførsel ................. - - 1,1 2,9 - - -

Bemærkninger: I henhold til lov nr. 875 af 17. december 1991 om tilskud til vikarordninger inden for jordbruget blev der
til og med 2011 ydet tilskud til vikarbistand til ejere og forpagtere af jordbrugsbedrifter, når disse er medlemmer af en
godkendt vikarforening. Ordningen er ophørt fra 2012, jf. Aftale om finansloven for 2012. Efter de sidste tilskud blev
udbetalt i 2011, er der i april 2012 foretaget en endelig regulering af det udbetalte tilskud for 2011.

Videreførselsoversigt: 

 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 4,8

I alt .................................................................................................................................. 4,8
Af beholdningen på 4,8 mio. kr. er 4,0 mio. kr. udmøntet i 2013-2014 med hhv. 1,1 mio. kr. i 2013 og 2,9 mio. kr. i 2014.

24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forar-
bejdningsområdet

Aktivitetsområdet omfatter tilskud til jordbrugs- og forarbejdningssektorerne, herunder til-
skud til udvikling af landdistrikterne (Landdistriktsprogrammet) og særlig miljøstøtte (Artikel
68-programmet).

Yderligere oplysninger om ordningerne vedrørende struktur- og effektivitetsforbedringer kan
findes på www.naturerhverv.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.10.5 Der er under § 24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne adgang
til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler til § 24.21.01.
NaturErhvervstyrelsen til dækning af særlige driftsudgifter, herunder
lønudgifter, til evalueringer, information samt etablering af tilskudsad-
ministrative systemer.
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24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne (tekstanm. 159, 161 og 162) (Re-
servationsbev.)

Hovedkontoen omfatter EU-medfinansierede støtteordninger til udvikling af landdistrikterne,
jf. lov nr. 316 af 31. marts 2007 om støtte til udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven).
Støtteordningerne og den indbudgetterede EU-medfinansiering er foreløbig baseret på det danske
landdistriktsprogram for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2013, jf. Rådsforordningen
RFO 1698/2005 af 20. september 2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne. RFO 1698/2005
er ændret ved RFO 74/2009 og 473/2009, der udmønter sundhedstjekket af den fælles land-
brugspolitik og EUs krisepakke på landdistriktsområdet.

EU-medfinansieringen af det kommende landdistriktsprogram fra 2014 vil ske på grundlag
af et program for perioden 2014-2020 ud fra dels et nyt EU-forordningsgrundlag, inkl. EU-med-

BV 2.10.5 Der er under § 24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne adgang
til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler til § 24.21.01.
NaturErhvervstyrelsen til ydelse af teknisk bistand, herunder til løn-
udgifter, vedrørende drift og forvaltning af landdistriktsprogrammet,
herunder til landdistriktsnetværk, afrapportering, kommunikation, kon-
trol, evaluering mm.

BV 2.10.5 Der er under § 24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne adgang
til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler til § 24.21.01.
NaturErhvervstyrelsen til dækning af kontroludgifter, herunder lønud-
gifter vedrørende støtte under landdistriktsprogrammet og særlig mil-
jøstøtte (Artikel 68-programmet).

BV 2.10.5 Der er under § 24.23.03.29. Vådområder, statslig model og §
24.23.03.34. Vådområder, kommunal model adgang til via standard-
kontiene 33 og 43 at overføre midler til § 24.21.01. NaturErhvervsty-
relsen til dækning af tinglysningsomkostninger i forbindelse med gen-
nemførelse af vådområdeprojekter.

BV 2.10.2 Der er under § 24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne, un-
derkontiene 29, 31, 32, 33, 34, 39 og 42 adgang til via standardkon-
tiene 33 og 43 at overføre midler fra og til § 23.72.01. Naturforvaltning
mv., § 23.72.07. Vandløbsindsats, § 23.72.08. Vådområder og ådale,
§ 23.72.09. Naturforvaltning, lodsejererstatninger og § 23.72.11.
Statslige vådområder, herunder således at merindtægter på standard-
konto 33 udover det budgetterede giver adgang til at afholde tilsva-
rende merudgifter.

BV 2.10.2 Der er under § 24.23.04. Miljøstøtte (artikel 68) adgang til at regulere
kontoen for eventuelle mindreindtægter som følge af kursdifferencer i
forbindelse med vekslingen mellem euro og danske kroner gennem en
tilsvarende reduktion af bevillingen under § 24.23.03.46. Reserve til
ekstensivt landbrug mv.

BV 2.10.2 Der er under § 24.23.03.49. Arbejdspladser og attraktive levevilkår i
landdistrikterne adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre
midler fra og til § 14.71.01.10. Støtte til udvikling af landdistrikterne
under Landdistriktsprogrammet, herunder således, at merindtægter på
standardkonto 33 udover det budgetterede giver adgang til at afholde
tilsvarende merudgifter.
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finansieringssatser, der forventes vedtaget i løbet af 2. halvår 2013, og dels et nyt EU-budget til
landdistriktsprogrammet. Der skal desuden etableres et nyt nationalt lovgrundlag for tilsagnsgiv-
ning under det kommende program for 2014-2020.

Det nye program skal godkendes af Europa-Kommissionen, og det kan tidligst forventes sendt
til Kommissionen ultimo 2013. Det må derfor forventes, at foranstaltninger i medfør af det nye
program først vil være godkendt af Kommissionen i løbet af 2014. Det forventes, at foranstalt-
ningerne i det nye program efter EU-bestemmelserne kan iværksættes af medlemsstaten, så snart
det er forelagt for Europa-Kommissionen, men med forbehold for, at det godkendes efterfølgende.
Der vil muligvis være behov for at udnytte denne mulighed for visse foranstaltninger i 2014, jf.
særlig bevillingsbestemmelse.

EU-overgangsbestemmelserne mellem programperioden 2007-2013 og programperioden
2014-2020 forventes at give visse muligheder for at yde tilsagn i 2014 og 2015 på grundlag af
det eksisterende godkendte landdistriktsprogram 2007-2013. Indtil det nye program kan iværk-
sættes, forudsættes det derfor, at bevillingen i 2014 også kan anvendes til at medfinansiere re-
sterende midler fra det tidligere program, herunder også til teknisk bistand.

Ordninger under landdistriktsprogrammet er teknisk videreført for 2014 og frem indtil det
nye budget og EU-regelgrundlag er fastsat. Det forventes, at et programudkast for 2014-2020
foreligger i efteråret 2013.

Den overordnede målsætning i landdistriktsprogrammet (LDP) for 2007-2013 er at fremme
stærkere konkurrencekraft i jordbrugs-, fødevare- og skovbrugssektoren, flere iværksættere og
lokale arbejdspladser i landdistrikterne, varierede landskaber, rig natur og rent miljø, samt at-
traktive levevilkår i landdistrikterne, som bidrager til at styrke sammenhængen mellem land og
by. Fra 2010-2013 omfatter programmet en indsats for så vidt angår de nye udfordringer i henhold
til sundhedstjekket af den fælles landbrugspolitik rettet mod klima, vedvarende energi, vandfor-
valtning og biodiversitet.

I henhold til lovens § 2 vil der kunne ydes tilskud i forbindelse med:

- kompetenceudvikling og vidensformidling inden for jordbrugs-, fødevare- og skovbrugssek-
toren,

- jordbrugeres og skovbrugeres anvendelse af rådgivningstjenester,
- modernisering af jordbrugsbedrifter,
- forøgelse af jordbrugs- og skovbrugsprodukters værdi,
- samarbejde om udvikling af nye produkter, processer og teknologier i jordbrugs-, fødevare-

og skovbrugssektoren,
- forbedring og udvikling af infrastruktur af betydning for udviklingen og tilpasningen af

jordbrug,
- genopretning af jordbrugets produktionspotentiale efter skader som følge af naturkatastrofer,
- jordbrugeres tilpasning til skærpede normer på grundlag af EU-lovgivningen,
- jordbrugeres deltagelse i ordninger for fødevarekvalitet,
- producentsammenslutningers informations- og markedsføringsaktiviteter vedrørende produk-

ter, der er omfattet af ordninger for fødevarekvalitet,
- jordbrug i ugunstigt stillede områder,
- Natura 2000-forpligtelser og forpligtelser i forbindelse med vandrammedirektivet,
- miljøvenligt jordbrug, herunder økologisk jordbrugsproduktion,
- dyrevelfærd,
- ikke-produktive investeringer,
- diversificering, der rækker ud over jordbrugsaktiviteter,
- oprettelse og udvikling af mikrovirksomheder for at fremme iværksætterkultur og udvikling

af den økonomiske struktur,
- fremme af turisme,
- basale tjenester for økonomi og befolkning i landdistrikterne, herunder kulturelle aktiviteter,
- fornyelse og udvikling af landsbyer,
- bevarelse af og større opmærksomhed på landdistrikternes natur- og kulturarv,
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- uddannelses- og informationsforanstaltninger for økonomiske aktører i landdistrikterne,
- kompetenceudviklings- og informationskampagneforanstaltninger med henblik på udarbej-

delse og gennemførelse af en lokal udviklingsstrategi,
- foranstaltninger vedrørende lokale aktionsgrupper, gennemførelse af lokale strategier og

samarbejde mellem aktionsgrupper.

Indsatserne under landdistriktsprogrammet 2007-2013 indgår i regeringens indsats for at
fremme grøn omstilling, herunder opfyldelse af vandrammedirektivet, Natura 2000-direktiverne,
regeringens målsætning om fordobling af det økologiske areal og anvendelse af nye grønne tek-
nologier i fødevareproduktionen, samt initiativer under Økologisk Handlingsplan 2020 til fremme
og udvikling af Danmarks økologiske produktion.

På en række underkonti er den statslige andel af tilskuddet budgetteret under § 23. Miljømi-
nisteriet, jf. anmærkningerne til underkontiene 29. Vådområder, statslig model, 31. Naturforvalt-
ning, 32. Ophør med vandløbsvedligehold, 33. Naturforvaltning, lodsejererstatninger, 34. Våd-
områder, kommunal model og 39. Ådale, samt under § 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdi-
strikter, jf. underkonto 49. Arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne. Den samlede
tilsagnsgivning med tilhørende aktivitetsoplysninger er budgetteret på nærværende hovedkonto.
Baggrunden herfor er ordningernes hjemmel i landdistriktsloven og EU-kravene vedrørende ad-
ministrationen af især de arealrettede ordninger under landdistriktsprogrammet.

Andre offentlige myndigheder, enheder og fonde kan deltage i gennemførelsen af foranstalt-
ningerne i landdistriktsprogrammet ved at bidrage med national medfinansiering til foranstalt-
ningerne i programmet. Der er ikke på forhånd budgetteret med udgifter og tilsvarende EU-ind-
tægter vedrørende disse projekter.

Vedrørende dele af den nationale finansiering af landdistriktsprogrammet henvises til §
24.24.51.19. Reserve til jordbrugsforanstaltninger.

Der kan i henhold til landdistriktsprogrammet ydes teknisk bistand til drift og forvaltning af
programmet, herunder til landdistriktsnetværk, afrapportering, kommunikation, administrativ og
fysisk kontrol, evaluering mm. Overførslerne vil finde sted i henhold til de særlige bevillingsbe-
stemmelser til § 24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forarbejd-
ningsområdet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.4 Der er adgang til at igangsætte støtteordninger under landdistriktspro-
grammet, der indgår i programansøgning fremsendt til EU-Kommis-
sionen, uden at afvente EU-Kommissionens godkendelse af program-
met, men efter aftale med Finansministeriet.

BV 2.2.13 Tilskud på underkonto 49 kan anvises a conto, dog højst til 3 måneders
forbrug.

BV 2.10.1 og 2.10.3 Der er adgang til at omflytte udgiftsbevillinger mellem underkontiene
12, 13, 15, 17, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 45, 46, 49 og 70,
samt herefter adgang til at videreføre disse bevillinger til anvendelse i
senere finansår under den nye underkonto. Endvidere er der adgang til
at omflytte uudnyttede bevillinger, der hidrører fra annullerede tilsagn
og tilbagebetalte tilskud fra underkontiene 19, 25, 35, 36, 42, 48 og
55 til underkontiene 12, 13, 15, 17, 19, 20, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 45, 46, 48, 49, 55 og 70, samt herefter ad-
gang til at videreføre disse bevillinger til anvendelse i senere finansår
under den nye underkonto.
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Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 752,4 1.449,4 1.386,2 1.056,1 1.103,2 1.096,1 1.096,1
Indtægtsbevilling ......................................... 588,3 1.097,8 1.133,3 820,0 804,2 804,2 804,2

10. Budgetregulering
Udgift ................................................... - - -45,0 -44,4 - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - -45,0 -44,4 - - -

12. Udvikling i primært jordbrug
Udgift ................................................... 378,9 344,9 229,0 155,0 145,0 145,0 145,0
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 2,4 3,2 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 376,5 341,7 229,0 155,0 145,0 145,0 145,0
Indtægt ................................................ 298,4 277,8 170,2 113,7 108,7 108,7 108,7
30. Skatter og afgifter .......................... - 0,0 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 298,4 277,7 168,2 113,7 108,7 108,7 108,7
35. Forbrug af videreførsel ................. - - 2,0 - - - -

13. Økologivisionen, investerings-
 støtte

Udgift ................................................... - 40,1 40,0 - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - 0,4 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - 39,7 40,0 - - - -
Indtægt ................................................ - 29,8 35,5 - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - 29,8 30,0 - - - -
35. Forbrug af videreførsel ................. - - 5,5 - - - -

15. Udvikling i forarbejdningssekto-
 ren

Udgift ................................................... 23,0 19,3 43,2 20,0 - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,6 1,3 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 22,4 18,0 43,2 20,0 - - -
Indtægt ................................................ 11,2 8,9 33,2 15,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... - 0,1 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 11,2 8,8 26,6 15,0 - - -
35. Forbrug af videreførsel ................. - - 6,6 - - - -

17. Kvalitetsfødevarer, økologi og
 netværksaktiviteter

Udgift ................................................... 50,9 108,1 83,0 45,0 45,0 45,0 45,0
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 1,1 1,0 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 49,8 107,0 83,0 45,0 45,0 45,0 45,0
Indtægt ................................................ 25,0 55,5 45,9 22,5 22,5 22,5 22,5
30. Skatter og afgifter .......................... 0,1 0,0 - - - - -

BV 2.10.2 Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer
til merindtægter vedrørende EU-medfinansiering ud over det budget-
terede. Der er endvidere adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med
beløb, der svarer til den EU-medfinansierede andel af et tilsagn om
tilskud, og hvor den nationale medfinansiering tilvejebringes via andre
offentlige midler.

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn på underkontiene 12, 13, 15, 17, 19, 25, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 45, 48, 49 og 55.

BV 2.10.2 Der er adgang til at overføre midler fra underkonto 80 til underkontiene
12, 13, 15, 17, 19, 20, 25, 30, 35, 36, 37, 38, 40, 45, 48 og 55, §
24.26.30.11. Strukturforanstaltninger mv. inden for fiskerisektoren og
§ 24.42. EU's markedsordninger.
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31. Overførselsindtægter fra EU ......... 24,9 55,5 41,5 22,5 22,5 22,5 22,5
35. Forbrug af videreførsel ................. - - 4,4 - - - -

19. Etablering af biogasanlæg
Udgift ................................................... 31,9 262,1 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 1,5 0,9 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 30,4 261,2 - - - - -
Indtægt ................................................ 15,2 130,6 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 15,2 130,6 - - - - -

20. Tilskud til jordbrugere i ugun-
stigt stillede områder
Udgift ................................................... 10,7 10,0 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,2 0,1 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 10,5 9,9 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4
Indtægt ................................................ 5,8 5,5 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3
30. Skatter og afgifter .......................... 0,0 0,0 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 5,8 5,5 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3

25. Fremme af tilpasningen og ud-
viklingen af landdistrikterne (ar-

 tikel 33)
Udgift ................................................... -8,5 -0,8 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,0 - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ -8,5 -0,8 - - - - -
Indtægt ................................................ -6,2 -0,5 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... -6,2 -0,5 - - - - -

29. Vådområder, statslig model
Udgift ................................................... - 12,1 55,0 - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - 5,2 23,6 - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - 6,9 31,4 - - - -
Indtægt ................................................ - 12,1 55,0 - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - 5,2 23,6 - - - -
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ - 6,9 31,4 - - - -

30. Miljøvenlige jordbrugsforanstalt-
 ninger

Udgift ................................................... -5,4 113,0 338,8 159,0 159,0 159,0 159,0
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 1,3 8,7 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ -6,7 104,3 338,8 159,0 159,0 159,0 159,0
Indtægt ................................................ 3,3 60,2 220,5 87,4 87,4 87,4 87,4
30. Skatter og afgifter .......................... 1,2 0,8 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 2,1 59,4 186,3 87,4 87,4 87,4 87,4
35. Forbrug af videreførsel ................. - - 34,2 - - - -

31. Naturforvaltning
Udgift ................................................... 10,6 35,7 99,8 89,3 89,3 89,3 89,3
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 4,6 15,2 42,8 38,3 38,3 38,3 38,3
45. Tilskud til erhverv ........................ 6,1 20,4 57,0 51,0 51,0 51,0 51,0
Indtægt ................................................ 10,6 35,7 99,8 89,3 89,3 89,3 89,3
30. Skatter og afgifter .......................... - 0,0 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 4,6 15,2 42,8 38,3 38,3 38,3 38,3
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ 6,1 20,4 57,0 51,0 51,0 51,0 51,0

32. Ophør med vandløbsvedligehold
Udgift ................................................... - - 15,3 62,3 87,3 87,3 87,3
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - - 5,4 22,1 31,0 31,0 31,0
45. Tilskud til erhverv ........................ - - 9,9 40,2 56,3 56,3 56,3
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Indtægt ................................................ - - 15,3 62,3 87,3 87,3 87,3
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - - 5,4 22,1 31,0 31,0 31,0
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ - - 9,9 40,2 56,3 56,3 56,3

33. Naturforvaltning, lodsejererstat-
 ninger

Udgift ................................................... - - 75,6 75,6 75,6 75,6 75,6
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - - 32,4 32,4 32,4 32,4 32,4
45. Tilskud til erhverv ........................ - - 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2
Indtægt ................................................ - - 75,6 75,6 75,6 75,6 75,6
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - - 32,4 32,4 32,4 32,4 32,4
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ - - 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2

34. Vådområder, kommunal model
Udgift ................................................... 95,4 104,5 32,9 32,7 32,7 32,7 32,7
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 40,9 44,8 14,1 14,0 14,0 14,0 14,0
45. Tilskud til erhverv ........................ 54,5 59,7 18,8 18,7 18,7 18,7 18,7
Indtægt ................................................ 95,4 104,5 32,9 32,7 32,7 32,7 32,7
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 40,9 44,8 14,1 14,0 14,0 14,0 14,0
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ 54,5 59,7 18,8 18,7 18,7 18,7 18,7

35. Vådområder og ådale, miljøven-
 lige jordbrugsforanstaltninger

Udgift ................................................... 12,5 5,5 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,6 0,1 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 11,9 5,4 - - - - -
Indtægt ................................................ 8,8 4,1 - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 0,0 0,0 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 8,8 4,1 - - - - -

36. Særlig indsats natur og miljø
Udgift ................................................... -26,2 -2,8 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ -26,2 -2,8 - - - - -
Indtægt ................................................ -14,4 -1,5 9,7 - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 0,0 0,1 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... -14,4 -1,6 - - - - -
35. Forbrug af videreførsel ................. - - 9,7 - - - -

37. Miljø- og naturprojekter
Udgift ................................................... 31,7 46,5 35,4 35,4 28,1 28,1 28,1
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 1,3 0,7 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 30,4 45,7 35,4 35,4 28,1 28,1 28,1
Indtægt ................................................ 17,3 31,0 20,3 20,3 15,2 15,2 15,2
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 17,3 31,0 19,2 19,2 15,2 15,2 15,2
35. Forbrug af videreførsel ................. - - 1,1 1,1 - - -

38. Obligatoriske randzoner, van-
drammedirektiv (tekstanm. 159)
Udgift ................................................... - 0,4 95,6 169,7 95,6 95,6 95,6
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - 0,4 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - - 95,6 169,7 95,6 95,6 95,6
Indtægt ................................................ - - 71,7 71,7 71,7 71,7 71,7
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - - 71,7 71,7 71,7 71,7 71,7

39. Ådale
Udgift ................................................... - 9,6 23,4 23,6 23,6 23,6 23,6
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - 4,1 10,0 10,1 10,1 10,1 10,1
45. Tilskud til erhverv ........................ - 5,5 13,4 13,5 13,5 13,5 13,5
Indtægt ................................................ - 9,6 23,4 23,6 23,6 23,6 23,6
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31. Overførselsindtægter fra EU ......... - 4,1 10,0 10,1 10,1 10,1 10,1
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ - 5,5 13,4 13,5 13,5 13,5 13,5

40. Plantegenetiske ressourcer
Udgift ................................................... 7,8 3,7 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,1 0,1 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 7,7 3,6 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Indtægt ................................................ 4,2 2,0 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
30. Skatter og afgifter .......................... - 0,0 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 4,2 2,0 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

42. Fortidsminder og frivillige fred-
 ninger

Udgift ................................................... 5,6 8,0 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 2,0 2,8 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 3,6 5,2 - - - - -
Indtægt ................................................ 5,6 8,0 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 2,0 2,8 - - - - -
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ 3,6 5,2 - - - - -

45. Økologitilskud, herunder miljø-
 betinget tilskud

Udgift ................................................... -4,7 -15,3 28,4 48,4 48,4 48,4 48,4
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,6 0,4 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ -5,4 -15,7 28,4 48,4 48,4 48,4 48,4
Indtægt ................................................ 2,1 -4,5 27,2 37,6 36,3 36,3 36,3
30. Skatter og afgifter .......................... 0,8 0,4 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 1,2 -4,9 21,3 36,3 36,3 36,3 36,3
35. Forbrug af videreførsel ................. - - 5,9 1,3 - - -

46. Reserve til ekstensivt landbrug
 mv.

Udgift ................................................... - 18,1 71,5 18,9 110,3 110,3 110,3
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - 18,1 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - - 3,8 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 67,7 18,9 110,3 110,3 110,3
Indtægt ................................................ - - 8,8 - - - -
35. Forbrug af videreførsel ................. - - 8,8 - - - -

48. Aktiviteter for børn og unge
Udgift ................................................... 6,2 -3,2 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,2 - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 6,0 -3,2 - - - - -
Indtægt ................................................ 3,0 -1,5 - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 0,0 0,1 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 3,0 -1,6 - - - - -

49. Arbejdspladser og attraktive le-
vevilkår i landdistrikterne
Udgift ................................................... 133,4 331,3 179,8 145,4 145,4 145,4 145,4
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 1,8 147,6 63,8 51,6 51,6 51,6 51,6
45. Tilskud til erhverv ........................ 131,6 183,7 116,0 93,8 93,8 93,8 93,8
Indtægt ................................................ 103,4 331,3 179,8 145,4 145,4 145,4 145,4
30. Skatter og afgifter .......................... 0,0 0,1 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 103,3 146,0 63,8 51,6 51,6 51,6 51,6
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ - 185,2 116,0 93,8 93,8 93,8 93,8
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55. Tilskud til jordfordelinger
Udgift ................................................... -1,4 -1,5 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ -1,4 -1,5 - - - - -
Indtægt ................................................ -0,4 -0,6 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... -0,4 -0,6 - - - - -

70. EU-medfinansiering mv.
Udgift ................................................... - - -30,9 -10,2 -12,5 -14,6 -14,6
45. Tilskud til erhverv ........................ - - -35,0 14,4 - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 4,1 -24,6 -12,5 -14,6 -14,6
Indtægt ................................................ - - - 14,4 - - -
35. Forbrug af videreførsel ................. - - - 14,4 - - -

80. Reserver til EU-medfinansierede
 ordninger

Udgift ................................................... - - - 15,0 15,0 10,0 10,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 15,0 15,0 10,0 10,0

Bemærkninger: Fra 2013 er bevillingerne på underkonto 50. Lægivende og biotopforbedrende beplantninger overført og
sammenlagt med bevillingerne på nærværende underkonto 37. Miljø- og naturprojekter, hvorefter underkonto 50 er ned-
lagt. R-tal er tilsvarende flyttet.

Videreførselsoversigt: 

 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 293,1

I alt .................................................................................................................................. 293,1

Den samlede beholdning primo 2013 på 293,1 mio. kr. fordeler sig med 130,0 mio. kr. under
de tilsagnsstyrede konti og 163,1 mio. kr. under de udgiftsstyrede konti. Den nærmere opdeling
og forventede anvendelse fremgår af nedenstående skemaer:

Der anvendes yderligere 14,4 mio. kr. i videreført beløb i 2014.

Tilsagnsstyrede underkonti Beholdning
primo 2013

Forventet udgiftsforbrug af beholdningen

2013 2014 2015 2016 2017

12 ............................... 2,0 2,0 - - - -
13 ............................... 11,6 11,6 -
15 ............................... 6,6 6,6 - - - -
17 ............................... 4,4 4,4 - - - -
30 ............................... 79,7 79,7 - - - -
35 ............................... 4,2 4,2 - - - -
36 ............................... 9,7 9,7 - - - -
37 ............................... 3,3 2,2 1,1 - - -
45 ............................... 8,5 5,9 1,3 1,3 - -

I alt ............................. 130,0 126,3 2,4 1,3 - -

Udgiftsstyrede underkonti Beholdning pri-
mo 2013

Forventet udgiftsforbrug af beholdningen

2013 2014 2015 2016 2017

38 ............................... 7,5 7,5 - - - -
46 ........................................... 155,6 - - 155,6 - -

I alt......................................... 163,1 7,5 - 155,6 - -
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10. Budgetregulering
Der er optaget en negativ budgetregulering på 44,4 mio. kr. i 2014 vedrørende forventet

mindreforbrug og annulleringer på landdistriktsprogrammet på baggrund af ansøgningsomfanget
i 2013 på arealordningerne, udløbne tilsagn, der kan gentegnes i 2014 og tidligere års resultater.
Budgetreguleringen vil blive udlignet på TB 2014.

12. Udvikling i primært jordbrug
På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for pe-

rioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til jordbrug, herunder gartneri, samt til skovbrug, inden
for følgende områder:

- udvikling af jordbrugsbedrifter, hvor der kan ydes tilskud til investeringer i grønne teknolo-
gier,

- demonstrationsprojekter, hvor der kan ydes tilskud til demonstration af nye teknikker, tek-
nologier og produkter samt formidling af videnskabelig viden og innovativ praksis,

- samarbejdsprojekter, hvor der kan ydes tilskud til udvikling af nye processer, teknologier og
produkter og i forbindelse med samarbejde om aktiviteter under underkonto 15. Udvikling i
forarbejdningssektoren.

Tilsagnsrammen på 155,0 mio. kr. i 2014 og på 145,0 mio. kr. i de efterfølgende år er fore-
løbig videreført teknisk ud fra det nuværende programgrundlag samt gældende EU-medfinansi-
eringssatser. I tilsagnsrammen for 2014 indgår ekstra 10,0 mio. kr. til indretning af bæredygtige
staldanlæg med fokus på dyrevelfærd, der ligger udover gældende lovkrav.

Herudover forventes der meddelt tilsagn om EU-medfinansiering af udviklings- samt de-
monstrationsprojekter vedrørende det primære jordbrug, hvor den nationale offentlige medfinan-
siering tilvejebringes af andre offentlige midler. Dette forhold er ikke indbudgetteret i bevillin-
gerne på underkontoen.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises for-
holdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Bemærkninger: Den høje EU-andel i 2012 skyldes, at en del af den nationale medfinansiering er tilvejebragt 
via andre offentlige midler, der først indgår på regnskabet.

Centrale aktivitetsoplysninger:

Bemærkninger: Regnskabstallet for 2008-2012 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm.
I aktivitetsoplysningerne for 2013 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.

Mio. kr. Tilsagnsgivning

I alt heraf national
andel

heraf EU-an-
del

2012 ...................................... 357,5 70,7 289,1
2013 ...................................... 229,0 60,8 168,2
2014 ...................................... 155,0 41,3 113,7
2015 ...................................... 145,0 36,3 108,7
2016 ...................................... 145,0 36,3 108,7
2017 ...................................... 145,0 36,3 108,7

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tilsagn i alt (mio. kr.)............................... 142,5 138,7 108,8 397,1 359,8 229,0 155,0 145,0 145,0 145,0
Antal tilsagnsmodtagere ............................ 322 205 272 1.409 1.022 760 510 480 480 480
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.) ................ 0,4 0,7 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Indeks ......................................................... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Tilsagn pr. modtager i
2014-pl (mio. kr.) ...................................... 0,4 0,7 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
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13. Økologivisionen, investeringsstøtte
På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for pe-

rioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til investeringer på økologiske primærbedrifter. Ind-
satsen, der er budgetteret for årene 2012-2013, gennemføres som led i miljøfokuseringen af
landdistriktsprogrammet, jf. Aftale om finansloven for 2012.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises for-
holdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Centrale aktivitetsoplysninger:

Bemærkninger: I aktivitetsoplysningerne for 2013 indgår tillige forbrug af videreførte beløb. 

15. Udvikling i forarbejdningssektoren
På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for pe-

rioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud inden for følgende områder:

- udvikling i forarbejdningssektoren, hvor der kan ydes tilskud til investeringer i nye teknolo-
gier og processer for at opnå forøget værditilvækst i forarbejdning af jordbrugs- og skov-
brugsprodukter,

- spredning af viden, hvor der kan ydes tilskud til formidling af videnskabelig viden og inno-
vativ praksis,

- samarbejde, hvor der kan ydes tilskud til udvikling og anvendelse af nye processer, teknolo-
gier og produkter i forarbejdningssektoren, jf. ovenstående, og i forbindelse med samarbejde
om aktiviteter under underkonto 12. Udvikling i primært jordbrug.

Tilsagnsrammen i 2014 på 20,0 mio. kr. er foreløbig videreført teknisk ud fra det nuværende
programgrundlag samt gældende EU-medfinansieringssats. Beløbet vedrører de særskilt afsatte
brutto 20,0 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 til tilskud til udvikling og anvendelse af nye processer,
teknologier og produkter, der fremmer bæredygtighed og økologi inden for fødevaresektoren,
både i primærproduktionen og i forarbejdningssektoren. Som led i Den Økologiske Handlingsplan
2020 øremærkes op til 10,0 mio. kr. til økologi. Der er forudsat en EU-medfinansiering på 75
pct. for denne del af indsatsen. Såfremt EU-medfinansieringen bliver 50 pct. nedsættes bruttobe-
villingen til 10 mio. kr. årligt med fuld øremærkning til økologi.

Herudover forventes der meddelt tilsagn om EU-medfinansiering af udviklings- samt de-
monstrationsprojekter vedrørende forarbejdning af jordbrugs- og skovbrugsprodukter, hvor den
nationale offentlige medfinansiering tilvejebringes af andre offentlige midler. Dette forhold er
ikke indbudgetteret i bevillingerne på underkontoen.

Mio. kr. Tilsagnsgivning

I alt heraf national
andel

heraf EU-an-
del

2012 ...................................... 39,8 10,0 29,8
2013 ...................................... 64,4 16,1 48,3
2014 ...................................... - - -
2015 ...................................... - - -
2016 ...................................... - - -
2017 ...................................... - - -

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tilsagn i alt (mio. kr.)............................... - - - - 39,8 64,4 - - - -
Antal tilsagnsmodtagere ............................ - - - - 133 210 - - - -
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.) ................ - - - - 0,3 0,3 - - - -
Indeks ......................................................... - - - - 100,0 100,0 - - - -
Tilsagn pr. modtager i
2014-pl (mio. kr.) ...................................... - - - - 0,3 0,3 - - - -
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Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises for-
holdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Centrale aktivitetsoplysninger:

Bemærkninger: Regnskabstallene for 2008-2012 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm.
I aktivitetsoplysningerne for 2013 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.

17. Kvalitetsfødevarer, økologi og netværksaktiviteter
På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for pe-

rioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske
fødevarer, til fremme af en værdiskabende produktion af et mangfoldigt udbud af kvalitetsføde-
varer og til fremme af mindre fødevareproducenters afsætning af fødevarer. Tilsagn om tilskud
til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer kan ydes til

- uddannelses- og informationsaktiviteter, herunder etablering af rejsehold, der kompeten-
ceudvikler personer inden for landbrugs- og fødevaresektoren om kendskabet til at producere
og afsætte økologiske fødevarer,

- etablering af ERFA-grupper med henblik på erfaringsudveksling mellem jordbrugsprodu-
center og konsulenter m.fl.,

- gennemførelse af omlægningstjek hos konventionelle jordbrugsproducenter og
- information og markedsføring af kvalitetsfødevarer produceret under EU-godkendte kvali-

tetsmærkeordninger.

Tilsagn om tilskud til fremme af mindre fødevareproducenters produktion, udvikling og af-
sætning af fødevarer og afsætningen af EU-godkendte kvalitetsfødevarer kan ydes i forbindelse
med netværksaktiviteter, herunder:

- etablering af netværksaktiviteter,
- uddannelses- og informationsaktiviteter,
- information og markedsføring af kvalitetsfødevarer produceret under EU-godkendte kvali-

tetsmærkeordninger og
- aktiviteter til formidling af fødevareoplevelser.

Bevillingen omfatter alene projekter vedrørende fremme af økologisk jordbrug. Tilsagns-
rammen for 2014 og de følgende år på 45,0 mio. kr. årligt er foreløbig videreført teknisk ud fra
det nuværende programgrundlag samt gældende EU-medfinansieringssats.

Mio. kr. Tilsagnsgivning

I alt heraf national
andel

heraf EU-an-
del

2012 ...................................... 28,7 14,4 14,3
2013 ...................................... 43,2 16,6 26,6
2014 ...................................... 20,0 5,0 15,0
2015 ...................................... - - -
2016 ...................................... - - -
2017 ...................................... - - -

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tilsagn i alt (mio. kr.)............................... 90,2 50,1 17,3 40,4 28,7 43,2 20,0 - - -
Antal tilsagnsmodtagere ............................ 142 96 16 53 27 40 18 - - -
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.) ................ 0,6 0,5 1,1 0,8 1,1 1,1 1,1 - - -
Indeks ......................................................... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - - -
Tilsagn pr. modtager i
2014-pl (mio. kr.) ...................................... 0,6 0,5 1,1 0,8 1,1 1,1 1,1 - - -
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Herudover forventes der meddelt tilsagn om EU-medfinansiering af projekter, hvor den na-
tionale offentlige medfinansiering tilvejebringes af andre offentlige midler. Dette forhold er ikke
indbudgetteret i bevillingerne på underkontoen.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises for-
holdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Bemærkninger: Den lidt højere EU-andel i 2012 skyldes, at en del af den nationale medfinansiering er tilvejebragt 
via andre offentlige midler, som først indgår på regnskabet.

Centrale aktivitetsoplysninger:

Mio. kr. Tilsagnsgivning

I alt heraf national
andel

heraf EU-an-
del

2012 ...................................... 108,3 52,2 56,1
2013 ...................................... 83,0 41,5 41,5
2014 ...................................... 45,0 22,5 22,5
2015 ...................................... 45,0 22,5 22,5
2016 ...................................... 45,0 22,5 22,5
2017 ...................................... 45,0 22,5 22,5

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

A. Tilsagn i alt (mio. kr.)
1. Informations- og markeds-
føringsaktiviteter, inkl.
eksportfremme ............................ 37,8 25,1 24,0 18,4 25,6 39,0 29,0 29,0 29,0 29,0
2. Information og uddannelse
(Rejsehold, Omlægningscheck,
ERFA-grupper, omstilling af
offentlige køkkener) ...................  -  - 14,5 19,7 67,6 44,0 16,0 16,0 16,0 16,0
3. Modernisering, Investeringer,
(økologi) ..................................... -  - 0,1 - - - - - - -
4. Netværksaktiviteter ................ -  - 12,4 15,7 15,1 - - - - -
Tilsagn i alt (mio. kr.)................ 37,8 25,1 51,0 53,8 108,3 83,0 45,0 45,0 45,0 45,0
B. Antal tilsagnsmodtagere
1. Informations- og markeds-
føringsaktiviteter, inkl.
eksportfremme ............................ 26 16 12 13 17 26 20 20 20 20
 2. Information og uddannelse
(Rejsehold, Omlægningscheck,
ERFA-grupper, omstilling af
offentlige køkkener) ...................  -  - 8 17 28 25 9 9 9 9
3. Modernisering, Investeringer,
(økologi) ..................................... -  - 2 - - - - - - -
4. Netværksaktiviteter ................ -  - 25 41 26  -  -  -  -  -
Antal tilsagnsmodtagere i alt .....

26 16 47 71 71 51 29 29 29
29

C. Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)
1. Informations- og markeds-
føringsaktiviteter, inkl.
eksportfremme ............................ 1,5 1,6 2,0 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
2. Information og uddannelse
(Rejsehold, Omlægningscheck,
ERFA-grupper, omstilling af
offentlige køkkener) ...................  -  - 1,8 1,2 2,4 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
3. Modernisering, Investeringer,
(økologi) ..................................... -  - 0,1 - - - - - - -
4. Netværksaktiviteter ................ -  - 0,5 0,4 0,6  -  -  -  -  -
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.) . 1,5 1,6 1,1 0,8 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
Indeks .......................................... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Tilsagn pr. modtager i
2014-pl (mio. kr.) ....................... 1,5 1,6 1,1 0,8 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
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Bemærkninger: Regnskabstallene for 2008-2012 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm.
I aktivitetsoplysningerne for 2013 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.

20. Tilskud til jordbrugere i ugunstigt stillede områder
På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for pe-

rioden 2007-2013 ydes tilskud til kompensation for produktionsmæssige ulemper for jordbrug i
særligt udpegede områder, som omfatter 31 små og mellemstore øer. Støtten ydes i form af en
udligningsgodtgørelse på baggrund af en årlig ansøgning og beregnes på baggrund af hele be-
driftens jordbrugsmæssigt drevne areal.

Det budgetterede tilskud for 2014 og de følgende år på 11,4 mio. kr. årligt er foreløbig vi-
dereført teknisk ud fra det nuværende programgrundlag samt gældende EU-medfinansieringssats.
Inden for årets bevilling forventes ydet tilskud til ca. 24.000 ha med tilskudssats på 475 kr. pr.
ha.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises for-
holdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Centrale aktivitetsoplysninger:

Bemærkninger: Ved udgangen af årene 2008-2012 udestod udbetaling er af tilskud, der først er udbetalt i starten af det
efterfølgende år. Dette skyldes, at udbetalingerne under ordningen sker sammen med udbetalingerne under enkeltbeta-
lingsordningen, og hvor en række sager har afventet modtagelse af supplerende oplysninger, afgørelser i klagesag er mm.

29. Vådområder, statslig model
I henhold til Aftale om finansloven 2012 blev der som led i miljøfokusering af landdi-

striktsprogrammet fra 2012 etableret en ny statslig vådområdeindsats, som skal supplere den
kommunale vådområdeindsats, jf. underkonto 34. Vådområder, kommunal model, primært ved
store projekter, både økonomisk og arealmæssigt. Indsatsen skal bidrage til at efterleve kravene
i vandrammedirektivet og vil være et effektivt redskab til at opnå yderligere reduktion af kvæl-
stofudvaskningen.

Tilsagn om tilskud til tekniske og ejendomsmæssige forundersøgelser, til anlæg af vådområ-
der og til 20 årige MVJ-tilskud til fastholdelse af vådområder er for periode 2012-2013 budget-
teret på nærværende underkonto.

Ordningen er ikke videreført med nye bevillinger for 2014 og følgende år.
Den statslige andel af tilsagnet blev budgetteret under § 23.72.11.10. Forundersøgelser og

anlæg. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen
fra EU.

Mio. kr. Tilsagnsgivning

I alt heraf national
andel

heraf EU-an-
del

2012 ...................................... 11,8 5,3 6,5
2013 ...................................... 11,4 5,1 6,3
2014 ...................................... 11,4 5,1 6,3
2015 ...................................... 11,4 5,1 6,3
2016 ...................................... 11,4 5,1 6,3
2017 ...................................... 11,4 5,1 6,3

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tilskud i alt (mio. kr.) .............................. 8,5 13,3 11,3 10,5 9,9 11,8 11,4 11,4 11,4 11,4
Antal tilskudsberettigede arealer (ha)....... 17.865 28.310 24.149 22.543 20.850 24.850 24.000 24.000 24.000 24.000
Tilskud pr. tilskudsberettiget areal (kr.) ... 476 470 468 466 475 475 475 475 475 475
Indeks ......................................................... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Tilskud pr. tilskudsberettiget areal
 i 2014-pl (kr.)............................ 476 470 468 466 475 475 475 475 475 475
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Centrale aktivitetsoplysninger:

Bemærkninger: I aktivitetsoplysningerne er ikke indregnet forbrug af videreførte beløb under § 23.72.11.10. Forundersø-
gelser og anlæg på 5,3 mio. kr. primo 2013, svarende til brutto 21,2 mio. kr. Beløbet vil kunne anvendes i 2013 eller
følgende år til øget tilsagnsgivning. 

Mio. kr. Tilsagnsgivning

I alt heraf national
andel

heraf EU-an-
del

2012 ...................................... 6,9 1,7 5,2
2013 ...................................... 31,4 7,8 23,6
2014 ...................................... - - -
2015 ...................................... - - -
2016 ...................................... - - -
2017 ...................................... - - -

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

A. Tilsagn (mio. kr.):
1. 20-årige MVJ, Vådområder ... - - - - - 10,0 - - - -
2. Forundersøgelser, Vådområ-
der ............................................... - - - - 6,9 1,6 - - - -
3. Anlæg, Vådområder ............... - - - - - 19,8 - - - -
Tilsagn i alt (mio. kr.)................ - - - - 6,9 31,4 - - - -

B. Antal tilsagnsmodtager
(etaper):
1. 20-årige MVJ, Vådområder ...

- - - -
 -

5 - - - -
2. Forundersøgelser, Vådområ-
der ............................................... - - - - 15 3 - - - -
3. Anlæg, Vådområder ...............

- - - -
 -

10 - - - -
Antal tilsagnsmodtagere -
(etaper i alt) ................................ - - - - 15 18 - - - -

C. Tilsagn pr. modtager
(1.000 kr.):
1. 20-årige MVJ, Vådområder ... - - - - - 2,0 - - - -
2. Forundersøgelser, Vådområ-
der ............................................... - - - - 0,5 0,5 - - - -
3. Anlæg, Vådområder ............... - - - - - 2,0 - - - -
Tilsagn pr. modtager i -
gennemsnit (1.000 kr.) .............. - - - - 0,5 1,7 - - - -
Indeks .......................................... - - - - 100,0 100,0 - - - -
Tilsagn pr. modtager i -
2014-pl (1.000 kr.) .................... - - - - 0,5 1,7 - - - -

D. Antal hektar:
1. 20-årige MVJ, Vådområder ... - - - - - 250 - - - -

E. Tilsagn pr. hektar (1.000 kr.): -
1. 20-årige MVJ, Vådområder ... - - - - - 40 - - - -
Indeks .......................................... - - - - - 100,0 - - - -
Tilsagn pr. hektar i -
2014-pl (1.000 kr.) .................... - - - - - 40 - - - -

F. Hektar omfattet af tilsagn -
(1.000 ha): -
1. 20-årige MVJ, Vådområder ... - - - - - 250 - - - -
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30. Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger
På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for pe-

rioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (MVJ).
De tilskudsberettigede foranstaltninger omfatter fra 2007 5-årige tilsagn om tilskud til pleje

af græs- og naturarealer. Ordningen er målrettet mod Natura 2000-arealer med det formål at op-
fylde EU-direktiver på området. Fra 2011 er indsatsen yderligere målrettet for at understøtte im-
plementeringen af Natura 2000-planerne.

Derudover kan der ydes tilskud til pleje af arealer udenfor Natura 2000-områder med særlig
prioritet til de beskyttede naturtyper under naturbeskyttelsesloven (§ 3). Udmøntningen heraf sker
dels på nærværende underkonto som 5-årige tilsagn, dels som artikel 68-foranstaltning i 2010-
2014 under § 24.23.04.10. Ekstensivt landbrug og permanente græsarealer.

På underkontoen kan der endvidere fra 2013 ydes tilsagn om 5-årige tilskud til opretholdelse
af ændret afvanding.

Tilsagnsrammen på 159,0 mio. kr. i 2014 er foreløbig videreført teknisk ud fra det nuværende
programgrundlag samt gældende EU-medfinansieringssatser.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises for-
holdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Centrale aktivitetsoplysninger:

Mio. kr. Tilsagnsgivning

I alt heraf national
andel

heraf EU-an-
del

2012 ...................................... 124,0 55,8 68,2
2013 ...................................... 262,8 99,5 163,3
2014 ...................................... 159,0 71,6 87,4
2015 ...................................... 159,0 71,6 87,4
2016 ...................................... 159,0 71,6 87,4
2017 ...................................... 159,0 71,6 87,4

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

A. Tilsagn (mio. kr.):
1.5-årige tilsagn .......................... 91,3 197,9 127,3 25,2 124,0 262,8 159,0 159,0 159,0 159,0
2.1-årige tilsagn .......................... - -  2,7 0,9  -  -  -  -  -  -
Tilsagn i alt (mio. kr.)................ 91,3 197,9 130,0 26,1 124,0 262,8 159,0 159,0 159,0 159,0

B. Antal tilsagnsmodtagere:
1.5-årige tilsagn .......................... 1.332 1.591 1.685 676 1.049 2.400 1.450 1.450 1.450 1.450
2.1-årige tilsagn .......................... - -  239 56  -  -  -  -  -  -
Antal tilsagnsmodtagere
(etaper i alt) 1.332 1.591 1.924 732 1.049 2.400 1.450 1.450 1.450 1.450

C. Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.):
1.5-årige tilsagn .......................... 69 124 76 37 118  110  110  110  110  110
2.1-årige tilsagn .......................... - -  11 16  -  -  -  -  -  -
Tilskud pr. modtager i 
Gennemsnit (1.000 kr.) ............. 69 124 68 36 118  110  110  110  110  110
Indeks .......................................... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Tilskud pr. modtager i 
2014-pl (1.000 kr.) .................... 69 124 68 36 118  110  110  110  110  110

D. Antal hektar (1.000 ha):
1.5-årige tilsagn .......................... 12,8 28,2 19,5 3,7 13,7 29,0 17,5 17,5 17,5 17,5
2.1-årige tilsagn .......................... - -  2,1 0,7 -  -  -  -  -  -
Antal hektar i alt (1.000 ha) ...... 12,8 28,2 21,6 4,4 13,7 29,0 17,5 17,5 17,5 17,5

E. Tilsagn pr. hektar (1.000 kr.):
1.5-årige tilsagn .......................... 7,1 7,0 6,5 6,8 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1
2.1-årige tilsagn ..........................  -  - 1,3 1,3  -  - - - - -
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Bemærkninger: Regnskabstallene for 2008-2012 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm.
Regnskabstallene for 2008-2012 er desuden ekskl. ejerskiftesager.
Antal tilsagnsmodtagere er inkl. nye tilsagnsmodtagere samt eksisterende tilsagnsmodtagere, der har fået nyt tilsagn i
forbindelse med udløb af den eksisterende aftale.
I aktivitetsoplysningerne for 2013 indgår ikke forbrug af videreførte beløb.

31. Naturforvaltning
På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for pe-

rioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til lodsejere, kommuner og andre interessenter til ik-
ke-produktionsfremmende investeringer i forbindelse med gennemførelse af Natura 2000-projek-
ter. Tilskud kan ydes til projekter om rydning af tilgroede arealer, forberedelse til afgræsning og
hydrologianlæg, herunder forundersøgelsesprojekter.

Tilsagnsrammen på 51,0 mio. kr. i 2014 er foreløbig videreført teknisk ud fra det nuværende
programgrundlag samt gældende EU-medfinansieringssatser. Den statslige andel af tilskuddet i
2014 på 12,7 mio. kr. er budgetteret under § 23.72.01.15. Naturforvaltning, landdistriktspro-
grammet. Dette beløb overføres til nærværende underkonto ved anvendelse af standardkontiene
33 og 43, svarende til forskellen mellem de samlede forventede tilsagn i 2014 på 51,0 mio. kr.
og den forventede EU-medfinansiering på 38,3 mio. kr.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises for-
holdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Centrale aktivitetsoplysninger:

Tilsagn pr. hektar i 
Gennemsnit (1.000 kr.) ............. 7,1 7,0 6,0 5,9 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1
Indeks .......................................... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Tilskud pr. hektar i 
2014-pl (1.000 kr.) .................... 7,1 7,0 6,0 5,9 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1

F. Hektar omfattet af tilsagn (1.000
ha):
a.20-årige tilsagn ........................ 18,5 18,3 18,3 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,0

. b.10-årige tilsagn ........................ 8,4 8,4 8,3 8,1 8,1  -  -  -  -  -
c.5-årige tilsagn ......................... 65,6 56,9 59,6 61,7 62,3 71,4 73,3 72,5 85,4 89,2
d.1-årige tilsagn .......................... - - 2,1 0,7 -  -  -  -  -  -
Antal hektar i alt (1.000 ha) ...... 92,5 83,6 88,3 88,6 88,5 89,5 91,4 90,6 103,5 107,2

Mio. kr. Tilsagnsgivning

I alt heraf national
andel

heraf EU-an-
del

2012 ...................................... 20,6 5,2 15,4
2013 ...................................... 57,0 14,2 42,8
2014 ...................................... 51,0 12,7 38,3
2015 ...................................... 51,0 12,7 38,3
2016 ...................................... 51,0 12,7 38,3
2017 ...................................... 51,0 12,7 38,3

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

A. Tilsagn (mio. kr.):
1. Rydning af tilgroede arealer - - - 1,2 2,3 11,0 9,0 9,0 9,0 9,0
2. Forberedelse til afgræsning - - - 4,9 13,4 30,0 28,0 28,0 28,0 28,0
3. Hydrologi anlæg og forun-
dersøgelsesprojekter - - - - 4,9 16,0 14,0 14,0 14,0 14,0
Tilsagn i alt (mio. kr.) - - - 6,1 20,6 57,0 51,0 51,0 51,0 51,0

B. Antal tilsagnsmodtagere
 (etaper):
1. Rydning af tilgroede arealer - - - 20 30 145 120 120 120 120
2. Forberedelse til afgræsning - - - 38 120 265 250 250 250 250
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Bemærkninger: Arealer kan være sammenfaldende under de enkelte aktivitetsområder.
Regnskabstallene for 2012 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm.
I aktivitetsoplysningerne er ikke indregnet forbrug af videreførte beløb under § 23.72.01.15. Naturforvaltning, landdi-
striktsprogrammet på 15,5 mio. kr. primo 2013, svarende til brutto 62,0 mio. kr. Beløbet vil kunne anvendes i 2013 eller
følgende år til øget tilsagnsgivning ud over årets bevilling. 

32. Ophør med vandløbsvedligehold
På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for pe-

rioden 2007-2013 ydes tilsagn til forundersøgelser og tilsagn om tilskud til lodsejere som følge
af nedsat dyrkningsværdi på arealer, som periodevis oversvømmes som følge af ændret vand-
løbsvedligeholdelse for at bidrage til opfyldelse af Vandrammedirektivet.

Indsatsen er forudsat igangsat i 2013, hvor der forventes påbegyndt forundersøgelser. Der
er dog ikke indsat aktivitetsoplysninger, da de endelige aktiviteter endnu ikke er fastlagt.

Tilsagnsrammen på 40,2 mio. kr. i 2014 er foreløbig videreført teknisk ud fra det nuværende
programgrundlag samt gældende EU-medfinansieringssatser. Den statslige andel af tilsagnet på
underkontoen i 2014 på 18,1 mio. kr., er budgetteret under § 23.72.07.30. Ophør med vandløbs-
vedligehold. Dette beløb overføres til nærværende underkonto ved anvendelse af standardkontiene
33 og 43, svarende til forskellen mellem de samlede forventede tilsagn i 2014 på 40,2 mio. kr.
og den forventede EU-medfinansiering på 22,1 mio. kr.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises for-
holdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

I oversigten er ikke indregnet forbrug af videreførte beløb under § 23.72.07.30. Ophør med vandløbsvedligehold på
3,6 mio. kr. primo 2013, svarende til brutto 8,0 mio. kr. Beløbet vil kunne anvendes i 2013 eller følgende år til øget
tilsagnsgivning ud over årets bevilling.

3. Hydrologi anlæg og forun-
dersøgelsesprojekter - - - - 18 100 90 90 90 90
Antal tilsagnsmodtagere
(etaper i alt) - - - 58 168 510 460 460 460 460

C. Tilsagn pr. modtager
 (1.000 kr.):
1. Rydning af tilgroede arealer - - - 60 77 76 75 75 75 75
2. Forberedelse til afgræsning - - - 129 112 113 112 112 112 112
3. Hydrologi anlæg og forun-
dersøgelsesprojekter - - -  - 272 160 156 156 156 156
Tilsagn pr. modtager i
gennemsnit (1.000 kr.) - - - 105 123 112 111 111 111 111
Indeks - - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Tilsagn pr. modtager i
2014-pl (1.000 kr.) - - - 105 123 112 111 111 111 111

Mio. kr. Tilsagnsgivning

I alt heraf national
andel

heraf EU-an-
del

2012 ...................................... - - -
2013 ...................................... 9,9 4,5 5,4
2014 ...................................... 40,2 18,1 22,1
2015 ...................................... 56,3 25,3 31,0
2016 ...................................... 56,3 25,3 31,0
2017 ...................................... 56,3 25,3 31,0
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33. Naturforvaltning, lodsejererstatninger
På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for pe-

rioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til private lodsejere som kompensation i forbindelse
med gennemførelse af naturprojekter i Natura 2000-områderne. De nærmere indsatser fastlægges
i forbindelse med de kommunale handleplaner.

Tilsagnsrammen på 43,2 mio. kr. i 2014 er foreløbig videreført teknisk ud fra det nuværende
programgrundlag samt gældende EU-medfinansieringssatser. Den statslige andel af tilskuddet på
10,8 mio. kr. i 2014, der er budgetteret under Miljøministeriets konto § 23.72.09.10. Lodsejerer-
statninger, overføres til nærværende underkonto ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43,
svarende til forskellen mellem de samlede forventede tilsagn i 2014 på 43,2 mio. kr. og den
forventede EU-medfinansiering på 32,4 mio. kr.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises for-
holdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Centrale aktivitetsoplysninger:

I aktivitetsoplysningerne er ikke indregnet forbrug af videreførte beløb under § 23.72.09.10. Lodsejererstatninger på 15,0
mio. kr. primo 2013, svarende til brutto 60,0 mio. kr. Beløbet vil kunne anvendes i 2013 eller følgende år til øget til-
sagnsgivning ud over årets bevilling.

34. Vådområder, kommunal model
På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for pe-

rioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til etablering af kommunale vådområdeprojekter med
henblik på specifikke reduktioner af udvaskningen af kvælstof på baggrund af de statslige vand-
planer. Indsatsen for etablering af vådområdeprojekter sker inden for rammerne af Aftale mellem
Kommunernes Landsforening og Miljøministeriet af 27. november 2009 for perioden 2010-2015.
Det omfatter bl.a. etablering af vandoplandsstyregrupper, der har ansvaret for projektgennemfø-
relsen i de respektive vandoplande. NaturErhvervstyrelsen træffer afgørelse om tilsagn efter ind-
stilling fra Naturstyrelsen, og der henvises i øvrigt til anmærkningerne til Miljøministeriets konto
§ 23.72.08.10. Vådområder.

Mio. kr. Tilsagnsgivning

I alt heraf national
andel

heraf EU-an-
del

2012 ...................................... - - -
2013 ...................................... 43,2 10,8 32,4
2014 ...................................... 43,2 10,8 32,4
2015 ...................................... 43,2 10,8 32,4
2016 ...................................... 43,2 10,8 32,4
2017 ...................................... 43,2 10,8 32,4

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

A. Tilsagn i alt (mio. kr.) - - - - - 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2
Antal tilsagnsmodtagere - - - - - 75 75 75 75 75
Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.) - - - - - 576 576 576 576 576
Indeks .......................................... - - - - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Tilskud pr. modtager i 
2014-pl (1.000 kr.) ..................... - - - - - 576 576 576 576 576

B. Antal hektar (1.000 ha) - - - - - 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Tilsagn pr. hektar (1.000 kr.)..... - - - - - 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0
Indeks .......................................... - - - - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Tilskud pr. hektar i 
2014-pl (1.000 kr.) .................... - - - - - 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0

C. Hektar omfattet af tilsagn
(1.000 ha) .................................. - - - - - 1,8 3,6 5,4 7,2 9,0
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På nærværende underkonto kan der ydes tilsagn om tilskud til tekniske og ejendomsmæssige
forundersøgelser, til anlæg af vådområder og til 20 årige MVJ-tilskud til fastholdelse af vådom-
råder. Den resterende vådområdeindsats er budgetteret på § 24.21.05.36. Vådområdeindsats,
projektjord kommunal model og § 24.21.01.17. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model
for så vidt angår NaturErhvervstyrelsens udgifter til køb og videresalg af projektjord til etablering
af vådområder.

Tilsagnsrammen på 18,7 mio. kr. i 2014 er foreløbig videreført teknisk ud fra det nuværende
programgrundlag samt gældende EU-medfinansieringssatser. Den statslige andel af tilskuddet på
4,7 mio. kr. i 2014 er budgetteret under § 23.72.08.10. Vådområder. Dette beløb overføres til
nærværende underkonto ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43, svarende til forskellen
mellem de samlede forventede udgifter i 2014 på 18,7 mio. kr. og den forventede EU-medfi-
nansiering på 14,0 mio. kr.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises for-
holdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Centrale aktivitetsoplysninger:

Mio. kr. Tilsagnsgivning

I alt heraf national
andel

heraf EU-an-
del

2012 ...................................... 62,9 15,7 47,2
2013 ...................................... 18,8 4,7 14,1
2014 ...................................... 18,7 4,7 14,0
2015 ...................................... 18,7 4,7 14,0
2016 ...................................... 18,7 4,7 14,0
2017 ...................................... 18,7 4,7 14,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

A. Tilsagn (mio. kr.):
1.20-årige MVJ, Vådområder .... - - - 21,4 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
2.Forundersøgelser, Vådområder - - 23,8 8,0 5,8 3,0 2,9 2,9 2,9 2,9
3.Anlæg, Vådområder ................ - - 0,0 32,8 55,0 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8
Tilsagn i alt (mio. kr.)................ - - 23,8 62,2 62,8 18,8 18,7 18,7 18,7 18,7

B. Antal tilsagnsmodtager
(etaper):
1.20-årige MVJ, Vådområder .... - - - 14 1 1 1 1 1 1
2.Forundersøgelser, Vådområder - - 82 18 6 6 6 6 6 6
3.Anlæg, Vådområder ................ - - - 19 9 9 9 9 9 9
Antal tilsagnsmodtagere .............
(etaper i alt) ................................ - -  82 61 16 16 16 16 16 16

C. Tilsagn pr. modtager
(mio.  kr.):
1.20-årige MVJ, Vådområder .... - - - 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
2.Forundersøgelser, Vådområder - - 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
3. Anlæg, Vådområder ............... - - - 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
Tilsagn pr. modtager i 
gennemsnit (1.000 kr.) .............. - - 0,3 1,0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Indeks .......................................... - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Tilsagn pr. modtager i 
2014-pl (1.000 kr.) .................... - - 0,3 1,0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

D. Antal hektar:
1.20-årige MVJ, Vådområder .... - - - 424 20 20 20 20 20 20

E. Tilsagn pr. hektar (1.000 kr.):
1.20-årige MVJ, Vådområder .... - - - 50 50 50 50 50 50 50
Indeks .......................................... - - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Tilsagn pr. hektar i 
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Bemærkninger: I aktivitetsoplysningerne er ikke indregnet forbrug af videreførte beløb under § 23.72.08.10. Vådområder,
som vil kunne anvendes i 2013 eller følgende år til øget tilsagnsgivning ud over årets bevilling. 

37. Miljø- og naturprojekter
På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for pe-

rioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til miljø- og naturprojekter inden for følgende områder:

- planlægning,
- etablering af græsningsselskaber,
- etablering af adgangsforhold til projektområder,
- jordfordeling,
- dyrevelfærdstiltag som led i projekter vedrørende naturpleje,
- engangstilskud i forbindelse med tiltag til beskyttelse af natur og miljø samt landskabsele-

menter, særlige miljøvenlige driftsformer i skovbruget.
- landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Tilsagnsrammen på 35,4 mio. kr. i 2014 og på 28,1 mio. kr. i de efterfølgende år er foreløbig
videreført teknisk ud fra det nuværende programgrundlag samt gældende EU-medfinansierings-
satser. I tilsagnsrammen for 2014 indgår 7,3 mio. kr., der årligt i perioden 2013-2014 er afsat til
naturforbedring i det åbne land, herunder demonstrationsprojekter vedrørende udtagning af lav-
bundsjorde og yderligere satsning på naturplaner.

Herudover forventes meddelt tilsagn om EU-medfinansiering af projekter, hvor den nationale
offentlige medfinansiering tilvejebringes af andre offentlige midler, herunder kommuner mv.
Dette forhold er ikke indbudgetteret i bevillingerne på underkontoen.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises for-
holdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Bemærkninger: Den høje EU-andel i 2012 skyldes, at en del af den nationale medfinansiering er tilvejebragt 
via andre offentlige midler, som først indgår på regnskabet. 

Centrale aktivitetsoplysninger:

2014-pl (1.000 kr.) .................... - - - 50 50 50 50 50 50 50

F. Hektar omfattet af tilsagn
(1.000 ha):
1.20-årige MVJ, Vådområder .... - - - 424 444 464 484 504 524 544

Mio. kr. Tilsagnsgivning

I alt heraf national
andel

heraf EU-an-
del

2012 ...................................... 51,5 17,6 33,9
2013 ...................................... 37,8 17,3 20,5
2014 ...................................... 35,4 16,2 19,2
2015 ...................................... 28,1 12,9 15,2
2016 ...................................... 28,1 12,9 15,2
2017 ...................................... 28,1 12,9 15,2

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

A. Tilsagn (mio. kr.)
 1. Individuel læplantning ........................ 2,6 3,5 3,6 2,7 2,8 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6
 2. Kollektiv læplantning .......................... 12,8 11,8 11,8 12,4 13,2 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5
 3. Øvrige miljø- og naturprojekter .......... 17,5 12,9 7,8 19,0 35,5 22,7 20,3 13,0 13,0 13,0
 Tilsagn i alt (mio. kr.) ............................. 32,9 28,2 23,2 34,1 51,5 37,8 35,4 28,1 28,1 28,1

B. Antal tilsagnsmodtagere
 1. Individuel læplantning ........................ 74 81 94 73 45 60 60 60 60 60
 2. Kollektiv læplantning .......................... 455 493 375 392 330 310 310 310 310 310
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Bemærkninger: Fra 2013 er bevillingerne på underkonto 50. Lægivende og biotopforbedrende beplantninger overført og
sammenlagt med bevillingerne på nærværende underkonto 37, hvorefter underkonto 50 er nedlagt. R-tal er tilsvarende
flyttet.
Regnskabstallene for 2008-2012 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm.
I aktivitetsoplysningerne for 2013-2014 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.

38. Obligatoriske randzoner, vandrammedirektiv (tekstanm. 159)
På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet 2007-

2013 ydes tilskud til kompensation for lovkrav vedrørende etablering af ca. 50.000 ha permanente
sprøjte- og gødningsfrie randzoner på indtil 10 meter langs åbne vandløb og søer. Støtten ydes
efter ansøgning som en årlig støtte pr. ha for henholdsvis vedvarende græsarealer og omdrifts-
arealer. Randzonerne etableres i henhold til lov nr. 591 af 14. juni 2011 om randzoner. I 2013
gennemføres ordningen som en national støtteordning under de minimis-reglerne som følge af
forsinket vedtagelse af de statslige vandplaner, jf. bevillingsansøgning. Tilskuddet dækker dels
perioden 1. september 2012 til 31. december 2012 og dels perioden 1. januar 2013 til 31. de-
cember 2013. Det vil sige i alt 16 måneder med en samlet udgift på op til 78,0 mio. kr. Tilskuddet
vil blive udbetalt fra december 2013 og afsluttet i foråret 2014.

Med hensyn til det budgetterede tilskud for 2014 og de følgende år er afsat 95,6 mio. kr. årligt
til EU-ordningen. Dette beløb er foreløbig videreført teknisk ud fra det nuværende program-
grundlag samt gældende EU-medfinansieringssats.

Der er for begge ordninger budgetteret med 2.100 kr. pr. ha for tidligere omdriftsarealer mv.
og 1.200 kr. for tidligere permanente græsarealer.

Ordningen er i 2014 forventet medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående
oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

 3. Øvrige miljø- og naturprojekter .......... 68 60 97 234 275 185 165 105 105 105
 Antal tilsagnsmodtagere i alt................... 597 634 566 699 650 555 535 475 475 475

C. Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.)
 1. Individuel læplantning ........................ 35 43 38 37 62 43 43 43 43 43
 2. Kollektiv læplantning .......................... 28 24 31 32 40 40 40 40 40 40
 3. Øvrige miljø- og naturprojekter .......... 257 215 80 81 129 123 123 124 124 124
 Tilsagn pr. modtager
 i gennemsnit (1.000 kr.) .......................... 55 44 41 49 79 68 66 59 59 59
 Indeks ....................................................... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 Tilsagn pr. modtager i 
 2014-pl (1.000 kr.)................................... 55 44 41 49 79 68 66 59 59 59

D. Antal planter (1.000 planter og km)
 1. Individuel læplantning ........................ 289 313 253 187 194 180 180 180 180 180
 2. Kollektiv læplantning .......................... 941 978 758 795 796 750 750 750 750 750
 Antal planter i alt (1.000) ...................... 1.230 1.291 1.011 982 990 930 930 930 930 930
 Hegn, km.................................................. 274 274 169 160 160 160 160 160 160 160

E. Tilsagn pr. plante (kr.)
 1. Individuel læplantning ........................ 9,0 11,2 14,2 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4
 2. Kollektiv læplantning .......................... 13,6 12,1 15,6 15,6 16,6 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7
 Tilsagn pr. plante
 i gennemsnit (kr.)..................................... 12,5 11,9 15,2 15,4 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2
 Indeks ....................................................... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 Tilsagn pr. plante i 
 2014-pl (kr.) ............................................. 12,5 11,9 15,2 15,4 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2
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Centrale aktivitetsoplysninger:

Bemærkninger: I aktivitetsoplysningerne for 2014 indgår tillige forbrug af videreførte beløb fra 2013 og tidligere år.

39. Ådale
På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for pe-

rioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til etablering af fosforvådområdeprojekter (ådale) med
henblik på specifikke reduktioner af udvaskningen af især fosfor på baggrund af de statslige
vandplaner, jf. regeringens indsats for at fremme grøn omstilling. Indsatsen for etablering af
fosforvådområdeprojekter sker inden for rammerne af Aftale mellem Kommunernes Landsfor-
ening og Miljøministeriet af 27. november 2009 i perioden 2010-2015. NaturErhvervstyrelsen
træffer afgørelse om tilsagn efter indstilling Naturstyrelsen. Der henvises i øvrigt til anmærknin-
gerne til Miljøministeriets konto § 23.72.08.20 Ådale. Indsatsen blev igangsat i 2012 med for-
projekter og forundersøgelser. Herefter vil der de følgende år blive meddelt tilsagn om tilskud til
anlæg og 20-årige MVJ-tilskud til fastholdelse af fosforvådområdet.

Tilsagnsrammen på 13,4 mio. kr. i 2014 er foreløbig videreført teknisk ud fra det nuværende
programgrundlag samt gældende EU-medfinansieringssatser. Den statslige andel af tilskuddet på
3,4 mio. kr. er budgetteret under § 23.72.08.20. Ådale. Dette beløb overføres til underkonto 39.
Ådale ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43, svarende til forskellen mellem de samlede
forventede udgifter i 2014 på 13,5 mio. kr. og den forventede EU-medfinansiering på 10,1 mio.
kr.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises for-
holdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr. Tilsagnsgivning

I alt heraf national
andel

heraf EU-an-
del

2012 ...................................... - - -
2013 ...................................... 3,9 3,9 0
2014 ...................................... 169,7 98,0 71,7
2015 ...................................... 95,6 23,9 71,7
2016 ...................................... 95,6 23,9 71,7
2017 ...................................... 95,6 23,9 71,7

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

A.Tilskud til randzoner (mio. kr.)
 1. LDP-ordning ......................... - - - - - - 95,6 95,6 95,6 95,6
 2. National ordning ................... - - - - - 3,9 74,1 - - -
 Tilskud i alt (mio. kr.) .............. - - - - - 3,9 169,7 95,6 95,6 95,6

B. Antal tilskudsberettigede
 arealer (1.000 ha)
 1. LDP-ordning ......................... - - - - - - 50 50 50 50
 2. National ordning ................... - - - - - 2 31 - - -
Antal tilskudsberettigede 
arealer i alt.................................. - - - - - 2 81 50 50 50

C. Tilskud til randzoner pr. tilskuds- 
berettiget areal (1.000 kr.)

 1. LDP-ordning ......................... - - - - - - 1,9 1,9 1,9 1,9
 2. National ordning ................... - - - - - 2,0 2,4 - - -
 Tilskud pr. tilskudsberettiget
areal i gennemsnit (1.000 kr.).... - - - - - 2,0 2,1 1,9 1,9 1,9
Indeks .......................................... - - - - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Tilskud pr. tilskudsberettiget areal
i 2014-pl (1.000 kr.)................... - - - - - 2,0 2,1 1,9 1,9 1,9
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Centrale aktivitetsoplysninger:

Bemærkninger: Regnskabstallene for 2012 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm.
I aktivitetsoplysningerne er ikke indregnet forbrug af videreførte beløb under § 23.72.08.20. Ådale på 8,4 mio. kr. primo
2013, svarende til brutto 33,6 mio. kr. Beløbet vil kunne anvendes i 2013 eller følgende år til øget tilsagnsgivning ud over
årets bevilling. 

Mio. kr. Tilsagnsgivning

I alt heraf national
andel

heraf EU-an-
del

2012 ...................................... 6,2 1,6 4,6
2013 ...................................... 13,4 3,4 10,0
2014 ...................................... 13,5 3,4 10,1
2015 ...................................... 13,5 3,4 10,1
2016 ...................................... 13,5 3,4 10,1
2017 ...................................... 13,5 3,4 10,1

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

A. Tilsagn (mio. kr.):
1. 20-årige MVJ, Vådområder ... - - - -  - 3,5 7,0 7,0 7,0 7,0
2. Forundersøgelser, Vådområ-
der ............................................... - - - - 6,2 3,4  -  -  -  -
3. Anlæg, Vådområder ............... - - - -  - 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
Tilsagn i alt (mio. kr.)................ - - - - 6,2 13,4 13,5 13,5 13,5 13,5

B. Antal tilsagnsmodtager
(etaper):
1. 20-årige MVJ, Vådområder ...

- - - -
 -

5 10 10 10 10
2. Forundersøgelser, Vådområ-
der ............................................... - - - - 20 10 -

 -  -
 -

3. Anlæg, Vådområder ............... - - - -
 -

13 13 13 13 13
Antal tilsagnsmodtagere
(etaper i alt) ................................ - - - - 20 28 23 23 23 23

C. Tilsagn pr. modtager
(1.000 kr.):
1. 20-årige MVJ, Vådområder ...

- - - -
 -

0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
2. Forundersøgelser, Vådområ-
der ............................................... - - - - 0,3 0,3

 -  -  -
 -

3. Anlæg, Vådområder ...............
- - - -

 -
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Tilsagn pr. modtager i 
gennemsnit (1.000 kr.) .............. - - - - 0,3 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6
Indeks .......................................... - - - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Tilsagn pr. modtager i 
2014-pl (1.000 kr.) .................... - - - - 0,3 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6

D. Antal hektar:
1. 20-årige MVJ, Vådområder ... - - - - - 140 280 280 280 280

E. Tilsagn pr. hektar (1.000 kr.):
1. 20-årige MVJ, Vådområder ... - - - - - 25 25 25 25 25
Indeks .......................................... - - - - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Tilsagn pr. hektar i 
2014-pl (1.000 kr.) .................... - - - - - 25 25 25 25 25

F. Hektar omfattet af tilsagn
(1.000 ha):
1. 20-årige MVJ, Vådområder ... - - - - - 140 420 700 980 1.260



62 § 24.23.03.40.

40. Plantegenetiske ressourcer
På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for pe-

rioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til projekter, der har til formål at bevare ældre danske
bevaringsværdige plantegenetiske ressourcer.

Tilsagnsrammen på 4,0 mio. kr. i 2014 er foreløbig videreført teknisk ud fra det nuværende
programgrundlag samt gældende EU-medfinansieringssatser.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises for-
holdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Centrale aktivitetsoplysninger:

Bemærkninger: Regnskabstallene for 2008-2012 omfatter årets tilsagnsgivning til plantegenetiske ressourcer uden fradrag
for annullerede tilsagn mm.

45. Økologitilskud, herunder miljøbetinget tilskud
På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for pe-

rioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til fremme af økologisk jordbrugsproduktion og mil-
jøvenligt jordbrug, henholdsvis via et omlægningstilskud til økologisk jordbrugsdrift og et mil-
jøbetinget tilskud. Formålet med ordningerne er at fremme økologisk og miljøvenlig jordbrugs-
produktion og derved bl.a. bidrage til at sikre en reduktion i pesticidanvendelsen og bidrage til
den generelle reduktion i kvælstofudledningen.

Omlægningstilskud ydes med et højt tilskud i de første to år, hvor et areal er under omlæg-
ning til økologisk produktion, og med et mindre tilskud i de følgende tre år. Samme areal kan
kun opnå tilsagn om tilskud én gang. Bevillingen understøtter regeringens målsætning om en
fordobling af det økologiske areal.

Tilsagnsrammen på 48,4 mio. kr. i 2014 er foreløbig videreført teknisk ud fra det nuværende
programgrundlag samt gældende EU-medfinansieringssatser.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises for-
holdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr. Tilsagnsgivning

I alt heraf national
andel

heraf EU-an-
del

2012 ...................................... 3,9 1,8 2,1
2013 ...................................... 4,0 1,8 2,2
2014 ...................................... 4,0 1,8 2,2
2015 ...................................... 4,0 1,8 2,2
2016 ...................................... 4,0 1,8 2,2
2017 ...................................... 4,0 1,8 2,2

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tilsagn i alt (mio. kr.)............................... 3,9 3,9 - 8,0 3,9 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Antal tilsagnsmodtagere ............................ 8 7 - 22 9 10 10 10 10 10
Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.) .............. 488 557 - 364 433 400 400 400 400 400
Indeks ......................................................... 100,0 100,0 - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Tilsagn pr. modtager i
2014-pl (1.000 kr.) .................................... 488 557 - 364 433 400 400 400 400 400
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Centrale aktivitetsoplysninger:

Bemærkninger: Regnskabstallene for 2008-2012 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm.
samt ekskl. ejerskiftesager.
Antal hektar i alt under pkt. D og F er til og med 2009 ekskl. de hektar, der får tilsagn om omlægningstilskud, da der
forekommer en del hektar, der får en kombination af både omlægningstilskud og miljøbetinget tilskud. Fra 2010 og frem
er pkt. F antal hektar, der får tilsagn om miljøbetinget tilskud tillagt nye antal hektar med omlægningstilskud. 
For aktivitetsoplysningerne vedrørende årene 2008-2012 gælder endvidere følgende:
Antal tilsagnsmodtagere er inkl. nye tilsagnsmodtagere samt eksisterende tilsagnsmodtagere, der har ansøgt om forlæn-
gelse eller ændring af deres eksisterende aftaler.
I aktivitetsoplysningerne for 2013-2015 indgår tillige budgetteret forbrug af videreførte beløb.

Mio. kr. Tilsagnsgivning

I alt heraf national
andel

heraf EU-an-
del

2012 ...................................... 18,5 4,6 13,9
2013 ...................................... 28,4 7,1 21,3
2014 ...................................... 48,4 12,1 36,3
2015 ...................................... 48,4 12,1 36,3
2016 ...................................... 48,4 12,1 36,3
2017 ...................................... 48,4 12,1 36,3

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

A.Tilsagn i alt (mio. kr.)
 1. Omlægningstilskud ............... 29,7 33,5 19,5 23,0 18,3 28,4 48,4 48,4 48,4 48,4
 2. Miljøbetinget tilskud............. 175,9 196,3 2,7 0,4 0,2 - - - - -
 Tilsagn i alt (mio. kr.) .............. 205,6 229,8 22,2 23,4 18,5 28,4 48,4 48,4 48,4 48,4

B. Antal tilsagnsmodtagere
 1.Omlægningstilskud................. 439 250 375 468 402 625 1.070 1.070 1.070 1.070
 2. Miljøbetinget tilskud............. 1.732 1.348 60 23 23 - - - - -
 Antal tilsagnsmodtagere i alt .... 2.171 1.598 435 491 425 625 1.070 1.070 1.070 1.070

C. Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.)
 1.Omlægningstilskud................. 68 134 52 49 46 45 45 45 45 45
 2. Miljøbetinget tilskud............. 102 146 45 17 9 - - - - -
 Tilsagn pr. modtager
i gennemsnit (1.000 kr.)............. 95 144 51 48 44 45 45 45 45 45
Indeks .......................................... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 Tilsagn pr. modtager i
 2014-pl (1.000 kr.) .................... 95 144 51 48 44 45 45 45 45 45

D. Antal hektar (1.000 ha)
 1.Omlægningstilskud................. 11,5 13,9 8,1 9,6 7,5 12,0 20,0 20,0 20,0 20,0
 2. Miljøbetinget tilskud............. 46,9 52,0 0,7 0,1 0,1 - - - - -
 Antal hektar (1.000 ha) i alt ..... 46,9 52,0 8,8 9,7 7,6 12,0 20,0 20,0 20,0 20,0

E. Tilsagn pr. hektar (1.000 ha)
 1.Omlægningstilskud................. 2,6 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
 2. Miljøbetinget tilskud............. 3,8 3,8 3,8 3,8 1,8 - - - - -
Tilsagn pr. hektar
i gennemsnit (1.000 kr.)............. 4,4 4,4 2,5 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
Indeks .......................................... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 Tilsagn pr. hektar i
 2014-pl (1.000 kr.) .................... 4,4 4,4 2,5 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

F. Hektar omfattet af tilsagn (1.000 ha)
 0. Økologisk arealtilskud ......... 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 1.Omlægningstilskud................. 36,8 44,3 47,9 53,2 41,1 43,9 54,8 67,1 79,5 92,0
 2. Miljøbetinget tilskud............. 179,1 184,8 150,0 112,2 58,7 26,3 0,2 0,1 - -
 Arealer under ordningerne
 i alt (1.000 ha) .......................... 179,2 184,8 158,1 128,9 84,1 63,5 54,9 67,1 79,5 92,0
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46. Reserve til ekstensivt landbrug mv.
På underkontoen er indsat reserve til videreførsel af miljøbetinget tilskud/ekstensivt landbrug

som tilsagnsordning under landdistriktsprogrammet, når artikel 68-programmet ophører. Det har
hidtil været forventet, at artikel 68-programmet ophører ved udgangen af 2013, men da det nye
landdistriktsprogram først vil blive godkendt af Kommissionen i løbet af 2014, forventes det
hidtidige Artikel 68-program på denne baggrund midlertidigt forlænget med et år, så det også er
gældende i 2014, jf. nærmere anmærkningsteksten til § 24.23.04 Miljøstøtte (artikel 68).

49. Arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne
På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for pe-

rioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til projekter, der gennemføres i regi af lokale aktions-
grupper (LAG) via leader-metoden. Projekterne vedrører dels etablering af lokale arbejdspladser
i landdistrikterne dels projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår i landdistrikterne.

Tilsagn om tilskud til projekter vedrørende lokale arbejdspladser i landdistrikterne kan ydes
inden for følgende områder:

- Diversificering af bedrifter til ikke-landbrugsaktiviteter,
- nyetablering og udvikling af mikrovirksomheder,
- turisme,
- basale servicefaciliteter,
- kompetenceudviklings- og informationskampagner med henblik på lokal udviklingsstrategi,
- fødevarevirksomheder.

Tilsagn om tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår i landdistrikterne
kan ydes inden for følgende områder:

- Diversificering af bedrifter til ikke-landbrugsaktiviteter,
- nyetablering og udvikling af mikrovirksomheder,
- turisme,
- fornyelse og udvikling i landsbyer,
- basale servicefaciliteter,
- natur- og kulturarv,
- kompetenceudviklings- og informationskampagner med henblik på lokal udviklingsstrategi.

Desuden kan der ydes tilskud til udarbejdelse af en lokal udviklingsstrategi, foranstaltninger
vedrørende lokale aktionsgrupper, gennemførelse af lokale strategier, drift af lokale aktionsgrup-
per og ansættelse af koordinator og samarbejde mellem aktionsgrupper.

Fra 2012 indgår under tilsagnsbevillingen på underkontoen midler fra Landlegatet, som her-
efter uddeles som en del af den almindelige tilsagnsgivning.

Herudover forventes meddelt tilsagn om EU-medfinansiering af projekter, hvor den nationale
offentlige medfinansiering tilvejebringes af andre offentlige midler. Dette forhold er ikke ind-
budgetteret i bevillingerne på underkontoen.

Tilsagnsrammen på 96,7 mio. kr. i 2014 er foreløbig videreført teknisk ud fra det nuværende
programgrundlag samt gældende EU-medfinansieringssatser. Den statslige andel af tilskuddet på
43,5 mio. kr. i 2014, der er budgetteret under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter konto
§ 14.71.01.10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under landdistriktsprogrammet, overføres til
nærværende underkonto ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43 svarende til forskellen
mellem tilsagnsgivningen i 2014 på 96,7 mio. kr. og EU-medfinansieringen på 53,2 mio. kr.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises
forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.
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Bemærkninger: Den høje EU-andel i 2012 skyldes, at en del af den nationale medfinansiering er tilvejebragt 
via andre offentlige midler, der først indgår på regnskabet.

Centrale aktivitetsoplysninger:

Bemærkninger: Regnskabstallet for 2008-2012 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm.
I aktivitetsoplysningerne for 2013-2014 indgår tillige budgetteret forbrug af videreførte beløb under § 14.71.01.10 . Støtte
til udvikling af landdistrikterne under landdistriktsprogrammet med hhv. 10,0 mio. kr. i 2013 og 1,3 mio. kr. i 2014.
Herudover er der ikke i aktivitetsoplysningerne indregnet forbrug af videreførte beløb under § 14.71.01.10. Støtte til ud-
vikling af landdistrikterne under landdistriktsprogrammet. Den samlede videreførselssaldo primo 2013 under §
14.71.01.10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under landdistriktsprogrammet på 55,4 mio. kr. med fradrag af det
indbudgetterede beløb på 11,3 mio. kr., dvs. 44,1 mio. kr. , svarende til brutto 98,0 mio. kr., vil kunne anvendes i 2013
eller følgende år til øget tilsagnsgivning ud over årets bevilling.

70. EU-medfinansiering mv.
På underkontoen er indsat en negativ budgetregulering vedrørende mindreindtægter som

skyldes den konkrete udmøntning af landdistriktsprogrammets ordninger, herunder ordninger med
EU-medfinansiering på 50 pct. stigende til 75 pct.

80. Reserver til EU-medfinansierede ordninger
På underkontoen er afsat en reserve til anvendelse i forbindelse med Fødevareministeriets

finansiering i tilfælde af, at der ikke opnås EU-medfinansiering. Reserven dækker samtlige Fø-
devareministeriets EU-medfinansierede ordninger.

24.23.04. Miljøstøtte (artikel 68) (Reservationsbev.)
Hovedkontoen omfatter EU-medfinansierede støtteordninger til landbrugere og landbrugsak-

tiviteter i henhold til artikel 68 i Rådsforordning RFO 73/2009 af 19. januar 2009 om fælles regler
for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte til jordbrugere.

På kontoen kan der i henhold til landbrugsstøtteloven og artikel 68 i Rådsforordning RFO
73/2009 ydes særlige tilskud, der er vigtige for beskyttelse af miljøet mv. Artikel 68-programmet
bidrager til regeringens indsats for at fremme grøn omstilling.

Det har hidtil været forventet, at artikel 68-programmet ophører ved udgangen af 2013,
hvorefter ordningen med ekstensivt landbrug skulle tilbageføres som tilsagnsordning under det
kommende landdistriktsprogram for perioden 2014-2020. Imidlertid forventes det, at det nye
landdistriktsprogram først vil blive godkendt af Kommissionen i løbet af 2014. På den baggrund
forventes det hidtidige Artikel 68-program midlertidigt forlænget med et år, så det også er gæl-
dende i 2014. Budgettet for 2014 er et skøn på baggrund af foreløbige beregninger. Det endelige
beløb vil først blive fastlagt på baggrund af EU-Kommissionens godkendelse af den forventede
forlængelse af artikel 68-programmet og den herefter gennemførte genberegning af budgettet for

Mio. kr. Tilsagnsgivning

I alt heraf national
andel

heraf EU-an-
del

2012 ...................................... 225,1 70,0 155,1
2013 ...................................... 116,0 52,2 63,8
2014 ...................................... 96,7 43,5 53,2
2015 ...................................... 93,8 42,2 51,6
2016 ...................................... 93,8 42,2 51,6
2017 ...................................... 93,8 42,2 51,6

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tilsagn i alt (mio. kr.)............................... 128,0 172,2 113,5 155,6 225,7 116,0 96,7 93,8 93,8 93,8
Antal tilsagnsmodtagere ............................ 606 849 640 779 817 460 380 370 370 370
Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.) .............. 211 203 177 200 276 252 254 254 254 254
Indeks ......................................................... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Tilsagn pr. modtager i
2014-pl (1.000 kr.) .................................... 211 203 177 200 276 252 254 254 254 254
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2014. Det forventes, at der vil blive mulighed for tilpasning af budget og indhold af artikel 68-
programmet i løbet af efteråret 2013. Dermed er de angivne budgettal og program foreløbige.
Det forudsættes herefter, at der også i 2014 vil kunne ydes tilskud til følgende foranstaltninger,
der hidtil har været omfattet af programmet i 2012 og 2013:

- ekstensivt landbrug,
- pleje af EU-støtteberettigede græsarealer - etablering og produktion af flerårige energiafgrø-
der.
- etablering af økologiske frugttræer og bærbuske
- støtte til afgrødevariation

Tilskud ydes som et-årige tilskud og er fuldt ud finansieret af uforbrugte EU-midler under
enkeltbetalingsordningen, jf. § 24.42.12. Direkte landbrugsstøtte.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 69,2 132,5 229,0 229,0 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 69,2 132,5 229,0 229,0 - - -

10. Ekstensivt landbrug og perma-
 nente græsarealer

Udgift ................................................... 65,5 122,3 198,8 198,8 - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 65,5 122,3 198,8 198,8 - - -
Indtægt ................................................ 65,5 122,3 198,8 198,8 - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 65,5 122,2 198,8 198,8 - - -
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ - 0,1 - - - - -

20. Flerårige energiafgrøder
Udgift ................................................... 3,8 10,2 30,2 30,2 - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 3,8 10,2 30,2 30,2 - - -
Indtægt ................................................ 3,8 10,2 30,2 30,2 - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 3,8 10,2 30,2 30,2 - - -
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ - 0,0 - - - - -

10. Ekstensivt landbrug og permanente græsarealer
På underkontoen kan der i henhold til det danske program for anvendelse af artikel 68, stk.

1, litra a, nr. v, i Rådsforordning 73/2009 ydes tilskud til følgende områder, som også forudsættes
at være gældende i 2014 efter den forventede forlængelse af programmet:

- ekstensivt landbrug med det formål at fremme økologisk jordbrug og generelt fremme
dyrkning af landbrugsjorden uden brug af pesticider og med reduceret gødningstilførsel.
Ordningen understøtter opfyldelse af målsætningen om fordobling af det økologiske areal.

- pleje af græsarealer, med det formål at fastholde og øge biodiversiteten og at reducere ud-
vaskningen af næringsstoffer og plantebeskyttelsesmidler fra landbruget til vandmiljøet. Der
kan fra 2013 søges støtte til arealer både inden for og uden for Natura 2000-udpegningen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.10.2 Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer
til merindtægter vedrørende EU-medfinansiering ud over det budget-
terede.
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Centrale aktivitetsoplysninger:

Bemærkninger: Aktivitetsoplysningerne for 2010-2012 omfatter også mindre beløb i udbetalinger til ansøgninger godkendt
i det foregående år. Tilskudsoplysningerne for 2010-2012 er efter fradrag af graduering i tilskudsudbetalingerne, der i
henhold til EU-bestemmelserne udgør 8-12 pct.

20. Flerårige energiafgrøder
På underkontoen kan der i henhold til det af EU-Kommissionen godkendte program for den

danske anvendelse af artikel 68, stk. 1, litra a, nr. i-iv, i Rådsforordning RFO 73 2009 ydes tilskud
til følgende områder, som også forudsættes at være gældende i 2014 efter den forventede for-
længelse af programmet:

- etablering og produktion af flerårige energiafgrøder med det formål at fremme produktionen
af biomasse som kan erstatte fossile brændstoffer og dermed reducere CO

2
-udledningen.

Ordningen skal endvidere bidrage til at reducere udvaskningen af næringsstoffer.
- etablering af økologiske frugttræer og bærbuske. Formålet med denne støtteordning er at yde

støtte til etablering af arealer med økologiske frugttræer og bærbuske med henblik på at
forøge produktionen af økologisk frugt og bær i Danmark og samtidig opnå en større hen-
syntagen til miljøet, naturen og biodiversiteten.

- støtte til afgrødevariation med det formål at øge arealet med en række udvalgte vårafgrøder,
således at forbruget af pesticider mindskes til gavn for biodiversiteten og vandmiljøet. Der-
udover vil øget variation af de dyrkede afgrøder medføre en mindsket påvirkning fra ukrudt,
svampe og skadedyr, hvilket også vil medføre et mindre forbrug af pesticider.

Eventuelle uudnyttede udgiftsbevillinger på underkonto 20 kan anvendes under § 24.42.12.45.
Handyrpræmier.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

A. Tilskud i alt (mio. kr.)
1. Ekstensivt landbrug ....................  -  - 22,5 60,7 103,9 156,8 156,8  -  -  -
2. EU-støtteberettigede græsarealer.  -  - 3,3 4,8 18,4 42,0 42,0  -  -  -
Tilskud i alt (mio. kr.) .....................  -  -  25,8 65,5 122,3 198,8 198,8  -  -  -

B. Antal tilskudsmodtagere
1. Ekstensivt landbrug ....................  -  - 2.464 5.895 8.490 12.800 12.800  -  -  -
2. EU-støtteberettigede græsarealer.  -  - 521 795 1.980 4.500 4.500  -  -  -
Antal tilskudsmodtagere i alt...........  -  - 2.985 6.690 10.470 17.300 17.300  -  -  -

C. Tilskud pr. modtager (1.000 kr.)
1. Ekstensivt landbrug .....................  -  - 9 10 12 12 12  -  -  -
2. EU-støtteberettigede græsarealer.  -  - 6 6 9 9 9  -  -  -

 Tilskud pr. modtager
i gennemsnit (1.000 kr.) ..................  -  - 9 10 12 12 12  -  -  -

 Indeks ...............................................  -  - 108,6 105,6 103,1 101,6 100,0  -  -  -
Tilskud pr. modtager i 
2014-pl (1.000 kr.)...........................  -  - 9 10 12 12 12  -  -  -

D. Antal ha (1.000 ha)
1. Ekstensivt landbrug ....................  -  - 29,3 80,4 137,2 205,0 205,0  -  -  -
2. EU-støtteberettigede græsarealer.  -  - 2,8 4,7 13,4 30,0 30,0  -  -  -
Antal ha i alt ....................................  -  - 32,1 85,1 150,6 235,0 235,0  -  -  -

E. Tilskud pr. ha (1.000 kr.)
1. Ekstensivt landbrug ....................  -  - 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8  -  -  -
2. EU-støtteberettigede græsarealer.  -  -  1,2 1,0 1,4 1,4 1,4  -  -  -

 Tilskud pr. ha
i gennemsnit (1.000 kr.) .................  -  - 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8  -  -  -

 Indeks ..............................................  -  - 108,6 105,6 103,1 101,6 100,0  -  -  -
Tilskud pr. ha i 
2014-pl (1.000 kr.)...........................  -  - 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8  -  -  -
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Centrale aktivitetsoplysninger:

Bemærkninger: Aktivitetsoplysningerne for 2010-2012 omfatter også mindre beløb i udbetalinger til ansøgninger godkendt
i det foregående år. Tilskudsoplysningerne for 2010-2012 er efter fradrag af graduering i tilskudsudbetalingerne, der i
henhold til EU-bestemmelserne udgør 8-12 pct.
I 2013-2014 er tilskud til flerårige energiafgrøder omfattet af et produktionstilskud på 500 kr./ha.

24.23.05. Støtte til jordbrugets strukturudvikling mv. (Reservationsbev.)
Ordningen vedrørende støtte til investeringer i jordbrugsbedrifter er ophørt. De sidste tilsagn

blev meddelt i 2003.
Desuden er ordningen med statsgarantier ophævet for nye ansøgere fra 1999. Der resterer ved

udgangen af 2012 kun få garantier, og der budgetteres fra 2014 ikke længere med indfrielse af
garantier på underkonto 61. Overtagne fordringer, Statens Administration.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

A. Tilskud i alt (mio. kr.)
1. Flerårige energiafgrøder - - 3,4 3,8 7,4 12,4 12,4 - - -
2. Økologiske frugttræer og bærbuske - - - - 0,2 5,0 5,0 - - -

 - 3. Afgrødevariation - - - - 2,6 12,8 12,8 - - -
Tilskud i alt (mio. kr.) ..................... -  - 3,4 3,8 10,2 30,2 30,2 -  -  -

B. Antal tilskudsmodtagere
1. Flerårige energiafgrøder - - 167 242 477 800 800 - - -
2. Økologiske frugttræer og bærbuske - - -  - 1 25 25 - - -

 3. Afgrødevariation - - -  -  448 2.200 2.200 - - -
Antal tilskudsmodtagere i alt...........  -  - 167 242 926 3.025 3.025 -  -  -

C. Tilskud pr. modtager (1.000 kr.)
1. Flerårige energiafgrøder - - 20 16 16 16 16 - - -
2. Økologiske frugttræer og bærbuske - - -  - 200 200 200 - - -

 3. Afgrødevariation - - -  - 10 10 10 - - -
 Tilskud pr. modtager

i gennemsnit (1.000 kr.) .................  -  - 20 16 11 10 10 -  -  -
 Indeks ...............................................  -  - 108,6 105,6 103,1 101,6 100,0 -  -  -

Tilskud pr. modtager i 
2014-pl (1.000 kr.)...........................  -  - 22 17 11 10 10 -  -  -

D. Antal ha (1.000 ha.)
1. Flerårige energiafgrøder  -  - 1,1 1,2 3,7 6,2 6,2 - - -
2. Økologiske frugttræer og bærbuske  -  - - - 0,0 0,1 0,1 - - -

 3. Afgrødevariation  -  - - - 5,7 28,1 28,1 - - -
Antal ha i alt ....................................  -  - 1,1 1,2 9,4 34,4 34,4 -  -  -

E. Tilskud pr. ha (1.000 kr.)
1. Flerårige energiafgrøder  -  - 3,2 3,2 2,0 2,0 2,0 - - -
2. Økologiske frugttræer og bærbuske  -  -  -  - 50,0 50,0 50,0 - - -

 3. Afgrødevariation
 -  -  -  - 0,5 0,5 0,5

-
- -

 Tilskud pr. ha  -  - - - -
i gennemsnit (1.000 kr.) .................  -  - 3,2 3,2 1,1 0,9 0,9 -  -  -

 Indeks ..............................................  -  - 108,6 105,6 103,1 101,6 100,0 -  -  -
Tilskud pr. ha i 
2014-pl (1.000 kr.) .........................  -  - 3,5 3,4 1,1 0,9 0,9 -  -  -
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Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... -0,2 -0,2 0,1 - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 1,9 0,6 - - - - -

10. Investeringer i jordbrugsbedrif-
ter, landdistriktsstøttelovens § 2,
stk. 1, nr. 1
Udgift ................................................... -0,2 -0,2 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ -0,2 -0,2 - - - - -
Indtægt ................................................ 1,9 0,6 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 1,9 0,6 - - - - -

61. Overtagne fordringer, Statens
 Administration

Udgift ................................................... - - 0,1 - - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. - - 0,1 - - - -

Bemærkninger: Der henvises til § 41.21.01.30. Hensættelser vedrørende afgivne tilsagn for så vidt angår reguleringer,
udbetalinger og ændring i hensættelser. Udbetalinger medfinansieres under landdistriktsprogrammet.

Videreførselsoversigt: 

 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 1,0

I alt .................................................................................................................................. 1,0

24.23.10. Grøn omstilling og beskæftigelse (Reservationsbev.)
Hovedkontoen blev oprettet i henhold til Aftale om finansloven for 2013 med en udgiftsbe-

villing på 60,0 mio. kr. i 2013 til understøttelse af fremgang og grøn omstilling i fødevaresekto-
ren. Der er i 2014 som led i aftalen afsat 8,0 mio. kr. i 2014, 12,0 mio. kr. i 2015 og 8,0 mio.
kr. i 2016.

| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 8,0 mio. kr. i 2014, 12,0
| mio. kr. i 2015 og 8,0 mio. kr. i 2016. Baggrunden er, at der som led i grøn omstilling og be-
| skæftigelse udmøntes de på finanslovsforslaget afsatte reservemidler på underkonto 20. Initiativer
| til at fremme grøn omstilling og beskæftigelse. Heraf overføres 6,0 mio. kr. i 2014, 5,0 mio. kr.
| i 2015 og 3,0 mio. kr. i 2016 til § 24.24.51.18. Fonden for økologisk landbrug, der skal finansiere
| tilskud til initiativer til at fremme lokal afsætning og udviklingen af bæredygtige fødevarer.
| Endvidere overføres samlet 2,0 mio. kr. i 2014, 7,0 mio. kr. i 2015 og 5,0 mio. kr. i 2016 til §
| 24.32.01. Fødevarestyrelsen og § 24.33.02.50. Madkulturen til Task Force for grønne indkøb i
| offentlige køkkener. Udmøntningen sker efter aftale med Enhedslisten, jf. Aftale om finansloven
| for 2013.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger fra hovedkontoen § 24.23.10.
Grøn omstilling og beskæftigelse til samtlige konti på § 24. Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri.
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Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... - - 60,0 - - - -

10. Grøn fødevaresektor som vækst-
 motor

Udgift ................................................... - - 60,0 - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - - 60,0 - - - -

24.23.33. Regional udviklings- og omstruktureringsordning (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... -3,5 -21,2 - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... -2,8 -21,2 - - - - -

10. Diversificeringsstøtte, sukker
Udgift ................................................... -3,5 -21,2 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ -3,5 -21,2 - - - - -
Indtægt ................................................ -2,8 -21,2 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... -2,8 -21,2 - - - - -

Bemærkninger: I henhold til RFO 320/2006 blev der etableret en omstruktureringsfond på fællesskabsniveau med henblik
på finansiering af en reduktion af EU's samlede sukkerproduktion. På denne baggrund blev der i 2009 ydet diversifice-
ringsstøtte på 56,9 mio. kr. til gennemførelse af særlige foranstaltninger i områder, der er berørt af afgivelse af sukker-
kvote. De sidste udbetalinger og annulleringer af tilsagn fandt sted ved udgangen af marts 2012.

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,6
I alt .................................................................................................................................. 0,6

24.23.50. Støtte til ophørsordninger i jordbruget

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 0,0 0,2 - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 0,0 0,1 - - - - -

10. Ophørsstøtte til jordbrugere
Udgift ................................................... 0,0 0,2 - - - - -
44. Tilskud til personer ....................... 0,0 0,1 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - 0,1 - - - - -
Indtægt ................................................ 0,0 0,1 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 0,0 0,1 - - - - -

Bemærkninger: I henhold til LB nr. 676 af 9. august 1995 om ophørsstøtte til jordbrugere, der var fyldt 55 år, men ikke
67 år på ophørstidspunktet, og som havde forladt erhvervet i perioden fra d. 1. januar 1994 til d. 31. december 1998.
Ordningen er ophørt og de sidste tilsagn blev meddelt i 1999, mens de sidste udbetalinger og annulleringer af tilsagn fandt
sted i 2011. Herefter forekommer R-tal i forbindelse med afskrivninger og øvrige reguleringer i tilbagebetalingssager.
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24.24. Driftsstøtte i jordbruget
Aktivitetsområdet omfatter støtte vedrørende lån inden for jordbrug og fiskeri, samt tilskud

til produktions- og promilleafgiftsfonde inden for jordbrug og fiskeri.

24.24.05. Yngre jordbruger-ordningen (tekstanm. 31) (Lovbunden)
I forbindelse med yngre jordbruger-ordning kunne der til nyetablerede jordbrugere, hvor der

ydes lån i DLR Kredit, Nykredit, Realkredit Danmark og Nordea Kredit, stilles 100 pct. statsga-
ranti til førstegangsetablerede. Ordningen med statsgaranti for lån til yngre jordbrugere ophørte
pr. 1. januar 2012, jf. lov nr. 159 af 14. juni 2011 om nedlæggelse af yngre jordbruger-ordningen.
Det betyder, at der ikke meddeles nye garantier, som vil kunne medføre tab.

Den del af støtteordningen, der vedrører ydelsestilskud til yngre jordbrugere efter 1995- og
2000-ordningen indgår i landdistriktsprogrammet 2007-2013.

Garanti for lån efter 1995-, 2000-, 2004/2005-ordningerne, 2008-ordningen, 2009-ordningen
og 2010-ordningen administreres af Statens Administration. Ryknings- og relaksationsadmini-
strationen varetages ligeledes af Statens Administration, jf. www.statens-adm.dk.

Jf. endvidere www.naturerhverv.dk.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Udgiftsbevilling ........................................... 43,1 35,7 28,9 60,1 40,1 35,1 30,1
Indtægtsbevilling ......................................... 10,6 15,3 19,2 16,4 15,6 14,8 14,1

10. Ydelsestilskud vedrørende lån til
 yngre jordbrugere

Udgift ................................................... 0,5 0,0 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,0 0,0 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 0,5 0,0 - - - - -
Indtægt ................................................ 0,2 0,0 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 0,2 0,0 - - - - -

20. Indløsning af statsgaranti vedrø-
rende lån til yngre jordbrugere,

 Statens Administration
Udgift ................................................... 42,7 35,7 28,8 60,0 40,0 35,0 30,0
45. Tilskud til erhverv ........................ - - - 60,0 40,0 35,0 30,0
54. Statslige udlån, tilgang ................. 42,7 35,7 28,8 - - - -
Indtægt ................................................ 10,4 15,3 19,1 16,3 15,5 14,7 14,0
13. Kontrolafgifter og gebyrer ............ 10,4 15,3 19,1 16,3 15,5 14,7 14,0

55. Tilbagebetaling af ydelsestil-
skud, Statens Administration
Indtægt ................................................ - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
34. Øvrige overførselsindtægter .......... - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

60. Afdragsordning for tilbagebeta-
ling af ydelsestilskud, Statens
Administration (tekstanm. 31)
Udgift ................................................... - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
54. Statslige udlån, tilgang ................. - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
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20. Indløsning af statsgaranti vedrørende lån til yngre jordbrugere, Statens Administration
Ordningen med statsgaranti for lån til yngre jordbruger ophørte pr. 1. januar 2012. Der indgår

således alene tab fra tidligere ordninger, hvor der til nyetablerede jordbrugere med lån i DLR
Kredit, Nykredit, Realkredit Danmark og Nordea Kredit, for hvilke der er stillet 100 pct. stats-
garanti. Ved misligholdelse af disse lån overtages fordringerne af statskassen efter indfrielse over
for institutterne. Der er stillet garanti for i alt 1,6 mia. kr. ultimo 2012.

Indtil 1. juli 1994 har långivningen været baseret på inkonverterbare lån, ligesom indfrielserne
og aktivitetsoplysningerne har været baseret på grundlag af obligationsrestgælden.

Efter overgang til ydelse af lån på grundlag af konverterbare obligationer afgives oplysnin-
gerne på grundlag af lånerestgælden. Herved er der en sammenhæng mellem det oprindeligt lånte
beløb og aktivitetsoplysningerne. Eventuelle indtægter, der indgår efter, at statsgarantien er ind-
friet over for långiver modposteres, således at forbruget opgøres netto inden for det pågældende
kalenderår. Hovedparten af eventuelle indtægter opstår typisk i forbindelse med realisation af
jordbrugsvirksomheden, herunder de aktiver, som det statsgaranterede lån har haft pantesikkerhed
i.

Der forventes indfriet garantier vedrørende lov nr. 150 af 17. april 1985 om statsgaranti og
rentetilskud mm. ved udlån til yngre jordbrugere og lov nr. 416 af 13. juni 1990 om ændring af
lov om statsgaranti og rentetilskud mm. ved udlån til yngre jordbrugere svarende til 1,2 pct. i
2014, 1,9 pct. i 2015, 4,3 pct. i 2016 og 6,6 pct. i 2017. Vedrørende lov nr. 397 af 14. juni 1995
om statsgaranti og ydelsestilskud ved lån til yngre jordbrugere forventes indfrielser på 1,0 pct. i
2014 og 0,6 pct. i 2015 og 2016. I 2017 forventes indfrielser på 0,7 pct. For lov nr. 338 af 17.
maj 2000 om støtte til udvikling af landdistrikterne forventes indfrielser på 1,7 pct. i 2014, 1,6
pct. i 2015, 1,2 pct. i 2016 og 1,7 pct. i 2017.

Vedrørende 2004/2005-ordningerne forventes indfriet garantier på 1,8 pct. i 2014, 2,3 pct. i
2015, 1,7 pct. i 2016 og 1,4 pct. i 2017. For 2008-ordningen forventes indfrielser på 6,8 pct. i
2014, 7,2 pct. i 2015, 7,6 pct. i 2016 og 8,0 pct. i 2017.

For 2009-ordningen forventes indfrielser på 10,6 pct. i 2014, 5,6 pct. 2015, 5,8 pct. i 2016
og 6,2 pct. i 2017.

For 2010-ordningen forventes i 2014 indfrielser på 5,2 pct., 4,4 pct. i 2015, 4,6 pct. i 2016
og 3,6 pct. i 2017.

For så vidt angår lån ydet efter lov nr. 338 af 17. maj 2000 om støtte til udvikling af land-
distrikterne (2000-ordningen), 2004/2005-ordningerne, 2008-ordningen, 2009-ordning samt
2010-ordningen, jf. § 24.24.05. Yngre jordbruger-ordningen, betaler låntagerne en risikopræmie
til staten til delvis dækning af udgifterne til garantiindfrielserne. Risikopræmien beregnes som
anført nedenfor.

| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 15,0 mio. kr. i 2014. Bag-
| grunden er, at der er nye skøn fra Statens Administration over forventet indløsning af statsgaranti
| vedrørende lån til yngre jordbrugere.

ad 13. Kontrolafgifter og gebyrer. På kontoen indgår indtægter, jf. nedenstående oversigt.

Gebyr- eller afgiftsordning (G/A) Hjemmel Sats Kr. Stign.
pct.

Provenu
mio. kr.

Henvis. til virksom-
hedsoversigt

1 A 1-pct. risikopræmie vedrørende
YJ-lån ......................................... L 338 2000 1 pct. 1) 0,8 -

2 A 0,75-pct. risikopræmie vedrø-
rende YJ lån 2004/2005-ordnin-
gerne ........................................... L 405 2005 0,75 pct. 2) 4,8 -

3 A 0,4-pct. risikopræmie vedrø-
rende YJ lån 2008-ordningen .... 0,4 pct. 3) 0,3

4 A 0,7-pct. risikopræmie vedrø-
rende YJ-lån 2009-ordningen .... 0,7 pct. 4) 0,3

5 A 3,55-pct. risikopræmie vedrø-
rende YJ-lån 2010-ordningen .... 3,55 pct. 5) 10,1
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Bemærkninger: Ad 1 Risikopræmien udgør 1 pct. pr. år af restgælden på den del af YJ-lånet som på bevillingstids-
punktet oversteg 500.000 kr. og 1 pct. af restgælden på supplerende YJ-lån.

Ad 2 Risikopræmien udgør 0,75 pct. af restgælden for så vidt angår lån efter lovens § 5. For lån efter lovens § 6 udgør
risikopræmien 1 pct. pr. år af restgælden på den del af YJ-lånet som på bevillingstidspunktet oversteg 500.000 kr. og 1
pct. af restgælden på supplerende YJ-lån. Lån efter lovens § 5 udgør p.t. over 95 pct. af samtlige lån.
Ad 3 Risikopræmien er nedsat til 0,4 pct. af restgælden.
Ad 4 Risikopræmien udgør 0,7 pct. af restgælden.
Ad 5 Risikopræmien udgør 3,55 pct. af restgælden.

| Centrale aktivitetsoplysninger:

I alt.................................................. 16,3

| Opgjort i 2014-niveau| 2008| 2009| 2010| 2011| 2012| 2013| 2014| 2015| 2016| 2017

| Antal stillede garantier ultimo året
| L 150 1985 og L 416 1990.........| 1.593| 1.359| 870| 626| 389| 352| 164| 107| 69| 45
| L 397 1995...................................| 541| 419| 306| 274| 242| 222| 196| 176| 159| 143
| L 338 2000...................................| 1.114| 938| 680| 617| 542| 500| 405| 364| 328| 295
| 2004/2005-ordningerne ................| 576| 545| 422| 400| 376| 361| 326| 310| 294| 279
| 2008 ..............................................| -| 3| 40| 36| 33| 32| 29| 28| 26| 25
| 2009 ..............................................| -| -| 39| 39| 21| 33| 19| 18| 17| 16
| 2010 ..............................................| -| -| -| 40| 107| 87| 97| 92| 87| 83
| Antal i alt .....................................| 3.824| 3.264| 2.357| 2.032| 1.710| 1.587| 1.236| 1.095| 981| 887

| Garantibeløb ultimo året (mio. kr.)
| L 150 1985 og L 416 1990.........| 166| 124| 61| 36| 19| 20| 8| 5| 3| 2
| L 397 1995...................................| 221| 156| 95| 75| 58| 61| 47| 42| 38| 34
| L 338 2000...................................| 699| 566| 377| 321| 265| 234| 198| 179| 161| 145
| 2004/2005-ordningerne ................| 788| 1.080| 954| 885| 777| 757| 674| 641| 609| 578
| 2008 ..............................................| -| 11| 131| 116| 94| 99| 84| 79| 75| 72
| 2009 ..............................................| -| -| 125| 122| 60| 98| 54| 51| 49| 46
| 2010 ..............................................| -| -| -| 158| 367| 322| 331| 315| 299| 284
| Garantibeløb i alt .........................| 1.874| 1.937| 1.743| 1.713| 1.640| 1.592| 1.396| 1.312| 1.234| 1.161
| Gennemsnitlig garantibeløb ultimo
| året (mio. kr.)
| L 150 1985 og L 416 1990.........| 0,10| 0,10| 0,07| 0,06| 0,05| 0,06| 0,05| 0,05| 0,05| 0,05
| L 397 1995...................................| 0,41| 0,40| 0,31| 0,27| 0,24| 0,27| 0,24| 0,24| 0,24| 0,24
| L 338 2000...................................| 0,63| 0,60| 0,55| 0,52| 0,49| 0,47| 0,49| 0,49| 0,49| 0,49
| 2004/2005-ordningerne ................| 1,37| 2,00| 2,26| 2,21| 2,07| 2,10| 2,07| 2,07| 2,07| 2,07
| 2008 ..............................................| -| -| 3,28| 3,22| 2,85| 3,06| 2,90| 2,85| 2,85| 2,85
| 2009 ..............................................| -| -| 3,21| 3,13| 2,85| 2,97| 2,84| 2,85| 2,85| 2,85
| 2010 ..............................................| -| -| -| 3,95| 3,43| 3,70| 3,41| 3,43| 3,43| 3,43
| I alt ...............................................| 2,51| 0,50| 1,61| 1,91| 1,71| 1,80| 1,71| 1,71| 1,71| 1,71
| Antal indfriede garantier pr. år
| L 150 1985 og L 416 1990.........| 2| -| 0| 0| 0| 1| 2| 2| 3| 3
| L 397 1995...................................| 1| 1| 2| 4| 3| 2| 2| 1| 1| 1
| L 338 2000...................................| -| 2| 2| 12| 6| 4| 7| 6| 4| 5
| 2004/2005-ordningerne ................| -| 1| 0| 9| 7| 3| 6| 7| 5| 4
| 2008 ..............................................| -| -| 4| 4| 2| 3| 2| 2| 2| 2
| 2009 ..............................................| -| -| 1| 0| 0| 2| 4| 1| 1| 1
| 2010 ..............................................| -| -| -| 0| 1| 1| 7| 4| 4| 3
| Indfrielser i alt .............................| 3| 4| 9| 29| 19| 16| 30| 23| 20| 19

| Indfriet pr. år (mio. kr.)
| L 150 1985 og L 416 1990.........| 0,2| -| 0,0| 0,0| 0,0| 0,1| 0,1| 0,1| 0,2| 0,2
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55. Tilbagebetaling af ydelsestilskud, Statens Administration
Indtægten vedrører tilbagebetaling af betalte terminsydelser udbetalt i tidligere finansår som

følge af manglende opfyldelse af udbetalingsbetingelserne, og hvortil der etableres en afdrags-
ordning, jf. underkonto 60. Afdragsordning for tilbagebetaling af ydelsestilskud, Statens Admi-
nistration.

60. Afdragsordning for tilbagebetaling af ydelsestilskud, Statens Administration (tekstanm.
31)

For låntagere, over for hvem der er krævet tilbagebetaling til staten af de modtagne ydelses-
tilskud efter vedrørende lov nr. 150 af 17. april 1985 om statsgaranti og rentetilskud mm. ved
udlån til yngre jordbrugere, lov nr. 416 af 13. juni 1990 om ændring af lov om statsgaranti og
rentetilskud mm. ved udlån til yngre jordbrugere, lov nr. 397 af 14. juni 1995 om statsgaranti og
ydelsestilskud ved lån til yngre jordbrugere og lov nr. 338 af 17. maj 2000 om støtte til udvikling
af landdistrikterne som følge af manglende opfyldelse af udbetalingsbetingelserne, vil der kunne
etableres en afdragslåneordning. Ordningen tager sigte på tilfælde, hvor gennemførelse af tilba-
gebetalingskravet ikke kan forventes at ske uden, at låntagers ejendom vil komme på tvangs-
auktion, og hvor staten ikke kan forvente at opnå dækning ved tvangsrealisationen. Ordningen
anvendes dog ikke i situationer, hvor den manglende opfyldelse af udbetalingsbetingelserne
skyldes forsæt eller grov uagtsomhed hos låntager. Lånet ydes mod oprettelse af et nyt pante- eller
gældsbrev. Der henvises til tekstanmærkning nr. 31.

24.24.41. Gældssaneringsordninger for jordbruget
I henhold til lov nr. 268 af 6. maj 1993 om statsgaranti for gældssaneringslån til jordbrugere

og akt 175 af 16. marts 1994 er der ydet statsgaranti for et samlet garantibeløb på ca. 4,1 mia.
kr. Garantiperioden er udløbet i 2011, og ordningen er dermed ophørt.

| L 397 1995...................................| 0,6| 0,6| 0,1| 1,4| 8,0| 0,6| 0,5| 0,2| 0,2| 0,2
| L 338 2000...................................| -| 1,4| 1,4| 5,8| 13,3| 1,9| 3,4| 2,9| 2,0| 2,5
| 2004/2005-ordningerne ................| -| 0,5| 0,0| 24,5| 3,6| 6,0| 12,4| 14,5| 10,4| 8,3
| 2008 ..............................................| -| -| 17,4| 11,0| 6,0| 9,8| 5,7| 5,7| 5,7| 5,7
| 2009 ..............................................| -| -| 4,0| -| 0,0| 6,9| 10,7| 2,9| 2,9| 2,9
| 2010 ..............................................| -| -| -| -| 4,8| 3,5| 27,2| 13,7| 13,7| 10,3
| Indfrielser i alt .............................| 0,8| 2,5| 22,9| 42,7| 35,7| 28,8| 60,0| 40,0| 35,0| 30,0

| Gennemsnitligt indfriet pr. år
| (mio. kr.)
| L 150 1985 og L 416 1990.........| 0,12| -| 0,00| 0,00| 0,00| 0,07| 0,05| 0,05| 0,05| 0,05
| L 397 1995...................................| 0,60| 0,60| 0,05| 0,35| 2,67| 0,30| 0,25| 0,24| 0,24| 0,24
| L 338 2000...................................| -| 0,70| 0,70| 0,48| 2,22| 0,47| 0,49| 0,49| 0,49| 0,49
| 2004/2005-ordningerne ................| -| 0,50| -| 0,00| 0,51| 1,99| 2,07| 2,07| 2,07| 2,07
| 2008 ..............................................| -| -| 4,35| 4,35| 3,00| 3,26| 2,85| 2,85| 2,85| 2,85
| 2009 ..............................................| -| -| 4,00| 4,00| 0,00| 3,45| 5,35| 2,85| 2,85| 2,85
| 2010 ..............................................| -| -| -| -| 4,80| 3,45| 5,44| 3,45| 3,45| 3,45
| Gennemsnitligt i alt .....................| 0,14| 0,36| 1,52| 1,53| 1,88| 1,86| 2,31| 1,71| 1,71| 1,71

Risikopræmie (mio. kr.) .............. 8,4 8,8 9,0 10,4 15,3 19,1 16,3 15,5 14,7 14,0
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Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Indtægtsbevilling ......................................... 0,0 - - - - - -

30. Statsgaranti for gældssanerings-
lån til jordbrugere, L 268 1993,

 Statens Administration
Indtægt ................................................ 0,0 - - - - - -
13. Kontrolafgifter og gebyrer ............ 0,0 - - - - - -

24.24.44. Refinansieringsordningen for landbruget
Ordningen administreres af Statens Administration, tidligere Økonomistyrelsen, jf. www.sta-

tens-adm.dk.
Formålet med lov nr. 372 af 6. juli 1988 om refinansiering af realkreditlån mv. i landbrugs-

ejendomme var at give jordbrugere mulighed for at opnå en rentelettelse ved at tillade refinansi-
ering af realkreditlån samt andre lån. Rentelettelsen blev opnået ved, at staten efter nærmere
fastsatte regler overtog debitorforpligtelsen på den del af jordbrugernes hidtidige lån, som blev
refinansieret. I sammenhæng hermed påtog jordbrugerne sig debitorforpligtelsen på nye, lavere
forrentede lån. Svarende til de nye lån blev der udstedt nye realkreditobligationer, der blev
overtaget af staten.

De nye refinansieringslån blev ydet som indeksregulerede jordbrugslån, udlandslån og som
lån baseret på særlige (grønne) obligationer.

Ansøgningsfristen for indgivelse af ansøgning om refinansiering udløb d. 15. december 1989.
Ombytningsoperationen blev afsluttet i oktober 1990.

Ordningen har omfattet ca. 5.000 bedrifter. Ordningens samlede omfang i refinansieringslån
har i kontantværdi udgjort ca. 6,7 mia. kr.

Staten betaler ydelserne på de overtagne gældsforpligtelser og oppebærer renter og udtræk-
ningsprovenuet af de overtagne obligationer.

De overtagne jordbrugsobligationer er alle afhændet ultimo 1992. Afhændelsen er sket på
markedsvilkår. Provenuet er overvejende anvendt til ekstraordinær indfrielse af overtagne
gældsforpligtelser.

De overtagne grønne obligationer forudsættes ikke solgt i fri handel, men afhændet til real-
kreditinstitutterne i forbindelse med jordbrugernes førtidige indfrielse af lån. Provenuet herfra
bliver anvendt til nedbringelse af mellemregningskontoen med Finansministeriet. Hvis rationel
finansforvaltning måtte tilsige det, vil provenuet blive anvendt til ekstraordinær indfrielse af
overtagen gæld.

I 1994 blev der som led i rationel finansforvaltning foretaget ekstraordinære indfrielser af
overtagen gæld på ca. 1,7 mia. kr. Indfrielserne vedrørte gæld, som var baseret på konverterbare
obligationer. Indfrielserne blev finansieret ved træk på mellemregningskontoen.

For så vidt angår den oprindeligt overtagne gæld og de oprindeligt overtagne obligationer
var der i afviklingsforløbet ikke år for år balance mellem ordinære afdrag og ordinære udtræk.
Ubalancen er udtryk for dels tidsmæssige forskelle i betalingsstrømme, dels en permanent uba-
lance. Dette ville medføre store forskelle i de årlige nettokapitaludgifter og -indtægter i ordnin-
gens løbetid. For at modvirke dette er der etableret en mellemregning med Finansministeriet.
Denne mellemregningskonto kan endvidere anvendes til finansiering af ekstraordinære indfrielser
af overtagne forpligtelser, hvis dette skønnes finansforvaltningsmæssigt hensigtsmæssigt.

Ved brug af mellemregningskontoen inddækkes de årlige kapitaludgifter og -indtægter.
Samtidigt betales årligt et udligningsbeløb, der sikrer udligning af kontoen ved ordningens udløb.

Der gælder følgende retningslinjer for mellemregningskontoen med Finansministeriet:
1. På kontoen trækkes/indsættes beløb, der tilsammen udgør differencen mellem på den ene side

de årlige afdrag og ekstraordinære indfrielser vedrørende gældsforpligtelser og på den anden
side årlig udtrækning og salg af obligationer.
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2. Med henblik på udligning af den permanente ubalance i ordningen, jf. ovenfor, afdrages årligt
et beløb. Dette opgøres som den samlede difference mellem tilgang og afgang på kontoen
over ordningens restløbetid, opgjort ved årets udløb, divideret med restløbetidens antal år.

3. Der er adgang til at anvende mellemregningskontoen med henblik på ekstraordinær indfrielse
af overtagne forpligtelser, hvis dette skønnes finansforvaltningsmæssigt hensigtsmæssigt.

4. Mellemregningskontoen forrentes med en rentesats, som fastsættes af Finansministeriet.
Rentebeløbet på mellemregningskontoen opgøres månedsvis ud fra mellemregningskontoens
saldo primo måneden.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 71,9 69,1 63,7 62,7 63,0 150,4 275,0
Indtægtsbevilling ......................................... 34,8 32,8 29,9 29,9 31,5 116,1 235,3

12. Opskrivning af indeksreguleret
overtagen gæld, Statens Admini-

 stration
Indtægt ................................................ 7,6 8,5 5,3 5,5 5,4 5,1 2,6
84. Prioritetsgæld og anden lang-

  fristet gæld, tilgang ....................... 7,6 8,5 5,3 5,5 5,4 5,1 2,6

20. Terminsrenter, afdrag og ud-
trækning vedr. overtagne obliga-
tioner og forpligtelser, Statens

 Administration
Udgift ................................................... 26,9 27,1 26,6 26,5 28,5 114,9 234,3
26. Finansielle omkostninger .............. 10,5 10,3 9,9 9,7 9,4 10,3 7,6
85. Prioritetsgæld og anden lang-

  fristet gæld, afgang ....................... 16,5 16,8 16,7 16,8 19,1 104,6 226,7
Indtægt ................................................ 6,1 5,4 5,0 5,4 5,4 5,4 5,5
25. Finansielle indtægter .................... 2,7 2,2 2,0 1,7 1,5 1,2 1,0
59. Værdipapirer, afgang .................... 3,4 3,1 3,0 3,7 3,9 4,2 4,5

23. Kursgevinst vedrørende udtruk-
ne obligationer, Statens Admini-

 stration
Indtægt ................................................ 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
25. Finansielle indtægter .................... 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

24. Opskrivning af indeksreguleret
overtagen gæld, Statens Admini-

 stration
Udgift ................................................... 7,6 8,5 5,3 5,5 5,4 5,1 2,6
26. Finansielle omkostninger .............. 7,6 8,5 5,3 5,5 5,4 5,1 2,6

30. Salg af overtagne obligationer
fra landmænd, Statens Admini-

 stration
Indtægt ................................................ 4,2 2,0 2,7 2,0 1,4 0,8 0,3
59. Værdipapirer, afgang .................... 4,2 2,0 2,7 2,0 1,4 0,8 0,3

33. Kursgevinst ved salg eller over-
dragelse af obligationer, Statens

 Administration
Indtægt ................................................ 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
25. Finansielle indtægter .................... 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

72. Mellemregning med Finansmini-
steriet, Statens Administration
Udgift ................................................... 37,4 33,5 31,8 30,7 29,1 30,4 38,1
26. Finansielle omkostninger .............. -2,1 -3,6 -4,5 -5,6 -6,8 -5,2 2,7
85. Prioritetsgæld og anden lang-

  fristet gæld, afgang ....................... 39,5 37,0 36,3 36,3 35,9 35,6 35,4
Indtægt ................................................ 16,5 16,8 16,7 16,8 19,1 104,6 226,7
84. Prioritetsgæld og anden lang-
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  fristet gæld, tilgang ....................... 16,5 16,8 16,7 16,8 19,1 104,6 226,7

12. Opskrivning af indeksreguleret overtagen gæld, Statens Administration
Kontoen angiver den årlige opskrivning (indeksering) af beholdningen af overtagne indekse-

rede gældsforpligtelser. Der er forudsat en årlig indeksering på 1,6 pct. fra og med 2014.
Den modsvarende udgift er konteret på underkonto 24. Opskrivning af indeksreguleret overtagen
gæld, Statens Administration.

20. Terminsrenter, afdrag og udtrækning vedr. overtagne obligationer og forpligtelser,
Statens Administration

Primo 2014 forventes statskassen at administrere grønne obligationer for et beløb på nominelt
ca. 20 mio. kr. samt overtagen gæld til realkreditinstitutter for et beløb på ca. 265 mio. kr.

Centrale aktivitetsoplysninger: 

Bemærkninger: For 2013 og frem indeholder oversigten de aktuelle forventninger.

ad 25. Finansielle indtægter. Statens Administrations renteindtægter vedrørende overtagne obli-
gationer.

ad 26. Finansielle omkostninger. Statens Administrations betaling af renter på overtagne for-
pligtelser.

ad 59. Værdipapirer, afgang. Statens Administrations provenu fra udtrækning af obligationer,
som er overtaget i forbindelse med refinansieringen.

ad 85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang. Statens administrations betaling af af-
drag på den gæld, som er overtaget fra landmænd i forbindelse med refinansieringen.

23. Kursgevinst vedrørende udtrukne obligationer, Statens Administration
I takt med landbrugernes ordinære afdrag på grønne, 30-årige lån, udtrækkes grønne obliga-

tioner af Statens Administrations beholdninger til kurs 100. Obligationerne er i forbindelse med
refinansieringen erhvervet til lavere kurser, hvorved der konstateres en kursgevinst.

24. Opskrivning af indeksreguleret overtagen gæld, Statens Administration
Der henvises til bemærkningerne til underkonto 12. Opskrivning af indeksreguleret overtagen

gæld, Statens Administration.

30. Salg af overtagne obligationer fra landmænd, Statens Administration
Det er forventet, at der som følge af ejerskifte mv. vil ske ekstraordinære indfrielser af grønne

lån samt deraf følgende opkøb af grønne obligationer.
På baggrund af det seneste års erfaringer er det budgetteringsmæssigt forudsat, at salget af

grønne obligationer vil udgøre 2,0 mio. kr. i 2014 inkl. kursgevinst, som er optaget på underkonto
33. Kursgevinst ved salg eller overdragelse af obligationer, Statens Administration.

ad 59. Værdipapirer, afgang. Statens Administrations provenu ved salg af overtagne obligatio-
ner, herunder provenu ved salg som følge af ekstraordinær indfrielse.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Saldo obligationer ultimo (nominelt) (mio.
kr.) .............................................................. 63 53 45 37 30 23 20 14 8 3
Restgæld lån ultimo (indekseret) (mio. kr.) 390 384 376 367 359 348 338 325 225 1
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33. Kursgevinst ved salg eller overdragelse af obligationer, Statens Administration
I forbindelse med landbrugernes ekstraordinære indfrielse af grønne lån konstateres en kurs-

gevinst. Der henvises til bemærkningen til underkonto 23. Kursgevinst vedrørende udtrukne ob-
ligationer, Statens Administration.

72. Mellemregning med Finansministeriet, Statens Administration
Mellemregningen med Finansministeriet er etableret med henblik på eliminering af den lø-

bende nominelle ubalance, der fremkommer i forbindelse med afviklingen af de under refinansi-
eringsordningen overtagne gældsforpligtelser og obligationer.

Over den resterende del af afviklingsperioden udgør de samlede afdragsbetalinger netto 245
mio. kr., opgjort ultimo 2014.

Med henblik på at udligne ubalancen afvikles årligt et beløb svarende til den beregnede
ubalance i forhold til restløbetiden på de særlige (grønne) obligationer. Dette beløb er for 2014
opgjort til 30,6 mio. kr. Den årlige indeksering af overtaget indeksreguleret gæld i hele ordnin-
gens løbetid er af væsentlig betydning for størrelsen af det årlige udligningsbeløb. Stigningstakten
i 2014 og efterfølgende år forudsættes at udgøre 1,6 pct. årligt.

Mellemregningen med Finansministeriet forrentes med en rentesats, som fastsættes af Fi-
nansministeriet. Renten blev i 1995 fastsat til 6,1 pct. p.a. Denne sats er forudsat gældende i de
følgende år. Fra 2001 opgøres rentebeløbet månedsvis ud fra mellemregningens saldo primo
måneden.

Provenuet fra salg af overtagne obligationer, jf. underkonto 30. Salg af overtagne obligationer
fra landmænd, Statens Administration, er fra 2002 forudsat anvendt til nedbringelse af mellem-
regningskontoen.

Posteringer på kontoen for mellemregning med Finansministeriet optages som bruttoposte-
ringer.

Der kan i øvrigt henvises til de indledende bemærkninger til § 24.24.44. Refinansierings-
ordningen for landbruget.

24.24.51. Produktions- og promilleafgiftsfonde mv. inden for fødevaresektoren
(tekstanm. 160) (Reservationsbev.)

I henhold til § 6 i LB nr. 244 af 28. februar 2013 om administration af Det Europæiske
Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den
Europæiske Garantifond for Landbruget mv. (landbrugsstøtteloven) ydes under hovedkontoen
tilskud til Promilleafgiftsfonden for landbrug, jf. underkonto 10. Promilelafgiftsfonden for land-
brug (promillemidler), Fonden for økologisk landbrug, jf. underkonto 18. Fonden for økologisk
landbrug, Kartoffelafgiftsfonden, jf. underkonto 40. Kartoffelafgiftsfonden. og Promilleafgifts-
fonden for frugtavlen og gartneribruget, jf. underkonto 50. Promilleafgiftsfonden for frugtavlen
og gartneribruget.

De fire fonde yder i henhold til lovens § 7 tilskud til finansiering af foranstaltninger i for-
bindelse med afsætningsfremme, forskning og forsøg, produktudvikling, rådgivning, uddannelse,
sygdomsforebyggelse, sygdomsbekæmpelse, dyrevelfærd, kontrol og medfinansiering af initiati-
ver under EU-programmer. Fondene kan herudover i øvrigt yde tilskud til foranstaltninger, som
ministeren giver tilladelse til. Fondene kan endvidere anvende midlerne til dækning af omkost-
ningerne ved kontrol med tilskuddets korrekte anvendelse. Desuden kan ministeren tillade, at
fondene afholder udgifter til honorar til medlemmerne af fondenes bestyrelser.

Fra 2014 omlægges Fødevareministeriets andel af de midler, herunder tilskud til fondene, som
overføres fra § 38. Skatter og afgifter fra pesticidafgiftsordningen, således at der fremover indgår
en fast bevilling, som en del af ministeriets nettoramme på finansloven, jf. tekstanmærkning 160.
Fødevareministeren kan, jf. landbrugsstøttelovens § 6, bestemme, at midlerne anvendes til of-
fentlige formål som miljøforbedrende initiativer på jordbrugsområdet, sygdomsforebyggelse,
sygdomsbekæmpelse og til kontrol med produktion, forarbejdning og afsætning af fødevarer.
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Disse midler er optaget under underkonto 19. Reserve til jordbrugsforanstaltninger sammen med
en mindre reserve.

| I forbindelse med ændringsforslagene er underkonto 18. Fonden for økologisk landbrug for-
| højet med 6,0 mio. kr. i 2014, 5,0 mio. kr. i 2015 og 3,0 mio. kr. i 2016. Baggrunden er, at be-
| villingen forhøjes som et led i grøn omstilling og beskæftigelse. De øgede bevillinger skal fi-
| nansiere tilskud fra Fonden for økologisk landbrug til initiativer, der skal fremme lokal afsætning
| og udviklingen af bæredygtige fødevarer. Udmøntningen sker efter aftale med Enhedslisten, jf.
| Aftale om finansloven for 2013.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Udgiftsbevilling ........................................... 250,2 225,9 265,2 272,1 276,3 272,2 264,2
Indtægtsbevilling ......................................... 250,0 250,0 256,9 - - - -

10. Promilleafgiftsfonden for land-
 brug (promillemidler)

Udgift ................................................... 232,8 206,4 232,8 232,8 232,8 232,8 232,8
45. Tilskud til erhverv ........................ 232,8 206,4 232,8 232,8 232,8 232,8 232,8

18. Fonden for økologisk landbrug
Udgift ................................................... 10,0 10,0 10,0 16,0 15,0 13,0 10,0
45. Tilskud til erhverv ........................ 10,0 10,0 10,0 16,0 15,0 13,0 10,0

19. Reserve til jordbrugsforanstalt-
 ninger

Udgift ................................................... 0,2 2,3 10,2 11,1 16,3 14,2 14,2
45. Tilskud til erhverv ........................ - 2,1 10,0 10,9 16,1 14,0 14,0
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Indtægt ................................................ - - 1,9 - - - -
35. Forbrug af videreførsel ................. - - 1,9 - - - -

40. Kartoffelafgiftsfonden
 Udgift ................................................... - - 5,0 5,0 5,0 5,0 -

45. Tilskud til erhverv ........................ - - 5,0 5,0 5,0 5,0 -

50. Promilleafgiftsfonden for frugt-
avlen og gartneribruget
Udgift ................................................... 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2
45. Tilskud til erhverv ........................ 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2

65. Overført fra § 38. Skatter og af-
 gifter

Indtægt ................................................ 250,0 250,0 255,0 - - - -
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ 250,0 250,0 255,0 - - - -

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.4 Der er adgang til at foretage udbetaling af tilskud til promilleafgifts-
fondene, Fonden for økologisk landbrug samt Kartoffelafgiftsfonden
med halvdelen af tilskuddet henholdsvis d. 1. april og d. 1. oktober.
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Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 26,9
I alt .................................................................................................................................. 26,9
Bemærkninger: Beholdningen på 26,9 mio. kr., der kan henføres til underkonto 19, forventes disponeret i de følgende år
.
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Aktiviteterne under promille- og produktionsafgiftsfondene samt Fonden for økologisk land-
brug for 2014, jf. nedenstående oversigter, er baseret på basisbudgetterne for 2013, idet der endnu
ikke foreligger budgetter for 2014.

Fondenes indtægter:
Produktionsafgifter opkræves med hjemmel i § 6 i landbrugsstøtteloven og § 102 i fiskeriloven.

Indtægter - 1.000 kr. Videre- 
ført fra
2012

§ 38/
FL

Produk-
tions-

afgifts-
fonde

Pro-
mille-
afgifts-
fonde

Produk-
tions-

afgifter

Renter
mv. I alt

10. Promilleafgiftsfonden
for landbrug (pro-
millemidler) 2.090 232.800 -120.866 - - 250 114.274

 Produktionsafgiftsfon-
de:

 Svineafgiftsfonden 2.573 56.470 124.060 2.100 185.203

 Mælkeafgiftsfonden 5.000 30.012 19.400 700 55.112

 Kvægafgiftsfonden 1.854 7.905 13.150 505 23.414

 Fjerkræafgiftsfonden 2.120 7.190 10.089 201 19.600

 Hesteafgiftsfonden 394 0 1.375 340 2.109

 Fåreafgiftsfonden -135 525 800 100 1.290

 Pelsdyrafgiftsfonden 0 15.289 5.680 100 21.069

 Kartoffelafgiftsfonden 20 1.100 525 5.230 6.875

 Frøafgiftsfonden 204 1.800 1.900 115 4.019

 Planteforædlingsfonden 0 0 7.951 159 8.110

 Sukkerroeafgiftsfonden 308 575 1.620 32 2.535

 I alt 14.428 232.800 -120.866 120.866 186.550 9.832 443.610

18. Fonden for økologisk
landbrug 274 10.000 - - - 250 10.524

 I alt
274 10.000 - - - 250 10.524

50. Promilleafgiftsfonden
for frugtavlen og
gartneribruget

119 7.200
- - -

273 7.592
 Produktionsafgiftsfon-

den for frugt og gart-
neriprodukter

2.097 - - - 11.951 2.723 16.771
 I alt

2.216 7.200 - - 11.951 2.996 24.363

Øvrige produktionsafgifts-
fonde
 Fiskeafgiftsfonden 51 5.600

300
5.951

 I alt 51 5.600
300

5.951

Afgiftsfonde i alt............. 16.969 250.000 -120.866 120.866 204.101 13.378 484.448
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Fondenes udgifter:
Midlernes anvendelse i henhold til § 7  i landbrugsstøtteloven og § 103 i fiskeriloven.

Bemærkninger: 1 ) Omfatter sygdomsforebyggelse, -bekæmpelse og kontrol samt dyrevelfærd.
2)  Omfatter administration, revision, advokatbistand, effektvurdering og ekstern ekspertbedømmelse af konkrete ak-

tiviteter, særligt godkendte formål samt medfinansiering af aktiviteter under EU-programmer.

Produktionsafgiftsfonde på jordbrugsområdet oprettes med hjemmel i landbrugsstøtteloven,
jf. LB nr. 244 af 28. februar 2013. Produktionsafgiftsfonde inden for fiskeri og akvakultur oprettes
med hjemmel i fiskeriloven, jf. LB nr. 978 af 26. september 2008, som ændret senest ved lov
nr. 1148 af 11. december 2012.

Udgifter - 1.000 kr. Forsk-
ning og

udvikling
Sygdom1) Afsæt-

nings-
fremme

Rådgiv./
uddan-
nelse

Diverse2)
Vide-

re- ført
til

2014

I alt

10. Promilleafgiftsfonden
for landbrug (pro-
millemidler) 22.886 - 16.863 40.700 33.822 3 114.274

Produktionsafgiftsfonde:  
 Svineafgiftsfonden 70.176 42.543 37.610 1.250 32.210 1.414 185.203

 Mælkeafgiftsfonden 29.361 6.795 6.200 9.100 3.525 131 55.112
 Kvægafgiftsfonden 3.743 11.616 1.879 4.613 1.165 398 23.414
 Fjerkræafgiftsfonden 4.982 7.632 1.645 4.086 281 974 19.600

 Hesteafgiftsfonden 955 - - 640 370 144 2.109
 Fåreafgiftsfonden 178 0 150 750 130 82 1.290
 Pelsdyrafgiftsfonden 10.100 10.869 - 0 100 0 21.069
 Kartoffelafgiftsfonden 4.640 1.625 225 0 283 102 6.875
 Frøafgiftsfonden 2.927 - - 635 430 27 4.019
 Planteforædlingsfon-

den 
7.951 - - 0 159 0 8.110

 Sukkerroeafgiftsfon-
den 

2.380 - - 0 43 112 2.535

I alt 160.279 81.080 64.572 61.774 72.518 3.387 443.610

18. Fonden for økologisk
landbrug 4.015 725 1.783 300 3.664 37 10.524

 I alt
4.015 725 1.783 300 3.664 37 10.524

50. Promilleafgiftsfonden
for frugtavlen og
gartneribruget

2.881 - 1.200 - 3.422 89 7.592
 Produktionsafgiftsfon-

den for frugt og gart-
neriprodukter

2.196 - 8.180 1.560 3.600 1.235 16.771
 I alt

5.077 -
9.380 1.560 7.022 1.324 24.363

Øvrige produktionsafgifts-
fonde

 Fiskeafgiftsfonden
- - - 5.400 485 66

5.951

 I alt
- - - 5.400 485 66

5.951

Afgiftsfonde i alt............. 169.371 81.805 75.735 69.034 83.689 4.814 484.448
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10. Promilleafgiftsfonden for landbrug (promillemidler)
Fonden yder dels direkte tilskud til aktiviteter inden for landbrugsstøttelovens rammer, dels

tilskud til produktionsafgiftsfondene. Ud over tilskud fra Promilleafgiftsfonden for landbrug fi-
nansieres produktionsafgiftsfondenes aktiviteter af landbrugets produktionsafgifter, der opkræves
med hjemmel i § 6 i landbrugsstøtteloven.

18. Fonden for økologisk landbrug
Fonden yder direkte tilskud til aktiviteter inden for landbrugsstøttelovens rammer.

19. Reserve til jordbrugsforanstaltninger
På kontoen budgetteres Fødevareministeriets midler, som anvendes i henhold til § 6 i land-

brugsstøtteloven til aktiviteter vedrørende jordbrugsforanstaltninger mv., jf. de indledende an-
mærkninger til § 24.24.51. Produktions- og promilleafgiftsfonde inden for fødevaresektoren og
tekstanmærkning 160. Budgetteringen fordeler sig således:

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Tilskuddet ydes med 0,2 mio. kr. til
Forbrugerrådets arbejde i tilknytning til en række fondsbestyrelser inden for jordbrugs- og
fiskeriområdet.

40. Kartoffelafgiftsfonden
Tilskuddet ydes til Kartoffelafgiftsfondens aktiviteter med 5,0 mio. kr. årligt i perioden

2013-2016.

50. Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget
Ud over tilskud fra Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget finansieres aktivi-

teter vedrørende gartneri og frugtavl gennem Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneripro-
dukter ved gartneribrugets produktionsafgifter, som opkræves med hjemmel i § 6 i landbrugs-
støtteloven.

Mio. kr. 2014 2015 2016 2017

Bevilling FFL 14 488,6 443,4 443,4 438,4

- Fondenes andel 255,0 255,0 255,0 250,0

- Anvendt til initiativer på § 24.21.02.45. 16,1 13,8 13,8 13,8

Rest FVM 217,5 174,6 174,6 174,6

Øvrige 1,3 3,7 1,6 1,6

Rest FVM + øvrige 218,8 178,3 176,2 176,2

- heraf til:
§ 24.23.03. Kvalitetsfødevarer underkonto 17 22,5 22,5 22,5 22,5
§ 24.23.03. MVJ underkonto 30 68,8 71,1 71,1 71,1
§ 24.23.03. Randzoner underkonto 38 23,9 23,9 23,9 23,9
§ 24.23.03. Randzoner, national ordning 29,6
§ 24.23.03. Ekstensiv landbrug  underkonto
46

16,8 8,4 8,4 8,4

§ 24.23.03. Miljøteknologi underkonto 12 36,3 36,3 36,3 36,3
§ 24.21.01.10. NaturErhvervstyrelsen (2014
og 2015)

10,0

I alt 207,9 162,2 162,2 162,2

Rest bevilling underkonto 19 10,9 16,1 14,0 14,0
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65. Overført fra § 38. Skatter og afgifter
Kontoen er nedlagt i forbindelse med omlægningen til direkte bevilling til Fødevareministe-

riet.

24.24.60. Afdrag og afskrivninger på lån (administreret af Statens Administration)
Under hovedkontoen budgetteres indtægter som følge af afdrag på lån inden for Fødevare-

ministeriets område. Desuden budgetteres udgifter som følge af tab på udlån mv. (afskrivning af
uerholdelige beløb).

Med hensyn til Statens Administrations dispositionsrammer mv. i forbindelse med admini-
stration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. Finansministeriet.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Udgiftsbevilling ........................................... - - 44,0 4,5 4,0 4,0 3,0
Indtægtsbevilling ......................................... - - 133,2 89,2 83,5 75,1 70,7

10. Lån vedrørende jordbrugsmæssi-
 ge forhold

Udgift ................................................... - - 40,0 - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - - 40,0 - - - -
Indtægt ................................................ - - 42,4 1,7 1,7 1,5 1,4
55. Statslige udlån, afgang .................. - - 42,4 1,7 1,7 1,5 1,4

20. Lån vedrørende fiskerimæssige
 forhold

Udgift ................................................... - - 4,0 4,5 4,0 4,0 3,0
45. Tilskud til erhverv ........................ - - 4,0 4,5 4,0 4,0 3,0
Indtægt ................................................ - - 90,8 87,5 81,8 73,6 69,3
55. Statslige udlån, afgang .................. - - 90,8 87,5 81,8 73,6 69,3

10. Lån vedrørende jordbrugsmæssige forhold
Lånene vedrører bl.a. Landarbejderboliger, Statshusmandslån, lån til kolonihaver, lån til

husmænd og arbejderboliger. Statens Administration har ændret regnskabsprincip fra 2014.

20. Lån vedrørende fiskerimæssige forhold
Lånene vedrører statens overtagelse af lånene fra den tidligere Fiskeribank.

24.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren
Aktivitetsområdet omfatter nationale tilskud og tilskud med EU-medfinansiering inden for

fiskerisektoren.
Erhvervsfremmeforanstaltningerne for fiskerisektoren er en del af den samlede erhvervs-

fremmepolitik og udnytter de muligheder, der gennem EUs fiskeripolitik og Den Europæiske
Fiskerifond er stillet til EU-medlemslandenes rådighed.

Målsætningen er at fremme værditilvækst og fornyelse med henblik på at sikre fiskerier-
hvervets og fiskerisektorens levedygtighed på langt sigt.
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24.26.10. Nationale tilskud inden for fiskerisektoren
Under hovedkontoen er budgetteret med indløsning af statsgaranti, jf. underkonto 30. Ind-

løsning af statsgaranti vedr. lån til yngre fiskere, Statens Administration.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

30. Indløsning af statsgaranti vedr.
lån til yngre fiskere, Statens Ad-

 ministration
Udgift ................................................... - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
54. Statslige udlån, tilgang ................. - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

50. Støtte til ophalingsspil for fiske-
 riet

Udgift ................................................... 0,1 0,1 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 0,1 0,1 - - - - -

Bemærkninger: På underkonto 50 . Støtte til ophalingsspil for fiskeriet er der til og med 2012 ydet støtte til ophalingsspil
for fiskeriet fra fiskepladser på den vestjyske nordkyst på 135.000 kr. årligt. Ordningen er ophørt fra 2013.

30. Indløsning af statsgaranti vedr. lån til yngre fiskere, Statens Administration
I henhold til lov nr. 483 af 12. juni 1996 om strukturforanstaltninger vedrørende fiskerisek-

toren, som ændret ved lov nr. 420 af 31. maj 2000 om ændring af lov om strukturforanstaltninger
vedrørende fiskerisektoren kunne der ydes statsgaranti for lån til yngre fiskere. Ordningen er ul-
timo 2005 ophævet for nye ansøgere. Garantien gælder i lånenes løbetid, som er 20 år. Der er
forudsat, at tabsprocenten udgør 1,5 af restgælden 2 år før bevillingsåret.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.10.5 Der er under § 24.26.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-
medfinansiering adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre
midler til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til dækning af særlige
driftsudgifter, herunder lønudgifter, til evalueringer, information, eta-
blering og udvikling af tilskudsadministrative systemer samt til ydelse
af teknisk bistand til iværksættelse og drift af fiskeriudviklingspro-
grammet, bl.a. til oprettelse og drift af netværk.

BV 2.10.2 Der er under § 24.26.30.20. Vandløbsrestaurering mv. adgang til via
standardkontiene 33 og 43 at overføre midler fra og til § 23.72.07.40.
Vandløbsrestaureringer, herunder således at merindtægter på standard-
konto 33 udover det budgetterede giver adgang til at afholde tilsva-
rende merudgifter.

BV 2.10.2 Der er under § 24.26.30.30. Lokale aktionsgrupper under fiskeriud-
viklingsprogrammet adgang til via standardkontiene 33 og 43 at over-
føre midler fra og til § 14.71.02.10. Støtte til udvikling af landdistrik-
terne under Fiskeriudviklingsprogrammet, herunder således at merind-
tægter på standardkonto 33 udover det budgetterede giver adgang til
at afholde tilsvarende merudgifter.
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24.26.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering (tekstanm. 161
og 163) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter EU-medfinansierede erhvervsfremmeordninger inden for fiskeri- og
akvakultursektoren, jf. lov nr. 1552 af 20. december 2006 om udvikling af fiskeri- og akvakul-
tursektoren. For perioden 2007-2013 medfinansieres foranstaltningerne af Den Europæiske Fi-
skerifond og fra 2014 af en ny EU fond, den Europæiske Hav- og Fiskerifond, jf. underkontiene
11. Strukturforanstaltninger mv. inden for fiskerisektoren, 20. Vandløbsrestaurering mv. og 30.
Tilskud til lokale aktionsgrupper.

Medfinansieringen af den kommende Europæiske Hav- og Fiskerifond sker på grundlag af
et program for perioden 2014-2020. Den samlede ramme for EU-bidraget til det danske program
fastlægges af Europa-Kommissionen i en beslutning, der træffes når forordningen om den nye
fond er vedtaget. Forslaget til forordning om den nye fond forventes vedtaget i 2. halvår 2013.
Sammenlignet med den hidtidige Fiskerifond får den nye Hav- og Fiskerifond et bredere anven-
delsesområde, som herefter også forventes at omfatte dataindsamling, fiskerikontrol og markeds-
ordningen for fisk og fiskerivarer. Bevillingen er videreført teknisk indtil beslutning om det nye
program foreligger. Det nye program skal godkendes af Kommissionen og kan tidligst forelægges
til godkendelse, når forordningen om den nye Hav- og Fiskerifond er vedtaget. Det må derfor
forventes, at foranstaltninger i medfør af det nye program først kan iværksættes i løbet af 2014.

Indtil det nye program kan iværksættes, forudsættes det, at bevillingen kan anvendes til at
medfinansiere resterende midler fra det tidligere program, herunder også til teknisk bistand, jf.
det anførte på underkonto 11. Strukturforanstaltninger mv. inden for fiskerisektoren.

Det forventes, at foranstaltningerne i det nye program kan iværksættes af medlemsstaten, så
snart det er forelagt for Europa-Kommissionen, men med forbehold for at det godkendes efter-
følgende, jf. særlig bevillingsbestemmelse. Der vil muligvis være behov for at udnytte denne
mulighed for visse foranstaltninger, herunder eventuelt udgifter til kontrol eller til projekter af
betydning for forvaltning af fiskeriet.

Andre offentlige myndigheder, enheder og fonde forventes også under det nye program at
kunne deltage i gennemførelsen af visse foranstaltninger ved at bidrage med national medfinan-
siering. Dette forhold er ikke indbudgetteret på underkontoen.

Netto 10,0 mio. kr. årligt vedrører fiskeplejeindsats finansieret af fisketegnsafgifter, jf. §
24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger.

Til og med 2013 er den statslige andel af tilskuddet på underkonto 20. Vandløbsrestaurering
mv. budgetteret under § 23. Miljøministeriet, mens tilsagnsgivningen er budgetteret på nærvæ-
rende hovedkonto.

På underkonto 30. Tilskud til lokale aktionsgrupper er den statslige andel af tilskuddet bud-
getteret under § 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, mens tilsagnsgivningen med til-
hørende aktivitetsoplysninger er budgetteret på nærværende hovedkonto. Baggrunden herfor er
ordningens hjemmel i lov om udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren og EU-kravene vedrø-
rende administrationen af ordningerne inden for det godkendte fiskeriudviklingsprogram.

På underkonto 40. Støtte til kontrolforanstaltninger vil der kunne foretages udbetaling af til-
skud i medfør af Rådets forordning nr. 861/2006 om EF-finansieringsforanstaltninger til gen-
nemførelse af den fælles fiskeripolitik og havretten.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.4 Der er adgang til at igangsætte støtteordninger under Fiskeriudvik-
lingsprogrammet, der indgår i en programansøgning fremsendt til EU-
Kommissionen, uden at afvente EU-Kommissionens godkendelse af
programmet, men efter aftale med Finansministeriet.
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Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 143,2 212,1 242,6 146,6 139,6 139,6 139,6
Indtægtsbevilling ......................................... 92,7 140,8 182,8 88,8 81,8 81,8 81,8

11. Strukturforanstaltninger mv. in-
den for fiskerisektoren
Udgift ................................................... 127,4 175,4 119,6 115,6 115,6 115,6 115,6
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 2,0 3,8 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 125,4 171,6 119,6 115,6 115,6 115,6 115,6
Indtægt ................................................ 84,8 104,1 59,8 57,8 57,8 57,8 57,8
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 84,8 104,1 59,8 57,8 57,8 57,8 57,8

20. Vandløbsrestaurering mv.
Udgift ................................................... - - 99,0 - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - - 33,0 - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - - 66,0 - - - -
Indtægt ................................................ - - 99,0 - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - - 33,0 - - - -
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ - - 66,0 - - - -

30. Tilskud til lokale aktionsgrupper
Udgift ................................................... 15,8 36,7 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - 13,4 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
45. Tilskud til erhverv ........................ 15,8 23,3 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0
Indtægt ................................................ 7,9 36,7 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 7,9 13,4 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ - 23,3 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0

40. Støtte til kontrolforanstaltninger
Udgift ................................................... - - - 7,0 - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - - - 7,0 - - -
Indtægt ................................................ - - - 7,0 - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - - - 7,0 - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 7,8
I alt .................................................................................................................................. 7,8

Beholdningen på 7,8 mio. kr., der kan henføres til underkonto 11. Strukturforanstaltninger
mv. inden for fiskerisektoren, forventes anvendt i 2013.

BV 2.10.2 Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer
til merindtægter vedrørende EU-medfinansiering og interne statslige
overførselsindtægter ud over det budgetterede.

BV 2.10.2 Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer
til den EU-medfinansierede andel af et tilsagn om tilskud, og hvor den
nationale medfinansiering tilvejebringes via andre offentlige midler.

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn på underkontiene 11, 20 og 30.
BV 2.2.13 Tilskud på underkonto 30 til drift af lokale aktionsgrupper kan anvises

a conto, dog højst til 3 måneders forbrug.
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11. Strukturforanstaltninger mv. inden for fiskerisektoren
På underkontoen kan der i henhold til lov om udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren, jf.

lov nr. 1552 af 20. december 2006 og fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 samt
det kommende program for perioden 2014-2020 ydes tilsagn om støtte til en række foranstalt-
ninger vedrørende fiskeri- og akvakultursektoren samt fiskeriområder, herunder fiskerflåden,
akvakultur, forarbejdning af fisk, fiskerihavne, foranstaltninger af fælles interesse samt akvatisk
flora og fauna. Endvidere kan der ydes tilskud til fiskerikontrol, dataindsamling og markedsfor-
anstaltninger.

En del af bevillingen vil kunne anvendes til teknisk bistand i forbindelse med gennemførelse
af programmet, og der vil i den sammenhæng kunne overføres midler til § 24.21.01. NaturEr-
hvervstyrelsen til dækning af særlige driftsudgifter, jf. de særlige bevillingsbestemmelser til §
24.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren.

Desuden forventes en del af bevillingen anvendt til udarbejdelse af akvakulturstatistik.
Herudover vil der kunne gives tilsagn om EU-medfinansiering af projekter, hvor den natio-

nale medfinansiering tilvejebringes af andre offentlige midler. Dette forhold er ikke indbudgetteret
på underkontoen.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises for-
holdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Centrale aktivitetsoplysninger:

Bemærkninger: Udgifterne i 2008-2012 til teknisk bistand, herunder afholdt via interne statslige overførselsudgifter, indgår
ikke i aktivitetsoversigten.
Regnskabstallene for 2008-2012 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm.
I aktivitetsoplysningerne for 2013 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.

20. Vandløbsrestaurering mv.
På underkontoen kan der i henhold til lov om udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren, jf.

lov nr. 1552 af 20. december 2006, og inden for det godkendte fiskeriudviklingsprogram for
2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til at forbedre de fysiske forhold i de vandløb, der er udpeget
i vandplanerne. Formålet er at beskytte og udvikle dyrelivet og plantelivet i vandløbene samtidig
med, at vandmiljøet forbedres.

Bevillingen var tidsbegrænset til 2012 og 2013. Ordningen er medfinansieret af EU, jf.
standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfi-
nansieringen fra EU.

Mio. kr. Tilsagnsgivning

I alt heraf national
andel

heraf EU-an-
del

2012 194,8 76,6 118,2
2013 135,2 67,6 67,6
2014 115,6 57,8 57,8
2015 115,6 57,8 57,8
2016 115,6 57,8 57,8
2017 115,6 57,8 57,8

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tilsagn i alt (mio. kr.) 200,5 354,8 218,3 174,0 194,8 135,2 115,6 115,6 115,6 115,6
Antal tilsagnsmodtagere 269 223 226 191 162 115 95 95 95 95
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.) 0,7 1,6 1,0 0,9 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Indeks 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Tilsagn pr. modtager i
2014-pl (mio. kr.) 0,7 1,6 1,0 0,9 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
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Centrale aktivitetsoplysninger:

Bemærkninger: I aktivitetsoplysningerne for 2013 er ikke indregnet forbrug af videreførte beløb under § 23.72.07.40.
Vandløbsrestaurering mv. på 33,0 mio. kr. primo 2013, svarende til brutto 66,0 mio. kr. Beløbet vil kunne anvendes i 2013
til øget tilsagnsgivning ud over årets bevilling. 

30. Tilskud til lokale aktionsgrupper
På underkontoen kan der i henhold til lov om udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren, jf.

lov nr. 1552 af 20. december 2006, og inden for det godkendte fiskeriudviklingsprogram ydes
tilsagn om tilskud til projekter og aktiviteter i regi af lokale aktionsgrupper i fiskeriområder,
herunder til driften af de lokale aktionsgrupper.

Den statslige andel af tilskuddet på 8,0 mio. kr. i 2014, der er budgetteret under til Ministeriet
for By, Bolig og Landdistrikters konto § 14.71.02.10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under
fiskeriudviklingsprogrammet, overføres til nærværende underkonto ved anvendelse af standard-
kontiene 33 og 43, svarende til forskellen mellem det forventede tilsagn på 16,0 og den forventede
EU-medfinansiering på 8,0 mio. kr.

Herudover forventes meddelt tilsagn om EU-medfinansiering af projekter, hvor den nationale
medfinansiering tilvejebringes af andre offentlige midler. Dette forhold er ikke indbudgetteret på
underkontoen.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises for-
holdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.  Tilsagnsgivning

I alt heraf national
andel

heraf EU-an-
del

2012 - - -
2013 66,0 33,0 33,0
2014 - - -
2015 - - -
2016 - - -
2017 - - -

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tilsagn i alt (mio. kr.) - - - - - 66,0 - - - -
Antal tilsagnsmodtagere - - - - - 100 - - - -
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.) - - - - - 0,7 - - - -
Indeks - - - - - 100,0 - - - -
Tilsagn pr. modtager i
2014-pl (mio. kr.) - - - - - 0,7 - - - -

Mio. kr. Tilsagnsgivning

I alt heraf national
andel

heraf EU-an-
del

2012 30,8 13,1 17,7
2013 16,0 8,0 8,0
2014 16,0 8,0 8,0
2015 16,0 8,0 8,0
2016 16,0 8,0 8,0
2017 16,0 8,0 8,0
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Centrale aktivitetsoplysninger:

Bemærkninger: Regnskabstallene for 2008-2012 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm.
I aktivitetsoplysningerne er ikke indregnet forbrug af videreførte beløb under § 14.71.02.10 på 7,2 mio. kr. primo 2013,
svarende til brutto 14,4 mio. kr. Beløbet vil kunne anvendes i 2013 eller følgende år til øget tilsagnsgivning ud over årets
bevilling. 

40. Støtte til kontrolforanstaltninger
På underkontoen vil der kunne foretages udbetaling af tilskud i medfør af Rådets forordning

nr. 861/2006 om EF-finansieringsforanstaltninger til gennemførelse af den fælles fiskeripolitik
og havretten.

I 2013 vil der blive modtaget ansøgninger fra fiskerierhvervet om støtte til etablering af
elektronisk sporbarhedssystemer inden for et samlet beløb på ca. 19,7 mio. kr. Sporbarhed på fisk
betyder, at virksomheder skal kunne spore fisk tilbage til f.eks. fartøj, farvand og fangstdag.
EU-kommissionen har meddelt, at der kan opnås EU-finansiering til bl.a. scannere, stregkodelæ-
sere, stregkodeprintere, vejeudstyr, software mv., som anvendes til sporbarhed for fisk.

Af den samlede udgift forventes ca. 12,7 mio. kr. at komme til udbetaling i 2013, mens det
resterende beløb på ca. 7,0 mio. kr. først forventes at komme til udbetaling i 2014. Ordningen
giver op til 90 pct. i støtte til udgifter, som fiskerierhvervet har i forbindelse med at overholde
EU”s sporbarhedsregler elektronisk. Den resterende udgift afholdes af den enkelte støttemodtager,
mens den statslige udgift fuldt ud dækkes af EU-medfinansieringen.

Herudover vil Kommissionen eventuelt også senere træffe beslutning om tilsvarende foran-
staltninger til støtte af erhvervets udgifter til elektronisk sporbarhed. Der er ikke på forhånd
budgetteret med udgifter og tilsvarende EU-indtægter vedrørende disse foranstaltninger.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tilsagn i alt (mio. kr.) 8,7 31,8 27,5 23,7 30,8 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0
Antal tilsagnsmodtagere 30 104 105 103 115 60 60 60 60 60
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.) 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Indeks 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Tilsagn pr. modtager i
2014-pl (mio. kr.) 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
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Fødevarekontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning

Under hovedområdet hører aktivitetsområderne § 24.32. Fødevarer og husdyrforhold, § 24.33.
Forskning inden for fødevareområdet og § 24.37. Fiskeriforhold.

Fødevarekontrol udføres under aktivitetsområdet Fødevarer og husdyrforhold.
Sygdomsbekæmpelse under Fødevarer og husdyrforhold omfatter bekæmpelse af husdyrsyg-

domme og zoonoser. Sygdomsbekæmpelse indgår endvidere under Fællesudgifter inden for
jordbrugs- og fiskeriområdet mv., hvor der på foderstofområdet udføres kontrol med indholdet i
foder med henblik på forebyggelse af sygdomme hos dyr og mennesker. Endvidere udføres under
Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. på plante- og biavlsområdet kontrol
med henblik på bekæmpelse af planteskadegørere eller destruktion af syge planter og syge bifa-
milier.

Forskning fremgår af aktivitetsområdet § 24.33. Forskning.

24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1)
Fødevarestyrelsen varetager opgaver på fødevare-, foder- og veterinærområdet vedrørende:

- kontrol og tilsyn med produktion og omsætning af fødevarer, foder og levende dyr
- forebyggelse, bekæmpelse og beredskab i forbindelse med husdyrsygdomme og sundhedsri-

sici i fødevarer samt på foderområdet
- rådgivning og information om ernæring, aktiviteter til fremme af sunde kostvaner mv.

Opgaverne løses i samarbejde med Fødevareinstituttet og Veterinærinstituttet under Dan-
marks Tekniske Universitet og andre relevante forskningsinstitutioner.

24.32.01. Fødevarestyrelsen (tekstanm. 125 og 158) (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt 

 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Nettoudgiftsbevilling ................................... 661,3 561,9 523,7 521,0 461,8 452,4 436,8

Forbrug af reserveret bevilling ................... 4,3 11,9 2,0  2,0 - - -
Indtægt ......................................................... 633,4 612,4 629,6 608,9 592,4 581,4 569,3
Udgift ........................................................... 1.254,9 1.196,5 1.155,3 1.131,9 1.054,2 1.033,8 1.006,1

Årets resultat ............................................... 44,1 -10,3 -  - - - -

05. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 684,8 640,7 586,9 582,1 515,4 505,7 488,5
Indtægt .................................................. 88,1 69,1 68,3 66,8 61,3 61,0 59,4

10. Indtægtsdækket kontrolvirksom-
 hed

Udgift .................................................... 279,2 281,6 298,6 297,6 291,6 285,8 280,1
Indtægt .................................................. 257,5 269,1 291,5 289,9 283,9 278,1 272,4

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkontiene §
24.11.01. Departementet, § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen og §
24.32.01. Fødevarestyrelsen.
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15. Kødkontrollen
Udgift .................................................... 287,8 274,3 269,8 252,2 247,2 242,3 237,5
Indtægt .................................................. 287,8 274,3 269,8 252,2 247,2 242,3 237,5

20. Tilskud til TSE-overvågnings-
program for får og geder
Udgift .................................................... 3,0 - - - - - -

Bemærkninger: Der budgetteres en intern statslig overførselsudgift 3,5 mio. kr. til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til
dækning af udgifter i forb indelse med fysisk kontrol vedrørende foder på primærbedrifter og it-opgaver samt 10,8 mio.
kr. til § 07.13.01. Statens Administration. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecen-
teret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS som led i ny betalingsmodel for ØSC.

2. Reservationsoversigt 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 4,0
Bemærkninger: Den reserverede bevilling udgør 4,0 mio. kr. til styrket indsats over for salmonella og campylobacter, jf.
Aftale af 28. juni 2010. Reservationerne forventes anvendt i 2013- 2014. 

3. Hovedformål og lovgrundlag
Fødevarestyrelsen er organiseret i en enhedsstruktur med tre faglige forretningsområder (ve-

terinær, fødevarer og kødkontrol) og to tværgående, forretningsunderstøttende områder i form af
et kunde- og udviklingsområde og et administrativt område, der også omfatter laboratoriedelen.

Fødevarestyrelsen er sat i verden for at fremme sikkerhed, sundhed og vækst fra jord til bord
på fødevareområdet.

Fødevarestyrelsen har fokus på hele fødevarekæden og de virksomheder, interessenter og
aktører, der er knyttet hertil. Udfordringen er både at sikre vækst i produktion, handel og forbrug
af fødevarer, og at fødevarerne fremmer sundhed og velfærd for forbrugerne, herunder at syg-
domsrisikoen for både mennesker og produktionsdyr mindskes

Fødevarestyrelsen skal med engagerede medarbejdere og i dialog med omverdenen arbejde
for:

- Sundere spisevaner samt at færre mennesker bliver syge af maden
- Sundere dyr på marker og i stalde og større dyrevelfærd
- Udvidede muligheder for at fremstille, forhandle og forbruge fødevarer

Styrelsen administrerer den danske fødevarelovgivning. Det hermed forbundne arbejde om-
fatter lovadministration, kontrol- og tilsynsaktiviteter, undersøgelsesaktiviteter, godkendelses- og
autorisationsopgaver samt deltagelse i internationalt samarbejde i tilknytning hertil.

Styrelsen har ansvaret for overvågning, kontrol og bekæmpelse af husdyrsygdomme og zoo-
noser, overvågning og kontrol af foderproduktion og -anvendelse, fører tilsyn med praktiserende
dyrlægers anvendelse af lægemidler til dyr og med overholdelsen af de dyreværnsmæssige regler.

Styrelsen har ansvaret for varetagelse af laboratorieopgaver for hele Fødevareministeriet.
I Grønland varetager styrelsen opgaver i forbindelse med kontrollen af import og eksport af

animalske produkter, opgaver på det dyresundhedsmæssige område undtagen zoonoser samt
overvågning af dyrlægegerning.

Opgaverne udføres i henhold til lov om dyrlæger, jf. LB nr. 815 af 14. juli 2012, lov om
fødevarer, jf. LB nr. 250 af 8. marts 2013, lov om hold af dyr jf. LB nr. 814 af 14. juli 2012
med senere ændring, Økologiloven, jf. LB nr. 416 af 3. maj 2011, lov om foderstoffer, jf. LB
nr. 418 af 3. maj 2011, Dyreværnsloven, jf. LB nr. 252 af 8. marts 2013, lov nr. 91 af 9. februar
2011 om hold af slagtekalkuner, lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg, jf. LB nr.
260 af 8. marts 2013, lov om biavl, jf. LB nr. 197 af 12. marts 2009, lov nr. 465 af 12. juni 2009
om sikring af dyrepatogener, lov om hunde, jf. LB nr. 254 af 8. marts 2013, lov om dyreforsøg,
jf. LB nr. 253 af 8. marts 2013, lov om kloning og genmodificering af dyr mv., jf. LB nr. 259
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af 8. marts 2013, lov om indendørs hold af drægtige søer og gylte, jf. LB nr. 255 af 8. marts 2013,
lov om indendørs hold af smågrise, avls- og slagtesvin, jf. LB nr. 256 af 8. marts 2013, lov nr.
173 af 19. marts 2001 om udendørs hold af svin, med senere ændringer, lov om hold af slagte-
kyllinger, jf. LB nr. 687 af 22. juni 2011, lov om hold af heste, jf. LB nr. 251 af 8. marts 2013,
lov om forbud mod markedsføring mv. samt indførsel og udførsel af skin og skinprodukter fra
hunde og katte, jf. LB nr. 257 af 8. marts 2013, lov om forbud mod slagtning og aflivning af
drægtige produktionsdyr og heste i den sidste tiendedel af drægtighedsperioden, jf. LB nr. 258
af 8. marts 2013 og lov nr. 466 af 12. juni 2009 om forbud mod hold af ræve.

Endvidere udføres opgaver efter lov om næringsbrev til visse fødevarebutikker, jf. lov nr. 486
af 29. juni 2004 med senere ændringer, og lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling
mv. jf. LB nr. 135 af 18. januar 2010 henhørende under Erhvervs- og Vækstministeriet.

Fødevareinstituttet og Veterinærinstituttet under Danmarks Tekniske Universitet er vigtige
samarbejdspartnere for Fødevarestyrelsen omkring risikohåndteringsopgaver og rådgivning inden
for fødevaresikkerhed, det veterinære beredskab, ernæring, toksikologi, fødevarekemi, mikrobio-
logi og teknologi. Fødevarestyrelsen modtager bistand til visse risikohåndteringsopgaver fra in-
stitutterne, f.eks. referencelaboratorieaktiviteter og visse laboratorieundersøgelser, ligesom insti-
tutterne på baggrund af deres forsknings- og udviklingsaktiviteter yder Fødevarestyrelsen råd-
givning efter nærmere aftale.

Med aftale om ny sprøjtemiddelstrategi 2013-2015 er afsat i alt 6,5 mio. kr. i 2014 og herefter
6,2 mio. kr. til styrket indsats vedrørende pesticidrester i fødevarer. Udgifterne modsvares fuldt
ud af interne statslige overførselsindtægter, jf. § 24.21.02.45. Særlig indsats til begrænsningen
af pesticidanvendelsen.

Der er i henhold til det mellem VK-regeringen og Socialdemokraterne, Socialistisk Folke-
parti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten den 28. juni 2010 indgåede 4-årige
fødevareforlig og aftale om en styrket indsats over for salmonella og campylobacter afsat en
samlet nettoudgiftsbevilling på 68,9 mio. kr. i 2011, 59,5 mio. kr. i 2012, 57,5 mio. kr. i 2013
og 57,1 mio. kr. i 2014.

Regeringen har sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og
Det Konservative Folkeparti den 2. november 2012 indgået et nyt forlig på veterinærområdet for
perioden 2013-2016. Som følge heraf forhøjes Fødevarestyrelsens bruttoudgiftsbevilling årligt
med 37,0 mio. kr. i 2013 og 38,0 mio. kr. i 2014-2016. Indsatserne i Veterinærforliget er årligt
finansieret ved gebyrindtægter på 26,3 mio. kr., intern statslig overførselsindtægt fra §
16.11.11.15. Gebyrvirksomhed for lægemidler mv. vedrørende administrativt gebyr på veterinære
lægemidler og en intern statslig overførselsindtægt fra § 24.33.02.20. Forskellige nationale og
internationale forskningsaktiviteter mv. vedrørende udvikling af indeks for dyrevelfærd og anti-
biotika. Som led i forliget er det endvidere aftalt, at den kontrol vedrørende dyrevelfærd, som
NaturErhvervstyrelsens hidtil har udført for Fødevarestyrelsen, med virkning fra 2013 flyttes til-
bage til Fødevarestyrelsen med en tilhørende årlig nettoudgiftsbevilling på 3,3 mio. kr.

Der er indarbejdet effektiviseringsgevinster på løn og øvrig drift som følge af gennemførsel
af grunddataprogrammet. Hertil indgår også omlægning af betalingen til CVR-frikøbsaftale og
KMS statsaftale. Der er indarbejdet en budgetreduktion på 1,3 mio. kr. i 2014, 2,0 mio. kr. i 2015
og herefter 3,1 mio. kr. årligt.

Fødevarestyrelsen arbejder internt med et strategikort, der indeholder en række strategiske
fokusområder. Fokusområderne omfatter de ønskede sluteffekter, de prioriterede aktiviteter og
de grundlæggende styrings- og udviklingsindsatser, som Fødevarestyrelsen styrer efter, og hvorpå
målopfølgningen finder sted. De strategiske fokusområder understøttes af de konkrete mål, som
er indeholdt i resultatkontrakten mellem Fødevarestyrelsen og departementet. Resultatkontrakten
kan findes på www.fvst.dk.
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Virksomhedsstruktur

24.32.01. Fødevarestyrelsen (tekstanm. 125 og 158), CVR-nr. 62534516.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges
Eller suppleres Beskrivelse

BV 2.3.1.2 For visse af Fødevarestyrelsens gebyrbelagte kontrolaktiviteter er der
adgang til at fravige kravet om fuld omkostningsdækning, jf. under-
konto 10. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed.

BV 2.2.4 Under kødkontrollen foretages månedlig fakturering af faktiske udgifter
samt a conto betaling af fælles kontroludgifter, således at der tilstræbes
balance over en 4-årig periode.

BV 2.5.1 Der er adgang til at udsende medarbejdere til uddannelsesstillinger i
internationale organisationer og andre landes ministerier. Eventuelle
refusioner i forbindelse hermed kan anvendes til dækning af lønudgifter
for de pågældende.

BV 2.6.1 Fødevarestyrelsen kan i forbindelse med internationalt samarbejde,
konferencer, møder mv. afholde de fornødne udgifter til rejse- og op-
holdsudgifter for de delegerede samt repræsentation og øvrige udgifter,
som måtte være forbundet hermed.

Opgaver Mål

0. Hjælpefunktioner samt generel
ledelse og administration

Målet er at udøve effektive, kundevenlige og serviceoriente-
rede hjælpefunktioner samt sikre effektiv intern administra-
tion, optimal organisation, god ledelse og kvalificerede med-
arbejdere.

1. Fødevareopgaver Fødevarestyrelsen udfører fødevare- og foderkontrol for at
højne fødevaresikkerheden og fremme regelefterlevelsen.
Fødevarekontrollen skal gennem vejledning og sanktioner
sikre overholdelse af lovgivningen, samt overvåge og be-
kæmpe sygdomsudbrud.

2. Kødkontrol Fødevarestyrelsen varetager kontrolforanstaltninger på slag-
terivirksomheder med fast kontrolbemanding.

3. Veterinæropgaver Fødevarestyrelsen udfører opgaver inden for dyrs sundhed
og velfærd gennem forebyggelse, beredskab og bekæmpelse
af husdyrsygdomme samt udfører kontrol af levende dyr.

4. Ernæringsopgaver Fødevarestyrelsen arbejder med formidling og rådgivning om
en sund kost og livsstil hos forbrugerne.
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| 6. Ajourført specifikation af udgifter pr. opgave

7. Specifikation af indtægter

R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Indtægter i alt .............................................. 633,4 612,4 629,6 608,9 592,4 581,4 569,3

4. Afgifter og gebyrer ................................ 542,7 543,2 561,3 542,1 531,1 520,4 509,9
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske

bidrag, bøder mv. ................................... 0,6 0,4 - - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 90,1 68,7 68,3 66,8 61,3 61,0 59,4
Bemærkninger: Ad 4. Indtægten vedrører provenu fra afgifter og gebyrer opkrævet under styrels en til finansiering af
udgifter. Af indtægterne vedrører 187,9 mio. kr. fødevarekontrollen, 102,0 mio. kr. vedrører veterinærkontrollen og 252,2
mio. kr. vedrører den statslige kødkontrol. 
Ad 6. Øvrige indtægter indeholder i 2014 17,7 mio. kr. vedrørende salg af varer og tjenesteydelser, 2,5 mio. kr. vedrørende
tilskudsfinansierede aktiviteter og 45,1 mio. kr. via interne statslige overførsler. Heraf overføres 12,3 mio. kr. fra §
16.11.11.15. Gebyrvirksomhed for lægemidler mv. (Sundhedsstyrelsen) til finansiering af en øget indsats vedrørende
overvågning og kontrol af dyrlægers ordinationer af veterinære lægemidler og af landbrugets forbrug heraf, 8,8 mio. kr.
overføres fra § 24.21.01.10. Almindelig virksomhed (NaturErhvervstyrelsen) til finansiering af laboratorieopgaver på
planteområdet, 6,5 mio. kr. overføres fra § 24.21.02.45. Særlig indsats til begrænsning af pesticidanvendelse til styrket
indsats vedrørende pesticidrester i fødevarer som led i Sprøjtemiddelstrategi 2013-2015, 5,0 mio. kr. overføres fra §
24.33.02.20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv. til flerstrenget indsats til fremme af sund
livsstil gennem mad og måltider, mens 9,8 mio. kr. overføres fra underkonto 15. Kødkontrollen til medfinansiering af
hjælpefunktioner og generel ledelse og administration på underkonto 05. Almindelig virksomhed. Derudover overføres
2,4 mio. kr. fra § 24.33.02.20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv. som led i initiativet ved-
rørende økologisk omstilling af offentlige køkkener i Økologisk Handlingsplan 2020 og 0,3 mio. kr. ligeledes fra §
24.33.02.20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv. til inds atser i Veterinærforlig II vedrørende
udvikling af indeks for dyrevelfærd og antibiotika.

Budgetteringsforudsætninger:
Udgifter og indtægter er budgetteret ud fra den skønnede udvikling i aktiviteter og ressour-

ceforbrug.

1. Indtægtsdækning.
Der foretages som hovedregel regulering af gebyr- og afgiftssatser årligt, og der tilstræbes

normalt fuld brugerbetaling, medmindre særlige zoosanitære, fødevare- eller samfundsmæssige
hensyn gør sig gældende. Takseringsprincipperne for de forskellige typer af afgifts- og gebyrbe-
lagt kontrol varierer afhængig af kontrolordningens karakter. For udgående fødevare- og veteri-
nærkontrol takseres f.eks. i hovedreglen et grundgebyr pr. kontrolbesøg samt en sats pr. påbegyndt
kvarters tilstedetid i virksomheden eller på bedriften.

Aktiviteter i forbindelse med samhandel inden for EU gebyrfinansieres som hovedregel ikke,
mens kontrolforanstaltninger i forbindelse med handelen med 3. lande gebyrfinansieres, således
at der opnås fuld omkostningsdækning.

Prisstigningsloftet videreføres for Fødevarestyrelsens gebyrer på § 24.32.01.10. Fødevare-
styrelsens indtægtsdækkede kontrolvirksomhed. Den statslige kødkontrol på virksomheder med

| Mio. kr.
| R
| 2011
| R
| 2012
| B
| 2013
| F
| 2014
| BO1
| 2015
| BO2
| 2016
| BO3
| 2017

| Udgift i alt ............................................| 1.295,8| 1.212,6| 1.157,8| 1.131,9| 1.054,2| 1.033,8| 1.006,1

| 0.| Hjælpefunktioner samt generel Ledelse
| og administration .............................| 309,8| 353,1| 299,3| 293,7| 272,7| 265,9| 258,9
| 1.| Fødevareopgaver ..............................| 429,1| 395,1| 355,1| 348,8| 303,2| 295,3| 288,4
| 2.| Kødkontrol .......................................| 318,6| 259,0| 245,4| 226,7| 222,2| 217,8| 213,5
| 3.| Veterinæropgaver .............................| 213,4| 182,5| 229,8| 236,9| 234,6| 233,5| 224,2
| 4.| Ernæringsopgaver .............................| 24,9| 22,9| 28,2| 25,8| 21,5| 21,3| 21,1
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hyppigt tilsyn § 24.32.01.15. Kødkontrollen er undtaget. Prisstigningsloftet er erstattet af en
handlingsplan for modernisering og effektivisering af den offentlige kontrol på slagterierne.

Provenuet for 2014 er reguleret inden for prisstigningsloftet for 2014. Prisstigningsloftet er
et loft over afgifterne/gebyrer for ydelserne, der er budgetteret på § 24.32.01.05 Fødevarestyrel-
sens almindelige virksomhed. Loftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for afgifter-
ne/gebyrerne i budgettet for 2013 reguleret med det generelle pris- og lønindeks inklusive ni-
veaukorrektion 0,5 pct., jf. statens pris- og lønforudsætninger. Produktivitetsfaktoren udgør i 2013
2,0 pct. Reguleringsfaktoren er således -1,5 pct. Omsætningen i forbindelse med disse gebyrer
omfattet af prisstigningsloftet forventes i 2014 at udgøre 289,9 mio. kr.

Som led i bestræbelserne på at lette virksomhedernes administrative byrder er en række af
Fødevarestyrelsens kontrolordninger mm. gebyrafløftet. Det drejer sig om:

 1. Ordinær kontrol af detailvirksomheder
 2. Ordinær kontrol efter økologilovgivningen
 3. Den særlige krydskontrol på økologiområdet
 4. Ordinær kontrol i små mejerivirksomheder
 5. Registrering og ordinær kontrol af akvakulturbrug
 6. Administration af overvågning i forbindelse med muslingefiskeri
 7. Registrering og ordinær kontrol med opdræt af vildt, ræve og strudsefugle
 8. Eksportcertifikater for æg og mælkeprodukter samt fisk og fiskevarer
 9. Certifikater til brug for eksport af levnedsmidler og tilsætningsstoffer
10. Certifikater for kød (tilsendelse)

Som led i Aftale mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti om Grøn Vækst af 16. juni 2009
er gebyr for registrering og kontrol af det økologiske spisemærke afløftet.

2. Øvrige forhold.
Budgetlægningen af fællesfunktioner omfatter hjælpefunktioner og generel ledelse og admi-

nistration. Hjælpefunktioner omfatter udgifter, der ikke direkte kan henføres til styrelsens ho-
vedformål, mens generel ledelse og administration omfatter udgifter til direktionen, den admini-
strative afdeling samt en række generelle ledelsesmæssige aktiviteter, som foregår i alle afdelinger
og kontorer.

Der kan på driftsbudgettet afholdes udgifter til foreninger og organisationer, som styrelsen
er medlem af ud fra faglige og forskningsmæssige interesser. Der kan på driftsbudgettet inden
for en årlig ramme på 0,1 mio. kr. afholdes udgifter til støtte for konferencer, seminarer, infor-
mationsprojekter mv., der har et fagligt sigte, og som ligger inden for styrelsens virksomhed.

Styrelsen er registreret i henhold til lov om merværdiafgift, jf. LB nr. 106 af 23. januar 2013.
Der er fuld fradragsret for indgående afgift, der vedrører momspligtig omsætning. I 2014 for-
ventes den ind- og udgående afgift at udgøre henholdsvis 0,4 mio. kr. og 3,7 mio. kr.

8. Personale

 R R B F BO1 BO2 BO3
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Personale i alt (årsværk) ............................ 1.746 1.664 1.638  1.577 1.464 1.430 1.389
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 847,6 818,2 788,1  765,7 714,8 698,7 678,5

| Bemærkninger: Faldet i årsværksantallet fra 2014 til 2015 på 113 årsværk forklares hovedsageligt af bortfald af bevillin-
| gen vedrørende Fødevareforlig 2 og Salmonellaaftalen, som samlet set udgør 103 årsværk.
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9. Finansieringsoversigt

R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Reguleret egenkapital ................................. - - 52,7 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 0,4 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 53,1 - - - -

Langfristet gæld primo ............................... 93,5 106,6 130,0 120,6 105,2 93,5 89,2
+ anskaffelser .............................................. 36,2 47,9 20,0 5,5 6,5 6,5 9,5
+ igangværende udviklingsprojekter .......... 7,2 -14,5 3,9 9,4 10,0 15,0 20,0
- afhændelse af aktiver ............................... 10,3 12,7 - - - - -
- afskrivninger ............................................. 20,0 12,0 31,7 30,3 28,2 25,8 25,4
Samlet gæld ultimo ..................................... 106,6 115,3 122,2 105,2 93,5 89,2 93,3

Låneramme .................................................. - - 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 67,9 58,4 51,9 49,6 51,8

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

05. Almindelig virksomhed
Under kontoen varetages Fødevarestyrelsens almindelige driftsaktiviteter, der omfatter opga-

ver vedrørende fødevaresundhed og -sikkerhed fra jord til bord.
Fødevarestyrelsen har i forbindelse med omorganisering af ministerområdet fået tilført 4,6

mio. kr. årligt fra 2014 og frem fra § 24.11.01.30 Generelt LandbrugsRegister/Centralt Husdyr-
brugsregister (GLR/CHR) til varetagelse af IT-opgaver vedrørende Generelt Landbrugs Register
(GLR) og Centralt Husdyr Register (CHR).

Der flyttes 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016 fra § 24.32.79 Reserver og budgetregu-
lering som led i finansieringen af forliget på veterinærområdet.

Fødevarestyrelsen er blevet tilført 0,5 mio. kr. i 2014 til opfølgning på Natur- og Land-
brugskommissionen og Vækstteam.

| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 0,7 mio. kr. i 2014, 1,7 mio.
| kr. i 2015 og 1,7 mio. kr. i 2016. Baggrunden er Fødevarestyrelsens indsats i forbindelse med
| Task Force for grønne indkøb i offentlige køkkener. Udmøntningen sker efter aftale med En-
| hedslisten, jf. Aftale om finansloven for 2013.

10. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed
På kontoen er budgetteret Fødevarestyrelsens indtægtsdækkede kontrolaktiviteter bortset fra

kødkontrollen, som fortsat er budgetteret på § 24.32.01.15. Kødkontrollen.
Det budgetterede nettotal på 7,7 mio. kr. jf. tabel 1 er en konsekvens af, at betalingen er re-

duceret for udført kontrol på visse områder. Det drejer sig om mindre slagterier og lignende
virksomheder i henhold til VK-regeringens konkurrenceevnepakke og for udført kontrol med fisk
og fiskevarer i Grønland. Endvidere kan kravet om fuld omkostningsdækning fraviges ved sty-
relsens attestationer i forbindelse med privates medbringelse af hund, kat eller andet selskabsdyr
til andre lande, idet attestationerne efter indførelse af selskabsdyrspas i EU som hovedregel vil
begrænse sig til mere specielle og komplekse sager. Endelig indgår i nettotallet, at en del af
kontrollen vedrørende registrering og mærkning af kvæg udføres af NaturErhvervstyrelsen, og
at omkostningerne hertil er tilført som nettobevilling til denne, og tilsvarende gebyrindtægter til-
falder Fødevarestyrelsen.
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15. Kødkontrollen
Kontoen omfatter styrelsens varetagelse af de kontrolforanstaltninger, der i henhold til lov

om fødevarer, jf. LB nr. 250 af 8. marts 2013 og lov om hold af dyr, jf. LB nr. 814 af 14. juli
2012, udøves på slagterivirksomheder med fast kontrolbemanding, samt af den hertil knyttede
administrative understøttelse af kontrollen.

Der foretages overvågning på slagterivirksomhederne af overholdelse af dyreværnsbestem-
melser i forbindelse med slagtning af dyr.

Slagterivirksomhederne med fast kontrolbemanding betaler en afgift til dækning af udgifterne
forbundet med den udførte kontrol. Afgiften omfatter også udgifter til administration af kontrol-
len. Afgiften, der beregnes på grundlag af konstaterede direkte og fælleskontroludgifter, skal fuld
indtægtsdækkes af slagterivirksomhedernes kontroludgifter

Der er i budgetteringen taget højde for en løbende modernisering og effektivisering af kød-
kontrollen, uden at det går ud over den høje danske fødevaresikkerhed.

Der budgetteres på kontoen med en intern statslig overførselsudgift på 9,8 mio. kr. til med-
finansiering af hjælpefunktioner og generel ledelse og administration på underkonto §
24.32.01.05. Fødevarestyrelsens almindelige virksomhed.

24.32.09. Forskellige tilskud (Reservationsbev.)
Kontoen omfatter udgifter og indtægter vedrørende varetagelse af overvågningsprogrammer

for TSE (kogalskab i kvæg samt scrapie i får og geder) og aviær influenza (fugleinfluenza) mv.,
hvor der ydes refusion fra EU.

 Særlige bevillingsbestemmelser:

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... - 55,4 15,0 4,3 4,3 2,6 2,6
Indtægtsbevilling ......................................... - 31,4 15,0 4,3 4,3 2,6 2,6

50. Blutongue-vaccination
Udgift ................................................... - 41,2 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - 41,2 - - - - -
Indtægt ................................................ - 23,6 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - 23,6 - - - - -

60. Overvågningsprogrammer
Udgift ................................................... - 14,2 15,0 - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - 14,2 15,0 - - - -
Indtægt ................................................ - 7,8 15,0 - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - 7,8 7,5 - - - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... - - 7,5 - - - -

70. Tilskud til Veterinærfond
Udgift ................................................... - - - 4,3 4,3 2,6 2,6
45. Tilskud til erhverv ........................ - - - 4,3 4,3 2,6 2,6
Indtægt ................................................ - - - 4,3 4,3 2,6 2,6
13. Kontrolafgifter og gebyrer ............ - - - 4,3 4,3 2,6 2,6

 Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

 BV 2.10.2 Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til
merindtægter ud over det budgetterede.
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Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 2,4

I alt .................................................................................................................................. 2,4

60. Overvågningsprogrammer
På kontoen indgår til og med 2013 udgifter til overvågningsprogrammer for TSE (kogalskab

i kvæg samt scrapie i får og geder) og aviær influenza (fugleinfluenza) mv. samt den tilhørende
forventede refusion fra EU. Fra 2014 er ordningen omlagt, jf. underkonto 70. Tilskud til Veteri-
nærfond.

70. Tilskud til Veterinærfond
På kontoen budgetteres med tilskud til nyoprettet veterinærfond, der fra 2014 skal forestå

overvågningsprogrammer for TSE (kogalskab i kvæg samt scrapie i får og geder) og aviær in-
fluenza (fugleinfluenza) mv. og udgifter forbundet hermed. Fonden er oprettet således, at udgifter
til overvågning og bekæmpelse af husdyrsygdomme kan afholdes af fonden, og fonden kan op-
pebære den tilhørende refusion fra EU. Fonden modtager et tilskud i 2014 på 3,5 mio. kr., som
finansieres via gebyrindtægter, der svarer til den udgift erhvervet hidtil har haft og udgifter til
administration i Fødevarestyrelsen på 0,8 mio. kr. årligt. Midlerne til Fødevarestyrelsen overføres
på regnskabet som intern statslig overførselsudgift, men er budgetteret sammen med tilskuddet i
alt 4,5 mio. kr. Der forventes en samlet aktivitet i Veterinærfonden i 2014 svarende til 3,5 mio.
kr. Fonden forventer at oppebære refusion fra EU på 1,7 mio. kr., som indgår med to års forsin-
kelse. Det vil sige fra 2016. Gebyrfinansiering er således de to første år højere end for et normalt
år.

24.32.14. Erstatninger ved nedslagning af dyr og andre udgifter ved bekæmpelses-
foranstaltninger m.m. (Lovbunden)

I forbindelse med bekæmpelse og mistanke om husdyrsygdomme og visse zoonoser samt
ved nedslagning i forbindelse med kontrol med anvendelse af medicin til husdyr ydes der erstat-
ning ved nedslagning af dyr og destruktion af foder mv. og godtgørelse for udgifter til indsendelse
og laboratorieundersøgelse af mistankeprøver og erstatning til hel eller delvis dækning af drifts-
tab.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 1,6 0,8 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Indtægtsbevilling ......................................... 4,3 - 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

10. Erstatning ved nedslagning og
andre udgifter ved bekæmpelses-

 foranstaltninger m.m.
Udgift ................................................... 1,6 0,8 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,2 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 1,5 0,8 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Indtægt ................................................ 4,3 - 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 4,3 - 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
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10. Erstatning ved nedslagning og andre udgifter ved bekæmpelsesforanstaltninger m.m.
Den på kontoen optagne bevilling vedrører erstatning ved nedslagning af dyr ved fund eller

mistanke og destruktion af foder mv. samt udgifter til indsendelse og laboratorieundersøgelse af
mistankeprøver i forbindelse med bekæmpelse og mistanke om husdyrsygdomme og visse zoo-
noser samt erstatning til hel eller delvis dækning af driftstab i forbindelse hermed, jf. lov om hold
af dyr, LB nr. 814 af 14. juli 2012. På kontoen optages endvidere erstatning for dyr, der slås ned
i forbindelse med kontrol med medicinanvendelse til husdyr, jf. lov om dyrlæger, LB nr. 815 af
14. juli 2012.

Der budgetteres med fællesskabsstøtte ved nedslagning i forbindelse med bekæmpelse af
visse husdyrsygdomme og zoonoser.

Fællesskabsstøtten ydes i almindelighed med en sats, der udgør op til 50 pct. af ydet erstat-
ning til nedslagning mv. Refusionen er budgetteret under hensyn til, at der ikke ydes fælles-
skabsstøtte til alle typer af husdyrsygdomme og zoonoser.

Det forventes, at der i EU-regi fremadrettet vil blive skabt grundlag for en forsikringsordning
til erstatning for den statslige ordning.

24.32.79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)
Den afsatte pulje på 5,0 mio. kr. årligt til initiativer vedrørende dyrevelfærd er som led for-

liget på det veterinære område overført til § 24.32.01. Fødevarestyrelsen i perioden 2014-2016.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Udgiftsbevilling ........................................... - - 5,0 - - - 5,0

20. Pulje til bedre dyrevelfærd
 Udgift ................................................... - - 5,0 - - - 5,0

49. Reserver og budgetregulering ....... - - 5,0 - - - 5,0

24.33. Forskning og udvikling inden for fødevareområdet
Aktivitetsområdet § 24.33 omfatter tilskud til fremme af gode rammebetingelser for løsning

af de samfundsmæssige udfordringer for jordbrugs-, fiskeri- og fødevareerhvervene gennem en
målrettet udviklings- og demonstrationsindsats, udredninger mv., samt gennem tilskud til Mad-
kulturen og forskningsbaseret myndighedsbetjening ved universiteterne.

Yderligere oplysninger om Fødevareministeriets forsknings- og udviklingsområde kan findes
på www.fvm.dk under forskning.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.10.5 Der er adgang til under § 24.33.02. Tilskud til udvikling og demon-
stration via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler til § 24.21.01.
NaturErhvervstyrelsen til dækning af særlige driftsudgifter, herunder
lønudgifter, til evalueringer, information samt etablering og udvikling
af tilskudsadministrative systemer.
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24.33.02. Tilskud til udvikling og demonstration (tekstanm. 154) (Reservationsbev.)
Tilskudsbevillingerne på nærværende hovedkonto anvendes til løsning af samfundsmæssige

udfordringer for jordbrugs-, fiskeri- og fødevareerhvervene gennem fremme af forsknings-, ud-
viklings- og demonstrationsaktiviteter, fremme af internationalt samarbejde herom samt udred-
ninger mv. af betydning for Fødevareministeriets myndighedsvaretagelse. Endvidere indgår til-
skud til Madkulturen.

Tilskudsbevillingen på underkonto 20. Forskellige nationale og internationale forskningsak-
tiviteter mv. anvendes til finansiering af internationalt samarbejde, undersøgelser, udredninger
mv. af betydning for Fødevareministeriets myndighedsvaretagelse på fødevareområdet. Tilskud
hertil ydes efter retningslinjer fastsat i vejledninger udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen.

Fra og med 2014 gennemføres en budget- og regnskabsmæssig omlægning af underkonto 20
Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv., standardkonto 46 fra en udbe-
talingsordning til en tilsagnsordning. Dette indebærer, at bevillingerne herefter svarer til årets
tilsagnsramme. Eventuelle uudnyttede midler ved udgangen af 2013 vil blive videreført til til-
sagnsgivning i 2014.

BV 2.10.5 Der er adgang til under § 24.33.02. Tilskud til udvikling og demon-
stration via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler til § 24.21.01.
NaturErhvervstyrelsen til dækning af udgifter til administration af
ordningerne, herunder lønudgifter, til varetagelse af sekretariatsfunk-
tionen for bestyrelsen, herunder udarbejdelse af strategier, deltagelse i
internationalt forskningssamarbejde, gennemførsel af analyser mv.
vedrørende udfordringer og barrierer for udvikling, gennemførsel af
evalueringer og effektvurderinger samt udgifter forbundet med udar-
bejdelse, udbud, offentliggørelse og information om de enkelte ind-
satsområder samt formidling af resultaterne af indsatsen.

BV 2.10.5 Overførslerne fra § 24.33.02. Tilskud til udvikling og demonstration
til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til dækning af udgifter til admi-
nistration, jf. det ovenfor anførte, kan for tilskud til anden virksomhed
og investeringstilskud (standardkonto 46) andrage op til 3 pct. af be-
villingerne, heraf højest 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til
den faktiske udgift.

BV 2.2.9 Der er adgang til under § 24.33.02. Tilskud til udvikling og demon-
stration via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler til § 24.37.50.
Øvrige tilskud vedrørende fiskerisektoren til dækning af eventuelle
merudgifter i forhold til det budgetterede tilskud til husleje mm. og
medlemsbidrag.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.13 Tilskud kan anvises a conto, dog højst til 3 måneders forbrug.
BV 2.10.1 og 2.10.3 Der er adgang til at omflytte bevillinger mellem underkontiene 10, 20

og 50 samt herefter adgang til at videreføre disse bevillinger til an-
vendelse i senere finansår under denne underkonto. Endvidere er der
adgang til at omflytte uudnyttede bevillinger, der hidrører fra annulle-
rede tilsagn og tilbagebetalte tilskud fra underkontiene 30 og 40 til
underkontiene 10, 20 og 50.
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Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Udgiftsbevilling ........................................... 234,5 271,9 313,7 259,4 264,0 219,2 215,9
Indtægtsbevilling ......................................... 0,8 - 2,5 1,0 1,0 1,0 1,0

10. Udviklings- og forskningsaktivi-
teter inden for fødevaresektoren
Udgift ................................................... 215,3 213,2 266,0 201,2 210,8 191,0 191,0
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 4,6 4,7 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 78,7 84,2 85,8 85,8 85,8 100,8 100,8
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 132,0 124,3 180,2 115,4 125,0 90,2 90,2
Indtægt ................................................ 0,8 - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 0,8 - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

20. Forskellige nationale og interna-
tionale forskningsaktiviteter mv.
Udgift ................................................... 10,3 32,5 32,4 40,6 32,6 24,9 24,9
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 1,3 10,5 14,8 11,8 6,8 6,8 6,8
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 9,0 22,1 17,6 28,8 25,8 18,1 18,1
Indtægt ................................................ - - 1,5 - - - -
35. Forbrug af videreførsel ................. - - 1,5 - - - -

30. Forskningsprogram for økolo-
gisk fødevareproduktion, FØJO

 III
Udgift ................................................... 0,0 0,3 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,0 0,3 - - - - -

40. VMP III, forskningsprogram
Udgift ................................................... 0,0 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,0 - - - - - -

50. Madkulturen
 Udgift ................................................... 8,9 25,9 15,3 17,6 20,6 3,3 -

46. Tilskud til anden virksomhed og
  investeringstilskud ......................... 8,9 25,9 15,3 17,6 20,6 3,3 -

Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer
til merindtægter vedrørende øvrige overførselsindtægter ud over det
budgetterede.

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn på underkonto 10 og 20.
BV 2.10.2 Madkulturen er en selvejende institution og kan afholde udgifter op-

pebåret af indtægter ud over tilskud fra staten.
BV 2.2.13 Der kan på underkonto 50 ydes forskudsvis udbetaling af tilskud, så-

fremt det skønnes nødvendigt for at sikre projekter, eller hvor det fo-
rekommer administrativt enklere.

BV 2.2.17 Madkulturen kan tegne forsikring og er ikke underlagt statens regler
om selvforsikring.
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Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 12,0

I alt .................................................................................................................................. 12,0

Den samlede beholdning på 12,0 mio. kr., der fordeler sig med 0,1 mio. kr. på underkonto
10. Udviklings- og forskningsaktiviteter inden for fødevaresektoren og med 11,9 mio. kr. på un-
derkonto 20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv., forventes anvendt
i 2013.

10. Udviklings- og forskningsaktiviteter inden for fødevaresektoren
I henhold til lov nr. 1502 af 27. december 2009 om Grønt Udviklings- og Demonstrations-

program (GUDP) kan der meddeles tilsagn om tilskud til udviklings- og demonstrationsprojekter
samt forskningsprojekter, der er en nødvendig forudsætning herfor, fremme af et aktivt samar-
bejde mellem offentlige og private aktører samt styrkelse af samspillet mellem GUDP og inter-
nationale programmer på fødevare-, jordbrugs-, fiskeri- og akvakulturområdet. Tilsagn om tilskud
meddeles i henhold til de af bestyrelsen for GUDP trufne afgørelser.

Af de afsatte midler er 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2012 - 2015 reserveret til økologisk
sortsudvikling og -afprøvning rettet mod professionelle udsædsfirmaer og enkeltlandmænd.

Som led i Aftale om fordeling af forskningsreserven er kontoen forhøjet med 30,0 mio. kr.
årligt i 2014 og 2015 til gennemførsel af en styrket forsknings-, udviklings- og demonstrations-
indsats til fremme af økologisk jordbrug og fødevaresystemer, herunder koordinations- og infor-
mationsindsatsen i regi af Internationalt Center for Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer
(ICROFS).

Centrale aktivitetsoplysninger:

Bemærkninger: Aktivitetsoplysningerne for årene 2008-2009 vedrørende udviklingsaktiviteter svarer til de tidligere under
§ 24.23.17 optagne tilskud til innovation, forskning og udvikling. Regnskabstallene omfatter årets tilsagnsgivning uden
fradrag for annullerede tilsagn mm. I aktivitetsoplysningerne for 2013 indgår tillige forbrug af videreførte beløb. Det er
endvidere forudsat, at der opnås det budgetterede niveau for tilbagebetalte tilskud på årligt 1,0 mio. kr., jf. anmærknin-
gerne til standardkonto 34.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

A. Tilsagn (mio. kr.)
 1. Forskningsaktiviteter.................... 108,3 92,4 159,0 66,7 60,7  100,1  68,1  72,1 75,1 75,1
 2. Udviklingsaktiviteter.................... 155,0 176,1 49,9 124,1 149,6  115,9  93,0  98,6 85,8 85,8
 3. Demonstrationsaktiviteter ............ - - 31,1 29,4 15,3 50,1  40,1  40,1 30,1 30,1

Tilsagn i alt (mio. kr.) ..................... 263,3 268,5 240,0 220,2 225,6  266,1  201,2  210,8 191,0 191,0

B. Antal tilsagnsmodtagere (stk.)
 1. Forskningsaktiviteter.................... 47 36 90 34 31  50  34  36 38 38
 2. Udviklingsaktiviteter.................... 123 197 67 118 175  115  90  95 85 85
 3. Demonstrationsaktiviteter ............ - - 77 59 43  41  33  33 25 25

Antal tilsagnsmodtagere i alt........... 170 233 234 211 249  206  157  164 148 148

C. Tilsagn pr. modtager i
gennemsnit (mio. kr.)

 1. Forskningsaktiviteter.................... 2,3 2,6 1,8 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
 2. Udviklingsaktiviteter.................... 1,3 0,9 0,7 1,1 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
 3. Demonstrationsaktiviteter ............ - - 0,4 0,5 0,4 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Tilsagn pr. modtager i
gennemsnit (mio. kr.)....................... 1,5 1,2 1,0 1,0 0,9 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

 Indeks ............................................... 109,9 108,5 106,2 103,2 101,4 101,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Tilsagn pr. modtager i gennemsnit i 
2014-pl (mio. kr.)............................. 1,7 1,3 1,1 1,1 0,9 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
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ad 34. Øvrige overførselsindtægter. På kontoen er der budgetteret med tilbagebetalte tilskud som
følge af kommerciel udnyttelse af resultaterne af projekter, hvortil der er ydet tilskud i hen-
hold til lov nr. 421 af 31. maj 2000 om tilskud til fremme af innovation, forskning og ud-
vikling mv. i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren, som senest ændret ved lov nr. 488 af
31. maj 2008 om ændring af innovationsloven.

20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv.
På kontoen er der optaget tilskud til nationale samt fællesnordiske og andre internationale

projekter. Der ydes tilskud til OECDs forskningsprojekter på landbrugsområdet.
I perioden 2013-2016 er der endvidere optaget tilskud til dansk deltagelse i projekter inden

for et koordineret europæisk samarbejde om forskning og udvikling i landdistrikterne.
Bevillingen kan endvidere anvendes til finansiering af nationale og internationale konferen-

cer, kongresser, seminarer samt til undersøgelser og udredninger af betydning for Fødevaremini-
steriets opgavevaretagelse og til særlige projekter, kampagner mv.

Desuden medfinansieres dansk deltagelse i et pilotprojekt, som er igangsat i forbindelse med
det europæiske biomoniteringsprogram.

Der kan på underkontoen ydes tilskud til sekretariatet for Internationalt Center for Forskning
i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS) ved Århus Universitet, herunder kommu-
nikation om økologisk forskning samt varetagelsen af koordinatorrollen i det internationale sam-
arbejde på økologiforskningsområdet.

Som led i Forlig om veterinærområdet af 2. november 2012 for perioden 2013-2016 er kon-
toen forhøjet med 3,2 mio. kr. årligt til forskningsbaseret udvikling af indeks vedrørende antibi-
otika og dyrevelfærd på Københavns Universitet og med 0,3 mio. kr. årligt til Fødevarestyrelsens
indsats med udvikling af indekset.

Endvidere anvendes 3,0 mio. kr. årligt af bevillingen til alternativer til dyreforsøg, dyrevel-
færd mv. Af disse anvendes op til 1,5 mio. kr. årligt til finansiering af projekter vedrørende dy-
revelfærd på Københavns Universitet.

Som følge af Aftale mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0 af 1.
marts 2009 er bevillingen nominelt fastholdt i perioden 2010-2015.

I det omfang, der ydes tilskud til aktiviteter, der i henhold til momsloven er momspligtige
ydelser, har Fødevareministeriet fradragsret for momsen.

På baggrund af ovenstående kan der opstilles følgende centrale aktivitetsoplysninger for un-
derkontoen:

Centrale aktivitetsoplysninger:

Bemærkninger: Fra og med 2014 gennemføres en budget- og regnskabsmæssig omlægning af underkontoen fra en udbe-
talingsordning til en tilsagnsordning, jf. nærmere de indledende bemærkninger til hovedkontoen. På denne baggrund svarer
aktivitetsoplysningerne for 2013-2017 til den budgetterede tilsagnsgivning, mens oplysninger for 2008-2012 svarer til
rammerne for iværksatte aktiviteter i iværksættelses året. Der forventes primo 2014 bogført et tilsagn på 4,8 mio. kr.,
svarende til den del af de tidligere års planlagte og iværksatte projekter, der ikke forventes at være udgiftsført ultimo 2013,
idet der hidtil kun har været hjemmel til at give 1-årige tilsagn, men samtidig med tilkendegivelse af intentionerne for
de kommende års tilsagn. Herudover forventes der i 2014 at blive meddelt tilsagn for 12,2 mio. kr. til nye projekter.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. På kontoen er der budgetteret med overførsel af 5,0
mio. kr. årligt i 2012-2014 til § 24.32.01. Fødevarestyrelsen til flerstrenget indsats til fremme
af sund livsstil gennem mad og måltider og overførsel af 3,0 mio. kr. årligt til § 24.33.03.20.
Opgaver vedrørende fiskeriforhold til produkter under Dansk Skaldyrcenter via integration i
DTU Aqua, herunder konsekvensvurderinger mv.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tilskud i alt (mio. kr.) ....................... 5,0 9,6 16,8 15,6 10,0 17,6 28,8 25,8 18,1 18,1
Antal tilsagnsmodtagere .................... 9 11 7 8 21 15 25 21 15 15
Tilskud pr. modtager (mio. kr.)......... 0,6 0,9 2,4 2,0 0,5 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Indeks ................................................. 109,9 108,5 106,2 103,2 101,4 101,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Tilskud i 2014-pl (mio. kr.) .............. 0,6 0,9 2,5 2,0 0,5 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
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Hertil kommer overførsel af 1,1 mio. kr. årligt til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til en
særlig indsats vedrørende rekreativt fiskeri, og 5,4 mio. kr. i 2013 og herefter 2,4 mio. kr.
årligt til Fødevarestyrelsen som led i Økologisk Handlingsplan 2020, samt 0,3 mio. kr. årligt
til Fødevarestyrelsens indsats med udvikling af indekset.

50. Madkulturen
På kontoen er der optaget tilskud til driften af den selvejende institution Madkulturen (særlig

forvaltningssubjekt).
Madkulturen har det overordnede formål at forbedre vilkårene for udvikling og afsætning af

kvalitetsfødevarer både lokalt, nationalt og internationalt. Målsætningen indfries gennem formid-
lings- og udviklingsprojekter, der medvirker til at forbedre kvaliteten af de daglige måltider, højne
dansk madkultur og øge produktudviklingen samt innovation i fødevareerhvervet. Endvidere vil
Madkulturen påpege behov for og udvikle nye uddannelses- og kursusaktiviteter inden for føde-
vare- og gastronomi-området.

Madkulturens aktiviteter omfatter fremme af udviklingsprocesser mellem aktører i hele fø-
devarekæden; indsamling, systematisering og generering af viden; facilitering af events mv. til
den brede offentlighed samt profilering af dansk gastronomi og madkultur, herunder varetagelsen
af støtte til Kokkelandsholdet.

Som led i Aftale mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti om Grøn Vækst af 16. juni
2009 er afsat 4,0 mio. kr. i 2010 og herefter 15,0 mio. kr. årligt i perioden 2011-2015.

Der afsættes endvidere 1,0 mio. kr. i 2014 til medfinansiering af et projekt, der har til formål
at bidrage til at øge antallet af skolehaver i Danmark og sikre, at de findes i flere kommuner end
i dag. Projektet udføres af Madkulturen og finansieres i samarbejde med Ministeriet for Børn og
Undervisning.

| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 1,3 mio. kr. i 2014, 5,3 mio.
| kr. i 2015 og 3,3 mio. kr. i 2016 som led i grøn omstilling og beskæftigelse. Baggrunden er, at
| bevillingen til tilskuddet til driften af den selvejende institution Madkulturens indsats i forbindelse
| med Task Force for grønne indkøb i offentlige køkkener forhøjes. Udmøntningen sker efter aftale
| med Enhedslisten, jf. Aftale om finansloven for 2013.

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Der ydes tilskud til driften af Mad-
kulturen. Af tilskuddet kan afholdes udgifter til udbetaling af vederlag til formanden samt
særligt sagkyndige og personligt udpegede medlemmer af bestyrelsen. Vederlag udbetales i
overensstemmelse med Finansministeriets cirkulære nr. 186 af 2. november 1998 om særskilt
vederlag mv.

24.33.03. Forskningsbaseret myndighedsbetjening (Reservationsbev.)
Tilskudsbevillingerne anvendes til forskningsbaseret myndighedsbetjening, erhvervssamar-

bejde mv. vedrørende jordbrugsforhold, fiskeriforhold samt fødevare- og veterinærforhold for
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 613,4 603,5 592,1 581,9 570,1 558,6 547,4
Indtægtsbevilling ......................................... 1,5 4,5 4,5 3,0 3,0 3,0 3,0

10. Opgaver vedr. jordbrugsforhold
Udgift ................................................... 313,2 299,7 285,8 280,2 274,2 268,5 263,1
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 313,2 299,7 285,8 280,2 274,2 268,5 263,1
Indtægt ................................................ 1,5 1,5 1,5 - - - -
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ 1,5 1,5 1,5 - - - -
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20. Opgaver vedr. fiskeriforhold
Udgift ................................................... 80,3 81,9 80,9 79,6 78,1 76,5 75,0
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 80,3 81,9 80,9 79,6 78,1 76,5 75,0
Indtægt ................................................ - 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ - 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

30. Opgaver vedr. fødevare- og ve-
 terinærforhold

Udgift ................................................... 219,9 221,9 225,4 222,1 217,8 213,6 209,3
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 219,9 221,9 225,4 222,1 217,8 213,6 209,3

10. Opgaver vedr. jordbrugsforhold
Kontoen omfatter tilskud til § 19.22.05. Aarhus Universitet til opgaver vedrørende jord-

brugsforhold og andre kompetenceområder på Aarhus Universitet af betydning for Fødevaremi-
nisteriets myndighedsvaretagelse. Bevillingen anvendes i henhold til aftale mellem Ministeriet for
Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Aarhus Universitet for perioden 2014-2018 om udførelse af
forskningsbaseret myndighedsbetjening mv. Aftalen og de tilhørende bilag genforhandles årligt
med virkning fra et nyt kalenderårs begyndelse. Aftalen er tilgængelig på www.fvm.dk.

Bevillingen anvendes til forsknings- og rådgivningsarbejde vedrørende myndighedsbetjening
for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, erhvervssamarbejde mv. primært inden for
følgende kerneområder:

Et udviklings- og vækstorienteret fødevareerhverv
- Bæredygtig husdyrproduktion
- Bæredygtig planteproduktion
- Bæredygtig teknologiudvikling og teknologivurdering
- Bioøkonomi, bioenergi og landdistriktsudvikling
- Ressourceeffektivitet

Ansvarlig forvaltning af naturressourcer
- Fødevareproduktion og dyrkningsjorden
- Fødevareproduktion og bioressourcer
- Fødevareproduktion, landskab, natur og biodiversitet
- Fødevareproduktion, hjælpestoffer og miljø
- Fødevareproduktion, klima og drivhusgasser

Fødevaresikkerhed, forbrugernes valgmuligheder og sunde kostvaner
- Fødevarekvalitet
- Forbrugeradfærd og præferencer for fødevarer
- Mad- og måltidvaners betydning for sundheden

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri kan med rimeligt varsel konkurrenceudsætte
hele eller dele af bevillingen til forskningsbaseret myndighedsbetjening mv.

I forbindelse med Sprøjtemiddelstrategi 2013-2015 udgår Fødevareministeriets finansiering
på 1,5 mio. kr. årligt til ekstraordinære aktiviteter vedrørende godkendelsesordningen for pesti-
cider. Fremover finansieres aktiviteten af Miljøministeriet.

Som led i Forlig om veterinærområdet af 2. november 2012 for perioden 2013-2016 anvendes
2,5 mio. kr. på kontoen til forskningsindsatser på Aarhus Universitet vedrørende dyrs transpor-
tegnethed.

Centrale aktivitetsoplysninger:
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Bemærkninger: 1 ) Myndighedsbetjening omfatter udgifter til forsknings- og rådgivningsarbejde vedrørende myndig-
hedsbetjening for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.
Fra 2008 indgår faciliteter og infrastruktur på området i den statslige huslejeordning, jf. Akt 166 af 12. juni 2008. Kontoen
er derfor tilført 68,3 mio. kr. i 2008 og de følgende år (2008-pl). Beløbet er korrigeret på TB 2010 og nedsat 12,9 mio.
kr. fra 2010. Fra 2008 medfører reformen af overheadordningen, der skal sikre fuld dækning af følgeudgifterne for
forskningsprojekter, faldende bygningsudgifter på området. Bevillingen på kontoen er derfor nedsat med 16,3 mio. kr.
årligt i 2009 og følgende år (2008-pl), jf. Akt nr. 159 12. juni 2008. Endvidere er bevillingen korrigeret med 4,4 mio.
kr. i 2012, 3,5 mio. kr. i 2013 og 3,0 mio. kr. årligt herefter som led i ændret opgavevaretagelse, hvor udførelsen af te-
lemålingskontrollen på de arealbaserede landbrugs- og landdistriktsstøtteordninger er overført til NaturErhvervstyrelsen.

Tilskudsmodtager (universitetet) opkræver moms sammen med betalingen for løsningen af
opgaverne. Fødevareministeriet har fradragsret for den opkrævede moms vedrørende myndig-
hedsbetjening.

20. Opgaver vedr. fiskeriforhold
Kontoen omfatter tilskud til § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet til opgaver vedrø-

rende fiskeriforhold og andre kompetenceområder på Danmarks Tekniske Universitet af betyd-
ning for Fødevareministeriets myndighedsvaretagelse. Bevillingen anvendes i henhold til ram-
meaftale mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Danmarks Tekniske Univer-
sitet om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening med tilhørende bilag om samarbejdet
på fiskeriområdet 2014-2018. Aftalen og bilag genforhandles årligt med virkning fra et nyt ka-
lenderårs begyndelse. Aftalen er tilgængelig på www.fvm.dk.

Bevillingen anvendes til forsknings- og rådgivningsarbejde vedrørende myndighedsbetjening
for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, erhvervssamarbejde mv. primært inden for
følgende kerneområder:

- Erhvervsfiskeri
- Akvakultur
- Fødevarekvalitet
- Husdyrsundhed
- Rekreativt fiskeri
- Monitering og analysemetoder

 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri kan med rimeligt varsel konkurrenceudsætte
hele eller dele af bevillingen til forskningsbaseret myndighedsbetjening mv.

Kontoen er fra 2012 forhøjet med 3,0 mio. kr. årligt til produkter under Dansk Skaldyrcenter
via integration i DTU Aqua, herunder konsekvensvurderinger mv. Aktiviteten er finansieret af
en indtægt på 3,0 mio. kr. årligt, som er overført fra § 24.33.02.20. Forskellige nationale og in-
ternationale forskningsaktiviteter mv.

Centrale aktivitetsoplysninger:

Bemærkninger: 1) Myndighedsbetjening omfatter udgifter til forsknings- og rådgivningsarbejde vedrørende myndigheds-
betjening erhvervssamarbejde mv. for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. 

Mio. kr. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1. Myndighedsbetjening 1) .... 324,2 341,6 323,1 313,2 299,7 285,8 280,2 274,2 268,5 263,1
Udgifter i alt............................ 324,2 341,6 323,1 313,2 299,7 285,8 280,2 274,2 268,5 263,1
Indeks ...................................... 110,1 106,9 104,6 103,2 100,5 100,2 100,0 100,0 100,0 100,0
Udgift i alt i 2014-pl............... 356,9 365,2 338,0 323,2 301,2 286,4 280,2 274,2 268,5 263,1

Mio. kr. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1. Myndighedsbetjening 1) .... 79,7 81,7 81,7 80,3 81,9 80,9 79,6 78,1 76,5 75,0
Udgifter i alt............................ 79,7 81,7 81,7 80,3 81,9 80,9 79,6 78,1 76,5 75,0
Indeks ...................................... 110,1 106,9 104,6 103,2 100,5 100,2 100,0 100,0 100,0 100,0
Udgift i alt i 2014-niveau ....... 87,7 87,3 85,5 82,9 82,9 81,1 79,6 78,1 76,5 75,0
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Fra 2008 medfører reformen af overheadordningen, der skal sikre fuld dækning af følgeudgifterne for forskningsprojekter
faldende bygningsudgifter på området. Bevillingen på kontoen er derfor nedsat med 7,5 mio. kr. årligt i 2008 og følgende
år ( 2008-pl ), jf. akt. 159 12. juni 2008. 

Tilskudsmodtager (universitetet) opkræver moms sammen med betalingen for løsningen af
opgaverne. Fødevareministeriet har fradragsret for den opkrævede moms vedrørende myndig-
hedsbetjening.

30. Opgaver vedr. fødevare- og veterinærforhold
Kontoen omfatter tilskud til § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet til opgaver vedrø-

rende fødevare- og veterinærforhold og andre kompetenceområder på Danmarks Tekniske Uni-
versitet af betydning for Fødevareministeriets myndighedsvaretagelse. Bevillingen anvendes i
henhold til rammeaftale mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Danmarks
Tekniske Universitet for perioden 2014-2018 om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbe-
tjening mv. med to af de tilhørende bilag om samarbejdet primært på henholdsvis veterinærom-
rådet og fødevareområdet. Aftalen med tilhørende bilag genforhandles årligt med virkning fra et
nyt kalenderårs begyndelse. Aftalen er tilgængelig på www.fvm.dk.

Bevillingen anvendes til forsknings- og rådgivningsarbejde vedrørende myndighedsbetjening
for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, erhvervssamarbejde mv. primært inden for
følgende kerneområder:

- Husdyrsundhed og dyrevelfærd
- Kemisk fødevaresikkerhed
- Mikrobiologisk fødevaresikkerhed
- Ernæring

I bevillingen indgår 13,3 mio. kr. årligt til husdyrsundhedsprojekter og overvågning af anti-
biotikaresistens (DANMAP).

Som led i Fødevareforlig 2.0 af 28. juni 2010 er kontoen forhøjet med 10,0 mio. kr. årligt
fra 2011 til styrkelse af beredskabet i forbindelse med kemi i fødevarer.

Som led Forlig om veterinærområdet af 2. november 2012 for perioden 2013-2016 er kontoen
forhøjet med 6,5 mio. kr. til forskningsindsatser vedrørende antibiotika.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri kan med rimeligt varsel konkurrenceudsætte
opgaverne.

Centrale aktivitetsoplysninger:

Bemærkninger : 1) Myndighedsbetjening omfatter udgifter til forsknings- og rådgivningsarbejde vedrørende myndig-
hedsbetjening erhvervssamarbejde mv. for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. 
Fra 2008 indgår faciliteter og infrastruktur på området i den statslige huslejeordning, jf . akt nr. 166 af 12. juni 2008.
Kontoen er derfor tilført 27,8 mio. kr. i 2008 og de følgende år (2008-pl ). Beløbet blev korrigeret på TB 2010 og nedsat
til 17,9 mio. kr. Fra 2008 medfører reformen af overheadordningen, der skal sikre fuld dækning af følgeudgifterne for
forskningsprojekter, faldende bygningsudgifter på området. Bevillingen på kontoen er derfor nedsat med 5,2 mio. kr. årligt
i 2008 og følgende år ( 2008-pl ), jf. akt 159 af 12. juni 2008. 

Tilskudsmodtager (universitetet) opkræver moms sammen med betalingen for løsningen af
opgaverne. Fødevareministeriet har fradragsret for den opkrævede moms vedrørende myndig-
hedsbetjening.

Mio. kr. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1. Myndighedsbetjening 1) .... 216,3 222,0 214,4 219,9 221,9 225,4 222,1 217,8 213,6 209,3
Udgifter i alt............................ 216,3 222,0 214,4 219,9 221,9 225,4 222,1 217,8 213,6 209,3
Indeks ...................................... 110,1 106,9 104,6 103,2 100,5 100,2 100,0 100,0 100,0 100,0
Udgift i alt i 2014-pl............... 238,1 237,3 224,3 226,9 223,0 225,9 222,1 217,8 213,6 209,3
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24.37. Fiskeriforhold
Aktivitetsområdet omfatter § 24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger, § 24.37.45. Fri-

tidsfiskertegn og lystfiskertegn samt § 24.37.50. Øvrige tilskud vedrørende fiskerisektoren.

24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger (Reservationsbev.)
I henhold til lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven), jf. LB nr. 978 af 26. september

2008, der senest er ændret ved lov nr. 388 af 2. maj 2012 om ændringen af fiskeriloven, skal alle
personer, der udøver fritidsfiskeri, betale fritidsfiskertegn mens alle personer, der udøver lystfi-
skeri, skal betale lystfiskertegn, dog undtagen personer under 18 år og personer, der har ret til
at oppebære folkepension.

Midlerne fra fritidsfiskertegn og lystfiskertegn anvendes til fiskepleje, herunder udsætninger,
jf. fiskerilovens § 61, og er budgetteret på underkonto 10. Fiskepleje, herunder udsætninger, samt
under § 24.26.30.11. Strukturforanstaltninger mv. inden for fiskerisektoren.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Udgiftsbevilling ........................................... 30,1 37,7 33,0 32,0 32,0 32,0 32,0

10. Fiskepleje, herunder udsætninger
Udgift ................................................... 30,1 37,7 33,0 32,0 32,0 32,0 32,0
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 3,5 3,7 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 26,6 33,9 28,8 27,8 27,8 27,8 27,8

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 og BV 2.12.2 Der er adgang til at overføre eventuelle merindtægter fra § 24.37.45.
Fritidsfiskertegn og lystfiskertegn til genanvendelse under § 24.37.40.
Fiskepleje, herunder udsætninger.

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre beløb fra eller til § 24.37.40. Fiskepleje,
herunder udsætninger, vedrørende ændringer i udgifterne til admini-
stration af ordningerne om fritidsfiskertegn og lystfiskertegn under §
24.21.01. NaturErhvervstyrelsen.

BV 2.10.5 Der er adgang til under § 24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger,
og § 24.37.50. Øvrige tilskud vedrørende fiskerisektoren via standard-
konto 33 og 43 at overføre midler til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen
til dækning af særlige driftsudgifter, herunder lønudgifter til evalu-
eringer, information samt etablering og udvikling af tilskudsadmini-
strative systemer.

BV 2.10.5 Der er under § 24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger, adgang til
via standardkonto 33 og 43 at overføre midler til § 24.21.01. Natu-
rErhvervstyrelsen til dækning af driftsudgifter til administration af fi-
sketegnsordningerne, herunder lønudgifter og udgifter til etablering af
IT-system mm.
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10. Fiskepleje, herunder udsætninger
Fiskeplejeindsatsen omfatter udsætning af fiskeyngel og sættefisk; tilskud til vandløbsre-

staurering; forskningsprojekter, der understøtter fiskeplejeindsatsen; eller aktiviteter i øvrigt, som
har betydning for den naturlige reproduktion, vækst mv. af fiskebestandene. Aktiviteterne om-
fatter desuden administration og information om fiskeplejen, samt om lystfisker- og fritidsfi-
skertegnsordningerne. Midlerne kan endvidere anvendes til kontrol med overholdelse af reglerne
for lystfisker- og fritidsfiskertegnet.

Ordningen administreres af NaturErhvervstyrelsen, jf. § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen.
Administrationen af ordningen koordineres med øvrige tilskudsordninger og øvrige beslægtede
aktiviteter under Fødevareministeriet.

Bevillingen anvendes på grundlag af en godkendt handlingsplan for fiskeplejen og anven-
delsen af indtægterne fra lystfisker- og fritidsfiskertegn. Godkendelse sker efter høring af det i
medfør af § 7 i fiskeriloven nedsatte udvalg.

Retningslinjer for ydelse af tilskud fastsættes af NaturErhvervstyrelsen.
Det årlige budgetterede tilskud til fiskepleje, herunder udsætninger, på nærværende konto

udgør 27,8 mio. kr. Endvidere indgår som fiskepleje 10,0 mio. kr., der foreløbig er budgetteret i
perioden 2014-2017 under § 24.26.30.11. Strukturforanstaltninger mv. inden for fiskerisektoren,
indtil det nye fiskeriudviklingsprogram for perioden 2014-2020 er fastlagt i EU. Hertil kommer
de budgetterede udgifter til NaturErhvervstyrelsens administration af fritidsfiskertegn og lystfi-
sketegn på 4,2 mio. kr.

De samlede udgifter på 42,0 mio. kr. dækkes fuldt ud inden for de budgetterede indtægter
på henholdsvis 10,5 mio. kr. under § 24.37.45.20. Fritidsfiskertegn og på 31,5 mio. kr. under §
24.37.45.30. Lystfiskertegn.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet på 4,2 mio. kr. overføres til § 24.21.01.
NaturErhvervstyrelsen til finansiering af styrelsens samlede udgifter til administration af fi-
sketegnsordningerne. Overførslen vil på regnskabet blive reguleret i overensstemmelse med
de faktiske udgifter til administrationen.

24.37.45. Fritidsfiskertegn og lystfiskertegn
Betingelserne for at drive fritidsfiskeri og lystfiskeri er reguleret i lov om fiskeri og fiske-

opdræt (fiskeriloven), jf. LB nr. 978 af 26. september 2008, der senest er ændret ved lov nr. 388
af 2. maj 2012. Heraf fremgår, at alle personer, der udøver fritidsfiskeri, skal betale fritidsfi-
skertegn. Endvidere skal alle personer, der udøver lystfiskeri, betale lystfiskertegn, dog undtagen
personer under 18 år og personer, der har ret til at oppebære folkepension. Midlerne fra fritids-
fiskertegn og lystfiskertegn anvendes til fiskepleje, jf. § 24.37.40. Fiskepleje, herunder udsæt-
ninger og § 24.26.30.11. Strukturforanstaltninger mv. inden for fiskerisektoren.

Satserne for fritidsfiskertegn og lystfiskertegn fremgår af fiskerilovens § 56, stk. 3 og 4, jf.
lov nr. 388 af 2. maj 2012 om ændring af lov om fiskeri og fiskeopdræt.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Indtægtsbevilling ......................................... 34,4 40,7 43,0 42,0 42,0 42,0 42,0

20. Fritidsfiskertegn
Indtægt ................................................ 7,4 10,1 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5
30. Skatter og afgifter .......................... 7,4 10,1 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5

30. Lystfiskertegn
Indtægt ................................................ 27,1 30,6 32,5 31,5 31,5 31,5 31,5
30. Skatter og afgifter .......................... 27,1 30,6 32,5 31,5 31,5 31,5 31,5
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20. Fritidsfiskertegn
Der er for 2014 budgetteret med et samlet salg af 35.000 fritidsfiskertegn, der i henhold til

det nuværende fritidsfiskerbidrag på 300 kr. pr. år. svarer til et samlet indtægtsniveau på 10,5
mio. kr.

Ordningen administreres af NaturErhvervstyrelsen. Udgifterne til administration af fritidsfi-
skertegnsordningen på 0,6 mio. kr. er budgetteret under § 24.37.40. Fiskepleje, herunder udsæt-
ninger, hvorfra de overføres til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen.

Ajourført oversigt over gebyrer og formålsbestemte afgifter 

30. Lystfiskertegn
Der er for 2014 budgetteret med et samlet indtægtsniveau på 31,5 mio. kr. vedrørende salg

af i alt 196.400 lystfiskertegn, heraf 26.600 tegn gældende for én dag til en pris på 40 kr., 17.400
tegn gældende for én uge til en pris på 130 kr. samt 152.400 tegn gældende for 12 måneder til
en pris på 185 kr.

Ordningen administreres af NaturErhvervstyrelsen. Udgifterne til administration af fritidsfi-
skertegnsordningen på 3,6 mio. kr. er budgetteret under § 24.37.40. Fiskepleje, herunder udsæt-
ninger, hvorfra de overføres til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen.

Ajourført oversigt over gebyrer og formålsbestemte afgifter 

24.37.50. Øvrige tilskud vedrørende fiskerisektoren (Reservationsbev.)
Under hovedkontoen ydes tilskud med det formål at fremme internationalt samarbejde om

forskning og udvikling, der kan understøtte fiskerisektorens udvikling.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 6,5 6,5 6,7 6,8 6,8 6,8 6,8
Indtægtsbevilling ......................................... 0,2 0,1 - - - - -

10. Det Internationale Havundersø-
gelsesråd og EUROFISH
Udgift ................................................... 6,3 6,3 6,5 6,6 6,6 6,6 6,6
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 6,3 6,3 6,5 6,6 6,6 6,6 6,6
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,0 0,0 - - - - -

Gebyr- eller afgiftsordning
(G/A) Hjemmel Sats

Kr.
Stigning

Pct.
Provenu

Kr.

Henvisning
til virksom-

heds-
Oversigt

Fritidsfiskertegn .................... Lov nr. 388 af 2. maj
2012, jf. LBK nr. 978
af 26. september 2008

300 - 10,5

Gebyr- eller afgiftsordning
(G/A) Hjemmel Sats

Kr.
Stigning

Pct.
Provenu

Kr.

Henvisning
til virksom-

heds-
Oversigt

Lystfiskertegn for én dag .....
Lystfiskertegn for én uge .....
Lystfiskertegn for 12 måne-
der .........................................

Lov nr. 388 af 2. maj
2012, jf. LBK nr. 978
af 26. september 2008

40
130
185

-
-
-

1,1
2,2

28,2

-
-
-

Lystfiskertegn, i alt .............. - - - 31,5 -
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Indtægt ................................................ 0,2 0,1 - - - - -
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ 0,2 0,1 - - - - -

20. Regionalt rådgivende råd for
 Østersøen

Udgift ................................................... 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,0 0,0 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,1
I alt .................................................................................................................................. 0,1
Bemærkninger: Beholdningen på 0,1 mio. kr. kan henføres til underkonto 20, der forventes anvendt i 2013.

10. Det Internationale Havundersøgelsesråd og EUROFISH
Det Internationale Havundersøgelsesråd (International Council for the Exploration of the Sea,

ICES), der er en international organisation, har hovedsæde i København.
ICES er forum for international koordination af videnskabelige undersøgelser af havet og dets

levende ressourcer. Rådets anbefalinger anvendes ved fiskerireguleringer i Nordatlanten, Nord-
søen og Østersøen samt vedrørende beskyttelse af havmiljøet i disse områder.

EUROFISH er en international organisation etableret i 2002, og som har til formål at støtte
og styrke udviklingen af fiskerisektoren i Central- og Østeuropa.

De to organisationer har fælles lejemål på H.C. Andersens Boulevard. På kontoen ydes til-
skud til huslejeudgifterne mm. for ICES på 4,3 mio. kr. årligt og for EUROFISH på 0,5 mio. kr.
årligt.

På kontoen ydes endvidere medlemsbidrag til ICES på 1,4 mio. kr. årligt, samt medlemsbi-
draget til EUROFISH på 0,4 mio. kr. årligt.

20. Regionalt rådgivende råd for Østersøen
På kontoen er optaget tilskud til Det Regionale Rådgivende Råd for Østersøen med 0,2 mio.

kr. til Rådets afholdelse af huslejeudgifter i København samt til et mindre dansk medlemsbidrag.
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Markedsordninger

24.42. EU'apost.s markedsordninger
Midlerne til den fælles landbrugspolitik inden for EU udbetales via følgende to fonde:

- Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL).
- Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL).

NaturErhvervstyrelsen er eneste danske udbetalingsorgan vedrørende midler fra de to fonde,
ligesom NaturErhvervstyrelsen varetager den daglige administration af garantifondens midler til
markedsordningerne samt størstedelen af administrationen vedrørende landdistriktsfondens mid-
ler. Markedsordningerne kan grupperes som:
- Støtte til eksport af visse landbrugsprodukter til lande uden for EU.
- Direkte landbrugsstøtte.
- Produktionstilskud og afgifter.
- Interventionsopkøb til interventionslagre af visse landbrugsprodukter.

De samlede udgifter i forbindelse med hovedkontiene §§ 24.42.11. Eksportstøtte, 24.42.12.
Direkte landbrugsstøtte, 24.42.13. Produktionstilskud og -afgifter, 24.42.15. Tab på solgte pro-
dukter og lagernedskrivning mm. ved intervention og 24.42.17. Lagerudgifter og -indtægter mm.
ved intervention har udgjort og forventes at udgøre følgende beløb:

For hovedkontiene §§ 24.42.11. Eksportstøtte, 24.42.12. Direkte landbrugsstøtte og 24.42.13.
Produktionstilskud og -afgifter anvendes et kasseprincip i forbindelse med periodisering af ud-
gifter og indtægter, idet den månedlige afregning, som NaturErhvervstyrelsen foretager over for
EU sker efter dette regnskabsprincip, hvorefter bogføring sker ved indbetaling og udbetaling. For
hovedkontiene § 24.42.15. Tab på solgte produkter og lagernedskrivning mm. og § 24.42.17.
Lagerudgifter og -indtægter mm. ved intervention anvendes et retserhvervelsesprincip, svarende
til de almindelige regnskabsregler for statsregnskabet.

På FFL14 er anvendt en euro-kurs på 7,4610 gældende pr. 1. januar 2013. Refusionen af
afholdte udgifter modtages i euro.

24.42.11. Eksportstøtte (tekstanm. 135 og 161) (Lovbunden)
Verdensmarkedsprisen for landbrugsvarer er for så vidt angår visse varer lavere end mar-

kedsprisen i EU. Der ydes derfor støtte til eksport af visse landbrugsvarer for at udligne prisfor-
skellene.

En forudsætning for udbetaling af eksportstøtte er, at NaturErhvervstyrelsen modtager doku-
mentation for, at varen har forladt EU og eventuelt er indfortoldet i et land uden for EU. Natu-
rErhvervstyrelsen kan derudover udbetale forskud på eksportstøtten, hvis der er stillet en sikker-

Mia. kr.
2008 .................................................................................................................. 8,2
2009 .................................................................................................................. 8,9
2010 .................................................................................................................. 7,3
2011 .................................................................................................................. 7,1
2012 .................................................................................................................. 6,9
2013 .................................................................................................................. 7,1
2014 .................................................................................................................. 6,9
2015 .................................................................................................................. 6,9
2016 .................................................................................................................. 6,9
2017 .................................................................................................................. 6,9
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hed, f.eks. i form af en bankgaranti. Hvis det efterfølgende konstateres, at fællesskabsreglerne
ikke er overholdt, inddrages sikkerhedsstillelsen.

Den samlede eksportstøtte er budgetteret til 1,0 mio. kr. mod 12,9 mio. kr. på FL13, svarende
til et fald på 11,9 mio. kr. Faldet skyldes, at eksportstøtten på oksekød og æg, herunder æg i
sammensatte varer, er bortfaldet, samt at eksportstøtten på fjerkræ er mere end halveret ift. fi-
nansloven for 2013.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 28,6 11,5 12,9 0,5 0,7 0,9 0,9
Indtægtsbevilling ......................................... 30,2 16,4 13,9 1,5 1,7 1,9 1,9

30. Eksportstøtte, mejeriprodukter
Udgift ................................................... 0,0 - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 0,0 - - - - - -
Indtægt ................................................ 0,0 - - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 0,0 - - - - - -

33. Eksportstøtte, oksekød
Udgift ................................................... 10,7 3,7 6,7 - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 10,7 3,7 6,7 - - - -
Indtægt ................................................ 10,7 3,7 6,7 - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 10,7 3,7 6,7 - - - -

36. Eksportstøtte, svinekød
Udgift ................................................... 6,2 2,4 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 6,2 2,4 - - - - -
Indtægt ................................................ 6,2 2,4 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 6,2 2,4 - - - - -

39. Eksportstøtte, æg og fjerkræ
Udgift ................................................... 10,3 3,1 3,3 1,0 1,0 1,0 1,0
45. Tilskud til erhverv ........................ 10,3 3,1 3,3 1,0 1,0 1,0 1,0
Indtægt ................................................ 10,3 3,1 3,3 1,0 1,0 1,0 1,0
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 10,3 3,1 3,3 1,0 1,0 1,0 1,0

42. Eksportstøtte, sammensatte varer
Udgift ................................................... 3,3 2,7 3,4 - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 3,3 2,7 3,4 - - - -
Indtægt ................................................ 3,3 2,7 3,4 - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 3,3 2,7 3,4 - - - -

60. Inddraget sikkerhedsstillelse
Indtægt ................................................ 1,8 4,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
30. Skatter og afgifter .......................... 1,8 4,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

65. Reguleringer, eksportstøtte
Udgift ................................................... -1,9 -0,3 -0,5 -0,5 -0,3 -0,1 -0,1
45. Tilskud til erhverv ........................ -1,9 -0,3 -0,5 -0,5 -0,3 -0,1 -0,1
Indtægt ................................................ -2,1 -0,3 -0,5 -0,5 -0,3 -0,1 -0,1
30. Skatter og afgifter .......................... 0,0 - - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... -2,1 -0,3 -0,5 -0,5 -0,3 -0,1 -0,1

Centrale aktivitetsoplysninger:

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Sagsantal/ekspeditioner (1.000 stk) ..........
Korn, sukker og ris ............................... 10,9 1,2 - - - - - - - -

 Mejeri .................................................... 0,1 6,8 2,6 0,0 - - - - - -
Oksekød, svinekød samt æg og fjerkræ 3,5 1,2 1,2 1,3 0,6 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

 Sammensatte varer ................................ 12,0 8,5 1,0 0,1 0,0 0,0 - - - -
 Andre ..................................................... 0,0 0,0 - - - - - - - -
Gns. tilskud pr. sag (1.000 kr.) ................

Korn, sukker og ris ............................... 29,9 39,5 39,5 - - - - - - -
 Mejeri .................................................... 5,0 30,8 30,8 6,7 - - - - - -
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Bemærkninger: Reguleringerne på underkonto 65. Reguleringer, eksportstøtte er ikke medregnet i aktivitetsoplysningerne.
Antal sager er beregnet som antal vareposter med betaling i det pågældende år. Antallet af vareposter er kun opgjort som
en udbetaling. Licenser, ankomstdokumenter, toldrapporter mm. indgår ikke i opgørelsesmetoden.

39. Eksportstøtte, æg og fjerkræ
Der forventes i 2014 eksport af 1.200 tons fjerkræ med en støttesats på 110 euro pr. ton, i

alt 1,0 mio. kr.

60. Inddraget sikkerhedsstillelse
Udbetaling af eksportstøtte eller tilladelse til at eksportere eller importere visse landbrugs-

varer eventuelt på eksport- eller importtoldkontingenter, hvor tolden er nedsat, kræver som ho-
vedregel fremlæggelse af en licens eller tildeling af rettigheder. For at kunne få licens eller få
tildelt rettigheder skal der stilles sikkerhedsstillelse f.eks. i form af en bankgaranti. Såfremt det
konstateres, at fællesskabsreglerne på området ikke har været overholdt, inddrages sikkerheds-
stillelsen.

65. Reguleringer, eksportstøtte
På kontoen er budgetteret med diverse reguleringer omfattende tilbagebetalinger af tilskud i

forbindelse med uregelmæssigheder, EU-renter og kursdifferencer.

24.42.12. Direkte landbrugsstøtte (tekstanm. 135 og 161) (Lovbunden)
EU's reform af de direkte landbrugsstøtteordninger trådte i kraft 1. januar 2005. Hovedparten

af støtteudbetalingen er herefter i overvejende grad produktionsuafhængig, men til gengæld af-
hængig af producenternes overholdelse af udvalgte regler inden for miljø, dyrevelfærd og føde-
varesikkerhed (krydsoverensstemmelse) samt de fastsatte betingelser for God Landbrugs- og
Miljømæssig Stand (GLM). Opfyldes betingelserne ikke, vil støtten blive nedsat.

Bevillingen er teknisk budgetteret indtil reformen af EU's fælles landbrugspolitik er fastlagt
i løbet af 2013.

| I forbindelse med ændringsforslagene er udgifts- og indtægtsbevillinger samlet nedsat med
| 196,0 mio. kr. i 2014, 130,0 mio. kr. i 2015, 103,0 mio. kr. i 2016 og 174,0 mio. kr. i 2017.
| Baggrunden er bl.a. EU-Kommissionens forslag om finansiel disciplin, der sikrer, at EU's land-
| brugsstøtte holder sig under den reducerede budgetramme for 2014-2020. Som følge heraf ned-
| sættes udgifts- og indtægtsbevillingerne i 2014 med samlet 207,0 mio. kr., heraf 202,0 mio. kr.
| på underkonto 10. Enkeltbetalinger og 5,0 mio. kr. på underkonto 45. Handyrpræmier. Med
| hensyn til bevillingerne i 2015 og følgende år er disse reduceret med hhv. 32,4 mio. kr. i 2015,
| 103,0 mio. kr. i 2016 og 174,0 mio. kr. i 2017 på baggrund af en foreløbig teknisk budgettering
| af reformen af EU's fælles landbrugspolitik indtil denne senere bliver fastlagt. Det endelige re-
| sultat heraf vil blive indbudgetteret på FFL 2015.
| På underkonto 10 er bevillingerne desuden reduceret med 97,6 mio. kr. i 2015 i forbindelse
| med, at der skal udbetales handyrpræmie i 2015 på underkonto 45 vedrørende ansøgningsåret
| 2014.
| Herudover forventes ydet øget støtte til handyrpræmier på underkonto 45 med 11,0 mio. kr.,
| der er muliggjort på baggrund af ubrugte midler under de arealbaserede artikel 68-ordninger i
| 2013.

Oksekød, svinekød samt æg og fjerkræ 45,6 33,8 33,8 20,7 14,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6
 Sammensatte varer ................................ 4,0 5,3 5,3 55,9 26,8 75,6 - - - -
 Andre ..................................................... 0,0 0,0 - - - - - - - -
Tilskud i alt (mio. kr.) .............................

Korn, sukker og ris ............................... 326,2 45,6 - - - - - - - -
 Mejeri .................................................... 0,5 208,0 82,4 0,0 - - - - - -

Oksekød, svinekød samt æg og fjerkræ 159,6 39,3 40,0 27,2 9,1 10,0 1,0 1,0 1,0 1,0
 Sammensatte varer ................................ 47,6 45,3 11,3 3,3 2,7 3,4 - - - -
 Andre ..................................................... 0,0 0,0 - - - - - - - -
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| Ændringerne er specificeret på de respektive underkonti.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 6.853,9 6.784,0 7.062,5 6.636,5 6.799,6 6.729,0 6.658,0
Indtægtsbevilling ......................................... 6.693,9 6.651,6 7.057,5 6.624,5 6.787,6 6.717,0 6.646,0

10. Enkeltbetalinger
Udgift ................................................... 6.568,9 6.646,6 6.983,0 6.551,0 6.712,0 6.739,0 6.668,0
45. Tilskud til erhverv ........................ 6.568,9 6.646,6 6.983,0 6.551,0 6.712,0 6.739,0 6.668,0
Indtægt ................................................ 6.568,9 6.646,6 6.983,0 6.551,0 6.712,0 6.739,0 6.668,0
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 6.568,9 6.646,6 6.983,0 6.551,0 6.712,0 6.739,0 6.668,0

20. Tillægsstøtte
Udgift ................................................... -0,1 0,0 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ -0,1 0,0 - - - - -
Indtægt ................................................ -0,1 0,0 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... -0,1 0,0 - - - - -

30. Proteinafgrøder
Udgift ................................................... 0,0 - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 0,0 - - - - - -
Indtægt ................................................ 0,0 - - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 0,0 - - - - - -

35. Energiafgrøder
Udgift ................................................... 0,0 0,0 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 0,0 0,0 - - - - -
Indtægt ................................................ 0,0 0,0 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 0,0 0,0 - - - - -

40. Kartoffelstivelse
Udgift ................................................... 62,9 79,6 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 62,9 79,6 - - - - -
Indtægt ................................................ 62,9 79,6 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 62,9 79,6 - - - - -

45. Handyrpræmier
Udgift ................................................... 252,3 68,6 89,5 95,5 97,6 - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 252,3 68,6 89,5 95,5 97,6 - -
Indtægt ................................................ 252,3 68,6 89,5 95,5 97,6 - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 252,3 68,6 89,5 95,5 97,6 - -

50. Moderfårpræmier
Udgift ................................................... 5,5 0,6 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 5,5 0,6 - - - - -
Indtægt ................................................ 5,5 0,6 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 5,5 0,6 - - - - -

65. Reguleringer, direkte landbrugs-
 støtte

Udgift ................................................... -35,7 -11,3 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0
45. Tilskud til erhverv ........................ -35,7 -11,3 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0
Indtægt ................................................ -195,6 -143,7 -15,0 -22,0 -22,0 -22,0 -22,0
31. Overførselsindtægter fra EU ......... -195,6 -143,7 -15,0 -22,0 -22,0 -22,0 -22,0

Centrale aktivitetsoplysninger:

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

A. Tilskud (mio. kr.):
| 1. Enkeltbetaling .......................| 6.657| 7.486| 6.639| 6.569| 6.647| 6.983| 6.551| 6.712| 6.739| 6.668

2. Tillægsstøtte .......................... 71 69 - - - - - - - -
3. Protein- og energiafgrøder.... 10 13 1 - - - - - - -
4. Kartoffelstivelse .................... 82 82 76 63 79 - - - - -

| 5. Handyr og moderfår2) ...........| 229| 236| 239| 258| 69| 90| 96| 98| -| -
| Tilskud i alt (mio. kr.) ...............| 7.049| 7.886| 6.955| 6.890| 6.795| 7.073| 6.647| 6.810| 6.739| 6.668
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Bemærkninger: Reguleringerne på underkonto 65. Regulering, direkte landbrugsstøtte er ikke medregnet i aktivitetsop-
lysningerne. Handyr kun fra 2012. Som følge af "sundhedstjekket" af EU's fælles landbrugspolitik i 2008 bortfaldt til-
lægsstøtten på underkonto 20. Tillægsstøtte. Tillægsstøtte fra 2009 samtidig med, at den obligatoriske modulation steg til
7 pct. i 2009, 8 pct. i 2010, 9 pct. i 2011 og 10 pct. i 2012 og følgende år. Endvidere bortfaldt støtten for proteinafgrøder
og energiafgrøder på underkontiene 30. Proteinafgrøder og 35. Energiafgrøder fra 2010, mens støtten til kartoffelstivelse,
handyr og moderfår på underkontiene 40. Kartoffelstivelse, 45. Handyrpræmier og 50. Moderfårpræmier er bortfaldet fra
2012. Den afkoblede støtte inklusiv støtten til tørret foder samt hør og hamp under § 24.42.13. Produktionstilskud og
-afgifter, underkontiene 19. Tørret foder og 48. Andre støtteordninger, anvendes til forhøjelse af støtten til enkeltbeta-
lingsordningen på underkonto 10. Enkeltbetalinger. Ordningen på underkonto 45. Handyrpræmier er afløst af en ny han-
dyrordning under art. 68 i RFO 73/2009, der foreløbig er gældende for 2012, 2013 og 2014.

10. Enkeltbetalinger
Der er for 2014 budgetteret med udbetaling af støtte i henhold til enkeltbetalingsordningen

på 6.753 mio. kr., som forventes ydet til ca. 44.200 landbrugere. Enkeltbetaling udbetales til
landbrugere, der er i besiddelse af betalingsrettigheder, og som opfylder kravene for støtte. Den
enkelte landbruger er i 2005 efter ansøgning tildelt et antal betalingsrettigheder svarende til det
støtteberettigede areal i antal hektar, som den pågældende rådede over i 2005.

| I forbindelse med ændringsforslagene er underkontoens udgifts- og indtægtsbevillinger nedsat
| med 202,0 mio. kr. i 2014. Baggrunden er EU-Kommissionens forslag om finansiel disciplin.
| Endvidere er bevillingerne i 2015 og følgende år reduceret med hhv. 32,4 mio. kr. i 2015,
| 103,0 mio. kr. i 2016 og 174,0 mio. kr. i 2017 på baggrund af en foreløbig teknisk budgettering
| af reformen af EU's fælles landbrugspolitik, indtil denne senere bliver fastlagt.
| Herudover er bevillingerne i 2015 reduceret med 97,6 mio. kr. i forbindelse med, at der skal
| udbetales handyrpræmie i 2015 på underkonto 45 vedrørende ansøgningsåret 2014.

45. Handyrpræmier
Som følge af "sundhedstjekket" af EU's fælles landbrugspolitik i 2008 bortfaldt støtten under

den hidtidige handyrordning fra 2012. Ordningen er afløst af en ny handyrordning under art. 68
i RFO 73/2009. Denne ordning gælder foreløbig for 2012, 2013 og 2014. Støtten udbetales året
efter, henholdsvis i 2013, 2014 og 2015. For 2013 og 2014 er budgetteret med en samlet udbetalt
støtte på 89,5 mio. kr. til ca. 6.000 producenter i hvert af årene. I 2015 er gradueringen af de
direkte betalinger bortfaldet, hvilket medfører en forhøjet udbetaling. Ordningen tages op til re-
vision i 2014.

| I forbindelse med ændringsforslagene er underkontoens udgifts- og indtægtsbevillinger samlet
| forhøjet med 6,0 mio. kr. i 2014. Baggrunden er bl.a., at støtte til handyrpræmier er forhøjet i
| 2014 med 11,0 mio. kr., der er muliggjort på baggrund af ubrugte midler under de arealbaserede
| artikel 68-ordninger i 2013. Samtidig er støtten reduceret i 2014 med 5,0 mio. kr. som følge af
| EU-Kommissionens forslag om finansiel disciplin.

B. Antal støttemodtagere: (1.000
modtagere)
1. Enkeltbetaling ....................... 54,2 58,9 51,2 47,8 46,0 44,4 44,2 43,3 42,4 41,5
2. Tillægsstøtte .......................... 59,0 56,3 - - - - - - - -
3. Protein- og energiafgrøder.... 1,8 1,6 0,1 - - - - - - -
4. Kartoffelstivelse .................... 0,8 0,7 0,7 0,7 0,8 - - - - -
5. Handyr og moderfår2) ........... 13,4 12,8 12,8 10,7 7,3 6,0 6,0 6,0 - -

C. Tilskud pr. modtager (1.000 kr.):
| 1. Enkeltbetaling .......................| 122,8| 127,1| 129,6| 137,4| 144,5| 157,3| 148,2| 155,0| 158,9| 160,7

3. Protein- og energiafgrøder.... 5,6 8,1 10,0 - - - - - - -
4. Kartoffelstivelse .................... 102,5 109,9 108,3 89,7 98,8 - - - - -

| 5. Handyr og moderfår2) ...........| 17,1| 18,4| 18,6| 24,1| 9,5| 15,0| 15,0| 16,3| -| -
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65. Reguleringer, direkte landbrugsstøtte
På kontoen er budgetteret med diverse reguleringer omfattende tilbagebetalinger af tilskud i

forbindelse med uregelmæssigheder, EU-renter og kursdifferencer mv. Der er fra 2014 indbud-
getteret øgede udgifter svarende til 7,0 mio. kr. årligt til EU-renter og kursdifferencer på baggrund
af omfanget af særligt kursdifferencer de seneste år.

24.42.13. Produktionstilskud og -afgifter (tekstanm. 135 og 161) (Lovbunden)
Produktionstilskud ydes til produktion af visse landbrugsprodukter samt for at sikre forar-

bejdning og afsætning af EU-producerede landbrugsvarer i konkurrence med importerede råvarer
og industriprodukter. Endvidere ydes der for visse produkter støtte for at stimulere forbruget til
nærmere bestemte formål.

De samlede udgifter vedrørende produktionstilskud og -afgifter er for 2014 budgetteret til
54,9 mio. kr. mod 59,0 mio. kr. på FL13, svarende til et fald på 4,1 mio. kr. Nedgangen skyldes
hovedsageligt, at de to ordninger med hhv. støtte til privat oplagring af smør på underkonto 30.
Skolemælk og andre mejeriprodukter og med tilbagekøb af fisk fra auktioner på underkonto 48.
Andre støtteordninger bortfalder fra 2014, som følge af forslagene til nye fælles markedsordninger
efter 2013.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 215,6 71,6 59,0 54,9 53,4 53,4 53,4
Indtægtsbevilling ......................................... 213,7 71,7 59,0 54,9 53,4 53,4 53,4

10. Stivelsesprodukter
Udgift ................................................... 21,2 29,2 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 21,2 29,2 - - - - -
Indtægt ................................................ 21,2 29,2 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 21,2 29,2 - - - - -

19. Tørret foder
Udgift ................................................... 14,2 11,3 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 14,2 11,3 - - - - -
Indtægt ................................................ 14,2 11,3 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 14,2 11,3 - - - - -

30. Skolemælk og andre mejeripro-
 dukter

Udgift ................................................... 17,5 14,2 17,6 14,9 14,4 14,4 14,4
45. Tilskud til erhverv ........................ 17,5 14,2 17,6 14,9 14,4 14,4 14,4
Indtægt ................................................ 17,5 14,2 17,6 14,9 14,4 14,4 14,4
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 17,5 14,2 17,6 14,9 14,4 14,4 14,4

36. Produktionsstøtte, svinekød
Udgift ................................................... 53,0 0,4 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 53,0 0,4 - - - - -
Indtægt ................................................ 53,0 0,4 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 53,0 0,4 - - - - -

48. Andre støtteordninger
Udgift ................................................... 57,2 20,5 42,4 41,0 40,0 40,0 40,0
45. Tilskud til erhverv ........................ 57,2 20,5 42,4 41,0 40,0 40,0 40,0
Indtægt ................................................ 57,2 20,5 42,4 41,0 40,0 40,0 40,0
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 57,2 20,5 42,4 41,0 40,0 40,0 40,0

54. Medansvarsafgift, mælk
Udgift ................................................... 63,6 2,1 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 63,6 2,1 - - - - -
Indtægt ................................................ 63,6 2,2 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - 0,1 - - - - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 63,6 2,1 - - - - -
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65. Reguleringer, produktionsstøtte
Udgift ................................................... -11,2 -6,1 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0
45. Tilskud til erhverv ........................ -11,2 -6,1 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0
Indtægt ................................................ -13,1 -6,2 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0
31. Overførselsindtægter fra EU ......... -13,1 -6,2 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0

Centrale aktivitetsoplysning:

Bemærkninger: Reguleringerne på underkonto 65. Reguleringer, produktionsstøtte er ikke medregnet i aktivitetsoplys-
ningerne.

30. Skolemælk og andre mejeriprodukter
Til skolemælk forventes der i 2014 udbetalt støtte på 14,4 mio. kr. til levering af i alt 12.000

tons til 250-400.000 skoleelever, svarende til 0,25 liter mælk pr. elev/barn pr. undervisnings-/in-
stitutionsdag. Den gennemsnitlige støttesats udgør 161 euro pr. ton.

I henhold til forslaget til ny fælles markedsordning for landbrugsprodukter efter 2013 for-
ventes det, at ordningen vedrørende privat oplagring af smør ophører i 2014. Som følge af en del
restudbetalinger for produktionsåret 2013/14 først udbetales i 2014 forventes der udbetalt 0,5 mio.
kr. beregnet på basis af en gennemsnitlig støttesats på 52,5 Euro og en omregnet mængde på
1.200 tons.

48. Andre støtteordninger
Andre støtteordninger omfatter støtte til 1) producentorganisationerne inden for frugt- og

grøntsagssektoren, 2) afsætningsfremmende foranstaltninger, samt 3) tilbagekøb af fisk fra auk-
tioner, hvor de garanterede mindstepriser ikke blev opnået.

De samlede udgifter er budgetteret til 41,0 mio. kr. i 2014. Heraf forventes der udbetalt 30,0
mio. kr. til de danske producentorganisationers driftsfonde inden for frugt- og grøntsagssektoren
i 2014.

For så vidt angår afsætningsfremmende foranstaltninger omfattende oplysningskampagner og
salgsfremstød for landbrugsprodukter på det indre marked og i tredjelande forventes der i 2014
udbetalt 10,0 mio. kr.

Med hensyn til fiskernes producentorganisationer forventes ordningen i henhold til forslaget
til ny fælles markedsordning for fiskeriprodukter at ophøre fra og med 2014, dog således at
producentorganisationerne skal indgive deres ansøgninger for fangståret 2013 senest pr. 30. april
2014, hvorefter støtten senest skal være udbetalt pr. 31. august 2014. På denne baggrund bud-
getteres i 2014 med en restudbetaling på 1,0 mio. kr. vedrørende tilbagekøb af fisk fra auktioner
og øvrige opkøbere, hvor de garanterede mindstepriser ikke opnås.

65. Reguleringer, produktionsstøtte
På kontoen er budgetteret med diverse reguleringer omfattende tilbagebetalinger af tilskud i

forbindelse med uregelmæssigheder, EU-renter og kursdifferencer.

24.42.15. Tab på solgte produkter og lagernedskrivning m.m. ved intervention
(tekstanm. 135 og 161) (Lovbunden)

EU's interventionssystem er bygget op omkring fastsættelsen af en interventionspris for visse
landbrugsprodukter.

I Danmark er NaturErhvervstyrelsen bemyndiget til at foretage opkøb til og salg fra inter-
ventionslagrene, jf. tekstanmærkning nr. 135.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tilskud i alt (mio. kr.) .............................. 167,8 364,0 195,8 226,8 77,7 60,0 55,9 54,4 54,4 54,4
Antal støttemodtagere (1.000 stk.) ........... 6,7 9,7 8,0 5,1 2,1 2,6 2,1 2,1 2,1 2,1
Tilskud pr. støttemodtager (1.000 kr.)...... 25,0 37,5 23,5 44,4 36,7 22,9 26,6 25,6 25,6 25,6
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I 2014 er der kun budgetteret med opkøb af 5.000 tons korn til en værdi af 3,8 mio. kr. Der
er ikke budgetteret med salg af korn, da kornlagrene forventes at være tomme ved starten af 2014.
Det forventes, at kornpriserne i 2014 vil være på samme prisniveau som i 2013, og at der som
følge heraf kun vil blive foretaget begrænset opkøb af korn.

Ved interventionsopkøb foretages der normalt straksafskrivning af værdien ned til den for-
ventede senere salgspris. Nedskrivningsprocenterne fastsættes hvert år af EU, og nedskrivnings-
beløbene afregnes straks med EU. Ved afslutning af regnskabsåret for EU kan EU-Kommissionen
foretage yderligere nedskrivninger af lagerbeholdninger. Disse nedskrivninger foretages på basis
af en vurdering af markedspriserne for de pågældende interventionsprodukter. På baggrund af
ovennævnte køb af korn i 2014 budgetteres med en forventet nedskrivning ved køb af korn på
0,1 mio. kr., jf. underkonto 10.

For så vidt angår markedet for oksekød og mejeriprodukter forventes hverken opkøb eller salg
fra interventionslagrene.

Køb af interventionsprodukter finansieres af nationale midler og konteres på § 41.21.01.14.
Omsætningsaktiver. Heri indgår tillige nedskrivninger, jf. ovenfor. Ved salg af interventionspro-
dukter indgår salgssum på samme konto, og der beregnes tab eller gevinst ved salget (nettotab).
Sidstnævnte afregnes med EU, jf. standardkontiene 45 og 31, og konteres ligeledes på §
41.21.01.14. Omsætningsaktiver.

Køb og salg er uafhængige af hinanden. Nettotab beregnes som forskel mellem gennemsnitlig
købspris, hvori der er taget hensyn til afskrivning ved køb, og gennemsnitlig salgspris. I beregning
af gennemsnitlig købspris indgår lagerværdi overført fra sidste regnskabsår, hvorfor nettotab ikke
kan beregnes ud fra et enkelt års køb og salg.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... -41,9 - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Indtægtsbevilling ......................................... -41,5 - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

10. Nedskrivning ved køb, korn
Udgift ................................................... - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
45. Tilskud til erhverv ........................ - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Indtægt ................................................ - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

11. Tab ved salg, korn
Udgift ................................................... -41,9 - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ -41,9 - - - - - -
Indtægt ................................................ -41,9 - - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... -41,9 - - - - - -

65. Reguleringer, intervention
Indtægt ................................................ 0,3 - - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 0,3 - - - - - -

75. Erstatning og svind
Indtægt ................................................ 0,1 - - - - - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 0,1 - - - - - -

Centrale aktivitetsoplysninger:

Bemærkninger: Tilskud i alt er beregnet som summen af nedskrivninger og tab og evt. erstatninger. Derimod er regule-
ringerne på underkonto 65 Reguleringer, intervention ikke medregnet i aktivitetsoplysningerne.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Antal køb/salg mv. .................................... 0 0 3 12 0 3 3 3 3 3
Gns. tilskud pr. sag (1.000 kr.)................. 0 0 300 -3.492 0 33 33 33 33 33
Tilskud i alt (mio. kr.) .............................. 0,0 0,0 0,9 -41,9 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
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10. Nedskrivning ved køb, korn
Der er for 2014 budgetteret med interventionskøb af korn til en værdi på 3,8 mio. kr. svarende

til en mængde på 5.000 tons brødhvede. I forbindelse med budgetteringen er der forudsat en
straksnedskrivning for korn svarende til den seneste fastsatte på 2 pct. i henhold til KFO
1011/2009, svarede til en lagernedskrivning ved køb af korn på 0,1 mio. kr.

24.42.17. Lagerudgifter og -indtægter m.m. ved intervention (tekstanm. 135 og
161) (Lovbunden)

EU refunderer, efter de af EU-Kommissionen årligt fastsatte fællessatser for henholdsvis op-,
ind- og udlagring, de nationalt afholdte lagerudgifter i forbindelse med støtteopkøb af visse
landbrugsprodukter. Da disse refusionssatser, ikke nødvendigvis er sammenfaldende med de
faktiske op-, ind- og udlagringsudgifter, kan der opstå en difference mellem de nationalt afholdte
lagerudgifter, jf. underkonto 50. Lagerholdsudgifter vedrørende interventionslagre, og den af
EU-ydede refusion, jf. underkonto 48. Refusion fra EU vedrørende interventionslagre, lager-
holdsudgifter.

EU yder herudover en finansieringsrefusion for den i interventionslagrene bundne kapital, jf.
underkonto 49. Refusion fra EU for finansiering af interventionslagre.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Udgiftsbevilling ........................................... 1,6 - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Indtægtsbevilling ......................................... 1,2 - 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

48. Refusion fra EU vedrørende in-
 terventionslagre, lagerholdsud-
 gifter

Indtægt ................................................ 1,1 - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 1,1 - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

49. Refusion fra EU for finansiering
 af interventionslagre

Indtægt ................................................ 0,0 - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 0,0 - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

50. Lagerholdsudgifter vedrørende
 interventionslagre

Udgift ................................................... 1,6 - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
45. Tilskud til erhverv ........................ 1,6 - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Centrale aktivitetsoplysninger:

48. Refusion fra EU vedrørende interventionslagre, lagerholdsudgifter
EU refunderer medlemsstaternes lagerudgifter i forbindelse med interventionslagre efter faste

satser. I 2014 er budgetteret med en refusion på 0,5 mio. kr.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Antal lagerholdsfakturaer mm. ................. 1 0 11 3 0 25 25 25 25 25
Gns. indtægt pr. faktura (1.000 kr.) ......... 0,0 0 627,3 400,0 0,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0
Indtægter i alt (mio. kr.) ........................... 0,0 0 6,9 1,2 0,0 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
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49. Refusion fra EU for finansiering af interventionslagre
EU yder i henhold til KFO 938/2012 en rentegodtgørelse på 1,0 pct. af den i interventions-

lagrene bundne kapital, der finansieres nationalt. I 2014 er budgetteret med en rentegodtgørelse
på 0,1 mio. kr., som vedrører intervention af korn.

50. Lagerholdsudgifter vedrørende interventionslagre
NaturErhvervstyrelsen har lagerkontrakter til kornsiloer til opbevaring af korn. I 2014 er ud-

gifterne hertil budgetteret til 0,5 mio. kr. svarende til det budgetterede på underkonto 48. Refusion
fra EU vedrørende interventionslagre, lagerholdsudgifter.
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Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.
Der søges hjemmel til, at de enkelte institutioner kan indgå aftaler vedrørende arrangering

og finansiering af konferencer, kongresser, seminarer mv. med virkning for fremtidige finansår.
Afholdelse af konferencer, kongresser, seminarer mv. er et væsentlig bidrag til internationalisering
af faglige og forskningsmæssige aktiviteter, herunder drøftelse, formidling, høring og udveksling
af viden. Internationalisering af forskningen anbefales i de foretagne evalueringer af den danske
fødevare-, veterinær-, jordbrugs-, og fiskeriforskning.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til FL13, og den er første gang optaget på FL94.

Ad tekstanmærkning nr. 31.
Forslaget stilles for at sikre tilbagebetaling af ydelsestilskud i forbindelse med manglende

opfyldelse af udbetalingsbetingelserne.
Tekstanmærkningen er uændret i forhold til FL13, og den er første gang optaget på FL91.

Ad tekstanmærkning nr. 41.
Tekstanmærkningen er nødvendig som hjemmel for betaling af omkostninger i det omfang,

disse ikke bliver betalt af parterne.
Tekstanmærkningen er uændret i forhold til FL13, og den er første gang optaget på FL85.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 125.
Der er ved tekstanmærkningen skabt hjemmel til på Fødevareministeriets område at indføre

brugerbetaling for bistand ved løsning af problemer i forbindelse med kommerciel eksport af fø-
devarer mv. Betalingen skal dække de omkostninger, bistandsydelsen påfører den institution, hvis
personale yder bistanden. Herudover kan udlæg til rejser, ophold mv. kræves refunderet. Det er
hensigten, at ordningen skal fungere helt eller delvist efter samme principper og satser, som den
ordning, der er etableret af Udenrigsministeriet på grundlag af lov nr. 150 af 13. april 1983 om
udenrigstjenesten.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til FL13, og den er første gang optaget på FL02.

Ad tekstanmærkning nr. 130.
Der søges om hjemmel til at etablere en ægtefællepensionsordning for udsendte medarbej-

dere, under samme betingelser, som er gældende for Udenrigsministeriets udsendte medarbejdere.
Tekstanmærkningen er uændret i forhold til FL13, og den er første gang optaget på FL05.

Ad tekstanmærkning nr. 135.
Der stilles forslag om bemyndigelse for ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri til at

afholde de med EU's markedsordninger mv. forbundne udgifter samt oppebære de hermed for-
bundne indtægter.

Udgifter vil f.eks. kunne opstå i tilfælde, hvor de faktiske udgifter ved interventionskøb
overstiger, hvad der refunderes af EU's Landbrugsfond, eller hvor der måtte være udgifter f.eks.
til prøveudtagning, laboratorieudgifter og lignende, som fuldt ud skal dækkes af nationale midler.



124 § 24.

Udgifter vil endvidere kunne opstå som følge af kursdifferencer mellem euro og danske kroner.
Finansielle korrektioner (underkendelser) pålagt af EU-Kommissionen er ikke omfattet.

Indtægter kan f.eks. påregnes i de tilfælde, hvor de faktiske udgifter er mindre end, hvad der
refunderes af EU's Landbrugsfond, hvor der foreligger evt. renteindtægter, eller hvor forordnin-
gerne fastsætter, at visse beløb tilfalder medlemsstaten.

Da staten skal forskudsfinansiere udgifterne ved interventionskøb og først opnår dækning fra
EU's Landbrugsfond, når salget fra interventionslagrene finder sted, vil der kunne opstå betydelige
forskydninger i udgifter og indtægter de forskellige finansår imellem.

Endvidere er der udgifter og indtægter i forbindelse med eksportstøtteordningen, den direkte
landbrugsstøtte, diverse produktionstilskuds-/præmieordninger samt diverse produktionsbegræn-
sende foranstaltninger, f.eks. en mælkekvoteringsordning.

Endelig er der advokatudgifter (Kammeradvokaten) i tilknytning til EU's markedsordninger,
som afholdes på § 24.21.01.31. Advokatudgifter i forbindelse med sager og forhold, hvor der er
tvivl om retsgrundlaget.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på FL73-74, og er uændret i forhold til FL13.

Ad tekstanmærkning nr. 136.
I forbindelse med Danmarks gennemførelse af reformen for EUs landbrugspolitik (CAP-re-

formen) fra og med 2005 er NaturErhvervstyrelsen som led i administrationen af den nye en-
keltbetalingsordning, forpligtet til efter anmodning at foretage notering af pant i de betalingsret-
tigheder, som landbrugerne tildeles i forbindelse med reformen. De administrative omkostninger
ved styrelsens notering af pant foreslås finansieret ved indførelse og opkrævning af et gebyr for
notering af disse pantrettigheder. Der henvises til BEK 641 af 25. juni 2008 om gebyr i forbin-
delse med notering af pant i betalingsrettigheder under enkeltbetalingsordningen.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til FL13, og den er første gang optaget på FL05.

Ad tekstanmærkning nr. 148.
Ved akt. 88 af 19. februar 2009 godkendte Finansudvalget, at Fødevareministeriet kan yde

tilskud til avlere af arter eller racer af bier, der er bevaringsværdige, og til foreninger, der bidrager
til bevaringen af sådanne bier. Da aktiviteterne fortsætter, søges bemyndigelse til ministeren for
fødevarer, landbrug og fiskeri til fastsættelse af nærmere regler for ydelse af tilskud til aktivite-
terne. Hjemmelen vil ved førstkommende lejlighed blive indarbejdet i lovgivningen på området.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til FL13, og den er første gang optaget på FL10
samt tillige anført i akt. 88 af 19. februar 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 151.
Formålet med tekstanmærkningen er at give ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri

bemyndigelse til at yde tilskud til eller indgåelse af kontrakt om gennemførslen af rådgivnings-
aktiviteter målrettet integreret plantebeskyttelse samt oprettelse og drift af demonstrationslandbrug
om integreret plantebeskyttelse. I overensstemmelse med Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009
er målet at skabe rammerne for aktiviteter, der kan bidrage til en minimering af pesticidforbruget,
og til at erhvervet anvender de mindst miljø- og sundhedsbelastende pesticider.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til FL13, og den er første gang optaget på FL10.

Ad tekstanmærkning nr. 154.
Formålet med tekstanmærkningen er at give ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri

hjemmel til at fastsætte regler for den selvejende institution Madkulturen samt for tilskud til
driften af Madkulturen for at fremme et mere innovativt og konkurrencedygtigt fødevareerhverv,
der kan øge værditilvæksten i fødevareindustrien.

Endvidere søges tilvejebragt hjemmel til at udpege og afskedige bestyrelsen, fastsætte ved-
tægter og øvrige regler for Madkulturens organisation og virksomhed. Samtidig søges tilvejebragt
hjemmel til at fastsætte regler om ydelse af tilskud, herunder til at fastsætte betingelser og bin-
dende vilkår, om regnskab og revision, kontrol, indhentning af oplysninger og materiale, regler
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om udbetaling og krav om tilbagebetaling af tilskud mv. Afgørelser truffet af Madkulturen kan
alene indbringes for Fødevareministeriets Klagecenter (FKC) som anden instans. På personale-
området følger de for statsansatte gældende regler, herunder om klageadgang.

I forhold til tidligere præciseres det, at Madkulturen er en selvejende institution af typen
særligt forvaltningssubjekt.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til FL13, og den er første gang optaget på FL11.

Ad tekstanmærkning nr. 157.
I henhold til kongelig resolution af 14. december 2011 blev ressortansvaret for sager vedrø-

rende dyreværn og dyrevelfærd mv. overført fra Justitsministeriet til Ministeriet for fødevarer,
landbrug og fiskeri. Målet med dyrevelfærdspuljen er at støtte dyrevelfærdsorganisationers ar-
bejde i Danmark. Formålet med tekstanmærkningen er at give ministeren for fødevarer, landbrug
og fiskeri hjemmel til at yde tilskud til og fastsætte nærmere regler om ydelse af tilskud til for-
eninger, der arbejder for dyrevelfærden i Danmark (dyrevelfærdspuljen), herunder regler om an-
søgning, betingelser for tilskud, prioritering, regnskab, kontrol, revision, indhentning af oplys-
ninger, udbetaling og tilbagebetaling.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til FL13, hvor den er optaget første gang.

Ad tekstanmærkning nr. 158.
Med forslaget gennemføres brugerbetaling for styrket kontrol som led i veterinærforliget af

2. november 2012. Det er et overordnet princip i lov om hold af dyr, fødevareloven og anden
tilsvarende lovgivning på Fødevareministeriets område, at de, der er omfattet af lovenes kontrol-
ordninger, også afholder omkostningerne herved. Dette princip har imidlertid kun i beskedent
omfang været gennemført på dyrevelfærdsområdet, idet kun lov om hold af slagtekyllinger og
dyreværnsloven har bestemmelser om brugerfinansiering af en del af kontrollen. Det er på den
baggrund besluttet som del af veterinærforliget, at velfærdskontrollen skal gebyrfinansieres. Da
velfærdskontrollen bliver udført på en måde, hvor det ikke på forhånd vides, hvem der udtages
til kontrol, fastsættes betalingen for den ordinære kontrol som faste takster pr. besætning med
mindst 10 dyr, dog således at besætninger med over 40 dyr, for fjerkræ 2.000 dyr, betaler en
højere takst end besætninger med en størrelse under denne grænse. Formålet med de faste takster
er, at omkostningerne ikke kun skal bæres af de besætninger, der udtages til kontrol. Den ordi-
nære kontrol består, jf. veterinærforliget af følgende grundelementer: Basiskontrol, nulpunkts-
måling, prioriteret kontrol og kampagnekontrol.

I forhold til den tilsvarende tekstanmærkning på FL13 foreslås der en samlet set provenu-
neutral omlægning af brugerbetalingen for de enkelte besætningstyper. På FL13 var der fastsat
en årlig afgift på 873 kr. pr. besætning med 10 dyr. Denne afgift foreslås differentieret således,
at besætninger på over 40 dyr - fjerkræ dog mere end 2.000 dyr - skal betale en årlig afgift på
1.100 kr., mens besætninger med mellem 10 og 40 dyr - fjerkræ dog op til 2.000 dyr - skal betale
en årlig afgift på 400 kr. Afgiften foreslås omlagt på baggrund af ønske fra erhvervet med henblik
på at sikre en bedre forholdsmæssig fordeling mellem den afgift den enkelte type besætning be-
taler og trækket på kontrolydelsen. Omlægningen er provenuneutral og medfører ikke ændrede
udgifter til administration af ordningen.

Den i stk. 1 nævnte betaling vil træde i stedet for den i § 18, stk. 1, i lov om hold af slag-
tekyllinger nævnte betaling af et årligt beløb på 580 kr. (senest pris- og lønreguleret til 589 kr.)
til dækning af udgifterne i forbindelse med stikprøvekontrollen efter samme lovs § 10, stk. 1.
Den vil endvidere træde i stedet for den i § 24 f, stk. 1, i dyreværnsloven nævnte betaling af et
beløb på 108 kr. (senest pris- og lønreguleret til 111 kr.) til dækning af udgifterne i forbindelse
med dyrevelfærdsrejseholdets tematiserede kontroller.

Betalingen af 111 kr. årligt efter dyreværnsloven gælder efter sin ordlyd også hestebesæt-
ninger. Heste er imidlertid ikke registrerede centralt og udgør som sådan ikke veldefinerede be-
sætninger, hvorfor det ikke i praksis har været muligt at opkræve beløbet for heste. Hestehold
er derfor ikke omfattet af stk. 1, hvorimod betaling for ekstrakontrol omfattet af stk. 3 også vil
finde anvendelse for hestehold.
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Den i stk. 2 nævnte betaling af 873 kr. pr. dyrlæge med sundhedsrådgivningsaftaler træder i
stedet for den betaling, der før 2013 opkrævedes i henhold til § 8 b i lov om dyrlæger. Denne
betaling opkrævedes pr. kontrolforløb og således kun fra de dyrlæger, som udtoges til kontrol.
Da denne kontrol nu udgør en integreret del af kontrollen med dyrevelfærd, findes det mest ri-
meligt, at finansieringen sker ved en årlig betaling fra de, der kan blive udsat for kontrollen på
samme måde som den betaling, der efter stk. 1 skal opkræves fra besætninger.

Betaling for ekstrakontrol efter stk. 3 fastsættes på samme måde som den før 2013 eksiste-
rende betaling for ekstrakontrol udført i henhold til lov om hold af slagtekyllinger og opfølgning
på påbud udstedt i henhold til dyreværnsloven. Taksterne er p.t. et grundgebyr på 346 kr. med
tillæg af 441 kr. pr. påbegyndt kvarter og et særligt gebyr på 2.697 kr. til dækning af ekstra
sagsbehandlingsomkostninger, når ekstrakontrollen sker som opfølgning på et påbud. Da lov om
dyrlæger ud over påbud også giver tilsynsmyndigheden adgang til udstedelse af forbud og ad-
ministrative bøder, vil et sagsbehandlingsgebyr også finde anvendelse for kontrol som opfølgning
på disse sanktioner. Det er ligeledes hensigten, at det skal være muligt at foretage gebyrbelagt
ekstrakontrol som administrativ kontrol af f.eks. indsendt dokumentation.

Stk. 4 bemyndiger ministeren til at opkræve 822 kr. pr. leverance og hus fra slagtekyllinge-
producenter til finansiering af den dyrevelfærdskontrol, som finder sted på fjerkræslagterier i
henhold til § 9 i lov om hold af slagtekyllinger. Der er før 2013 opkrævet 640 kr. pr. leverance
og hus til dette formål i henhold til § 18, stk. 1, i samme lov. Denne takst viste sig ikke at dække
de faktiske omkostninger ved kontrollen, hvorfor der fra 2013 fastsattes en højere takst ved
tekstanmærkning. Taksten påregnes nedsat, når den realiserede underdækning er afviklet.

Det fremgik af anmærkningen til tekstanmærkning nr. 158 på FL13, at tekstanmærkningen
forventedes implementeret i den relevante lovgivning i løbet af 2013. Afgiften vedrørende dyre-
velfærdskontrollen omfatter imidlertid opgaver reguleret i 9 forskellige love. Fødevareministeriet
har på denne baggrund vurderet, at det såvel ud fra juridiske som administrative hensyn vil være
mest hensigtsmæssigt, at afgiften er hjelmet samlet i en tekstanmærkning i Veterinærforligets
løbetid.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på FL13.
| Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2014.
| Tekstanmærkningen foreslås ændret for at opnå, at bedrifter med et antal små eller mellem-
| store besætninger belastes forholdsvis mindre, end hvis der opkræves et beløb for hver besætning.
| Det vil bl.a. være en række økologiske landbrug, der typiske hver har et antal mindre besætninger
| af forskellige dyrearter, som herved vil få lettet byrden ved at bidrage til finansieringen af dyre-
| velfærdskontrollen. Takstomlægningen er samlet set provenuneutral.

Ad tekstanmærkning nr. 159.
Formålet med tekstanmærkningen er at give ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri

hjemmel til at gennemføre en national støtteordning med kompensation til landmænd for udlæg-
ning af obligatoriske randzoner. Da der med Miljø- og Naturklagenævntes kendelse i december
2012 ikke forligger gyldige vandplaner, kan den planlagte og budgetterede kompensationsordning
under landdistriktsprogrammet ikke gennemføres. Der søges i stedet gennemført en national
støtteordning, der indebærer, at staten afholder alle udgifter til kompensationen. Bevillingsan-
søgning til Finansudvalget er godkendt i sommeren 2013.

Ordningen vil blive gennemført inden for rammerne af den såkaldte de minimis-støtte. Der
vil blive gennemført en supplerende ansøgningsrunde i 2013 for perioden 1. september 2012 til
31. december 2013. De nærmere regler for støtten vil blive fastlagt ved en bekendtgørelse. Det
forventes, at meddelelse af tilsagn og udbetaling af støtte vil finde sted i forlængelse af enkelt-
betalingsordningen i december 2013 og foråret 2014.

Såfremt der måtte opstå forsinkelse med vedtagelsen af vandplanerne, kan ordningen vide-
reføres til ansøgningsåret 2014.

Tekstanmærkningen er ny.
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Ad tekstanmærkning nr. 160.
Tekstanmærkningen træder i stedet for bestemmelsen i § 6, stk. 2, 1. pkt. i lov om admini-

stration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den fælles Landbrugs-
politik finansieret af Den Europæiske Garantifond for landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven), jf.
lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. februar 2013. I stedet for at modtage en intern statslig overfør-
selsindtægt fra § 38 Skatter og afgifter er Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris netto-
ramme forhøjet med 488,6 mio. kr. i 2014, 443,4 mio. kr. i 2015 og 2016 og herefter 438,4 mio.
kr. årligt.

Tekstanmærkningen vil være gældende, indtil der gennemføres en ændring af landbrugsstøt-
teloven.

Tekstanmærkningen er ny.

Ad tekstanmærkning nr. 161.
Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at afholde udgifter til finansielle

korrektioner pålagt af Europa-Kommissionen i forbindelse med EU's markedsordninger, Landdi-
striktsprogrammet og Fiskeriudviklingsprogrammet. Finansieringen håndteres efter modellen an-
givet nedenfor. Dette gælder finansielle korrektioner på Landdistriktsprogrammet (LDP), Fiske-
riudviklingsprogrammet (EFF) og EU's markedsordninger, hvor EU finansierer eller medfinansi-
erer udgifterne.

Kommissionen kan ikende en medlemsstat en finansiel korrektion, hvis Kommissionen ikke
finder, at landets administration lever op til de gældende forordningskrav. Kravene skærpes lø-
bende, og medlemsstaterne kan idømmes finansielle korrektioner på grundlag af forholdsvis få
konstaterede uregelmæssigheder eller begrundet tvivl. Det må forventes, at Danmark også frem-
adrettet vil modtage finansielle korrektioner.

Merudgifterne finansieres efter følgende model: Fødevareministeriet finansierer 100 pct. af
udgifter op til 10 mio. kr. årligt, 15 pct. af udgifter mellem 10-80 mio. kr. årligt samt 5 pct. af
mellem 80-200 mio. kr. årligt. Der er således et loft på Fødevareministeriets medfinansiering på
årligt 26,5 mio. kr.

Finansielle korrektioner på mere end 10 mio. kr. skal forelægges for Folketingets Finansud-
valget.

Tekstanmærkningen er ny.

| Ad tekstanmærkning nr. 162.
| Tekstanmærkningen er ny og optaget på finansloven for 2014.
| Der søges ved tekstanmærkningen midlertidigt skabt hjemmel til at supplere de materielle
| bestemmelser til den gældende landdistriktslov således, at der er national hjemmel til i 2014 at
| iværksætte støtteordninger under det nye forordningsgrundlag og det nye landdistriktsprogram,
| hvor det ikke er muligt at iværksætte sådanne støtteordninger under det nugældende forord-
| ningsgrundlag og landdistriktsprogrammet for indeværende programperiode. Etableringen af
| støtteordninger på baggrund af tekstanmærkningens bemyndigelser sker som udgangspunkt med
| hjemmel i den gældende landdistriktslov (lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdi-
| strikterne), idet dog §§ 1 og 2 i landdistriktsloven om henholdsvis formål og hvilke foranstalt-
| ninger ministeren kan yde tilskud til, ikke vil gælde for støtteordninger under det nye forord-
| ningsgrundlag, da mål og midler ændres i det kommende EU-retsgrundlag.
| Landdistriktslovens §§ 3-13, som omfatter de nationale administrative bestemmelser, gælder
| fortsat for de støtteordninger, der iværksættes i 2014. Der sikres dog hjemmel til at fravige be-
| stemmelserne for de støtteordninger, der iværksættes under det nye forordningsgrundlag og det
| nye landdistriktsprogram, i de tilfælde, hvor et vedtaget forordningsgrundlag nødvendiggør en
| tilpasning af de nationale administrative regler.
| Bestemmelserne i tekstanmærkningen skal gøre det muligt i 2014 at give støtte med henblik
| på at sikre kontinuitet i aktiviteterne under landdistriktsprogrammet, forudsat forordningsgrund-
| laget er endeligt vedtaget og landdistriktsprogrammet er sendt til EU-Kommissionen.
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| Den nuværende programperiode for støtte under Den Europæiske Landbrugsfond For Ud-
| vikling af Landdistrikterne (ELFUL) omfatter perioden 1. januar 2007 til den 31. december 2013.
| Den kommende programperiode for støtte fra ELFUL starter 1. januar 2014 og løber indtil 31.
| december 2020. EU-forordningsgrundlaget for støtte under landdistriktsprogrammet for den
| kommende programperiode forventes tidligst at blive endeligt vedtaget ultimo 2013.
| Landdistriktsprogrammet for den kommende programperiode skal udarbejdes i overensstem-
| melse med de retningslinjer, som fastlægges i EU-Kommissionens gennemførelsesbestemmelser.
| Landdistriktsprogrammet er under udarbejdelse og forventes fremsendt til EU-Kommissionen i
| marts 2014. Ordningerne i 2014 iværksættes på dette grundlag inden for den samlede ramme mv.
| på § 24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne.
| Der kan med Finansministeriets tilslutning ydes støtte, selvom landdistriktsprogrammet ikke
| er godkendt af EU-Kommissionen.
| Det nye forordningsgrundlag omfatter de kommende forordninger fra Rådet og Europa-Par-
| lamentet om støtte til udvikling af landdistrikterne (landdistriktsforordningen), om fælles be-
| stemmelser for den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Sam-
| hørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Eu-
| ropæiske Hav- og Fiskerifond, også betegnet "ESI-fondene" (rammeforordningen), og om finan-
| siering, administration og overvågning af den fælles landbrugspolitik (den horisontale forordning)
| samt EU-Kommissionens gennemførselsbestemmelser hertil.
| Det kommende forordningsgrundlag indebærer nye målsætninger og nye indsatser for land-
| distriktsstøtten. Støtteordninger under landdistriktsprogrammet for den kommende programperio-
| de vil som noget nyt være omfattet af en forordning om fælles bestemmelser (rammeforordnin-
| gen) for ESI-fondene. De fælles bestemmelser indebærer, at der skal indgås en partnerskabsaftale
| med EU-Kommissionen, og at der skal fastsættes en resultatramme omfattende fælles mål og
| milepæle for de fire danske programmer. Endvidere indebærer de fælles bestemmelser, at der er
| forhåndsbetingelser og betingelser vedrørende medlemsstaternes makroøkonomi, der skal opfyl-
| des, ligesom der skal etableres en resultatreserve under programmerne, som først udløses, hvis
| milepælene er nået i 2019.
| Ministeren bemyndiges i øvrigt til at fravige bestemmelserne i landdistriktslovens §§ 3-13 i
| det omfang, det er nødvendigt for at opfylde de krav, som fremgår af EU-forordningerne for den
| kommende programperiode. Fravigelser kan ske, forudsat at EU-retsakterne er offentliggjort i
| EU-tidende og ikrafttrædelsestidspunktet er kendt.
| Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 er ressortansvaret for tilrettelæggelse og admini-
| stration af politikken for tilskud til lokale aktionsgrupper, som er og kan oprettes i medfør af
| landdistriktsloven, overført til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.
| Tekstanmærkningen vil være gældende, indtil landdistriktsloven erstattes af en ny hovedlov
| om udvikling af landdistrikterne, som forventes fremsat i efteråret 2014.

| Ad tekstanmærkning nr. 163.
| Tekstanmærkningen er ny og optaget på finansloven for 2014.
| Der søges ved tekstanmærkningen midlertidigt skabt hjemmel til at supplere de materielle
| bestemmelser til den gældende fiskeriudviklingslov. Formålet med tekstanmærkningen er således
| at sikre, at der er national hjemmel til i 2014 at iværksætte støtteordninger under EU-forord-
| ningsgrundlaget og fiskeriudviklingssprogrammet for programperioden 2014-2020.
| Etableringen af støtteordninger på baggrund af tekstanmærkningens bemyndigelser sker som
| udgangspunkt med hjemmel i den gældende fiskeriudviklingslov, idet dog §§ 1 og 2 i fiskeriud-
| viklingsloven om henholdsvis formål og hvilke foranstaltninger ministeren kan yde tilskud til,
| ikke vil gælde for de nye støtteordninger, da mål og midler ændres i det kommende EU-rets-
| grundlag. Det bliver derved muligt i 2014 med Finansministeriets tilslutning at give støtte under
| fiskeriudviklingsprogrammet for den kommende programperiode, forudsat EU-forordningsgrund-
| laget for støtteordningerne er endeligt vedtaget, og fiskeriudviklingsprogrammet er sendt til EU-
| Kommissionen. Det bliver endvidere muligt efter indhentet samtykke fra Finansministeriet at
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| iværksætte støtte til dataindsamling, fiskerikontrol og til informations- og vejledningsaktiviteter
| i forhold til kystfiskeri, før EU-retsgrundlaget for støtteordningerne er vedtaget.
| Der er et særligt behov for at kunne give tilsagn eller disponere udgifter vedrørende data-
| indsamling, fiskerikontrol og teknisk bindstand, inden EU-retsgrundlaget er vedtaget. Dataind-
| samling er en aktivitet, som medlemsstaterne er forpligtet til at gennemføre. Aktiviteterne er be-
| skrevet i et 3-årigt arbejdsprogram for perioden 2014-2016, der er vedtaget af EU-Kommissionen.
| Udgifter til dataindsamling er hidtil blevet støttet direkte fra EU-Kommissionen under Rådets
| forordning (EF) nr. 861 af 22. maj 2006 om EF-finansieringsforanstaltninger til gennemførelse
| af den fælles fiskeripolitik og havretten. Som noget nyt vil udgifterne til dataindsamling med
| virkning fra 1. januar 2014 skulle finansieres under fiskeriudviklingsprogrammet.
| Finansiering af fiskerikontrol er en aktivitet, som ligeledes hidtil har været støttet direkte fra
| EU-Kommissionen under Rådets forordning (EF) nr. 861/2006, og som nu, som noget nyt, vil
| skulle finansieres under fiskeriudviklingsprogrammet.
| Teknisk bistand til informations- og vejledningsaktiviteter i forhold til kystfiskeri har tidligere
| været støttet under Den Europæiske Fiskerifond. EU-reglerne for støtte hertil i den kommende
| programperiode vil fremgå af rammeforordningen (jf. nedenfor), der forventes vedtaget inden
| udgangen af 2013.
| For alle tre indsatsområder gælder, at der kun vil blive iværksat de foranstaltninger, hvor der
| er høj grad af sikkerhed for indholdet af de endelige regler.
| Den nuværende programperiode for støtte under Den Europæiske Fiskerifond (EFF) omfatter
| perioden 1. januar 2007 til den 31. december 2013. Den kommende programperiode for støtte fra
| Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF) starter 1. januar 2014 og løber indtil 31. december
| 2020.
| Det nye forordningsgrundlag omfatter de kommende forordninger fra Rådet og Europa-Par-
| lamentet om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (fiskerifondsforordningen), og om fælles be-
| stemmelser for den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Sam-
| hørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Eu-
| ropæiske Hav- og Fiskerifond, også betegnet "ESI-fondene" (rammeforordningen). Fiskerfonds-
| forordningen forventes tidligst at blive endeligt vedtaget i april 2014. Gennemførelsesbestem-
| melserne hertil forventes vedtaget i forlængelse heraf.
| Fiskeriudviklingsprogrammet for den kommende programperiode, skal udarbejdes i overens-
| stemmelse med de retningslinjer, som fastlægges bl.a. i EU-Kommissionens gennemførelsesbe-
| stemmelser. Fiskeriudviklingsprogrammet er under udarbejdelse og forventes fremsendt til EU-
| Kommissionen ultimo maj 2014.
| Det kommende nye forordningsgrundlag indebærer nye målsætninger og nye indsatser for
| støtten. Den nugældende formålsbestemmelse i fiskeriudviklingsloven, vil derfor ikke i alle si-
| tuationer være fuldt dækkende for målsætningerne i rammeforordningen og EU-prioriteterne i
| fiskerifondsforordningen, som de enkelte nye danske støtteordninger, der er omfattet af bemyn-
| digelserne i tekstanmærkningen, skal medvirke til opfyldelse af. Støtteordninger under fiskeriud-
| viklingsprogrammet for den kommende programperiode vil således, som noget nyt, være omfattet
| af en forordning om fælles bestemmelser for ESI-fondene (rammeforordningen). De fælles be-
| stemmelser indebærer, at der skal indgås en partnerskabsaftale med EU-Kommissionen, og at der
| skal fastsættes en resultatramme omfattende fælles mål og milepæle for de fire danske program-
| mer for EU-fondene omfattet af rammeforordningen. Endvidere indebærer de fælles bestemmel-
| ser, at der er forhåndsbetingelser og betingelser vedrørende medlemsstaternes makroøkonomi, der
| skal opfyldes, ligesom der skal etableres en resultatreserve under programmerne, som først ud-
| løses, hvis milepælene er nået i 2019.
| Fiskerifondsforordningen knytter, som noget nyt, støtte under EHFF til overholdelse af regler
| i den fælles fiskeripolitik. Støtteansøgere og støttemodtagere, der ikke opfylder nærmere fastsatte
| krav i den fælles fiskeripolitik i nærmere definerede perioder, risikerer udelukkelse fra støtte eller
| sanktion i støtte under tilsagn, der er udstedt. Ligeledes kan medlemsstater, som ikke overholder
| sine forpligtelser under den fælles fiskeripolitik, risikere konsekvenser i forbindelse med EU-re-
| fusion af udgifter under støtteordningerne i fiskeriudviklingsprogrammet. Der vil endvidere, som
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| noget nyt under fiskeriudviklingsprogrammet, være hjemmel til at give tilskud til visse mar-
| kedsforanstaltninger.
| I 2014 vil der foruden støtte til dataindsamling, fiskerikontrol og informations- og vejled-
| ningsaktiviteter i forhold til kystfiskeri kunne blive tale om at iværksætte en række andre støtte-
| foranstaltninger.
| Ministeren bemyndiges i øvrigt til at fravige bestemmelserne i fiskeriudviklingslovens §§
| 3-13 i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde de krav, som fremgår af EU-forordningerne
| for den kommende programperiode. Fravigelser kan ske, forudsat at EU-retsakterne er offentlig-
| gjort i EU-tidende og ikrafttrædelsestidspunktet er kendt.
| Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 er ressortansvaret for tilrettelæggelse og admini-
| stration af politikken for tilskud til lokale aktionsgrupper, som er og kan oprettes i medfør af fi-
| skeriudviklingsloven, overført til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.
| Tekstanmærkningen vil være gældende, indtil fiskeriudviklingsloven erstattes af en ny ho-
| vedlov om støtte fra EHFF, som forventes fremsat i efteråret 2014.
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