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§ 24. Miljø- og Fødevareministeriet
A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... 4.773,2 14.978,7 10.205,5
Udgifter uden for udgiftsloft ................................................. 409,5 791,0 381,5

Heraf anlægsbudget ....................................................... 333,9 597,6 263,7
Indtægtsbudget ....................................................................... 19,8 0,4 20,2

Fællesudgifter ........................................................................................... 305,5 1,1
24.11. Centralstyrelsen ............................................................................... 305,5 1,1

Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv. .......................................... 3.345,5 1.995,1
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekst-

anm. 1) ............................................................................................ 1.326,9 429,2
24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og
 forarbejdningsområdet .................................................................... 1.245,1 1.116,6
24.24. Driftsstøtte i jordbruget .................................................................. 397,8 140,5
24.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren ..................................... 375,7 308,8

Fødevarer, husdyrforhold og forskning ................................................ 1.882,5 604,4
24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1) .................................... 1.055,7 562,4
24.33. Forskning og udvikling inden for fødevareområdet ...................... 788,9 1,0
24.37. Fiskeriforhold .................................................................................. 37,9 41,0

EUs garantifond ....................................................................................... 6.635,7 6.624,7
24.42. Garantifonden for landbruget ......................................................... 6.635,7 6.624,7

Miljøbeskyttelse ........................................................................................ 971,8 338,7
24.51. Fællesudgifter miljø (tekstanm. 1) ................................................. 356,4 57,5
24.52. Jordforurening ................................................................................. 28,7 -
24.53. Indsamlingsordninger, miljømærkeordninger mv. ......................... 315,0 281,2
24.54. Miljøforanstaltninger i landbruget .................................................. 37,4 -
24.55. Øvrige miljøforanstaltninger ........................................................... 207,4 -
24.56. International miljøstøtte .................................................................. 26,9 -

Kyster og havne ........................................................................................ 297,0 20,7
24.61. Kystdirektoratet (tekstanm. 1) ........................................................ 297,0 20,7

Natur mv. .................................................................................................. 2.070,9 1.022,5
24.71. Naturstyrelsen, fællesudgifter (tekstanm. 1) .................................. 1.500,2 686,0
24.72. Naturforvaltning mv. ...................................................................... 570,0 335,8
24.73. Privat skovbrug mv. ........................................................................ 0,7 0,7
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Den Danske Naturfond ............................................................................ 140,0 -
24.81. Den Danske Naturfond ................................................................... 140,0 -

Miljøundersøgelser ................................................................................... 121,2 -
24.91. Miljøundersøgelser .......................................................................... 121,2 -

Artsoversigt:
Driftsposter ................................................................................................. 4.264,2 1.568,7
Interne statslige overførsler ....................................................................... 812,6 806,6
Øvrige overførsler ...................................................................................... 10.174,4 8.066,8
Finansielle poster ....................................................................................... 30,8 2,0
Kapitalposter ............................................................................................... 488,1 163,1
Aktivitet i alt .............................................................................................. 15.770,1 10.607,2
Forbrug af videreførsel .............................................................................. - -
Årets resultat .............................................................................................. - -
Nettostyrede aktiviteter .............................................................................. -1.467,4 -1.467,4
Bevilling i alt ............................................................................................. 14.232,1 9.139,8

B. Bevillinger.

 Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———

 Fællesudgifter

24.11. Centralstyrelsen
01. Departementet (tekstanm. 5, 6, 125 og 130) (Driftsbev.) ..... 214,3 -
02. Natur- og Miljøklagenævnet (Driftsbev.) .............................. 46,7 -
03. Klagesagsgebyrer .................................................................... - 0,7
04. Energiklagenævnet (Driftsbev.) .............................................. 6,5 -
13. Bidrag til FAO (Lovbunden) .................................................. 22,6 -
79. Reserver og budgetregulering ................................................. 15,0 -

Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv.

24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekst-
anm. 1)
01. NaturErhvervstyrelsen (tekstanm. 41, 125, 135, 136 og 167)

(Driftsbev.) .............................................................................. 821,5 -
02. Forskellige tilskud (tekstanm. 148, 151, 157 og 165) (Reser-

vationsbev.) ............................................................................. 57,8 18,1
04. Forskellige tilskud ................................................................... 0,7 0,7
05. Anlægsprogram (Anlægsbev.) ................................................ 282,7 276,8
06. Renter ...................................................................................... 0,4 0,4

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

servationsbev.) ........................................................................ 1.219,2 1.136,6
04. Miljøstøtte (artikel 68) (Reservationsbev.) ............................ - -
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05. Støtte til jordbrugets strukturudvikling mv. (Reservations-
bev.) ......................................................................................... - -

06. Tilskud til fremme af økologi (tekstanm. 168) (Reservations-
bev.) ......................................................................................... 25,9 -

50. Støtte til ophørsordninger i jordbruget ................................... - -

24.24. Driftsstøtte i jordbruget
05. Yngre jordbruger-ordningen (Lovbunden) ............................. 40,1 12,5
44. Refinansieringsordningen for landbruget ............................... 63,3 32,0
51. Produktions- og promilleafgiftsfonde mv. inden for fødeva-

resektoren (tekstanm. 160) (Reservationsbev.) ...................... 290,4 25,9
60. Afdrag og afskrivninger på lån (administreret af Statens Ad-

ministration) ............................................................................ 4,0 70,1

24.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren
10. Nationale tilskud inden for fiskerisektoren ............................ 0,1 -
30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering

(tekstanm. 161) (Reservationsbev.) ........................................ 375,6 308,8

Fødevarer, husdyrforhold og forskning

24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1)
01. Fødevarestyrelsen (tekstanm. 125, 158 og 166) (Statsvirk-

somhed) ................................................................................... 489,9 -
09. Forskellige tilskud (Reservationsbev.) ................................... 3,5 3,5
14. Erstatninger ved nedslagning af dyr og andre udgifter ved

bekæmpelsesforanstaltninger mm. (Lovbunden) ................... 4,1 0,7
79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.) ................. - -

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

servationsbev.) ........................................................................ 236,2 1,0
03. Forskningsbaseret myndighedsbetjening (Reservationsbev.) 552,7 -

24.37. Fiskeriforhold
40. Fiskepleje, herunder udsætninger (Reservationsbev.) ........... 31,0 -
45. Fritidsfiskertegn og lystfiskertegn .......................................... - 41,0
50. Øvrige tilskud vedrørende fiskerisektoren (Reservationsbev.) 6,9 -

 EUs garantifond

24.42. Garantifonden for landbruget
11. Eksportstøtte (tekstanm. 135 og 161) (Lovbunden) .............. - 1,0
12. Direkte landbrugsstøtte (tekstanm. 135 og 161) (Lovbunden) 6.582,3 6.570,3
13. Forskellige støtteordninger under den fælles markedsordning

(tekstanm. 135 og 161) (Lovbunden) .................................... 53,4 53,4
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 Miljøbeskyttelse

24.51. Fællesudgifter miljø (tekstanm. 1)
01. Miljøstyrelsen (tekstanm. 2 og 105) (Driftsbev.) .................. 298,9 -

24.52. Jordforurening
06. Afhjælpende foranstaltninger, værditabsordning (tekstanm.

107) (Reservationsbev.) .......................................................... 26,1 -
07. Oprydning efter udslip fra villaolietanke (tekstanm. 103 og

104) (Reservationsbev.) .......................................................... - -
08. Teknologipulje (Reservationsbev.) ......................................... 2,6 -

24.53. Indsamlingsordninger, miljømærkeordninger mv.
04. Indsamlingsordning vedr. dæk og biler (Reservationsbev.) .. 258,2 247,1
06. Indsamlingsordning vedr. bærbare batterier (Reservations-

bev.) ......................................................................................... 0,4 15,0
08. Indtægtsført pant (tekstanm. 114) .......................................... - 19,1
11. Mærkningsordning, formidling mv. (tekstanm. 106) (Reser-

vationsbev.) ............................................................................. 11,7 -
12. Ressourcestrategi (tekstanm. 106) (Reservationsbev.) .......... 44,7 -

24.54. Miljøforanstaltninger i landbruget
31. Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler (Reservations-

bev.) ......................................................................................... 37,4 -

24.55. Øvrige miljøforanstaltninger
05. Ordninger for reduktion af partikeludslip (tekstanm. 106)

(Reservationsbev.) ................................................................... 34,3 -
06. Virksomhedsordningen (tekstanm. 106) (Reservationsbev.) . - -
07. Etablering af biocovers på affaldsdeponier (tekstanm. 106)

(Anlægsbev.) ........................................................................... 55,7 -
08. Tilskudsordning vedrørende reduktion af partikeludslip fra

brændefyring i private hjem (lukket ordning) (Reservations-
bev.) ......................................................................................... - -

09. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram
(tekstanm. 106) (Reservationsbev.) ........................................ 101,0 -

10. Toksikologisk bistand vedrørende kemikalier mv. (Reserva-
tionsbev.) ................................................................................. 16,4 -

24.56. International miljøstøtte
11. Nordisk Miljøfinansieringsselskab NEFCO (tekstanm. 4)

(Reservationsbev.) ................................................................... 2,8 -
13. Miljøstøtte til Arktis mv. (tekstanm. 104) (Reservationsbev.) 24,1 -

Kyster og havne

24.61. Kystdirektoratet (tekstanm. 1)
01. Kystdirektoratet (Driftsbev.) ................................................... 26,8 -
03. Kystbeskyttelse, havne mv. (tekstanm. 113) (Anlægsbev.) .. 181,5 -
07. Udlånte tjenestemænd (Driftsbev.) ......................................... - -
14. Tilskud til oprensning ............................................................. 21,4 -
15. Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejlløb (Driftsbev.) ... 46,6 -
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 Natur mv.

24.71. Naturstyrelsen, fællesudgifter (tekstanm. 1)
01. Naturstyrelsen (tekstanm. 105 og 111) (Driftsbev.) .............. 393,7 -
02. Naturforvaltningsenheder (tekstanm. 110) (Statsvirksomhed) 397,3 -
03. Skov- og landskabsopgaver (Reservationsbev.) .................... 4,5 -
05. Erstatninger (Reservationsbev.) .............................................. 13,7 -
06. Jagttegnsafgift (Driftsbev.) ..................................................... -2,4 -
07. Salg af ejendomme (tekstanm. 7 og 106) (Anlægsbev.) ....... - -
08. Vederlag for råstofindvinding (Reservationsbev.) ................. - 19,2
09. Testcenter Østerild (tekstanm. 106) ....................................... 7,9 -
10. Tilskud til tværgående samarbejde på klimatilpasningsområ-

det (Reservationsbev.) ............................................................ - -
11. Tilskudspulje til udredning af boringsnære beskyttelsesområ-

der (tekstanm. 106) (Reservationsbev.) ................................. - -
12. Kommunal andel af grundvandsafgift (Reservationsbev.) .... - -
13. Danmarks Miljøportal (Driftsbev.) ......................................... 18,7 -

24.72. Naturforvaltning mv.
01. Naturforvaltning mv. (tekstanm. 8) (Anlægsbev.) ................. 77,7 17,5
02. Landdistriksprogram og vandrammeinitiativer mv. (Reserva-

tionsbev.) ................................................................................. 463,4 338,3
03. Grønne partnerskaber (tekstanm. 106) (Reservationsbev.) .... - -
05. Nationalparker (tekstanm. 110) (Reservationsbev.) ............... 28,9 -
11. Statslige vådområder (Reservationsbev.) ............................... - -

24.73. Privat skovbrug mv.
13. Tilskud til genplantning mv. efter stormfald (Reservations-

bev.) ......................................................................................... 0,7 0,7

Den Danske Naturfond

24.81. Den Danske Naturfond
01. Sekretariat for Den Danske Naturfond (tekstanm. 120) (Re-

servationsbev.) ........................................................................ 15,0 -
02. Den Danske Naturfond (tekstanm. 120) (Reservationsbev.) . 125,0 -

 Miljøundersøgelser

24.91. Miljøundersøgelser
01. Miljøundersøgelser (Reservationsbev.) .................................. 121,2 -

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 1. ad 24.21., 24.32., 24.51., 24.61. og 24.71.
Miljø- og fødevareministeren 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.
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Nr. 2. ad 24.51.01.
Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at afholde de fornødne udgifter til refusion af

de af kommunerne afholdte udgifter til strandsanering vedrørende olie- og kemikalieforurening
af kysten, herunder tilskud til refusion af udgifter til affaldsafgift ved bortskaffelse af olie- og
kemikalieforurenet sand. Merudgifter større end 2 mio. kr. årligt skal forelægges Finansudvalget.

Nr. 4. ad 24.56.11.
I forbindelse med etableringen af et fællesnordisk finansieringssystem for miljøinvesteringer

af nordisk interesse i Nordens nærområder, bemyndiges miljø- og fødevareministeren til at af-
holde udgifter til dækning af den danske del af den for ordningen stillede nordiske statsgaranti,
jf. akt. 143 af 22. januar 1997. Overgrænsen for Danmarks garantiandel er fastsat til 24 mio.
EURO, svarende til 180,0 mio. kr. ved kurs 7,5.

Nr. 5. ad 24.11.01.
Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til i tilfælde af katastrofer forårsaget af produktion,

anvendelse, oplagring og transport af gifte og andre sundhedsfarlige stoffer at afholde alle for-
nødne udgifter herunder udgifter ud over de på bevillingslovene fastsatte bevillingsmæssige
rammer, ved ydelse af bistand til bekæmpelse af disse katastrofer. Merudgifter skal forelægges
Finansudvalget.

Nr. 6. ad 24.11.01.
Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at afholde de fornødne udgifter, herunder ud-

gifter ud over de på bevillingslovene fastsatte bevillingsmæssige rammer, ved tilbagetagning af
affald i de tilfælde, hvor Danmark er forpligtet hertil i henhold til Rådets Forordning (EØF) nr.
1013/2006 om overførsel af affald. Merudgifter skal forelægges Finansudvalget.

Nr. 7. ad 24.71.07.
Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til, uden særskilt forelæggelse for Finansudvalget,

at sælge 232 udlejede sommerhusgrunde til de lejere, som ejer husene på grundene, uden of-
fentligt udbud. Det forudsættes, at salgssummen og handelsvilkårene i øvrigt kan tiltrædes af
SKAT. Salgene vil blive gennemført på almindelige salgsvilkår i øvrigt.

Stk. 2. Sommerhusgrundene er beliggende langs den jyske vestkyst ved Vejers, Bjerghuse,
Lakolk og Rødhus. Grundene er ikke omfattet af fredskovpligt eller klitfredning.

Nr. 8. ad 24.72.01.
Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at indgå flerårige aftaler om naturforvaltnings-

projekter med udgiftsvirkning i senere finansår.

Nr. 41. ad 24.21.01.
Miljø- og fødevareministeren 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 om-
kostningerne 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. 103. ad 24.52.07.
Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at yde tilskud til kommuner til dækning af ud-

gifter vedrørende oprydning efter udslip fra villaolietanke. Miljø- og Fødevareministeriet kan
blandt andet i denne sammenhæng indgå i samarbejder med oliebranchen og andre private insti-
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tutioner om at løse miljømæssige opgaver, og Miljø- og Fødevareministeriet kan modtage midler
fra de private samarbejdspartnere. De modtagne midler skal anvendes i overensstemmelse med
Miljø- og Fødevareministeriets formål, og anvendelsen må ikke bidrage til konkurrenceforvrid-
ning.

Nr. 104. ad 24.52.07. og 24.56.13.
Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til i kontrakt eller tilsagnsskrivelse at fastlægge

vilkår for tilsagn om tilskud samt for hvilken dokumentation, tilskudsmodtager skal fremlægge
for tilskuddets anvendelse. Miljø- og fødevareministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om
budgetter, kontrol og tilsyn, regnskaber, revision og rapportering vedrørende tilskudsberettigede
aktiviteter. Der kan stilles krav om, at tilskuddet anvises til bank eller andet pengeinstitut.

Stk. 2. Udbetaling af tilskud er betinget af, at tilskudsmodtager fremlægger fornøden doku-
mentation for afholdelsen af de tilskudsberettigede udgifter. Det er en betingelse for udbetaling,
at projektet gennemføres i overensstemmelse med de af miljø- og fødevareministeren stillede
tilsagnsvilkår. Tilsagnsmodtageren er forpligtet til efter anmodning at underrette miljø- og føde-
vareministeren om ethvert forhold, der har betydning for meddelelse af tilsagn og udbetaling af
tilskud eller for miljø- og fødevareministerens kontrol med, at fastsatte vilkår overholdes.

Stk. 3. Tilsagnsmodtageren er forpligtet til at underrette miljø- og fødevareministeren om
ethvert forhold, der har betydning for meddelelse af tilsagn og udbetaling af tilskud eller for
miljø- og fødevareministerens kontrol med, at fastsatte vilkår overholdes.

Stk. 4. Miljø- og fødevareministeren kan bestemme, at tilsagn om tilskud helt eller delvis
bortfalder, eller at et tilskud, der er udbetalt, helt eller delvis skal tilbagebetales, hvis ansøgeren
ikke har opfyldt vilkårene for tilsagnet eller de forhold, hvorpå tilsagnet er givet ændres.

Nr. 105. ad 24.51.01. og 24.71.01.
Civile funktionærer, håndværkere og arbejdere, der d. 31. marts 1973 var ansat i Søkortar-

kivet i pensionsberettigede stillinger, og som har været ansat ved Farvandsvæsenets søkortpro-
duktion, ved Kort- og Matrikelstyrelsen (nu Geodatastyrelsen), Danmarks og Grønlands Geolo-
giske Undersøgelse, Miljøministeriets Center for Koncernforvaltning, Miljøstyrelsen og Natur-
styrelsen, uden at ansættelsen har været afbrudt, er omfattet af civilarbejderloven.

Stk. 2. Civile funktionærer, håndværkere og arbejdere, der d. 31. december 1988 var ansat
på Geodætisk Institut i pensionsberettigede stillinger, og som har været ansat under By- og Bo-
ligministeriets ressort, ved Kort- og Matrikelstyrelsen, Danmarks og Grønlands Geologiske Un-
dersøgelse og Miljøministeriets Center for Koncernforvaltning, uden at ansættelsen har været af-
brudt, er omfattet af lov nr. 82 af 12. marts 1970 om pensionering af civilt personel m.v. i for-
svaret (civilarbejderloven), jf. LB nr. 254 af 19. marts 2004.

Nr. 106. ad 24.53.11., 24.53.12., 24.55.05., 24.55.06., 24.55.07., 24.55.09., 24.71.07., 24.71.09.,
24.71.11. og 24.72.03.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at fastsætte regler om ydelse af tilskud, herunder
om behandling af ansøgninger, ansøgningers form og indhold, tidsfrister og vilkår for modtagelse
af tilskuddet, herunder modtagerkreds. Miljø- og fødevareministeren bemyndiges endvidere til i
kontrakt eller tilsagnsskrivelse at fastsætte vilkår om tilskud samt for hvilken dokumentation,
tilskudsmodtager skal fremlægge for tilskuddets anvendelse. Miljø- og fødevareministeren kan
herunder fastsætte bestemmelser om budgetter, kontrol og tilsyn, regnskaber, revision og rap-
portering vedrørende tilskudsberettigede aktiviteter. Der kan stilles krav om, at tilskuddet anvises
til bank eller andet pengeinstitut.

Stk. 2. Udbetaling af tilskud er betinget af, at tilskudsmodtager fremlægger fornøden doku-
mentation for afholdelsen af de tilskudsberettigede udgifter. Det er en betingelse for udbetaling,
at projektet gennemføres i overensstemmelse med de af miljø- og fødevareministeren stillede
tilsagnsvilkår.
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Stk. 3. Tilskudsmodtageren er forpligtet til at underrette miljø- og fødevareministeren om
ethvert forhold, der har betydning for meddelelse af tilsagn og udbetaling af tilskud eller for
miljø- og fødevareministerens kontrol med, at fastsatte vilkår overholdes.

Stk. 4. Miljø- og fødevareministeren kan bestemme, at tilsagn om tilskud helt eller delvis
bortfalder, eller at et tilskud, der er udbetalt, helt eller delvis skal tilbagebetales, hvis ansøgeren
ikke har opfyldt vilkårene for tilsagnet, eller de forhold hvorpå tilsagnet er givet ændres.

Stk. 5. Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at udlicitere dele af sine beføjelser an-
gående tildeling af tilsagn, kontrol med dokumentation for afholdelsen af de tilskudsberettigede
udgifter og udbetaling af tilskud til en ekstern virksomhed.

Stk. 6. Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at fastsætte regler om adgangen til at
påklage afgørelser efter stk. 1, 4 og 5, eller efter regler udstedt i medfør af stk. 1, herunder at
afgørelserne ikke skal kunne påklages.

Nr. 107. ad 24.52.06.
Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at yde statsgaranti for lån inkl. renter optaget

af boligejere, der er på venteliste til værditabsordningen, til oprydning efter værditabsordningen.
Miljø- og fødevareministeren bemyndiges endvidere til at fastsætte regler og vilkår om ordnin-
gens indhold og administration, herunder tidsfrister og dokumentationsgrundlag for de boligejere,
der ønsker at bruge låneordningen, og udstedelse af pantebrev til staten som garanti for bolig-
ejernes andel af rentebetalingen på lån eller anden sikkerhed. Vilkårene fremgår af de tilsagns-
skrivelser, der sendes til de omfattede boligejere.

Nr. 110. ad 24.71.02. og 24.72.05.
Nationalparkfondenes regnskaber revideres i henhold til § 3 i lov nr. 101 af 19. januar 2012

om revisionen af statens regnskaber mm., jf. § 2, stk. 1 , nr. 1. Nationalparkfondenes udgifter og
indtægter regnskabsføres under § 24.71.02. Naturforvaltningsenheder (statsvirksomhed), og net-
toudgiften udlignes ved intern statslig overførsel fra § 24.72.05. Nationalparker (reservationsbe-
villing).

Nr. 111. ad 24.71.01.
Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at stille sikkerhed over for havne, der er udpeget

som nødområde for skibe med behov for assistance, for udgifter, disse måtte afholde ved at
modtage et skib med behov for assistance.

Nr. 113. ad 24.61.03.
Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ordningernes

gennemførelse, herunder regler for administration af ordningerne. Ministeren kan herunder fast-
sætte bestemmelser om ansøgning om projekter, ansøgningsfrist, betingelser der skal være opfyldt
for at opnå tilskud, modtagerkreds, beregningsgrundlag, prioritering mellem ligeværdige ansøg-
ninger ved evt. manglende økonomiske midler, a conto-udbetaling af tilskud, kontrol, regnskab
og revision vedrørende udbetalt tilskud, klageadgang og -frister, herunder afskæring af klagead-
gang, tilbagebetaling af uberettigede tilskud, herunder betaling af renter o.l.

Nr. 114. ad 24.53.08.
Uanset § 9 C, stk. 3, pkt. 2, i lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse

med senere ændringer, udgør betalingen, der tilfalder statskassen målt i 2012-priser 13,0 mio. kr.
i 2015, 18,6 mio. kr. i 2016, 28,0 mio. kr. i 2017, 60,9 mio. kr. i 2018 og 62,9 mio. kr. i 2019.

Nr. 120. ad 24.81.01. og 24.81.02.
Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at yde et på finansloven fastsat bidrag til Den

Danske Naturfond.
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Nr. 125. ad 24.11.01., 24.21.01. og 24.32.01.
Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at fastsætte regler for bistand, der på anmodning

fra en virksomhed ydes af Miljø- og 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 bistandsydelsen kan
kræves refunderet.

Nr. 130. ad 24.11.01.
Under kontoen kan der etableres en pensionsordning for medfølgende ægtefæller/samlevere

til udsendte medarbejdere, der er varigt ansat i Miljø- og Fødevareministeriet. Pensionsbidragets
størrelse godkendes af Finansministeriet.

Nr. 135. ad 24.21.01., 24.42.11., 24.42.12. og 24.42.13.
Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at afholde de med EUs garantifond mv. for-

bundne udgifter samt oppebære de hermed forbundne indtægter.

Nr. 136. ad 24.21.01.
Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at fastsætte regler i forbindelse med indførelse

af et gebyr til dækning af omkostningerne ved notering af pant i de betalingsrettigheder, som
landbrugerne tildeles under enkeltbetalingsordningen og ordningen for grundbetaling, herunder
regler om, at betaling af gebyret er en betingelse for noteringen og dermed opnåelsen af rets-
virkningen ved notering.

Nr. 148. ad 24.21.02.
Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at yde tilskud til avlere af arter eller racer af

bier, der er bevaringsværdige, og til foreninger, der bidrager til bevaringen af sådanne 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.
Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om ydelse af tilskud

og indgåelse af kontrakter om projekter vedrørende fokuseret rådgivning om integreret plantebe-
skyttelse i landbrug, gartneri og frugtavl samt oprettelse og drift af demonstrationslandbrug 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.
Miljø- og fødevareministeren 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.
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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.
Miljø- og fødevareministeren 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, her-

under a conto udbetaling, regler om ansøgning mv. samt om administration af ordningen. Mini-
steren 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.
Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at lade Fødevarestyrelsen opkræve et årligt be-

løb på 1.535 kr. hos ejere af dyrehold, bortset fra akvakulturbrug, som i Fødevareministeriets
Centrale Husdyrbrugsregister pr. 1. februar 2016 er registreret som ejer af en eller flere besæt-
ninger, 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 Husdyr-
brugsregister pr. 1. februar 2016 er registreret som ejer af en eller flere besætninger med en be-
sætningsstørrelse 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 be-
sætninger i henhold til lov om indendørs hold af smågrise, avls- og slagtesvin, lov om udendørs
hold af svin, lov om indendørs hold af gylte, goldsøer og drægtige søer, lov om hold af malke-
kvæg og afkom af malkekvæg, lov om hold af slagtekalkuner, lov om hold af slagtekyllinger og
dyreværnsloven.

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 2016 er registreret med mindst én
sundhedsrådgivningsaftale.

Stk. 3. Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om betaling af omkostningerne ved
ekstrakontrol, som udføres efter, at der er påvist manglende overholdelse af de i stk. 1 nævnte
love, 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. 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 Miljø- og Fødeva-
reministeriet et beløb på 443,4 mio. kr. i finansåret 2016.
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Nr. 161. ad 24.23.03., 24.26.30., 24.42.11., 24.42.12. og 24.42.13.
Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at afholde udgifter til finansielle korrektioner

(underkendelser) pålagt af Europa-Kommissionen i forbindelse med EU's garantifond, Landdi-
striktsprogrammet og Hav- og Firskerifondsprogrammet.

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

Nr. 165. ad 24.21.02.
Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at yde projekttilskud til bevaringsarbejdet med

gamle danske husdyrarter og -racer samt plantegenetiske ressourcer.
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 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 afgørelser ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed, og om myn-
dighedens adgang til at genoptage en sag, efter at der er indgivet klage.

Nr. 166. ad 24.32.01.
Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at opkræve et årligt beløb på 404 kr. hos of-

fentlige institutioner og momsregistrerede fødevarevirksomheder, bortset fra primærproducenter,
til finansiering af Fødevarestyrelsens kampagnekontrol.

Stk. 2. Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om opkrævning af det i stk. 1 nævnte
beløb, herunder om frister for indbetaling.

Stk. 3. Betalingsforpligtelser efter stk. 1, som ikke betales rettidigt, tillægges en årlig rente
svarende til den rente, der er fastsat i henhold til rentelovens § 5, fra forfaldsdagen at regne. Den
tillagte rente udgør mindst 50 kr. For erindringsskrivelser betales et gebyr på 100 kr.

Nr. 167. ad 24.21.01.
Miljø- og fødevareministeren kan henlægge opgaver inden for certificering af planteforme-

ringsmateriale, sortsadministration og plantenyhedsbeskyttelse til en privat juridisk person.
Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler om adgang til at klage over den private juridiske per-

sons afgørelser, herunder om at afgørelserne ikke kan indbringes for en administrativ myndighed,
og om den private juridiske persons adgang til at genoptage en sag, efter at der er indgivet klage.

Stk. 3. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om den private juridiske persons opkrævning
af et gebyr i forbindelse med afgørelser vedrørende og løsning af de i stk. 1 nævnte opgaver.

Nr. 168. ad 24.23.06.
Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at yde tilsagn om tilskud til økologiprojekter,

der skal fremme produktion og afsætning af økologiske fødevarer, herunder projekter der skal
styrke afsætningen og eksporten af økologiske fødevarer, fremme omlægningen til økologi i
jordbruget, fastholdelse af økologer og sikre den fortsatte omstilling til økologi i køkkener.

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 eller til
Fonden for økologisk landbrug, og kan i forbindelse hermed fastsætte regler om adgang til at
klage over afgørelser truffet af disse, herunder om, at afgørelser ikke kan indbringes for anden
administrativ myndighed, og om myndighedernes adgang til at genoptage en sag, efter at der er
indgivet klage.
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Miljø- og Fødevareministeriet er oprettet den 28. juni 2015. Ved kongelig resolution af 28.
juni 2015 er det besluttet, at Miljøministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
sammenlægges til Miljø- og Fødevareministeriet, dog således at ressortansvaret for en række
opgaveporteføljer fra Miljøministeriet er overgået til hhv. Erhvervs- og Vækstministeriet og
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Ministeriets mission og vision, herunder strategiske pejlemærker vil blive reformuleret i det
videre arbejde efter sammenlægningen af de to ministerier.

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

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

Med den kongelige resolution af 28. juni 2015 er det besluttet at følgende under det hidtidige
Miljøministerium hørende sagsportefølger overføres til Erhvervs- og Vækstministeriet: Sager
vedrørende rammerne for et områdes fysiske udvikling, herunder lov om sommerhuse og camping
mv., lov om kolonihaver samt lov om planlægning (planlov), bortset fra sager om vurdering af
virkningerne på miljøet (VVM-pligt).

Endvidere overføres til Energi, Forsynings- og Klimaministeriet ressortansvaret for Geoda-
tastyrelsen og sager vedr. affalds- og vandforsyning, herunder lov om vandsektorens organisering
og økonomiske forhold, lov om kommuners afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsy-
ninger, lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv., sager om takster for bidrag
til vandforsyningsanlæg, krav til virksomheder, der indsamler affald, krav til indretning af af-
faldsregistre for virksomheder og anlæg mv., der behandler affald, godkendelse af anlæg til be-
handling af genanvendeligt erhvervsaffald, kommunale affaldsgebyrer, kommunale fællesskaber,
anlæg for deponering af affald og anlæg for forbrænding af affald med henblik på varmeforsyning
samt redskaber for og benchmarking af forbrændings- og deponeringsanlæg.

Miljø- og Fødevareministeriet overtager ressortansvaret for Energiklagenævnet fra Energi-,
Forsynings- og Klimaministeriet, og endelig overføres fra Beskæftigelsesministeriet, Forsvarsmi-
nisteriet, Erhvervs- og Vækstministeriet og Justitsministeriet kompetencen i medfør af § 74, stk.
1, § 78, a, stk.3, og § 80 i lov om arbejdsmiljø, § 33, stk. 1-4. § 33, stk. 6, nr. 2, § 36, stk. 2,
og § 70, stk. 4, i beredskabsloven, § 3, nr. 1, 6,7,11,12, og 13, § 3 a, stk. 4, og § 7, stk. 2, i lov
om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, § 1, stk. 6, i lov om våben og eksplosivstoffer, §
23, stk. 1 og 3, i lov om politiets virksomhed at fastsætte bestemmelser om kontrol med risikoen
for større uheld med farlige stoffer, herunder med henblik på gennemførelsen af Europa-Parla-
mentets og Rådets direktiv 2012/18/EU af 4. juli 2012 om kontrol med risikoen for større uheld
med farlige stoffer og om ændring og efterfølgende ophævelse af Rådets direktiv 96/82 EF til
Miljø- og Fødevareministeriet.

Som følge af sammenlægningen af Miljøministeriet og Fødevareministeriet under § 24. Miljø-
og Fødevareministeriet er oprettet følgende nye konti: § 24.11.02. Klagenævn, § 24.11.03. Kla-
gesagsgebyrer, § 24.11.04. Energiklagenævnet samt aktivitetsområderne § 24.51. Fællesudgifter
miljø - § 24.91. Miljøundersøgelser med underliggende konti. Med sammenlægningen er konti
under § 23. Miljøministeriet nedlagt.
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Flerårsbudget:
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019

Udgifter under delloft for driftsudgifter:

Nettotal ....................................................... 4.455,8 4.859,0 5.083,8 4.773,2 4.559,3 4.387,9 4.298,1
Udgift ......................................................... 15.682,9 15.128,7 14.895,8 14.978,7 14.333,1 14.097,6 14.359,2
Indtægt ....................................................... 11.227,1 10.269,6 9.812,0 10.205,5 9.773,8 9.709,7 10.061,1

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter ........................................... 303,0 288,8 315,9 305,1 293,9 285,8 260,9
24.11. Centralstyrelsen ............................. 303,0 288,8 315,9 305,1 293,9 285,8 260,9

Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold
mv. ............................................................. 914,1 1.415,7 1.531,6 1.348,7 1.284,3 1.227,6 1.342,5
24.21. Fællesudgifter inden for jord-

brugs- og fiskeriområdet mv.
(tekstanm. 1) ................................. 672,2 822,6 865,1 861,2 811,1 789,0 779,0

24.23. Struktur- og effektivitetsfor-
bedringer inden for jordbrugs-
og forarbejdningsområdet ............. 136,7 259,5 282,6 128,5 127,1 102,4 235,0

24.24. Driftsstøtte i jordbruget ................ 61,8 309,6 317,0 292,1 288,2 278,3 270,6
24.26. Erhvervsfremme inden for fi-

skerisektoren .................................. 43,4 24,1 66,9 66,9 57,9 57,9 57,9

Fødevarer, husdyrforhold og forsk-
ning ............................................................ 1.484,2 1.375,1 1.322,5 1.278,1 1.245,2 1.227,5 1.170,3
24.32. Fødevarer og husdyrforhold

(tekstanm. 1) ................................. 535,0 501,5 504,8 493,3 486,0 481,7 436,7
24.33. Forskning og udvikling inden

for fødevareområdet ...................... 952,7 876,8 820,8 787,9 762,3 748,9 736,7
24.37. Fiskeriforhold ................................ -3,5 -3,2 -3,1 -3,1 -3,1 -3,1 -3,1

EUs garantifond ....................................... 26,2 -3,9 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0
24.42. Garantifonden for landbruget ....... 26,2 -3,9 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0

Miljøbeskyttelse ........................................ 612,7 659,6 689,1 611,1 509,1 436,9 385,6
24.51. Fællesudgifter miljø (tekstanm.

1) .................................................... 301,8 330,1 341,7 298,9 285,9 253,5 235,1
24.52. Jordforurening ............................... 34,8 33,4 31,1 28,7 32,1 32,1 32,1
24.53. Indsamlingsordninger, miljø-

mærkeordninger mv. ..................... 91,2 32,0 95,5 67,5 65,6 20,8 20,8
24.54. Miljøforanstaltninger i landbru-

get .................................................. -3,2 33,4 40,9 37,4 39,7 39,7 38,1
24.55. Øvrige miljøforanstaltninger ......... 164,0 203,3 153,2 151,7 58,9 58,9 27,6
24.56. International miljøstøtte ................ 24,0 27,6 26,7 26,9 26,9 31,9 31,9

Kyster og havne ....................................... 94,9 89,0 87,8 94,8 94,7 93,9 82,0
24.61. Kystdirektoratet (tekstanm. 1) ...... 94,9 89,0 87,8 94,8 94,7 93,9 82,0

Natur mv. .................................................. 894,7 909,6 992,5 988,2 992,7 993,9 936,8
24.71. Naturstyrelsen, fællesudgifter

(tekstanm. 1) ................................. 760,2 753,7 774,8 814,2 777,9 756,1 711,0
24.72. Naturforvaltning mv. ..................... 151,3 155,9 217,7 174,0 214,8 237,8 225,8
24.73. Privat skovbrug mv. ...................... -16,9 - - - - - -

Den Danske Naturfond ........................... - - 10,0 15,0 15,0 - -
24.81. Den Danske Naturfond ................. - - 10,0 15,0 15,0 - -

Miljøundersøgelser ................................... 126,0 125,0 123,4 121,2 113,4 111,3 109,0
24.91. Miljøundersøgelser ........................ 126,0 125,0 123,4 121,2 113,4 111,3 109,0

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal ....................................................... -68,5 -16,3 281,7 409,5 346,0 283,0 51,0
Udgift ......................................................... 493,1 522,8 738,5 791,0 793,0 813,2 367,4
Indtægt ....................................................... 561,6 539,1 456,8 381,5 447,0 530,2 316,4
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Specifikation af nettotal:

Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold
mv. ............................................................. -102,8 -62,1 -23,1 1,7 -7,1 -3,4 -4,2
24.21. Fællesudgifter inden for jord-

brugs- og fiskeriområdet mv.
(tekstanm. 1) ................................. -42,0 -5,9 20,1 36,5 21,8 15,6 12,0

24.24. Driftsstøtte i jordbruget ................ -60,8 -56,2 -43,2 -34,8 -28,9 -19,0 -16,2

Miljøbeskyttelse ........................................ -20,9 -19,3 25,9 41,1 40,2 -14,6 -14,6
24.53. Indsamlingsordninger, miljø-

mærkeordninger mv. ..................... -20,9 -19,3 -19,1 -14,6 -14,6 -14,6 -14,6
24.55. Øvrige miljøforanstaltninger ......... - - 45,0 55,7 54,8 - -

Kyster og havne ....................................... 64,6 96,8 180,5 181,5 143,2 114,6 25,7
24.61. Kystdirektoratet (tekstanm. 1) ...... 64,6 96,8 180,5 181,5 143,2 114,6 25,7

Natur mv. .................................................. -9,5 -31,7 -26,6 60,2 44,7 61,4 44,1
24.71. Naturstyrelsen, fællesudgifter

(tekstanm. 1) ................................. -27,3 -82,4 -73,4 - - 14,2 14,2
24.72. Naturforvaltning mv. ..................... 17,8 50,7 46,8 60,2 44,7 47,2 29,9

Den Danske Naturfond ........................... - - 125,0 125,0 125,0 125,0 -
24.81. Den Danske Naturfond ................. - - 125,0 125,0 125,0 125,0 -

Indtægtsbudget:

Nettotal ....................................................... 0,5 0,5 14,0 19,8 29,4 63,1 65,1
Udgift ......................................................... 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Indtægt ....................................................... 0,5 0,5 14,4 20,2 29,8 63,5 65,5

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter ........................................... 0,2 0,3 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
24.11. Centralstyrelsen ............................. 0,2 0,3 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold
mv. ............................................................. 0,3 0,2 - - - - -
24.21. Fællesudgifter inden for jord-

brugs- og fiskeriområdet mv.
(tekstanm. 1) ................................. 0,3 0,2 - - - - -

Miljøbeskyttelse ........................................ - - 13,3 19,1 28,7 62,4 64,4
24.53. Indsamlingsordninger, miljø-

mærkeordninger mv. ..................... - - 13,3 19,1 28,7 62,4 64,4

Miljø- og Fødevareministeriet er opdelt i følgende faglige delområder: Departementet og
klagenævnene, generelle jordbrugs- og fiskeriforhold, fødevarer, husdyrforhold og forskning in-
den for fødevareområdet mv., EU's garantifond, miljøbeskyttelse, kyster og havne, natur mv.,
Den Danske Naturfond og miljøundersøgelser. Områderne hører under NaturErhvervstyrelsen,
Fødevarestyrelsen, Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen, Kystdirektoratet og Danmarks Miljøportal.
Enkelte ordninger administreres af Statens Administration.

Der ydes endvidere tilskud til forskning og udvikling, herunder Grønt Udviklings- og De-
monstrationsprogram (GUDP), Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram
(MUDP) og forskningsbaseret myndighedsbetjening. Der indgås aftaler om forskningsbaseret
myndighedsbetjening med Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug (DCA) og Nationalt Center
for Miljø og Energi på Aarhus Universitet samt institutterne Aqua, Food og Vet under Danmarks
Tekniske Universitet. Desuden varetages opgaver vedrørende forskningsbaseret myndighedsbe-
tjening af Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi og af Center for Skov og Landskab på
Københavns Universitet. Bevillingen til Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi er overflyttet
til Københavns Universitet. Der ydes endvidere tilskud til Madkulturen, som er en selvejende
institution af typen særligt forvaltningssubjekt. Hertil kommer Den Danske Naturfond, som er en
privat erhvervsdrivende fond uden for den offentlige forvaltning, hvortil der ydes tilskud, herun-
der til sekretariatsbetjening af fonden.
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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 fire styrelser og et direk-

torat.

Departementet bistår ministeren med at formulere regeringens politik på miljøbeskyttelses-,
natur-, fødevare-, landbrugs-, fiskeri- og kystbeskyttelsesområdet og forestår udførelsen af denne
politik gennem fastsættelse af overordnede rammer for ministeriets opgavevaretagelse og vareta-
ger internationale forhandlinger forbundet hermed. Departementet varetager endvidere den over-
ordnede styring og koordination på ministerområdet. Klagecenter for fødevarer, landbrug og fi-
skeri (KFLF) er en selvstændig myndighed placeret under departementets faglige delområde.
KFLF behandler klager over afgørelser på fødevareområdet mv.

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

Danmarks Miljøportal skal sikre et fælles datagrundlag til understøttelse af bl. a. miljømyn-
dighedernes opgaveløsning. Parterne i Danmarks Miljøportal har indgået en samarbejdsaftale, der
omfatter den videre udveksling og offentliggørelse af miljødata, samt udvikling og drift af digitale
løsninger på miljøområdet.

Departementet vil indgå resultatkontrakter med de fire styrelser og Kystdirektoratet, når fi-
nansloven for 2016 er vedtaget. Der vil tillige blive indgået aftaler om forskningsbaseret myn-
dighedsbetjening mellem henholdsvis Miljø- og Fødevareministeriet, Københavns Universitet,
Aarhus Universitet og Danmarks Tekniske Universitet.

Yderligere oplysninger om Miljø- og Fødevareministeriet kan findes på www.mfvm.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. 5, 6, 125 og

130) (Driftsbev.)  
24.11.02. Natur- og Miljøklagenævnet (Driftsbev.)  
24.11.04. Energiklagenævnet (Driftsbev.)  
24.11.13. Bidrag til FAO (Lovbunden)  
24.11.79. Reserver og budgetregulering  
24.21.01. NaturErhvervstyrelsen (tekstanm. 41,

125, 135, 136 og 167) (Driftsbev.)  
24.21.02. Forskellige tilskud (tekstanm. 148, 151,

157 og 165) (Reservationsbev.)  
24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne

(tekstanm. 161) (Reservationsbev.)  
24.23.04. Miljøstøtte (artikel 68) (Reservationsbev.) 

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

24.23.06. Tilskud til fremme af økologi (tekstanm.
168) (Reservationsbev.)  

24.23.50. Støtte til ophørsordninger i jordbruget  
24.24.05. Yngre jordbruger-ordningen (Lovbunden)  
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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)
(Reservationsbev.)  

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

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

andre udgifter ved bekæmpelsesforan-
staltninger mm. (Lovbunden)  

24.32.79. Reserver og budgetregulering
(Reservationsbev.)  

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. Forskellige støtteordninger under den

fælles markedsordning (tekstanm. 135 og
161) (Lovbunden)  

24.51.01. Miljøstyrelsen (tekstanm. 2 og 105)
(Driftsbev.)  

24.52.06. Afhjælpende foranstaltninger, værditabs-
ordning (tekstanm. 107)
(Reservationsbev.)  

24.52.07. Oprydning efter udslip fra villaolietanke
(tekstanm. 103 og 104)
(Reservationsbev.)  

24.52.08. Teknologipulje (Reservationsbev.)  
24.53.04. Indsamlingsordning vedr. dæk og biler

(Reservationsbev.)  
24.53.11. Mærkningsordning, formidling mv.

(tekstanm. 106) (Reservationsbev.)  
24.53.12. Ressourcestrategi (tekstanm. 106)

(Reservationsbev.)  
24.54.31. Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmid-

ler (Reservationsbev.)  
24.55.05. Ordninger for reduktion af partikeludslip

(tekstanm. 106) (Reservationsbev.)  
24.55.06. Virksomhedsordningen (tekstanm. 106)

(Reservationsbev.)  
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24.55.08. Tilskudsordning vedrørende reduktion af
partikeludslip fra brændefyring i private
hjem (lukket ordning) (Reservationsbev.)  

24.55.09. Miljøteknologisk Udviklings- og Demon-
strationsprogram (tekstanm. 106)
(Reservationsbev.)  

24.55.10. Toksikologisk bistand vedrørende kemi-
kalier mv. (Reservationsbev.)  

24.56.11. Nordisk Miljøfinansieringsselskab NEF-
CO (tekstanm. 4) (Reservationsbev.)  

24.56.13. Miljøstøtte til Arktis mv. (tekstanm. 104)
(Reservationsbev.)  

24.61.01. Kystdirektoratet (Driftsbev.)  
24.61.07. Udlånte tjenestemænd (Driftsbev.)  
24.61.14. Tilskud til oprensning  
24.61.15. Oprensning i indsejlinger, bassiner og

sejlløb (Driftsbev.)  
24.71.01. Naturstyrelsen (tekstanm. 105 og 111)

(Driftsbev.)  
24.71.02. Naturforvaltningsenheder (tekstanm. 110)

(Statsvirksomhed)  
24.71.03. Skov- og landskabsopgaver

(Reservationsbev.)  
24.71.05. Erstatninger (Reservationsbev.)  
24.71.06. Jagttegnsafgift (Driftsbev.)  
24.71.08. Vederlag for råstofindvinding

(Reservationsbev.)  
24.71.09. Testcenter Østerild (tekstanm. 106)  
24.71.10. Tilskud til tværgående samarbejde på

 klimatilpasningsområdet
(Reservationsbev.)  

24.71.11. Tilskudspulje til udredning af boringsnæ-
re beskyttelsesområder (tekstanm. 106)
(Reservationsbev.)  

24.71.13. Danmarks Miljøportal (Driftsbev.)  
24.72.02. Landdistriksprogram og vandrammeiniti-

ativer mv. (Reservationsbev.)  
24.72.03. Grønne partnerskaber (tekstanm. 106)

(Reservationsbev.)  
24.72.05. Nationalparker (tekstanm. 110)

(Reservationsbev.)  
24.72.11. Statslige vådområder (Reservationsbev.)  
24.73.13. Tilskud til genplantning mv. efter storm-

fald (Reservationsbev.)  
24.81.01. Sekretariat for Den Danske Naturfond

(tekstanm. 120) (Reservationsbev.)  
24.91.01. Miljøundersøgelser (Reservationsbev.)  

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)  
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24.53.06. Indsamlingsordning vedr. bærbare batte-
rier (Reservationsbev.)  

24.55.07. Etablering af biocovers på affaldsdeponi-
er (tekstanm. 106) (Anlægsbev.)  

24.61.03. Kystbeskyttelse, havne mv. (tekstanm.
113) (Anlægsbev.)  

24.71.07. Salg af ejendomme (tekstanm. 7 og 106)
(Anlægsbev.)  

24.71.12. Kommunal andel af grundvandsafgift
(Reservationsbev.)  

24.72.01. Naturforvaltning mv. (tekstanm. 8)
(Anlægsbev.)  

24.81.02. Den Danske Naturfond (tekstanm. 120)
(Reservationsbev.)  

Indtægtsbudget: 24.11.03. Klagesagsgebyrer  
24.21.06. Renter  
24.53.08. Indtægtsført pant (tekstanm. 114)  

Artsoversigt:
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019

Bevilling i alt ............................................. 4.385,5 4.847,1 5.254,7 5.092,3 4.849,3 4.598,1 4.277,9
Årets resultat .............................................. -68,9 -54,7 15,0 - - - -
Forbrug af videreførsel .............................. 70,2 49,8 81,8 70,6 26,6 9,7 6,1

Aktivitet i alt .............................................. 4.386,8 4.842,2 5.351,5 5.162,9 4.875,9 4.607,8 4.284,0
Udgift ..................................................... 16.176,0 15.651,5 15.634,7 15.770,1 15.126,5 14.911,2 14.727,0
Indtægt ................................................... 11.789,2 10.809,3 10.283,2 10.607,2 10.250,6 10.303,4 10.443,0

Specifikation af aktivitet i alt:
Driftsposter:

Udgift ..................................................... 4.592,3 4.380,9 4.516,3 4.264,2 4.157,9 4.016,6 3.846,2
Indtægt ................................................... 1.736,9 1.710,6 1.626,2 1.568,7 1.557,6 1.544,0 1.532,7

Interne statslige overførsler:
 Udgift ..................................................... 1.199,8 788,2 606,3 812,6 899,4 1.010,0 675,4
 Indtægt ................................................... 1.884,2 922,8 780,0 806,6 893,4 1.004,0 669,4
Øvrige overførsler:

Udgift ..................................................... 10.014,5 10.062,3 10.115,7 10.174,4 9.563,6 9.302,0 9.963,0
Indtægt ................................................... 7.939,1 7.955,5 7.662,5 8.066,8 7.513,6 7.369,4 8.094,5

Finansielle poster:
Udgift ..................................................... 95,4 85,0 35,2 30,8 31,4 34,1 29,2
Indtægt ................................................... 3,4 2,5 2,0 2,0 1,7 1,5 1,2

Kapitalposter:
Udgift ..................................................... 273,9 335,1 361,2 488,1 474,2 548,5 213,2
Indtægt ................................................... 225,7 217,9 212,5 163,1 284,3 384,5 145,2
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Standardkontooversigt:
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019

Driftsposter ................................................. 2.855,4 2.670,3 2.890,1 2.695,5 2.600,3 2.472,6 2.313,5
11. Salg af varer ....................................... 588,9 607,9 92,2 77,2 76,5 76,2 74,6
13. Kontrolafgifter og gebyrer ................. 869,8 951,2 1.002,7 979,0 967,7 955,3 944,7
15. Vareforbrug af lagre ........................... 0,1 0,1 - - - - -
16. Husleje, leje af arealer, leasing .......... 143,0 137,7 106,0 107,4 105,8 104,0 104,6
18. Lønninger / personaleomkostninger ... 2.385,3 2.425,8 2.422,1 2.385,0 2.315,8 2.263,6 2.161,2
19. Fradrag for anlægsløn ......................... -7,3 -5,4 -5,5 -12,4 -12,4 -12,4 -12,4
20. Af- og nedskrivninger ........................ 199,0 185,2 114,8 120,4 114,0 114,4 108,0
21. Andre driftsindtægter .......................... 278,1 149,0 531,3 512,5 513,4 512,5 513,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger ... 1.872,3 1.637,6 1.878,9 1.663,8 1.634,7 1.547,0 1.484,8
28. Ekstraordinære indtægter .................... - 2,5 - - - - -
29. Ekstraordinære omkostninger ............. - 0,0 - - - - -

Interne statslige overførsler ....................... -684,3 -134,6 -173,7 6,0 6,0 6,0 6,0
33. Interne statslige overførsels-
 indtægter ............................................. 1.884,2 922,8 780,0 806,6 893,4 1.004,0 669,4
43. Interne statslige overførsels-
 udgifter ................................................ 1.199,8 788,2 606,3 812,6 899,4 1.010,0 675,4

Øvrige overførsler ...................................... 2.075,4 2.106,8 2.403,1 2.037,0 2.023,4 1.922,9 1.862,4
30. Skatter og afgifter ............................... 137,8 141,5 56,0 61,8 71,4 105,1 107,1
31. Overførselsindtægter fra EU .............. 7.733,8 7.528,7 7.578,7 7.978,1 7.415,6 7.238,1 7.961,2
32. Overførselsindtægter fra kommuner

og regioner .......................................... - - 19,8 19,4 19,1 18,7 18,7
34. Øvrige overførselsindtægter ............... 67,6 285,2 8,0 7,5 7,5 7,5 7,5
35. Forbrug af videreførsel ....................... - - 50,1 70,6 26,6 9,7 6,1
41. Overførselsudgifter til EU og

øvrige udland ...................................... 96,4 271,0 50,1 53,4 53,4 58,4 58,4
42. Overførselsudgifter til kommuner

og regioner .......................................... 38,4 56,0 50,1 29,2 33,7 48,3 50,8
44. Tilskud til personer ............................. 13,8 17,8 13,8 28,8 - - -
45. Tilskud til erhverv .............................. 8.522,9 8.235,3 8.434,7 8.541,6 8.014,3 7.837,8 8.811,8
46. Tilskud til anden virksomhed og

investeringstilskud .............................. 1.343,1 1.482,3 1.455,2 1.459,4 1.396,9 1.296,1 1.162,7
49. Reserver og budgetregulering ............ - - 111,8 62,0 65,3 61,4 -120,7

Finansielle poster ....................................... 92,0 82,5 33,2 28,8 29,7 32,6 28,0
25. Finansielle indtægter ........................... 3,4 2,5 2,0 2,0 1,7 1,5 1,2
26. Finansielle omkostninger .................... 95,4 85,0 35,2 30,8 31,4 34,1 29,2

Kapitalposter .............................................. 46,9 122,1 102,0 325,0 189,9 164,0 68,0
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .............. 151,4 282,9 305,3 433,1 334,2 291,8 177,1
52. Afhændelse af anlægsaktiver

udenfor omkostningsreform ............... 26,1 97,6 96,0 62,0 97,7 94,2 76,7
54. Statslige udlån, tilgang ....................... 70,9 0,0 1,2 0,3 1,2 0,3 1,2
55. Statslige udlån, afgang ....................... 171,7 90,1 86,1 70,7 73,3 61,2 63,4
59. Værdipapirer, afgang .......................... 4,3 10,8 5,5 5,5 5,0 4,6 4,3
74. Fri egenkapital (budgettering af

årets resultat) ....................................... -68,9 -54,7 15,0 - - - -
75. Reserveret bevilling (budgettering

af forbrug af årets resultat) ................ 70,2 49,8 31,7 - - - -
84. Prioritetsgæld og anden lang-

fristet gæld, tilgang ............................. 23,6 19,3 24,9 24,9 108,3 224,5 0,8
85. Prioritetsgæld og anden lang-

fristet gæld, afgang ............................. 51,6 52,2 54,7 54,7 138,8 256,4 34,9

I alt ............................................................. 4.385,5 4.847,1 5.254,7 5.092,3 4.849,3 4.598,1 4.277,9

Som følge af ændring af hundeloven, jf. lov nr. 727 af 25. juni 2014 om ændring af lov om
hunde er Justitsministeriet yderligere kompenseret med 2,2 mio. kr. årligt fra Miljø- og Fødeva-
reministeriets samlede ramme som følge af merudgifter ved loven.
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Under § 24. Miljø- og Fødevareministeriet er budgetteret med EU-indtægter vedrørende
programperioden 2014-2020 fra Garantifonden (EGFL), fra Landbrugsfonden for udvikling af
landdistrikterne (ELFUL) og fra den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF).

Nedenfor er vist indtægternes fordeling på disse fonde/programmer.
NaturErhvervstyrelsen er udpeget som eneste betalingsorgan i Danmark for EU-støtteord-

ninger, finansieret helt eller delvist af landbrugsfondene (EGFL og ELFUL) eller Hav- og Fi-
skerifoden (EHFF). I den forbindelse varetager Miljø- og Fødevareministeriets departement
funktionen som ansvarlig myndighed og de opgaver, der er forbundet hermed, jf. Europa-Parla-
mentets og Rådets forordning nr. 1306/2013 og forordning nr. 1303/2013.

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 § 24.42. Garantifonden for landbruget.

I det følgende vises oversigt over indtægternes fordeling under Garantifonden (EGFL), der
herefter indeholder følgende beløb:

Indtægter fra Landdistriktsprogrammet for 2014-2020 i Miljø- og Fødevareministeriet er
indbudgetteret under § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen, § 24.21.05. Anlægsprogram, § 24.23.03.
Støtte til udvikling af landdistrikterne og § 24.72.02. Landdistriktsprogram og vandrammeinitia-
tiver mv..

I oversigten nedenfor fremgår indtægternes fordeling under Landbrugsfonden for udvikling
af landdistrikterne (ELFUL) med følgende beløb:

Indtægter fra den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF) er indbudgetteret under §
24.26.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering. I oversigten nedenfor vises
de afsatte indtægter.

I tillæg til ovennævnte er der budgetteret med EU-indtægter under § 24.21.01. NaturEr-
hvervstyrelsen til fiskeriudviklingsprojekter. Desuden er der under § 24.32.14.10. Erstatninger
ved nedslagning af dyr og andre udgifter ved bekæmpelsesforanstaltninger og på § 24.72.01.20.
Life projekter budgetteret med EU-indtægter.

Videreførselsoversigt:

Beholdning primo 2015 ............................................ 156,7 0,0 277,9 932,9

R R B F BO1 BO2 BO3
Garantifonden (EGFL) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Program vedrørende biavl........ 3,9 - - 3,9 - - 1,3
EU's-støtteordninger og direkte land-
brugsstøtte inkl. artikel 68....... 6.879,6 6.802,2 6.461,4 6.638,2 6.274,1 6.214,2 6.154,5

I alt ...................................... 6.883,5 6.802,2 6.461,4 6.642,1 6.274,1 6.214,2 6.155,8

Landbrugsfonden for udv. af land- R R B F BO1 BO2 BO3
distrikterne (ELFUL) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

I alt ...................................... 748,5 546,1 852,6 1.092,5 946,8 857,7 1.601,5

Den Europæiske Hav- og Fiskerifond R R B F BO1 BO2 BO3
(EHFF) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

I alt ...................................... 92,5 210,7 232,9 248,8 193,0 164,5 164,5

 Mio. kr.
Drifts-

bevilling
Statsvirk-
somhed

Anlægs-
bevilling

Reserva-
tions-

bevilling
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Fællesudgifter

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

budgetregulering.

24.11.01. Departementet (tekstanm. 5, 6, 125 og 130) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Nettoudgiftsbevilling ................................... 216,3 209,3 206,2 214,3 204,2 192,7 186,8

Forbrug af reserveret bevilling ................... 4,5 2,8 -  - - - -
Indtægt ......................................................... 1,3 0,8 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4
Udgift ........................................................... 208,1 204,4 221,7 214,7 204,6 193,1 187,2

Årets resultat ............................................... 14,0 8,6 -15,0  - - - -

10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 197,3 195,8 214,3 207,7 197,6 186,1 180,2
Indtægt .................................................. 1,3 0,8 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4

50. Klagecenter for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri (KFLF)
Udgift .................................................... 10,8 8,5 7,4 7,0 7,0 7,0 7,0

Bemærkninger: Der budgetteres med interne statslige overførsler på 6,3 mio. kr. vedr. sagsbehandlertakst ifm. udsendte
attacheer i Bruxelles til Udenrigsministeriet til § 06.11.01.10. Generel udenrigspolitik.

2. Reservationsoversigt 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2015

Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 0,3
Bemærkninger: Reservationen vedrører udskudte IT-investeringer (0,3 mio. kr.).

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre løn- og driftsbevillinger mellem hoved-
kontiene § 24.11.01. Departementet, § 24.11.02. Natur- og Miljøkla-
genævnet, § 24.11.04. Energiklagenævnet, § 24.21.01. NaturErhvervs-
tyrelsen, § 24.32.01. Fødevarestyrelsen, § 24.51.01. Miljøstyrelsen, §
24.61.01. Kystdirektoratet, § 24.71.01. Naturstyrelsen, § 24.71.02.
Naturforvaltningsenheder, § 24.71.06. Jagttegnsafgift, § 24.71.13.
Danmarks Miljøportal og § 24.91.01. Miljøundersøgelser.

BV 2.2.9 Der er adgang til at kunne overføre bevillingsbeløb fra § 24.11.79.
Reserver og budgetregulering til samtlige konti på § 24. Miljø- og
Fødevareministeriet.
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3. Hovedformål og lovgrundlag
Departementet udgør det politiske niveau i organisationen. Departementets hovedopgaver er

at fungere som ministerens politiske og administrative sekretariat og varetage den overordnede
ledelse og styring af ministeriet.

Departementet bistår ministeren med at formulere regeringens politik på miljø-, natur- føde-
vare-, landbrugs- og fiskeriområdet samt vedr. kystbeskyttelse og forestår udførelsen af denne
politik gennem fastsættelse af overordnede rammer for ministeriets opgavevaretagelse. Endvidere
kan departementet tage initiativ i politisk betonede sager og følge op på politiske tiltag på mini-
steriets område.

Departementet varetager internationale forhandlinger af væsentlig landbrugs- og fiskeripoli-
tisk samt miljø-, natur- og fødevarepolitisk betydning, herunder koordination i forhold til EU og
en række internationale organisationer i relation til ministerområdet.

I forbindelse med internationalt arbejde kan der ydes støtte til rejse- og opholdsudgifter for
udenlandske delegationer.

Departementet varetager endvidere den overordnede styring og koordination på ministerom-
rådet, så koncernens økonomiske og faglige ressourcer anvendes optimalt. I tilknytning hertil
koordinerer departementet således lovarbejdet, ministeriets personale- og ledelsespolitik, kom-
munikationsvirksomhed og it-politik.

Departementet kan afholde udgifter til præmier i konkurrencesammenhæng inden for en
samlet årlig ramme på 200.000 kr.

Attacheer ansat ved den faste danske repræsentation ved EU i Bruxelles, Belgien bistår mi-
nisteriet ved forhandlinger omkring EU-reguleringen af miljø-, fødevare-, landbrugs- og fiskeri-
området.

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

Miljø- og Fødevareministeriet har det overordnede ressortansvar for FN's Fødevare- og
Landbrugsorganisation (FAO). Miljø- og Fødevareministeriets overordnede opgaver vedrørende
det internationale aftalesæt for FAO omfatter arbejdet i de styrende organer, dels "Konferencen",
som afholdes hvert andet år, dels "Rådet", som afholder 2-3 møder årligt. Miljø- og Fødevare-
ministeriets faglige opgaver i FAO omfatter Codex Alimentarius, International Plantebeskyttel-
seskonvention, Plante- og dyregenetiske ressourcer, Grænseoverskridende dyre- og plantesyg-
domme samt Bæredygtig fiskeri. Udenrigsministeriet varetager opgaver inden for FN's Komité
for Verdens Fødevaresikkerhed, Committee 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 Miljø- og Fødevareministeriet og Udenrigsmini-
steriet om opgavefordelingen i FAO.

NaturErhvervstyrelsen er udpeget som eneste betalingsorgan i Danmark for EU-støtteord-
ninger, finansieret helt eller delvist af landbrugsfondene (EGFL og ELFUL) eller Hav- og Fi-
skerifoden (EHFF). I den forbindelse varetager Miljø- og Fødevareministeriets departement
funktionen som ansvarlig myndighed og de opgaver, der er forbundet hermed, jf. Europa-Parla-
mentets og Rådets forordning nr. 1306/2013 og forordning nr. 1303/2013.

Der kan ydes tilskud til European Environmental Bureau og 92-gruppen.
For yderligere oplysninger henvises der til Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside

www.mfvm.dk.
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Virksomhedsstruktur
24.11.01. Departementet, CVR-nr. 12854358.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

5. Opgaver og mål

 Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.3.5 Departementet kan i forbindelse med konkrete, afgrænsede oplysnings- og

informationsaktiviteter mv. modtage sponsorstøtter, legater, gaver og lig-
nende.

 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.

BV 2.6.8 Departementet kan udføre indtægtsdækket virksomhed, og er for så vidt
angår denne aktivitet registreret i henhold til loven om almindelig omsæt-
ningsafgift.

Opgaver Mål
Hjælpefunktioner samt generel
ledelse og administration

Det er departementets mål at sikre effektive servicefunktioner
samt et solidt ledelsesgrundlag for hele organisationen, her-
under også sikre en effektiv sekretariatsbetjening af ministe-
ren.
Det er departementets mål at sikre en effektiv styring af
koncernens ressourcer, herunder finansielle rammer og be-
villinger, regnskaber, digitalisering og HR mv.
Departementet koordinerer endvidere ministeriets presse-
håndtering og kommunikation, så der sikres en klar kommu-
nikation til ministeriets omverden.

Politikformulering Det er departementets mål at udvikle og følge op på miljø-,
natur-, fødevare-, landbrug- og fiskeripolitikken på nationalt
og internationalt plan, herunder særligt i forhold til EU, FN
og det nordiske samarbejde samt at betjene ministeren i for-
hold til politiske aftaler, folketingsbetjening og lovarbejde
mv.
Det er departementets mål at levere valide analyser og kom-
petent juridisk rådgivning, så der sikres et fagligt solidt,
økonomisk og helhedsorienteret grundlag for udformningen
af politikker inden for ministeriets ressortområde.

Klagesagsbehandling Det er departementets mål at sikre kvalitet og rettidighed i
behandlingen af klagesager fra borgere og virksomheder.
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6. Specifikation af udgifter på opgaver 

Bemærkninger: Miljø- og Fødevareministeriet er oprettet pr. den 28. juni 2015. Bagudrettede regnskabstal er derfor fra
henholdsvis Miljøministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Indtægter i alt .............................................. 1,3 0,8 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4

6. Øvrige indtægter .................................... 1,3 0,8 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4

 95
Bemærkninger: Ad 6. Øvrige indtægter. Der forventes indtægter på 0,4 mio. kr. årligt, heraf 0,3 mio. kr. årigt fra EU-
medfinansiering. 

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Personale i alt (årsværk) ............................ 233 230 237  221 211 203 197
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 162,1 152,6 149,3  134,9 126,1 120,2 117,2

Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 162,1 152,6 149,3  134,9 126,1 120,2 117,2

Bemærkninger: Hertil kommer 6 årsværk under § 24.11.01.10. til attachéer, som indgår i personaleoplysninger under §
06.11.01. Udenrigstjenesten, men udgifterne indgår i budgetoversigten som lønninger ovenfor. På forslag til finanslov er
der som følge af sammenlægningen sket en reduktion i lønsum på 9,1 mio. kr. i 2016, 15,1 mio. kr. i 2017 og 19,4 mio.
kr. årligt herefter svarende til 16 årsværk i 2016, 26 årsværk i 2017 og 34 årsværk fra 2018 og frem .

9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Reguleret egenkapital ................................. - - 5,3 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 102,8 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 108,1 - - - -

Langfristet gæld primo ............................... 4,3 2,8 1,9 3,6 2,8 2,1 1,7
+ anskaffelser .............................................. -0,1 0,8 0,8 0,2 0,8 0,6 0,3
+ igangværende udviklingsprojekter .......... 1,2 0,4 - - - - -
- afhændelse af aktiver ............................... - 0,6 - - 0,5 - -
- afskrivninger ............................................. 2,6 0,6 0,6 1,0 1,0 1,0 0,8
Samlet gæld ultimo ..................................... 2,8 2,8 2,1 2,8 2,1 1,7 1,2

Låneramme .................................................. - - 9,8 9,5 9,5 9,5 9,5
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 21,4 29,5 22,1 17,9 12,6
Oversigten er opdateret med beløb og låneramme fra § 23.11.01. Departementet.

Mio. kr.
R

2013
R

2014
B

2015
F

2016
BO1
2017

BO2
2018

BO3
2019

Udgifter i alt ........................................... 216,3 209,3 206,2 214,7 204,6 193,1 187,2

0. Hjælpefunktioner samt generel le-
delse og administration .................. 123,7 119,7 117,9 117,8 105,2 97,3 92,8

1. Politikformulering ........................... 86,4 83,6 82,4 90,5 93,1 89,7 88,4
2. Klagesagsbehandling ..................... 6,2 6,0 5,9 6,4 6,3 6,1 6,0
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10. Almindelig virksomhed
Kontoen vedrører departementets almindelige virksomhed, herunder udgifter til husleje, løn,

kurser, rejser mv. Endvidere budgetteres renteudgifter for den samlede virksomhed på kontoen.
Seks 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 fiskeriområ-
det. De har bl.a. til formål at påvirke internationale forhandlinger i en retning, der understøtter
de overordnede danske interesser vedrørende fødevaresikkerhed, fødevarekvalitet, forbrugerind-
flydelse og bæredygtige produktionssystemer.

Kontoen er i forbindelse med finansloven 2014 reduceret med 5,2 mio. kr. i 2014, 8,2 mio.
kr. i 2015, 9,4 mio. kr. i 2016 og 7,8 mio. kr. i 2017. Midlerne er overført til Miljøstyrelsen, jf.
Aftale med den daværende regering (SRSF), Venstre, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten,
Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om ny kemikalieindsats 2014-2017 af oktober 2013.

Ved kongelig resolution af 28. juni 2015 er Miljøministeriet og Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri sammenlagt. I den forbindelse er opgaver og bevilling fra § 23.11.01. De-
partementet, som ikke er berørt af anden ressortændring, overført til nærværende konto. Der er
således overført 103,7 mio. kr. i 2016, 105,7 mio. kr. i 2017, 102,0 mio. kr. i 2018, og 100,1
mio. kr. i 2019. R- og B-tal er tilsvarende overført.

Bevillingen er på finanslovsforslaget for 2016 som følge af sammenlægningen af Miljømi-
nisteriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri reduceret med 8,0 mio. kr. i 2016,
17,6 mio. kr. i 2017, 23,1 mio. kr. i 2018 og 24,8 mio. kr. årligt i 2019 og frem.

Som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015 er der overført bevilling til § 08.11.01
Departementet på 2,2 mio.kr. i årene 2016, 2017, 2018 og 2019. Til § 29.11.01. Departementet
er overført 3,0 mio. kr. i årene 2016, 2017 og 2018 og 2,9 mio. kr. i 2019. Til § 29.61.01 Geo-
datastyrelsen er overført 1,7 mio. kr. i 2016 og 1,8 mio. kr. i 2017, 2018 og 2019.

50. Klagecenter for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (KFLF)
Klagecenter for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (KFLF) er en selvstændig myndighed, der

behandler klager over afgørelser på fødevareområde, herunder klager over afgørelser om aktind-
sigt og klager over sagsbehandlingstider i sådanne sager.

24.11.02. Natur- og Miljøklagenævnet (Driftsbev.)
Natur- og Miljøklagenævnet er klagemyndighed for administrative afgørelser inden for natur-

og miljøområdet. Natur- og Miljøklagenævnet nedsættes af miljø- og fødevareministeren og består
af en formand og en eller flere faste stedfortrædere for denne, et antal beskikkede, sagkyndige
medlemmer, 7 medlemmer, der udpeges af Folketinget, og 2 medlemmer, der udpeges af Høje-
steret blandt rettens medlemmer.

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Nettoudgiftsbevilling ................................... 82,2 69,3 56,9 46,7 44,9 44,0 43,1

Indtægt ......................................................... 1,6 2,3 - - - - -
Udgift ........................................................... 71,6 62,5 56,9 46,7 44,9 44,0 43,1

Årets resultat ............................................... 12,2 9,0 -  - - - -

10. Natur- og Miljøklagenævnet
Udgift .................................................... 71,6 62,5 56,9 46,7 44,9 44,0 43,1
Indtægt .................................................. 1,6 2,3 - - - - -
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3. Hovedformål og lovgrundlag
Natur- og Miljøklagenævnet er klageinstans for administrative afgørelser indenfor miljø- og

naturområdet i det omfang, det fastsættes i den øvrige lovgivning. Natur- og Miljøklagenævnet
er nedsat i henhold til lov nr. 483 af 11. maj 2010 om Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur- og Miljøklagenævnet er omfattet af en resultatkontrakt med Miljø- og Fødevaremini-
steriet.

Yderligere oplysninger om Natur- og Miljøklagenævnet kan findes på www.nmkn.dk.

Virksomhedsstruktur

24.11.02. Natur- og Miljøklagenævnet, CVR-nr. 18210932.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

7. Specifikation af indtægter

R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Indtægter i alt .............................................. 1,6 2,3 - - - - -

6. Øvrige indtægter .................................... 1,6 2,3 - - - - -

Opgaver Mål
1. Træffe afgørelser i
klagesager på natur-,
plan- og miljøområdet,
samt prøvelse af fred-
ningssager.

Natur- og Miljøklagenævnet træffer korrekte og forståelige afgørelser
af god kvalitet inden for kortest mulig tid. Målet er at borgere, or-
ganisationer og virksomheder så hurtigt som muligt får afklaret ud-
fordringer og muligheder på nævnets område. Natur- og Miljøkla-
genævnet effektiviserer til stadighed processerne med henblik på lø-
bende at ressourceoptimere og reducere sagsbehandlingstiden.

2. Yde god og serviceori-
enteret information om sa-
ger og praksis.

Natur- og Miljøklagenævnet formidler målrettet afgørelsespraksis
med henblik på at understøtte og lette kommunerne og andre myn-
digheder, der afgør sager i første instans, i deres arbejde med at træffe
rigtige og hurtige afgørelser. Nævnet besvarer desuden henvendelser
om konkrete sager og praksis så hurtigt som muligt for at understøtte
beslutningsprocesserne hos interessenterne bedst muligt.

 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Udgift i alt .............................................................. 73,0 63,5 57,5 46,7 44,9 44,0 43,1

0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og
 Administration ................................................... 17,3 19,1 16,9 13,2 12,7 12,4 12,1
1. Myndighedsudøvelse ......................................... 54,6 43,4 38,1 32,0 30,8 30,2 29,6
2. Information og service ....................................... 1,1 1,0 2,5 1,5 1,4 1,4 1,4
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8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Personale i alt (årsværk) ............................ 86 71 74  68 68 68 68
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 49,5 43,3 44,2  35,4 34,7 34,1 33,4

Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 49,5 43,3 44,2  35,4 34,7 34,1 33,4

9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Reguleret egenkapital ................................. - - 0,8 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 31,9 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 32,7 - - - -

Langfristet gæld primo ............................... 0,5 1,5 2,7 3,2 2,9 2,4 2,1
+ anskaffelser .............................................. - 2,5 0,2 0,2 - 0,2 -
+ igangværende udviklingsprojekter .......... 1,0 -1,4 - - - - -
- afskrivninger ............................................. 0,0 0,1 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5
Samlet gæld ultimo ..................................... 1,5 2,6 2,5 2,9 2,4 2,1 1,6

Låneramme .................................................. - - 3,0 3,2 3,2 3,2 3,2
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 83,3 90,6 75,0 65,6 50,0

10. Natur- og Miljøklagenævnet
Kontoen omhandler Natur- og Miljøklagenævnets opgave med at træffe afgørelser i klage-

sager på natur-, plan- og miljøområdet samt yde information om sager og praksis. Der er i
2013-2016 indbudgetteret et bevillingsløft på 56,9 mio. kr. for at understøtte behandlingen af
klager over vand- og naturplaner og sikre implementeringen af en række effektiviseringstiltag.

24.11.03. Klagesagsgebyrer
Kontoen er opført på indtægtsbudgettet.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019
Udgiftsbevilling ........................................... 0,0 0,0 - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 0,2 0,3 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

10. Klagesagsgebyr, Natur- og Mil-
 jøklagenævnet

Udgift ................................................... 0,0 0,0 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 0,0 - - - - -
Indtægt ................................................ 0,2 0,3 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
30. Skatter og afgifter .......................... 0,2 0,3 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

10. Klagesagsgebyr, Natur- og Miljøklagenævnet
I medfør af lov nr. 483 af 11. maj 2010 om Natur- og Miljøklagenævnet kan der opkræves

gebyr på klager, der indbringes for nævnet. Gebyret tilbagebetales i tilfælde, hvor klager helt eller
delvis får medhold, hvor klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klagebe-
rettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af nævnets kompetence.

I henhold til lov nr. 580 af 18. juni 2012 om ændring af lov om Natur- og Miljøklagenævnet
fastsættes klagebyret til 500 kr. for alle klagere og pl-reguleres fremadrettet.
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24.11.04. Energiklagenævnet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Nettoudgiftsbevilling ................................... 4,7 5,9 6,0 6,5 6,4 6,3 6,2

Indtægt ......................................................... 0,2 0,2 - - - - -
Udgift ........................................................... 5,7 5,7 6,0 6,5 6,4 6,3 6,2

Årets resultat ............................................... -0,8 0,4 -  - - - -

10. Energiklagenævnet
Udgift .................................................... 5,7 5,7 6,0 6,5 6,4 6,3 6,2
Indtægt .................................................. 0,2 0,2 - - - - -

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur
24.11.04. Energiklagenævnet, CVR-nr. 31412196.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Energiklagenævnet er en uafhængig og sagkyndig klageinstans, der træffer endelig admini-
strativ afgørelse inden for energiområdet i sager, som ved lov eller regler udstedt i medfør heraf
er henlagt til nævnet. Energiklagenævnet består af en formand, en næstformand og et antal sag-
kyndige medlemmer, der beskikkes af miljø- og fødevareministeren. Klagenævnets medlemmer
skal repræsentere et alsidigt kendskab til energimæssige forhold samt besidde juridisk, økonomisk
og teknisk sagkundskab. Betjeningen og administrationen af nævnet varetages af et sekretariat,
som ledes af en sekretariatschef.

Ved kongelig resolution af 28. juni 2015 er det besluttet, at ressortansvaret for Energikla-
genævnet med tilhørende sagsområder overføres fra Energi- Forsynings- og Klimaministeriet til
Miljø- og Fødevareministeriet.

Yderligere oplysninger om Energiklagenævnet kan findes på nævnets hjemmeside:
www.ekn.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regler der fraviges
eller suppleres

Beskrivelse

BV 2.5.1. Der kan ydes vederlag til formand og medlemmer af Energiklagenæv-
net.
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5. Opgaver og mål

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

7. Specifikation af indtægter

R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Indtægter i alt .............................................. 0,2 0,2 - - - - -

6. Øvrige indtægter .................................... 0,2 0,2 - - - - -

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Personale i alt (årsværk) ............................ 6 7 7  8 8 8 8
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 3,7 3,1 4,0  4,6 4,5 4,5 4,4

Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 3,7 3,1 4,0  4,6 4,5 4,5 4,4

Opgaver Mål
Klagesagsbehandling Energiklagenævnet er klageinstans for afgørelser inden for energi-

området, hvor der ved lov eller i henhold til lov er fastsat bestem-
melser om klageadgang til nævnet. Det drejer sig om lov om var-
meforsyning, lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om
fremme af besparelser i energiforbruget, lov om fremme af energi-
besparelser i bygninger, lov om CO

2
-kvoter, lov om anvendelse af

Danmarks undergrund, lov om kontinentalsoklen, lov om sikkerhed
mv. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af
kulbrinter (Offshoresikkerhedslov), lov om et Energiteknologisk Ud-
viklings- og Demonstrationsprogram og om Green Labs DK-pro-
grammet, lov om fremme af vedvarende energi, lov om kommunal
fjernkøling, lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter
(Ecodesignloven), lov om energimærkning af energirelaterede pro-
dukter, lov om Energinet.dk, lov om olieberedskab, lov om tilskud
til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsproces-
ser samt lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift
i visse virksomheder med et stort energiforbrug.

 R R B F BO1 BO2 BO3
 Mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Udgift i alt................................................................... 5,7 5,7 6,0 6,5 6,4 6,3 6,2

1. Klagesagsbehandling .......................................... 5,7 5,7 6,0 6,5 6,4 6,3 6,2
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9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Reguleret egenkapital ................................. - - 0,1 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 2,6 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 2,7 - - - -

Langfristet gæld primo ............................... 0,1 - 0,2 0,2 0,1 - -
+ anskaffelser .............................................. -0,4 0,1 0,1 - - - -
- afhændelse af aktiver ............................... -0,4 - - - - - -
- afskrivninger ............................................. 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 - -
Samlet gæld ultimo ..................................... - 0,1 0,2 0,1 - - -

Låneramme .................................................. - - 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 66,7 33,3 - - -

10. Energiklagenævnet
Kontoen omfatter Energiklagenævnets almindelige driftsaktiviteter. Bevillingen er som følge

af lov nr. 744/2015 af 1. juni 2015 forhøjet med 0,6 mio. kr. årligt.

24.11.13. Bidrag til FAO (Lovbunden)

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019
Udgiftsbevilling ........................................... 20,8 19,5 19,4 22,6 22,6 22,6 22,6

10. Bidrag til FAO
Udgift ................................................... 20,8 19,5 19,4 22,6 22,6 22,6 22,6
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 20,8 19,5 19,4 22,6 22,6 22,6 22,6

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.

FAO's budget for toårsperioden 2016-2017 fastsættes på 39. Konference, juni 2015, og for-
ventes at ville udgøre i alt 546.052.000 US$ samt 384.166.000 euro. Den danske andel, jf. FN's
resolution nr. 67/238 af 24. december 2012, forventes at udgøre 0,675 pct. svarende til hhv.
1.842.926 US$ og 1.296.560 euro årligt i 2016 og 2017.

Endvidere yder Danmark i 2016 et bidrag på 12.000 euro til IX fase vedr. det europæiske
samarbejde omkring plantegenetiske ressourcer (ECPGR) samt et bidrag på ca. 26.000 US$ til
det administrative budget under FAO's internationale traktat for plantegenetiske ressourcer for
fødevarer og jordbrug (ITPGRFA).

Der er for 2016 budgetteret med en dollarkurs på 6,83 og en eurokurs på 7,47.
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24.11.79. Reserver og budgetregulering

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019
Udgiftsbevilling ........................................... - - 12,4 15,0 15,8 20,2 2,2

16. Reserve til Landdistriktspro-
 grammet

Udgift ................................................... - - -5,1 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - -5,1 - - - -

19. Reserve vedr. Naturplan Dan-
 mark
 Udgift ................................................... - - 18,5 14,6 13,0 17,9 -

49. Reserver og budgetregulering ....... - - 18,5 14,6 13,0 17,9 -

60. Ændrede dispositioner i bevil-
 lingsåret

Udgift ................................................... - - -11,0 0,4 2,8 2,3 2,2
49. Reserver og budgetregulering ....... - - -11,0 0,4 2,8 2,3 2,2

80. Reserve vedr. særlige indsatsom-
 råder

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

19. Reserve vedr. Naturplan Danmark
Bevillingen til Naturplan Danmark er som følge af regeringens forslag til finanslov for 2016

reduceret med i alt 30,0 mio. kr. i 2016, 25,0 mio. kr. i 2017 og 20,0 mio. kr. i 2018. Der er
således afsat 47,5 mio. kr. i 2016, 50,0 mio. kr. i 2017 og 55,0 mio. kr. i 2018 til indsatser i
forbindelse Naturplan Danmark.

Reserven til Naturplan Danmark er på 14,6 mio. kr. i 2016, 13,0 mio. kr. i 2017 og 17,9 mio.
kr. i 2018. Reserven udmøntes på forslag til lov om tillægsbevilling for 2016 og forslag til fi-
nanslov for 2017. Endvidere er der afsat en anlægsreserve på § 24.72.01. Naturforvaltning mv.
på 16,6 mio. kr. i 2016 og 0,9 mio. kr. i 2017 til indsatser i forbindelse med Naturplan Danmark.
Herudover er der foreløbigt indbudgetteret direktivimplementerende indsatser og LIFE-projekter
mv. svarende til 16,3 mio. kr. i 2016, 36,1 mio. kr. i 2017 og 37,1 mio. kr. i 2018.

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 ministeriets område,
som ønskes iværksat i finansårets løb, og som ikke kan rummes inden for de givne bevillinger,
eller som har et særligt akut, kortvarigt finansieringsbehov.

Dispositioner over reserven foretages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.
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Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv.

Under hovedområdet hører aktivitetsområderne § 24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs-
og fiskeriområdet mv., § 24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og fi-
skeriområdet, § 24.24. Driftsstøtte i jordbruget og § 24.26. Erhvervsfremme inden for fiskeri-
sektoren, 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 § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen, § 24.21.02. Forskellige
tilskud, § 24.21.05. Anlægsprogram og § 24.21.06. Renter. Hovedformålet for NaturErhvervsty-
relsen er at gennemføre Miljø- og Fødevareministeriets erhvervs- og landbrugspolitik i tæt sam-
spil med det omgivende samfund, samt opgaver med administration og kontrol af vegetabilske
jordbrugsprodukter, miljøregulering af jordbrugsproduktionen 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 fiskeriressourcerne. Styrelsens kontrolskibe indgår
i redningsberedskabet.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre løn- og driftsbevillinger mellem hoved-
kontiene § 24.11.01. Departementet, § 24.21.01. NaturErhvervstyrel-
sen, § 24.32.01. Fødevarestyrelsen, § 24.71.01. Naturstyrelsen, §
24.71.02. Naturforvaltningsenheder og § 24.51.01. Miljøstyrelsen.

BV 2.10.5 Der er under § 24.21.02. Forskellige tilskud adgang til via standard-
konti 33. Interne statslige overførselsindtægter og 43. Interne statslige
overførselsudgifter 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 standardkonti 33. Interne statslige overførselsindtægter og 43. In-
terne statslige overførselsudgifter til § 24.21.01.10. Almindelig virk-
somhed, at anvende op til 0,8 mio. kr. årligt til delvis dækning af
lønudgifter i forbindelse med genressourcearbejdet.

BV 2.10.5 Der er under § 24.21.02.30. Dyrevelfærdspulje til foreninger mv. ad-
gang til via standardkonti 33. Interne statslige overførselsindtægter og
43. Interne statslige overførselsudgifter 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.



38 § 24.21.

24.21.01. NaturErhvervstyrelsen (tekstanm. 41, 125, 135, 136 og 167) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Nettoudgiftsbevilling ................................... 786,9 789,8 801,3 821,5 785,1 763,0 754,2

Forbrug af reserveret bevilling ................... 6,1 43,0 31,7  - - - -
Indtægt ......................................................... 208,5 179,5 118,0 163,8 163,2 162,4 157,2
Udgift ........................................................... 998,1 971,9 951,0 985,3 948,3 925,4 911,4

Årets resultat ............................................... 3,5 40,3 -  - - - -

10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 915,2 897,3 849,6 922,9 885,9 863,0 854,2
Indtægt .................................................. 121,6 105,3 49,6 102,7 102,1 101,3 101,3

11. Forbrug af videreført overskud
 mv.

Udgift .................................................... - - 31,7 - - - -

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 standardkonti 33. Interne statslige overførsels-
indtægter og 43. Interne statslige overførselsudgifter at overføre midler
fra og til § 24.72.02.10. N vådområder - realisering og fastholdelse
mv. og § 24.72.02.20. P vådområder - realisering og fastholdelse mv.,
herunder således at merindtægter på standardkonto 33. Interne statslige
overførselsindtægter udover det budgetterede giver adgang til at af-
holde tilsvarende merudgifter.

BV 2.2.9 Der er under § 24.21.01.10. Almindelig virksomhed adgang til via
standardkonti 33. Interne statslige overførselsindtægter og 43. Interne
statslige overførselsudgifter at overføre midler til og fra § 08.21.20.
Erhvervsstyrelsen til dækning af den andel af driftsudgifterne under
Erhvervs- og Vækstministeriet, der anvendes til tilrettelæggelse og
administration af politikken for tilskud til lokale aktionsgrupper og som
medfinansieres i form af teknisk bistand fra enten landdistriktspro-
grammet eller fiskeriudviklingsprogrammet.

BV 2.8.2 Der er under § 24.21.01.18. Udtagning af lavbundsjorder mv., pro-
jektjord og § 24.21.05.37. Udtagning af lavbundsjorder mv., projekt-
jord adgang til via standardkonti 33. Interne statslige overførselsind-
tægter og 43. Interne statslige overførselsudgifter at overføre midler fra
og til § 24.72.02.12. Statslige vådområder og § 24.72.02.30. Lav-
bundsprojekter - realisering og fastholdelse mv., herunder således at
merindtægter på standardkonto 33. Interne statslige overførselsindtæg-
ter udover det budgetterede giver adgang til at afholde tilsvarende
merudgifter.

BV 2.2.9 Der er under § 24.21.02.66. Særlig indsats inden for afsætning af
økologiske fødevarer adgang til via standardkonti 33. Interne statslige
overførselsindtægter og 43. Interne statslige overførselsudgifter at
overføre uforbrugte midler til styrket økologiindsatser til § 24.23.06.
Tilskud til fremme af økologi og § 24.24.51.18. Fonden for økologisk
landbrug.
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17. Vådområdeindsats, projektjord
 kommunal model

Udgift .................................................... 10,3 13,1 17,7 17,7 17,7 17,7 17,7
Indtægt .................................................. 17,4 13,9 17,7 17,7 17,7 17,7 17,7

18. Udtagning af lavbundsjorder
 mv., projektjord
 Udgift .................................................... 7,5 1,9 - 5,2 5,2 5,2 -
 Indtægt .................................................. 10,0 1,5 - 5,2 5,2 5,2 -

31. Advokatudgifter
Udgift .................................................... 3,4 3,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

40. Indtægtsdækket kontrolvirksom-
 hed

Udgift .................................................... 38,2 35,8 34,4 33,7 33,7 33,7 33,7
Indtægt .................................................. 36,3 39,2 34,4 33,7 33,7 33,7 33,7

43. Kompensationsordning vedrø-
 rende GMO-afgrøder

Udgift .................................................... 0,1 0,1 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 .................................................... 21,4 19,3 14,8 3,5 3,5 3,5 3,5
Indtægt .................................................. 21,3 18,4 14,8 3,5 3,5 3,5 3,5

97. Andre tilskudsfinansierede akti-
 viteter

Udgift .................................................... 2,0 1,2 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5
Indtægt .................................................. 2,0 1,2 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5

Bemærkninger: På FL14 er § 24.21.01.41. Øvrig indtægtsdækket kontrolvirksomhed (frivillige ydelser) nedlagt og over-
flyttet til § 24.21.01.90. Indtægtsdækket virksomhed, og samtidig er en række gebyrområder flyttet fra § 24.21.01.10.
Almindelig virksomhed til § 24.21.01.40. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed. R-tal er tilsvarende flyttet. På FFL16 er
der ændret praksis for indtægtsbudgettering, hvorefter blandt andet alle indtægter vedrørende teknisk bistand indgår. Der
er tale om en teknisk ændring, da disse indtægter tidligere først blev optaget på regnskabet. Dette indebærer, at B- og
F-tal ikke er direkte sammenlignelige.  

2. Reservationsoversigt 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2015

Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 73,9

Den samlede reservation på 73,9 mio. kr. fordeler sig således:

Bemærkninger: De samlede reservationer på underkonto 10. Almindelig virksomhed på 63,9 mio. kr. ultimo 2014 kan
overordnet set grupperes med 35,2 mio. kr. til forskudte opgaver ifm. landbrugs- og fiskerireformerne, 7,5 mio. kr. til
IT-implementering af den udskudte ikrafttrædelse af landbrugsreformen, 12 mio. kr. til IT-implementering af den ud-
skudte ikrafttrædelse af fiskerireformen, samt 9,2 mio. kr. til overløb mellem to reformperioder ifm. landbrugsrefor-
men. Reservationerne på underkonto 17 og underkonto 18 på hhv. 7,9 mio. kr. og 2,1 mio. kr. er reserveret til udskudte
opgaver til vådområdeindsatsen vedrørende hhv. den kommunale og statslige model.

Underkonti: Beholdning
Primo 2015

Forventet udgiftsafløb af reservationen Udgifts-
afløb
efter
2019

2015 2016 2017 2018 2019

10. Almindelig virksomhed .... 63,9 28,3 27,6 8,0 - - -
17. Vådområdeindsats, projekt-

jord, kommunal model ..... 7,9 2,5 2,9 2,5 - - -
18. Udtagning af lavbundsjor-

der mv., projektjord .......... 2,1 0,9 0,8 0,4 - - -

I alt ................................................ 73,9 31,7 31,3 10,9 - - -
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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 Miljø- og Fødevareministeriets erhvervs- og landdistriktspo-
litik og varetager opgaver med administration og kontrol af vegetabilske jordbrugsprodukter,
miljøreguleringen af jordbrugsproduktionen, kontrol af overholdelse af betingelserne for EU's
tilskud på jordbrugsområdet samt kontrol inden for fiskeriområdet. Administrationen og kontrol-
len omfatter sagsbehandling, regelforberedelse, myndighedsberedskab og politikforberedelse, til-
synsbesøg, samt deltagelse i internationalt samarbejde.

NaturErhvervstyrelsen forventes i 2016 at yde tilskud for i alt ca. 9,2 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 Miljø- og Fødevareministeriets
erhvervs- og forskningspolitik. Opgaverne udføres i henhold til den til enhver tid gældende Be-
kendtgørelse om NaturErhvervstyrelsens opgaver og beføjelser, senest ændret ved BEK nr. 512
af 23. april 2015, hvor det nærmere fremgår, hvilke love mm., som styrelsen administrerer.

Det er besluttet, at krydsoverensstemmelseskontrollen i Danmark centraliseres fra 2015 i
NaturErhvervstyrelsen, jf. Aftale mellem den daværende regering (SR) og Venstre, Dansk Fol-
keparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Vækstplan for Fødevarer af april
2014. NaturErhvervstyrelsen har derfor overtaget krydsoverensstemmelseskontrollen i forhold til
husdyrvelfærd og husdyrsundhed fra Fødevarestyrelsen samt i forhold til miljøområdet fra kom-
munerne. NaturErhvervstyrelsen er tilført 2,9 mio. kr. årligt fra 2015, heraf 2,1 mio. kr. i lønsum.
Midlerne er overført fra Kommunerne. Endvidere er NaturErhvervstyrelsen fra 2015 tilført 2,5
mio. kr. årligt, heraf lønsum 1,9 mio. kr., fra Fødevarestyrelsen. Fødevarestyrelsen er fortsat
kompetent krydsoverensstemmelseskontrolmyndighed for fem krav, der bliver kontrolleret admi-
nistrativt i forbindelse med den nationale overvågning af sygdomsudbrud.

Som led i Aftale mellem den daværende regering (SR), Socialistisk Folkeparti og Enhedsli-
sten om udmøntningen af pulje til klimatiltag af februar 2015 er der afsat 1,5 mio. kr. vedrørende
administration af tilskud til staldforsuring af gylle i perioden 2016-2017 fordelt med 0,5 mio. kr.
i 2016 og 1,0 mio. kr. i 2017. Tilskuddet anvendes til etablering af gylleforsuringsanlæg i stalde
på landbrugsbedrifter. Midlerne uddeles gennem et særskilt indsatsområde under miljøteknologi-
ordningen § 24.23.03.12. Udvikling i primært jordbrug.

NaturErhvervstyrelsen er delvist 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 0,2 mio. kr. og 0,4 mio. kr.

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

Virksomhedsstruktur

24.21.01. NaturErhvervstyrelsen, CVR-nr. 20814616.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
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5. Opgaver og mål

BV 2.6.5 Der er på underkonto 10. Almindelig virksomhed adgang til at forhøje
standardkonto 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. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed, som
overstiger det budgetterede niveau. Ved mindreindtægter fra underkonto
40. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed reduceres lønsumsloftet ikke.

BV 2.3.1.2 For visse af NaturErhvervstyrelsens gebyrer på underkonto 40. Ind-
tægtsdækket kontrolvirksomhed 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.
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
Miljø- og Fødevareministeriets forsknings- og innovations-
indsats på fødevare-, jordbrugs-, fiskeri- og akvakulturområ-
det.

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
samt tilsyn. Som en del af kontrollen er målet at sikre, at
NaturErhvervstyrelsens tilskudsmodtagere ikke begår svig
eller der ikke opstår uregelmæssigheder med tilskudsmidler-
ne.

4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
Eller suppleres Beskrivelse

BV 2.6.5 Der er på underkonto 40. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed adgang til
at regulere standardkonto 18. Lønninger svarende til ændringer i geby-
rindtægter ved notering af pant i betalingsrettigheder.
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6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Bemærkninger: På FFL16 er der ændret praksis for indtægtsbudgettering, hvorefter blandt andet alle indtægter vedrø-
rende teknisk bistand indgår. Der er tale om en teknisk ændring, da disse indtægter tidligere først blev optaget på
regnskabet. Dette indebærer, at B- og F-tal ikke er direkte sammenlignelige. Der er foretaget en organisationsændring
i 2014, hvilket har medført flytning af aktiviteter mellem de enkelte opgaver. R- og B-tallene er ligeledes tilpasset.

7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Indtægter i alt .............................................. 208,5 179,5 118,0 163,8 163,2 162,4 157,2
1. Indtægtsdækket virksomhed .................. 21,3 18,4 14,8 3,5 3,5 3,5 3,5
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... 2,0 1,2 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5
4. Afgifter og gebyrer ................................ 36,2 39,2 34,9 34,2 34,2 34,2 34,2
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske

bidrag, bøder mv. ................................... 0,1 0,1 - - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 149,0 120,6 67,3 125,6 125,0 124,2 119,0
Bemærkninger: På FFL16 er der ændret praksis for indtægtsbudgettering, hvorefter blandt andet alle indtægter vedrørende
teknisk bistand indgår. Der er tale om en teknisk ændring, da disse indtægter tidligere først blev optaget på regnskabet.
Dette indebærer, at B - og F-tal ikke er direkte sammenlignelige.
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 bugseringsassistancer, samt
salg af bistand til certificering af dansk fiskeri.
Ad 3. Under Andre tilskudsfinansierede aktiviteter er budgetteret med indtægter fra EU vedrørende kameradokumenta-
tionsforsøg samt deltagelse i koordination af transnationale forskningsindsatser (ERA-Net).
Ad 4. Afgifter og gebyrer. I forbindelse med administrationen af Enkeltbetalingsordningen og Grundbetalingsordningen
finansieret af Europæiske Garantifond for Landbruget er NaturErhvervstyrelsen forpligtet til efter anmodning at foretage
notering af pant i de betalingsrettigheder, som landbrugerne er tildelt. 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. Der er budgetteret med et samlet provenu på 0,2 mio. kr. Afgifter og gebyrer omfatter desuden 1,1
mio. kr. til emballagetræ, 7,7 mio. kr. til kontrol af frø og sædekorn, 1,2 mio. kr. til kartofler, 16,3 mio. kr. til plante-
sundhedskontrol mm., 0,8 mio. kr. til skovfrø og planter, 0,2 mio. kr. til tilsyn med spildevandsslam mm., 0,1 mio. kr.
til sortsafprøvning og 3,7 mio. kr. til kontrol med gødning mm. Afgifter og gebyrer omfatter endvidere hygiejnekontrol
med fisk og fiskevarer fra EU-fartøjer og med fartøjer fra tredjelande med et provenu på 1,8 mio. kr., samt validering af
fangstattester ved eksport af fisk og fiskevarer med et budgetteret provenu på 0,6 mio. kr., jf. BEK nr. 1545 af 23. de-
cember 2014. Hertil kommer kompensationsordning vedrørende GMO-afgrøder budgetteret til 0,5 mio. kr. 
Der blev på FL03 indført et prisstigningsloft for en række statslige institutioner med væsentlige salgs- og gebyrindtægter,
som ikke er underlagt fri konkurrence. Prisstigningsloftet er siden videreført på de efterfølgende finanslove. Prisstig-
ningsloftet på samtlige konti underlagt loft på FL15 videreføres til FFL16. Prisstigningsloftet på FFL16 udgør -1,9 pct.
Det svarer til en opregulering med det generelle pris- og lønindeks på 0,1 pct. (inkl. niveaukorrektion) fratrukket en
produktivitetsfaktor på 2,0 pct. En række af styrelsens gebyrer er undtaget fra prisstigningsloftet.
Ad 6. Øvrige indtægter omfatter bl.a. forpagtningsafgifter fra NaturErhvervstyrelsens ejendomme. Desuden er der på
kontoen budgetteret indtægter vedrørende salg af publikationer mv. i henhold til Miljø- og Fødevareministeriets BEK nr.
1311 af 20. november 2006 om græsningsordningen i Tøndermarsken forestår NaturErhvervstyrelsen administrationen af
græsningsordningen og er forpligtet og berettiget til at afholde og oppebære de med ordningen forbundne udgifter og
indtægter.
Herudover kan der i henhold til forordningsgrundlaget vedrørende landdistriktsprogrammet 2014-2020 samt fiskeriud-
viklingsprogrammet 2014-2020 ydes EU-medfinansiering med henholdsvis 53 pct. og 75 pct. af udgifterne til teknisk bi-
stand til iværksættelse og drift af programmerne, herunder til oprettelse og drift af netværkscenter. Der er i den forbindelse
budgetteret EU-medfinansiering til teknisk bistand vedrørende landdistriktsprogrammet med 40,6 mio. kr. årligt samt 13,4
mio. kr. årligt vedrørende fiskeriudviklingsprogrammet, heraf indgår intern statslig overførsel fra § 24.26.30.11. på 3,3
mio. kr. årligt.

Mio. kr.
R

2013
R

2014
B

2015
F

2016
BO1
2017

BO2
2018

BO3
2019

Udgift i alt ............................................... 1.019,1 987,6 960,5 985,3 948,3 925,4 911,4

0. Hjælpefunktioner samt generel
ledelse og administration........... 399,3 386,9 376,3 386,0 371,5 362,5 357,1

1. Regulering og politikudvikling . 129,5 125,5 122,0 125,2 120,5 117,6 115,7
2.  Tilskud ....................................... 211,7 205,2 199,6 204,7 197,0 192,3 189,4
3. Kontrol ....................................... 278,6 270,0 262,6 269,4 259,3 253,0 249,2
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Ved anvendelse af interne statslige overførsler dækkes den statslige udgift til køb og videresalg af projektjord vedrørende
gennemførelse af kommunale vådområdeprojekter fra § 24.72.02.10  N Vådområder - realisering og fastholdelse mv., jf.
underkonto 17. Vådområdeindsats, projektjord, kommunal model, og som led heri er underkontoens bruttoudgifter dækket
via interne statslige overførselsindtægter med 10,1 mio. kr. i 2016-2018, og desuden er der budgetteret EU-medfinansi-
ering på 75 pct. fra landdistriktsprogrammet med 7,6 mio. kr. i 2016-2018. Bevillingen for 2019 er foreløbig teknisk
budgetteret på baggrund af den hidtil afsatte bevilling for 2018, der fremgår af finansloven for 2015.
Ved anvendelse af interne statslige overførsler dækkes den statslige udgift til gennemførelse af demonstrationsprojekter
vedrørende udtagning af lavbundsjorder fra § 24.72.02.30 Lavbundprojekter - realisering og fastholdelse mv., jf. under-
konto 18. Udtagning af lavbundsjorder mv., projektmodel, og som led heri er underkontoens bruttoudgifter dækket via
interne statslige overførselsindtægter med 3,0 mio. kr. i 2016-2018, og desuden er der budgetteret EU-medfinansiering
på 75 pct. fra landdistriktsprogrammet med 2,2 mio. kr. i 2016-2018.
Øvrige indtægter i 2016 omfatter desuden donationsindtægter fra EU til fiskeriudviklingsprojekter på 6,0 mio. kr. årligt.
Endvidere modtages der indtægter fra Fødevarestyrelsen for udførte kontroller for 5,3 mio. kr. samt 1,1 mio. kr. vedrø-
rende diverse indtægter fra kompetencefondsmidler, salg af biler mm.
Derudover er der budgetteret med interne statslige overførselsindtægter på 6,5 mio. kr. årligt fra § 24.21.02.45. Særlig
indsats til begrænsning af pesticidanvendelsen vedrørende aktiviteter som led i den daværende regering s (SRSF) Sprøj-
temiddelstrategi 2013-2015. Desuden er budgetteret med interne statslige overførselsindtægter på 1,6 mio. kr. fra §
24.21.02.35. Bevaringsarbejdet med husdyr- og plantegenetiske ressourcer til finansiering af NaturErhvervstyrelsens
medvirken til gennemførelse af de forskellige aktiviteter, herunder til administration af området.
Endvidere er der til administrationen af udviklings- og forskningsaktiviteter inden for fødevaresektoren (GUDP) budget-
teret med interne statslige overførselsindtægter fra § 24.33.02.10. Udviklings- og forskningsaktiviteter inden for fødeva-
resektoren (GUDP) på 5,4 mio. kr. Endelig er der til administrationen af fritidsfiskertegnsordningerne budgetteret med
interne statslige overførselsindtægter fra § 24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger med 4,1 mio. kr. årligt, mens der
i forbindelse med indsatsen vedrørende rekreativt fiskeri er budgetteret med interne statslige overførselsindtægter på 1,1
mio. kr. fra § 24.33.02.20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv.  Der er budgetteret med interne
statslige overførselsindtægter på 1,4 mio. kr. i 2016 og 0,8 mio. kr. i 2017 fra § 24.72.02.60 Vandløbsrestaureringer til
administration vedrørende vandløbsrestaurering .

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Personale i alt (årsværk) ............................ 1.060 1.131 1.082  1.120 1.096 1.070 1.058
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 523,5 570,5 541,0  560,2 548,8 535,6 529,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 11,4 10,1 10,7  0,4 0,4 0,4 0,4

Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 512,1 560,4 530,3  559,8 548,4 535,2 529,1

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. 
Forskellen mellem 2015 og 2016 skal ses i lyset af, at der på FFL16 er ændret praksis for indtægtsbudgettering, hvorefter
blandt andet alle indtægter vedrørende teknisk bistand indgår. Derfor er der tilsvarende budgetteret med udgifter til løn
herfor fra 2016. Det forventede realiserede årsværksforbrug for 2015 vil være højere end de i tabellen angivne. Forskellen
mellem ovenstående budgettering og forventet forbrug i 2015 hænger sammen med at uforbrugt lønsum først indgår på
regnskabet for 2015 samt forholdene vedrørende ændret praksis for indtægtsbudgettering. Fra 2015 til 2016 falder års-
værksforbruget således. Dette skal ses i sammenhæng med den højere aktivitet som følge af implementering af reformer
på landbrug- og fiskeriområdet særligt i 2015.

9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Reguleret egenkapital ................................. - - 23,7 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 73,6 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 97,3 - - - -

Langfristet gæld primo ............................... 317,6 272,8 281,1 300,9 317,3 328,2 334,9
+ anskaffelser .............................................. 97,5 35,5 16,4 25,0 25,0 25,0 80,0
+ igangværende udviklingsprojekter .......... -62,8 9,6 73,4 68,4 57,9 52,7 45,0
- afhændelse af aktiver ............................... 84,6 61,4 - - - - -
- afskrivninger ............................................. -5,1 10,6 71,7 77,0 72,0 71,0 68,0
Samlet gæld ultimo ..................................... 272,8 245,9 299,2 317,3 328,2 334,9 391,9
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Donationer ................................................... - - 60,7 35,0 35,0 25,0 60,0
Låneramme .................................................. - - 528,0 528,0 528,0 528,0 528,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 56,7 60,1 62,2 63,4 74,2

10. Investeringsskema

Bemærkninger: De væsentlige risikofaktorer ved punkt 1. og 2. Nyt CAP it-system 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 1, mens der under fase 2 i perioden frem til 2013 er investeret i alt 57,0 mio. kr. Dette giver et samlet
likviditetstræk på 122,9 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 ). De resterende 10,8 mio. kr. vedrører udviklingen af det nye betalingsrettighedssystem, som blev
udviklet i forbindelse med projektet Implementering af EU-landbrugsreform i Danmark fase 1, som blev afsluttet ultimo
2014. Punkt 3. Implementering af EU-landbrugsreform i Danmark fase 2 er beskrevet i akt. 56 af 12. december 2013.
Projektet forventes afsluttet i 2015.

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

virksomhed.
I forbindelse med finansieringen af Madkulturen er bevillingen blevet reduceret med 2,0 mio.

kr. i 2016.
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.

Den nationale andel (25 pct.) af støttenedsættelser fra krydsoverensstemmelseskontrollen,
som kan indtægtsføres, overføres fra 2016 og frem til § 38.19.71.25. Bøder, Miljø- og Fødeva-
reministeriet. Bevillingen er samtidig forhøjet med 2,5 mio. kr. årligt.

Underkontoen er forøget med 1,5 mio. kr. årligt heraf 1,2 mio. kr. i lønsum til initiativer
under Miljø- og Fødevareministeriets biavlsstrategi 2015-2019.

Mio. kr.
Slutår

Total-
udgift

F
2016 

BO1
2017

BO2
2018

BO3
2019

BO4
2020

BO5
2021

BO6
2022

BO7
2023

BO8
2024

BO9
2025

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

2. Nyt CAP it-system, fase 2 ....... 2014
Likviditetstræk ............................ 45,9 - - - - - - -
Renter ............................................ 1,3 1,1 0,8 0,5 0,3 0,1 0,0 - - -
Afskrivninger ................................. 5,7 5,7 5,7 5,1 4,4 1,6 1,3 - - -
Driftsbesparelse ............................. - - - - - - -
Samlet påvirkning af driftsbevilling 0,9 0,9 0,9 0,7 0,6 0,2 0,2 - - -

3. Implementering af EU-land-
brugsreform i Danmark fase 2 .....

2015

Likviditetstræk ............................ 60,7 - - - - - - -
Renter .......................................... 1,8 1,4 1,0 0,7 0,1 - - - - -
Afskrivninger .............................. 12,1 12,1 12,1 12,1 10,1 - - - - -
Driftsbesparelse .......................... - - - - - - -
Samlet påvirkning af driftsbevilling 1,6 1,6 1,6 1,5 1,1 - - - - -
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17. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model
På kontoen er for perioden 2016-2018 budgetteret med udgifter til løn og øvrige driftsud-

gifter i forbindelse med køb og videresalg af projektjord som led i gennemførelse af kommunale
vådområdeprojekter, herunder fosforvådområder, jf. § 24.21.05.36. Vådområdeindsats, projektjord
kommunal model. Disse udgifter er medfinansieret af EU med 75 pct. Bevillingen for 2019 er
foreløbig teknisk budgetteret på baggrund af den hidtil afsatte bevilling for 2018, der fremgår af
finansloven for 2015. Den statslige andel på 2,5 mio. kr. i 2016 af underkontoens samlede udgifter
er budgetteret under § 24.72.02.10. N Vådområder - realisering og fastholdelse mv. Dette beløb
overføres til § 24.21.01.17. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model ved anvendelse af
standardkonti 33. Interne statslige overførselsindtægter og 43. Interne statslige overførselsudgifter
svarende til forskellen mellem de samlede forventede udgifter i 2016 på 10,1 mio. kr. og den
forventede EU-medfinansiering på 7,6 mio. kr.

18. Udtagning af lavbundsjorder mv., projektjord
På kontoen budgetteres for perioden 2016-2018 med udgifter til løn og øvrige driftsudgifter

i forbindelse med køb og videresalg af projektjord som led i gennemførelse af demonstrations-
projekter vedrørende udtagning af lavbundsjorder, jf. § 24.21.05.37. Udtagning af lavbundsjorder
mv., projektjord. Disse udgifter er medfinansieret af EU med 75 pct. Den statslige andel på 0,8
mio. kr. i 2016 af underkontoens samlede udgifter er budgetteret under § 24.72.02.30. Lav-
bundsprojekter - realisering og fastholde mv. Dette beløb overføres til § 24.21.01.18. Udtagning
af lavbundsjorder ved anvendelse af standardkonti 33. Interne statslige overførselsindtægter og
43. Interne statslige overførselsudgifter svarende til forskellen mellem de samlede forventede
udgifter i 2016 på 3,0 mio. kr. og den forventede EU-medfinansiering på 2,2 mio. kr.

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

og forhold, hvor der er tvivl om retsgrundlaget. Der kan afholdes udgifter forbundet med EUs
garantifond mv., jf. tekstanmærkning 135.

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

lovpligtige ydelser. Der budgetteres med gebyrindtægter på samlet 33,7 mio. kr. som primært
vedrører frø- og planteområdet samt gødningsområdet mm.

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. Som følge af ef-
fektiv administration er nettobevillingen 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.
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Centrale aktivitetsoplysninger:

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. brugerbetalt kontrol.

Derudover er der under den indtægtsdækkede virksomhed budgetteret med 1,1 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 om jordfordeling og offentligt køb og salg af fast
ejendom til jordbrugsmæssige formål mm.

Endvidere er der på kontoen budgetteret med 0,4 mio. kr. vedrørende fiskerikontrollens ind-
tægtsdækkede virksomhed, hvorunder der optages indtægter fra salg af skibsbugseringsydelser,
rapporter over fiskeristatistik, bistand til certificering af dansk fiskeri.

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

Afdelingen for Sortsafprøvning er fra 1. juli 2015 overtaget af TystofteFonden, hvorfor va-
retagelse af frivillige brugerfinansierede ydelser herfor ikke fremgår mere, og kontoen er som
følge heraf nedskrevet med 12,5 mio. kr. årligt.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
På kontoen er budgetteret med tilskudsfinansieret virksomhed på 0,5 mio. kr. årligt vedrø-

rende indtægter fra EU til kameradokumentationsforsøg samt indtægter fra deltagelse i koordi-
nation af transnationale forskningsindsatser (ERA-Net) vedrørende informations- og kommuni-
kationsteknologi i fødevaresektoren, landdistriktsudvikling, økologi og fiskeri.

24.21.02. Forskellige tilskud (tekstanm. 148, 151, 157 og 165) (Reservationsbev.)
Kontoen omfatter forskellige tilskud under Miljø- og Fødevareministeriets område.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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

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 § 24.21.02.10. Landbrugslotteriet, §
24.21.02.20. Projektstøtte til udvikling af biavlen, § 24.21.02.45. Sær-
lig indsats til begrænsning af pesticidanvendelsen og § 24.21.02.80.
Tilskud til skolefrugt og kampagneaktiviteter.
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Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019
Udgiftsbevilling ........................................... 53,7 49,2 47,5 57,8 41,6 40,5 40,6
Indtægtsbevilling ......................................... 171,1 19,0 15,4 18,1 15,6 14,5 15,8

10. Landbrugslotteriet
Udgift ................................................... - - 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - - 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
Indtægt ................................................ 1,0 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 1,0 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

20. Projektstøtte til udvikling af bi-
 avlen
 Udgift ................................................... 7,8 - - 7,8 - - 2,6

46. Tilskud til anden virksomhed og
  investeringstilskud ......................... 7,8 - - 7,8 - - 2,6
 Indtægt ................................................ 3,9 - - 3,9 - - 1,3

31. Overførselsindtægter fra EU ......... 3,9 - - 3,9 - - 1,3

30. Dyrevelfærdspulje til foreninger
 mv.

Udgift ................................................... 8,0 8,0 8,0 12,0 4,5 4,5 4,5
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - 0,2 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 8,0 7,8 8,0 12,0 4,5 4,5 4,5

35. Bevaringsarbejde med husdyr-
og plantegenetiske ressourcer
Udgift ................................................... 5,6 10,4 7,7 7,7 7,7 7,7 5,2
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 4,0 8,8 6,1 6,1 6,1 6,1 3,6

45. Særlig indsats til begrænsning af
 pesticidanvendelse

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

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

  indtægter ........................................ 161,6 0,4 0,9 1,0 1,1 - -

55. Reduktion af pesticidanvendelse
 og -tab

Udgift ................................................... 6,6 4,0 4,6 4,4 2,2 1,2 1,2
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 6,6 4,0 4,6 4,4 2,2 1,2 1,2

66. Særlig indsats inden for afsæt-
ning af økologiske fødevarer
Udgift ................................................... 13,1 -3,4 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 13,1 -3,4 - - - - -

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn på underkontoen § 24.21.02.20. Projektstøtte
til udvikling af biavlen, § 24.21.02.35. Bevaringsarbejde med husdyr-
og plantegenetiske ressourcer, § 24.21.02.66. Særlig indsats inden for
afsætning af økologiske fødevarer og § 24.21.02.80. Tilskud til skole-
frugt og kampagneaktiviteter.

BV 2.2.13. Der er adgang til på underkonto 30. Dyrevelfærdspulje til foreninger
mv., at tilskud udbetales a conto.
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80. Tilskud til skolefrugt og kam-
 pagneaktiviteter

Udgift ................................................... 4,6 16,9 12,8 11,5 12,8 12,8 12,8
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 4,6 16,9 12,8 11,5 12,8 12,8 12,8
Indtægt ................................................ 4,6 16,9 12,8 11,5 12,8 12,8 12,8
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 4,6 16,9 12,8 11,5 12,8 12,8 12,8

Bemærkninger: For de EU-medfinansierede tilskudsordninger bogføres kursdifferencer i forbindelse med vekslingen af
EU-medfinansieringen fra euro til kr. samt eventuelle underkendelser på underkontiene for de berørte ordninger ved an-
vendelse af standardkonto 31. Overførselsindtægter fra EU. EU-andelen af renter bogføres ligeledes på underkontiene for
de berørte ordninger ved anvendelse af standardkonto 25. Finansielle indtægter, mens renter, som ikke tilfalder EU,
bogføres under § 24.21.06.30. Renter vedrørende tilskudsforvaltning.

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2015

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 9,0

I alt .................................................................................................................................. 9,0

Den samlede beholdning primo 2015 på 9,0 mio. kr. fordeler sig med 7,2 mio. kr. under de
tilsagnsstyrede konti og 1,8 mio. kr. under de udgiftsstyrede konti. Den nærmere opdeling og
forventede anvendelse fremgår af nedenstående skemaer:

10. Landbrugslotteriet
På underkontoen indgår indtægter fra Landbrugslotteriet. Disse indtægter anvendes til udde-

ling af Miljø- og Fødevareministeriets andel af Landlegatet, der udmøntes via tilsagnsgivning
under § 08.35.07.10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under landdistriktsprogrammet i for-
bindelse med de ansøgningsprocedurer, der gælder for denne ordning.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet på 1,7 mio. kr. overføres til § 08.35.07.10.
Støtte til udvikling af landdistrikterne under landdistriktsprogrammet til finansiering af ud-
delingen af Miljø- og Fødevareministeriets andel af Landlegatet svarende til de budgetterede
indtægter fra Landbrugslotteriet. Overførslen vil på regnskabet blive reguleret på baggrund
af eventuelle mer- eller mindreindtægter fra Landbrugslotteriet.

Tilsagnsstyrede underkonti Beholdning
primo 2015

Budgetteret forbrug af beholdningen Beholdning 
i øvrigt

2015 2016 2017 2018 2019 2015-2019

35 ........................................... 3,1 - - - - - 3,1
66 ........................................... 4,1 - - - - - 4,1

I alt......................................... 7,2 - - - - - 7,2

Udgiftsstyrede underkonti Beholdning
primo 2015

Budgetteret forbrug af beholdningen Beholdning 
i øvrigt

2015 2016 2017 2018 2019 2015-2019

10 ........................................... 0,8 - - - - - 0,8
55 ........................................... 1,0 - - - - - 1,0

I alt......................................... 1,8 - - - - - 1,8
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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. forordning 1308/2013 om en fælles markedsordning
for landbrugsprodukter. Der forventes i 2016 meddelt tilsagn for 7,8 mio. kr. vedrørende den
kommende 3-årige periode fra 1. september 2016 til 31. august 2019, hvor programmet kan
iværksættes efter EU-Kommissionens godkendelse af et programforslag, der skal fremsendes til
Kommissionen inden 15. april 2016. EU-Kommission fastsætter en fordeling af midlerne til de
enkelte medlemslande på baggrund af en tælling af de enkelte landes bipopulationer ultimo 2015.

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.

Aktiviteterne medfinansieres af EU, jf. standardkonto 31. Overførselsindtægter fra EU. I ne-
denstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

30. Dyrevelfærdspulje til foreninger mv.
På underkontoen ydes tilskud til arbejdet for dyrevelfærd. Der er i 2014-2016 som led i grøn

omstilling og beskæftigelse afsat en årlig dyrevelfærdspulje på 6,0 mio. kr., som kan søges af alle
foreninger, der arbejder for dyrevelfærd i Danmark, jf. Aftale mellem den daværende regering
(SRSF) og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012. I 2017-2019 er den årlige
pulje 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 mellem den daværende regering (SRSF) og Enhedslisten om
finansloven for 2012 af november 2011.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 4,0 mio. kr. i 2016. Bag-
| grunden er, at der som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og
| Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 afsættes yderligere 4,0
| mio. kr. i 2016 til dyrevelfærdspuljen i tillæg til de 6,0 mio. kr., der allerede er afsat til formålet.
| Fra dyrevelfærdspuljen kan der gives tilskud til foreninger og organisationer, der arbejder for
| dyrevelfærd i Danmark.

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

samt plantegenetiske ressourcer. En del af bevillingen skal bruges til finansiering af aktiviteter
som udføres af NordGen, den fælles nordiske genbank, eller af andre europæiske samarbejds-
partnere. Endvidere anvendes en del af bevillingen til finansiering af NaturErhvervstyrelsens
medvirken til gennemførelse af de forskellige aktiviteter, herunder til administration af området.

Bevaringsarbejdet med danske husdyrarter og -racer gennemføres i henhold til lov om hold
af dyr, jf. LB nr. 466 af 15. maj 2014 og i overensstemmelse med FAOs Globale Handlingsplan
for Husdyrgenetiske Ressourcer og Interlaken Deklarationen. Arbejdet omfatter bl.a. registrering,

Mio. kr. Tilsagnsgivning

I alt heraf national
andel

heraf EU-andel

2014 ....................................... - - -
2015 ....................................... - - -
2016 ....................................... 7,8 3,9 3,9
2017 ....................................... - - -
2018 ....................................... - - -
2019 ....................................... 2,6 1,3 1,3
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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 Miljø- og Fødevaremini-
steriets strategi for området og i overensstemmelse med FAOs internationale traktat for Plante-
genetiske Ressourcer for Fødevarer og Jordbrug. Arbejdet fokuserer på bevaring, bæredygtig
udnyttelse og formidling om plantegenetiske ressourcer. Det omfatter bl.a. registrering, doku-
mentation samt metode- og videnopbygning, herunder om plantegenetiske ressourcers anvende-
lighed til fremme af miljøvenlig drift og udvikling af specialproduktioner af fødevarer.

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

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
Miljø- og Fødevareministeriets indsats vedrørende Sprøjtemiddelstrategi 2013-2015 indgår

bl.a. på denne konto og på underkonto 55. Reduktion af pesticidanvendelse og -tab. Indsatsen
forudsættes videreført i 2016 svarende til 2015 med en aktivitet på 17,1 mio. kr., og er herefter
foreløbig teknisk budgetteret til 14,9 mio. kr. i 2017 og 13,8 mio. kr. årligt herefter. Anvendelsen
af midlerne fremgår af nedenstående oversigt:

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Fra § 24.54.31. Aktiviteter vedrørende bekæmpel-
sesmidler overføres 1,0 mio. kr. i 2016 og 1,1 mio. kr. i 2017.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. I 2016 overføres et beløb på 6,5 mio. kr. til §
24.21.01. NaturErhvervstyrelsen og 6,2 mio. kr. til § 24.32.01. Fødevarestyrelsen til pesti-
cidaktiviteter, jf. ovenstående oversigt.

Mio. kr. 2016 2017 2018 2019

§ 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
§ 24.32.01.10. Kontrol af rest-
koncentrationer ............................. 2,5 2,5 2,5 2,5
§ 24.32.01.10. Bidrag til restriktiv
godkendelsesordning .................... 3,1 3,1 3,1 3,1
§ 24.32.01.10. Informations-kam-
pagner ........................................... 0,3 0,3 0,3 0,3
§ 24.32.01.10. Bidrag til rådgiv-
ning om pesticidrester ................. 0,3 0,3 0,2 0,2
§ 24.21.02.55.  Fokuseret rådgiv-
ning mv. ...................................... 4,4 2,2 1,2 1,2

I alt fordelt. .................................. 17,1 14,9 13,8 13,8
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55. Reduktion af pesticidanvendelse og -tab
Miljø- og Fødevareministeriets indsats vedrørende Sprøjtemiddelstrategi 2013-2015 videre-

føres til 2016. Indsatsen på denne konto er budgetteret til 4,4 mio. kr. i 2016, som anvendes til
rådgivning af landbrug og gartneri vedrørende integreret plantebeskyttelse (IPM), mens indsatsen
i øvrigt er budgetteret på underkonto 45. Særlig indsats til begrænsning af pesticidanvendelsen.
Indsatsen omfatter IPM rådgivning rettet mod landbrugsbedrifter, IPM rådgivning rettet mod
gartneri og frugtavl samt demonstrationsejendomme, der skal være udgangspunkt for formid-
lingsindsatsen målrettet hele jordbrugserhvervet. I 2017 er bevillingen teknisk afsat med 2,2 mio.
kr. For de efterfølgende år 2018-2019 er bevillingen på underkontoen foreløbig teknisk budget-
teret til 1,2 mio. kr. årligt.

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 udmøntes i henhold til forordning 1308/2013 om en fælles
markedsordning for landbrugsprodukter. Ordningen gennemføres i Danmark efter landbrugsstøt-
teloven, 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 75 pct. af ud-
delingsomkostningerne og de dermed forbundne udgifter. De øvrige 25 pct. af omkostningerne
til uddeling af frugt og grønt til uddannelsesinstitutionerne forudsættes finansieret ved forældre-
betaling og/eller fonde mv.

Danmarks andel af den samlede EU-ramme er fastsat til 13,5 mio. kr. pr. skoleår, hvoraf op
til 15 pct. af den årlige ramme svarende til 2,0 mio. kr. kan anvendes til ledsageforanstaltninger,
bl.a. aktiviteter der skal sikre en vellykket gennemførelse af skolefrugtordningen. Med disse for-
anstaltninger kan der f.eks. fokuseres på at forbedre målgruppens kendskab til frugt- og grønt-
sektoren eller sunde kostvaner, f.eks. udvikling af websteder eller tilrettelæggelse af gårdbesøg
eller havekursus.

Herudover kan maksimalt 5 pct. af EU-rammen svarende til 0,7 mio. kr. anvendes til kom-
munikationsaktiviteter, mens 12,8 mio. kr. budgetteres anvendt til tilsagn, inkl. tilsagn til ledsa-
geforanstaltninger. Midlerne til kommunikationsaktiviteterne fra EU budgetteres under §
24.21.01. NaturErhvervstyrelsen. De øvrige 50 pct. af omkostningerne til kommunikationsaktivi-
teterne 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 1,3 mio. kr. anvendes til denne opgave. Den seneste evaluering er gen-
nemført i 2011, og der er budgetteret med en ny evaluering i 2016. På denne baggrund budget-
teres tilskuddet i 2016 inkl. tilsagn til ledsageforanstaltninger til 11,5 mio. kr., mens tilskuddet
de efterfølgende år er budgetteret til 12,8 mio. kr.

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

Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

Bemærkninger: Regnskabstallet for 2014 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn.

Mio. kr. Tilsagnsgivning

I alt heraf national
andel

heraf EU-an-
del

2014 ...................................... 18,3 - 18,3
2015 ...................................... 12,8 - 12,8
2016 ...................................... 11,5 - 11,5
2017 ...................................... 12,8 - 12,8
2018 ...................................... 12,8 - 12,8
2019 ...................................... 12,8 - 12,8
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Centrale aktivitetsoplysninger:

Bemærkninger: Regnskabstallene for 2010-2014 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn.
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 medlemslande er ikke ind-
budgetteret, da disse beløb endnu ikke kendes.

24.21.04. Forskellige tilskud
Ordningen administreres af Statens Administration, jf. www.statens-adm.dk for yderligere

oplysninger.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019

Udgiftsbevilling ........................................... 8,7 0,3 8,6 0,7 8,6 0,7 8,6
Indtægtsbevilling ......................................... 8,7 0,3 8,6 0,7 8,6 0,7 8,6

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 ................................................... 8,6 0,3 8,5 0,6 8,5 0,6 8,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger 7,4 0,3 7,5 0,5 7,5 0,5 7,5
54. Statslige udlån, tilgang ................. 1,2 0,0 1,0 0,1 1,0 0,1 1,0
Indtægt ................................................ 8,6 0,3 8,5 0,6 8,5 0,6 8,5
21. Andre driftsindtægter .................... 1,2 0,0 1,0 0,1 1,0 0,1 1,0
55. Statslige udlån, afgang .................. 7,4 0,3 7,5 0,5 7,5 0,5 7,5

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. 418 af
13. juni 1990 om statens udlån til jordbrugsmæssige formål mm. og senere ændringer.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tilsagn i alt (mio. kr.) ............ 9,3 13,3 19,0 13,5 18,3 12,8 11,5 12,8 12,8 12,8
Antal tilsagnsmodtagere (skoler) 480 714 608 278 220 155 140 155 155 155
Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.) 19 19 31 49 83 83 82 83 83 83
Indeks ...................................... 106,3 104,3 102,6 102,1 101,7 101,1 100,0 100,0 100,0 100,0
Tilsagn pr. modtager i 
2016-pl-niveau (1.000 kr.) ...... 21 19 32 50 85 84 47 47 47 47
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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. 662 af 14. august 1997 om
statshusmandsbrug 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.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.8.2 På § 24.21.05.30. Ejendomme under NaturErhvervstyrelsen, §
24.21.05.35. Vådområdeindsats, erstatningsjord, § 24.21.05.36. Våd-
områdeindsats, projektjord kommunal model og § 24.21.05.37. Udtag-
ning af lavbundsjorder mv., projektjord giver merindtægten ved salg
af fast ejendom og EU-indtægter samt interne statslige overførselsind-
tægter udover det budgetterede adgang til at afholde tilsvarende me-
rudgifter 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 udgiftsbevillinger fra § 24.21.05.30.
Ejendomme under NaturErhvervstyrelsen, § 24.21.05.36. Vådområde-
indsats, projektjord kommunal model og § 24.21.05.37. Udtagning af
lavbundsjorder mv., projektjord til § 24.21.05.35. Vådområdeindsats,
erstatningsjord, samt herefter adgang til at videreføre denne bevilling
til anvendelse i senere finansår på § 24.21.05.35. Vådområdeindsats,
erstatningsjord.

BV 2.2.10. På § 24.21.05.36. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model og
§ 24.21.05.37. Udtagning af lavbundsjorder mv., projektjord er der i
forbindelse med afgivelse af tilsagn om tilskud til vådområdeprojekter
under § 24.23.03.29. Udtagning af lavbundsjorder mv. samt under §
24.23.03.34. Vådområder, kommunal model, kvælstof og §
24.23.03.39. Vådområder, kommunal model, fosfor, adgang til at hen-
sætte beløb til erhvervelse af arealer med udgiftsvirkning i senere fi-
nansår.
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Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019

Udgiftsbevilling ........................................... 145,9 198,8 223,2 282,7 247,4 221,8 182,9
Indtægtsbevilling ......................................... 187,9 204,7 233,2 276,8 241,5 215,9 177,0

30. Ejendomme under NaturEr-
 hvervstyrelsen

Udgift ................................................... 2,3 9,6 20,2 14,9 14,9 14,9 14,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - 1,5 1,5 1,5 1,5
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 6,0 - - - - -
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ 2,3 3,6 20,2 13,4 13,4 13,4 13,4
Indtægt ................................................ 0,3 20,9 24,0 3,0 3,0 3,0 3,0
52. Afhændelse af anlægsaktiver

  udenfor omkostningsreform .......... 0,3 14,9 24,0 3,0 3,0 3,0 3,0
59. Værdipapirer, afgang .................... - 6,0 - - - - -

35. Vådområdeindsats, erstatnings-
 jord

Udgift ................................................... 9,6 53,6 43,9 40,4 40,4 40,4 40,4
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ 9,6 53,6 43,9 40,4 40,4 40,4 40,4
Indtægt ................................................ 16,0 37,6 50,1 46,4 46,4 46,4 46,4
35. Forbrug af videreførsel ................. - - 9,6 6,1 6,1 6,1 6,1
52. Afhændelse af anlægsaktiver

  udenfor omkostningsreform .......... 16,0 37,6 40,5 40,3 40,3 40,3 40,3

36. Vådområdeindsats, projektjord
 kommunal model

Udgift ................................................... 64,2 128,3 124,1 170,6 153,1 128,3 111,1
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 50,2 76,5 55,7 40,4 50,9 50,9 55,7
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 13,0 5,2 14,2 14,2 6,6
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ 14,0 51,8 55,4 125,0 88,0 63,2 48,8
Indtægt ................................................ 78,6 140,7 124,1 170,6 153,1 128,3 111,1
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 11,8 34,2 32,7 82,1 37,9 19,3 16,8
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ 66,9 102,0 67,9 53,9 67,9 67,9 67,9
35. Forbrug af videreførsel ................. - - 11,7 19,1 9,8 3,6 -
52. Afhændelse af anlægsaktiver

  udenfor omkostningsreform .......... - 4,6 11,8 15,5 37,5 37,5 26,4

37. Udtagning af lavbundsjorder
 mv., projektjord

Udgift ................................................... 69,7 7,3 35,0 56,8 39,0 38,2 16,5
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 69,7 - - 15,0 15,0 15,0 -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 0,6 4,0 3,2 -3,5
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ - 7,3 35,0 41,2 20,0 20,0 20,0
Indtægt ................................................ 93,0 5,5 35,0 56,8 39,0 38,2 16,5
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - 5,5 26,2 29,2 3,1 5,8 10,5
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ 93,0 - - 20,0 20,0 20,0 -
35. Forbrug af videreførsel ................. - - 8,8 5,4 - - -
52. Afhændelse af anlægsaktiver

  udenfor omkostningsreform .......... - - - 2,2 15,9 12,4 6,0

Bemærkninger: Andelen af R-tal for årene 2013-2014 på underkonto 30. Ejendomme under NaturErhvervstyrelsen, stan-
dardkonto 51. Anlægsaktiver (anskaffelser), som burde have været bogført på standardkonto 22. Andre ordinære drifts-
omkostninger, udgør hhv. 1,7 mio. kr. og 1,8 mio. kr., mens B-tallet burde have været 1,5 mio. kr.
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Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2015

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 139,5

I alt .................................................................................................................................. 139,5

Den forventede anvendelse af beholdningen på 139,5 mio. kr. fremgår af nedenstående
oversigt:

Bemærkninger: Den negative beholdning primo 2015 på -2,3 mio. kr. på § 24.21.05.30. Ejendomme under NaturEr-
hvervstyrelsen forventes udlignet gennem øgede salgsindtægter i 2016. 

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. § 24.21.05.35. Vådområdeindsats, erstat-
ningsjord, § 24.21.05.36. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model og § 24.21.05.37.
Udtagning af lavbundsjorder mv., projektjord) udgjorde pr. 31. december 2014 4.615 ha.

ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger. På kontoen er budgetteret med udgifter til vedlige-
holdelse og videreførelse af forlandsarbejderne i Vadehavet.

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 gennemførelse af projekter i henhold til Natura 2000-
handleplanerne. Der vil på kontoen kunne indgås aftaler vedrørende anlægsarbejder med ud-
giftsvirkning i kommende finansår, såfremt der i aftalerne er taget forbehold for den bevil-
lingsmæssige dækning i kommende finansår.

ad 52. Afhændelse af anlægsaktiver. Kontoen omfatter indtægter ved salg af styrelsens arealer
og ejendomme. Det tilstræbes, at alle arealer, som er købt til jordfordeling genafhændes i
jordfordelingerne, dog således at der kan påregnes tab ved genafhændelse af arealerne som
følge af konjunkturændringer i samfundet.

Udgiftsstyrede underkonti Beholdning
primo 2015

Budgetteret forbrug af beholdningen

2015 2016 2017 2018 2019 Efter 2019

30 ........................................... -2,3 -2,3 - - - - -
35 ........................................... 56,6 9,6 6,1 6,1 6,1 6,1 22,6
36 ........................................... 63,8 19,1 19,1 9,8 3,6 - 12,2
37 ........................................... 21,4 11,0 5,4 - - - 5,0

I alt......................................... 139,5 37,4 30,6 15,9 9,7 6,1 39,8
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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,
jf. § 24.21.05.36. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model og § 24.21.05.37. Udtagning
af lavbundsjorder mv., projektjord. 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 2014 udgjorde styrelsens arealbeholdning vedrørende erstatningsjord i for-
bindelse med vådområdeindsatsen 559 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. Indsatsen sker inden for rammerne af Aftale
mellem Kommunernes Landsforening og Miljøministeriet, nu Miljø- og Fødevareministeriet om
styringsmodel for udmøntning af vådområde- og ådalsindsatsen af 27. november 2009.

Kommunale vådområdeprojekter er primært forudsat realiseret ved opkøb af projektjord og
pålæggelse af restriktioner om fastholdelse af vådområdestatus samt efterfølgende salg ved udbud
af projektarealerne med tinglyst deklaration. Tilskud til tekniske og ejendomsmæssige forunder-
søgelser, til anlæg af vådområder og til 20-årige MVJ-tilskud til fastholdelse af vådområder er
budgetteret på § 24.23.03.34. Vådområder, kommunal model, kvælstof og tilsagn om tilskud til
fosforvådområdeprojekter er budgetteret under § 24.23.03.39. Vådområder, kommunal model,
fosfor, mens der under § 24.21.01.17. Vådområder, projektjord kommunal model er budgetteret
med styrelsens øvrige udgifter i forbindelse med køb og videresalg af projektjord.

Køb af projektjord sker løbende på baggrund af konkrete aftaler om vådområdeprojekter, der
indgås med kommunerne. Samtidig med at der meddeles tilsagn om tilskud til et vådområdepro-
jekt, jf. § 24.23.03.34. Vådområder, kommunal model, kvælstof eller til et fosforvådområdepro-
jekt under § 24.23.03.39. Vådområder, kommunal model, fosfor, reserveres der midler til arealkøb
på nærværende konto, uanset at de faktiske jordkøb først gennemføres på et senere tidspunkt.
Disse reservationer tilvejebringes fra midler ved bogføring af interne statslige overførsler via
standardkonto 33. Interne statslige overførselsindtægter og 43. Interne statslige overførselsudgifter
fra og til § 24.72.02.10. N vådområder - realisering og fastholdelse mv. eller § 24.72.02.20. P
vådområder - realisering og fastholdelse mv., og således at den statslige andel af bevilling sva-
rende til nettoreservationerne på denne måde overføres fra disse konti til nærværende underkonto.
Dette nettobeløb henstår herefter til dækning af det senere forbrug i forbindelse med gennemfø-
relsen af det faktiske arealopkøb.

På kontoen er tillige budgetteret med køb af projektjord finansieret ved salg af projektjord.
Pr. 31. december 2014 udgjorde styrelsens arealbeholdning vedrørende projektjord i forbin-

delse med den kommunale vådområdeindsats 724 ha.
Den statslige andel af underkontoens samlede nettoudgifter i 2016 er budgetteret til 27,4 mio.

kr. Dette omfatter dels køb af projektjord ved anvendelse af allerede reserverede beløb 125,0 mio.
kr., svarende til en statslig andel på 31,3 mio. kr., dels salg af projektjord på 15,5 mio. kr., sva-
rende til en statslig andel på 3,9 mio. kr.

Køb af projektarealer er medfinansieret af EU med 75 pct., jf. standardkonto 31. Overfør-
selsindtægter fra EU, mens der ved de efterfølgende salg af arealer modregnes i tidligere modtaget
EU-medfinansiering i forbindelse med købet. Nettoprovenuet fra salg af arealer samt den bud-
getterede afvikling af nye projektjordkøb er optaget som reserve til senere gennemførelse af
yderligere vådområdeindsats.

Den statslige udgift i 2016 på 27,4 mio. kr. er delvist budgetteret med 13,5 mio. kr. under §
24.72.02.10. N vådområder - realisering og fastholdelse mv., hvor overførslen af beløbet til §
24.21.05.36. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model sker ved anvendelse af standard-
konto 33. Interne statslige overførselsindtægter med 53,9 mio. kr. og modsvaret anvendelse af
standardkonto 43. Interne statslige overførselsudgifter med 40,4 mio. kr. Den øvrige statslige
andel på 13,9 mio. kr. svarer til forskellen mellem de faktiske nettoudgifter vedrørende køb og
salg af projektjord i 2016, samt reguleret for nye reservationer og salg af arealer i 2016. Beløbet
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på 13,9 mio. kr. udgør forskellen mellem hhv. det budgetterede forbrug af videreførsel på 19,1
mio. kr. og den budgetterede reserve på 5,2 mio. kr.

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

Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

Centrale aktivitetsoplysninger:

Bemærkninger: I aktivitetsoplysningerne for 2015-2019 indgår tillige forbrug af videreførte beløb. Derimod er der ikke i
aktivitetsoplysningerne indregnet forbrug af videreførte beløb på 63,8 mio. kr. primo 2015 under § 24.72.02.10. N Våd-
områder - realisering og fastholdelse mv., svarende til brutto 255,2 mio. kr. Beløbet vil kunne anvendes i 2015 eller føl-
gende 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. Udtagning af lavbundsjorder mv., projektjord
På kontoen budgetteres afslutning af den statslige vådområdeindsats samt ny indsats vedrø-

rende udtagning af lavbundsjorder mv.
De statslige vådområdeprojekter er som de kommunale vådområdeprojekter primært forudsat

realiseret ved opkøb af projektjord og pålæggelse af restriktioner om fastholdelse af vådområde-
status samt efterfølgende salg ved udbud af projektarealerne med tinglyst deklaration.

Det samlede videreførte nettobeløb primo 2015 på 21,4 mio. kr. henstår til dækning af det
løbende forbrug i forbindelse med gennemførelsen af de faktiske arealopkøb i vådområdeprojek-
ter. Nettoudgifter i 2016 er budgetteret til 7,5 mio. kr. Dette omfatter dels køb af projektjord ved
anvendelse af allerede reserverede beløb på 32,2 mio. kr., svarende til en statslig andel på 8,1
mio. kr., dels salg af projektjord på 2,2 mio. kr., svarende til en statslig andel på 0,6 mio. kr.
Køb af projektarealer er medfinansieret af EU med 75 pct., jf. standardkonto 31. Overførsels-
indtægter fra EU. Ved efterfølgende salg af arealer modregnes i tidligere modtaget EU-medfi-
nansiering i forbindelse med købet. Nettoprovenuet fra salg af arealer er fra 2016 optaget som
reserve til yderligere vådområdeindsats.

Pr. 31. december 2014 udgjorde styrelsens arealbeholdning vedrørende projektjord i forbin-
delse med den statslige vådområdeindsats 113 ha.

Herudover er der på underkontoen fra og med 2015 budgetteret med nye reservationer og
tilhørende køb af projektjord i forbindelse med udtagning af lavbundsjorder, jf. § 24.23.03.29.

Mio. kr. Køb med fradrag af salg af projektjord

I alt heraf national
andel

heraf EU-an-
del

2014 ...................................... 40,4 10,1 30,3
2015 ...................................... 111,8 28,0 83,8
2016 ...................................... 109,5 27,4 82,1
2017 ...................................... 50,5 12,6 37,9
2018 ...................................... 25,7 6,4 19,3
2019 ...................................... 22,4 5,6 16,8

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Køb af projektjord (mio. kr.).. 1,3 40,4 14,0 51,8 125,0 125,0 88,0 63,2 48,8
Antal ha......................................................... 11 325 93 345 835 835 585 420 325
Købspris pr. ha (1.000 kr.) ..... 118 124 150 150 150 150 150 150 150
Indeks ............................................................ 104,6 102,8 102,0 101,5 100,7 100,0 100,0 100,0 100,0
Købspris pr. ha i
2016-pl (1.000 kr.) ....................................... 124 128 153 152 151 150 150 150 150
Salg af projektjord (mio. kr.) ....................... - - - 4,6 13,2 15,5 37,5 37,5 26,4
Antal ha......................................................... - - - 77 220 260 625 625 440
Salgspris pr. ha (1.000 kr.) .......................... - - - 60 60 60 60 60 60
Indeks ............................................................ - - - 101,5 100,7 100,0 100,0 100,0 100,0
Salgspris pr. ha i - - - -
2016-pl (1.000 kr.) ....................................... - - - 61 60 60 60 60 60
Beholdning ultimo året af projektjord, ha 11 336 429 697 1.312 1.887 1.847 1.642 1.527
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Udtagning af lavbundsjorder mv. Den statslige andel af udgifterne til køb af projektjord i 2016
på 5,0 mio. kr. er budgetteret under § 24.72.02.30. Lavbundsprojekter - realisering og fastholdelse
mv., hvor overførslen af beløbet til § 24.21.05.37. Udtagning af lavbundsjorder mv., projektjord
sker ved anvendelse af standardkonti 33. Interne statslige overførselsindtægter med 20,0 mio. kr.
og modsvaret anvendelse af 43. Interne statslige overførselsudgifter med 15,0 mio. kr.

På baggrund af reservationerne i 2015 er der i 2016 budgetteret med køb af projektjord i
forbindelse med udtagning af lavbundsjorder på 9,0 mio. kr., svarende til en statslig andel på 2,3
mio. kr. Der er i efterfølgende år budgetteret med salg af projektjord, hvor nettoprovenuet herfra
er optaget som reserve til den senere fortsatte indsats med udtagning af lavbundsjorde.

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

Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:
Mio. kr. Køb med fradrag af salg af projektjord

I alt heraf national
andel

heraf EU-an-
del

2014 ...................................... 7,3 1,8 5,5
2015 ...................................... 53,0 13,3 39,7
2016 ...................................... 39,0 9,8 29,2
2017 ...................................... 4,1 1,0 3,1
2018 ...................................... 7,6 1,8 5,8
2019 ...................................... 14,0 3,5 10,5
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 Centrale aktivitetsoplysninger:

Bemærkninger: I aktivitetsoplysningerne for 2015-2018 indgår tillige forbrug af videreførte beløb på nærværende under-
konto med 21,4 mio. kr. svarende til brutto 85,7 mio. kr. Herudover er der under § 24.72.02.30. Lavbundsjorder - reali-
sering og fastholdelse mv., et negativt videreført beløb primo 2015 på -5,5 mio. kr., der vil blive dækket inden for de
øvrige bevillinger under hovedkontoen § 24.72.02.12. Statslige vådområder.
Der er en forventning om, at salg af projektjord gennemsnitligt vil foregå ca. 2 år efter køb af projektjord.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Køb af projektjord (mio. kr.):
1. Statslige vådområdeprojekter - - - - 7,3 53,0 32,2 - - -
2. Udtagning af lavbundsjorde - - - - - - 9,0 20,0 20,0 20,0
Køb af projektjord i alt(mio.kr.
) ................................................... - - - - 7,3 53,0 41,2 20,0 20,0 20,0
Antal hektar:
1. Statslige Vådområdeprojekter - - - - 48 353 215 - - -
2. Udtagning af lavbundsjorde - - - - - - 60 133 133 133
Antal hektar i alt ........................ - - - - 48 353 275 133 133 133
Købspris pr. hektar (1000 kr.):
1. Statslige Vådområdeprojekter - - - - 152 150 150 - - -
2. Udtagning af lavbundsjorde - - - - - - 150 150 150 150
Købspris pr. hektar i
gennemsnit (1.000 kr.) .............. - - - - 152 150 150 150 150 150
Indeks .......................................... - - - - 101,5 100,7 100,0 100,0 100,0 100,0
Købspris pr. hektar i 
2016-pl (1.000 kr.) .................... - - - - 154 151 150 150 150 150
Salg af projektjord (mio.kr.):
1. Statslige vådområdeprojekter - - - - - - 2,2 15,9 9,7 -
2. Udtagning af lavbundsjorde... - - - - - - - - 2,7 6,0
Salg af projektjord i alt ............. - - - - - - 2,2 15,9 12,4 6,0
Antal hektar:
1. Statslige vådområdeprojekter - - - - - - 48 353 215 -
2. Udtagning af lavbundsjorde... - - - - - - - - 60 133
Antal hektar i alt ....................... - - - - - - 48 353 275 133
Salgspris pr. hektar (1.000 kr.):
1. Statslige vådområdeprojekter. - - - - - - 46 45 45 -
2. Udtagning af lavbundsjorde - - - - - - - - 45 45
Salgspris pr. hektar i
gennemsnit (1.000).. - - - - - - 46 45 45 45
Indeks .......................................... - - - - - - 100,0 100,0 100,0 100,0
Salgspris pr. hektar i 
2016-pl (1.000 kr.) .................... - - - - - - 46 45 45 45
Jordbehandling, hektar:
1. Statslige vådområdeprojekter - - - - 48 401 568 215 - -
2. Udtagning af lavbundsjorde - - - - - - 60 193 267 267
Jordbehandling, hektar i alt.. .... - - - - 48 401 628 408 267 267
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24.21.06. Renter
Hovedkontoen omfatter de af NaturErhvervstyrelsen budgetterede renteudgifter og renteind-

tægter på konti uden for omkostningsreformen.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019

Udgiftsbevilling ........................................... - - 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Indtægtsbevilling ......................................... 0,3 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

10. Renter vedrørende jordforde-
lingsaktiviteter og arealforvalt-

 ning
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 ................................................ 0,0 - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
25. Finansielle indtægter .................... 0,0 - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

30. Renter vedrørende tilskudsfor-
 valtningen

Udgift ................................................... - - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
26. Finansielle omkostninger .............. - - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Indtægt ................................................ 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
25. Finansielle indtægter .................... 0,3 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 NaturErhvervsty-

relsens øvrige ordninger og projekter, som ikke er omfattet af ordningen om selvstændig likvi-
ditet.

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).

Yderligere oplysninger om ordningerne vedrørende struktur- og effektivitetsforbedringer kan
findes på www.naturerhverv.dk.
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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 standardkonti 33. Interne statslige overførselsindtægter og 43.
Interne statslige overførselsudgifter at overføre midler til § 24.21.01.
NaturErhvervstyrelsen til dækning af særlige driftsudgifter, herunder
lønudgifter, til evalueringer, information samt etablering af tilskudsad-
ministrative systemer.

BV 2.10.5 Der er under § 24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne adgang
til via standardkonti 33. Interne statslige overførselsindtægter og 43.
Interne statslige overførselsudgifter 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 standardkonti 33. Interne statslige overførselsindtægter og 43.
Interne statslige overførselsudgifter at overføre midler til § 24.21.01.
NaturErhvervstyrelsen til dækning af kontroludgifter, herunder lønud-
gifter vedrørende støtte under landdistriktsprogrammet.

BV 2.10.5 Der er under § 24.23.03.29. Udtagning af lavbundsjorder mv. samt
under § 24.23.03.34. Vådområder, kommunal model, kvælstof og §
24.23.03.39. Vådområder, kommunal model, fosfor adgang til via
standardkonti 33. Interne statslige overførselsindtægter og 43. Interne
statslige overførselsudgifter at overføre midler til § 24.21.01. Natu-
rErhvervstyrelsen til dækning af tinglysningsomkostninger i forbindel-
se med gennemførelse af vådområdeprojekter.

BV 2.10.2 Der er under § 24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne, un-
derkontiene 29, 31, 33, 34, 39, 41 og 42 adgang til via standardkonti
33. Interne statslige overførselsindtægter og 43. Interne statslige over-
førselsudgifter at overføre midler fra og til § 24.72.02. Landdistrikts-
program og vandrammeinitiativer mv., herunder således at merindtæg-
ter på standardkonto 33. Interne statslige overførselsindtægter udover
det budgetterede giver adgang til at afholde tilsvarende merudgifter.

BV 2.2.9 Der er under § 24.23.06. Tilskud til fremme af økologi adgang til via
standardkonti 33. Interne statslige overførselsindtægter og 43. Interne
statslige overførselsudgifter at overføre midler til § 24.24.51.18. Fon-
den for økologisk landbrug, § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen og §
24.32.01. Fødevarestyrelsen til styrket økologiindsatser.

BV 2.2.9 Der er under § 24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne (øko-
logiindsatser) adgang til via standardkonti 33. Interne statslige over-
førselsindtægter og 43. Interne statslige overførselsudgifter at overføre
midler til § 24.23.06. Tilskud til fremme af økologi.
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24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne (tekstanm. 161) (Reservationsbev.)
Hovedkontoen omfatter EU-medfinansierede støtteordninger til udvikling af landdistrikterne,

jf. lov nr. 1360 af 16. december 2014 om støtte til udvikling af landdistrikterne (landdistrikts-
fondsloven). Støtteordningerne og den indbudgetterede EU-medfinansiering af landdistriktspro-
grammet i 2016 sker på grundlag af et program for perioden 2014-2020, jf. forordning 1305/2013,
herunder nye EU-medfinansieringssatser.

Landdistriktsprogrammet for perioden 2016-2018 er indbudgetteret på baggrund af udkast til
ændring af programmet aftalt mellem den daværende regering (SR), Socialistisk Folkeparti og
Enhedslisten. Endvidere er programmet udvidet med 9,5 mio. kr. i 2016 og 18,0 mio. kr. i 2017,
jf. Aftale mellem den daværende regering (SR), Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om ud-
møntning af pulje til klimatiltag af februar 2015. Der er siden foretaget enkelte justeringer af
bevillingerne i 2016.

Med hensyn til de afsatte bevillinger i budgetoverslagsåret 2019 er disse foreløbig teknisk
budgetteret på baggrund af de hidtil afsatte bevillinger for 2018, der fremgår af finansloven for
2015.

De overordnede 4 hovedområder under landdistriktsprogrammet (LDP) for 2014-2020 er:

- vækst og konkurrenceevne
- økologi
- natur, miljø og klima
- landdistriktsudvikling, LAG

På en række underkonti er den statslige andel af tilskuddet budgetteret under § 24.72.02.
Landdistriktsprogram og vandrammeinitiativer mv., jf. anmærkningerne til § 24.23.03.29. Ud-
tagning af lavbundsjorder mv., § 24.23.03.31. Naturforvaltning, § 24.23.03.33. Naturforvaltning,
lodsejererstatninger, § 24.23.03.34. Vådområder, kommunal model, kvælstof og § 24.23.03.39.
Vådområder, kommunal model, fosfor. § 24.23.03.41. Fysiske anlæg. Den samlede tilsagnsgiv-
ning med tilhørende aktivitetsoplysninger er budgetteret på nærværende hovedkonto. Baggrunden
herfor er ordningernes hjemmel i landdistriktsfondsloven og EU-kravene vedrørende administra-
tionen af især de arealrettede ordninger under landdistriktsprogrammet.

Endvidere er der under § 08.35.07. Støtte til udvikling af landdistrikterne under landdi-
striktsprogrammet budgetteret med udviklingsaktiviteter i landdistriktsområder.

Herudover er der under § 24.72.02.80. Sikring af skov Natura 2000 og 81. Bæredygtig skov
budgetteret med ordninger med EU-medfinansiering under landdistriktsprogrammet.

På baggrund af den daværende SR-regerings beslutning i juli 2014 om at anvende muligheden
for fleksibilitet er der overført midler fra den direkte landbrugsstøtte til landdistriktsprogrammet
i perioden 2015-2019 svarende til 5 pct. i 2015, 6 pct. i 2016 og 7 pct. af den direkte land-
brugsstøtte i hvert af årene 2017-2019. De årlige beløb vil være til rådighed for landdistrikts-
programmet i det efterfølgende kalenderår. Disse midler er indbudgetteret for årene 2016-2018.
For 2019 er bevillingen foreløbig teknisk budgetteret på underkonto 75. Midler fra den direkte
landbrugsstøtte til landdistriktsprogrammet. Beslutningen om fleksibilitet er i henhold til art. 14,
stk. 1 i RFO 1307/2013 notificeret i EU-Kommissionen pr. 1. august 2014.

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 budgetteret med dette forhold på underkonto 16. Erhvervsudvik-
ling, men herudover er der ikke på forhånd budgetteret med udgifter og tilsvarende EU-indtægter
vedrørende sådanne projekter, hvor andre offentlige myndigheder m.fl. bidrager med den natio-
nale finansiering.

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

Der gennemføres i 2015 en budget- og regnskabsteknisk omlægning af § 24.23.03.44. Øko-
logisk arealtilskud, hvorefter tilskud på kontoen bliver budgetteret og udgiftsført i takt med til-



§ 24.23.03. 63

sagnsgivningen, jf. bevillingsansøgning. Dette indebærer, at bevillingen herefter svarer til årets
tilsagnsramme.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019

Udgiftsbevilling ........................................... 1.255,0 865,6 1.109,7 1.219,2 1.178,4 1.148,2 1.917,5
Indtægtsbevilling ......................................... 1.117,4 606,1 857,1 1.136,6 1.077,2 1.071,7 1.682,5

12. Udvikling i primært jordbrug
Udgift ................................................... 229,6 321,5 361,5 371,5 280,0 188,0 145,0
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 3,2 5,7 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 226,4 315,9 361,5 371,5 280,0 188,0 145,0
Indtægt ................................................ 167,8 174,5 242,5 363,4 262,6 185,0 108,7
30. Skatter og afgifter .......................... 0,2 0,0 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 167,6 174,5 242,5 363,4 262,6 185,0 108,7

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 Europa-Kom-
missionen, uden at afvente Europa-Kommissionens godkendelse af
programmet, men efter aftale med Finansministeriet.

BV 2.2.8 Der er adgang til at omflytte udgiftsbevillinger mellem underkonti 12,
13, 14, 16, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 37, 39, 41, 43, 44 og 80, samt her-
efter adgang til at videreføre disse bevillinger til anvendelse i senere
finansår under den nye underkonto.

BV 2.2.8 Der er adgang til at omflytte uudnyttede bevillinger, der hidrører fra
annullerede tilsagn og tilbagebetalte tilskud fra alle underkonti til un-
derkontiene 12, 13, 14, 16, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 37, 39, 41, 43, 44
og 80, samt herefter adgang til at videreføre disse bevillinger til an-
vendelse i senere finansår under den nye underkonto.

BV 2.10.2 Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer
til merindtægter vedrørende EU-medfinansiering og interne statslige
overførselsindtægter samt øvrige indtægter ud over det budgetterede.
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 offent-
lige midler.

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn på underkonti 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 25,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43 og 44.

BV 2.2.8 og 2.2.9 Der er adgang til at overføre midler fra § 24.23.03.80. Reserver til
EU-medfinansierede ordninger til underkonti 12, 13, 14, 15, 16, 17,
19, 20, 25, 28, 30, 35, 36, 37, 40, 43, 44, 45, 48, 49 og 55, til §
24.21.02.20. Projektstøtte til udvikling af biavlen og § 24.21.02.80.
Tilskud til skolefrugt og kampagneaktiviteter, til § 24.26.30.11. For-
anstaltninger inden for fiskeri og akvakultur mv. og til alle hovedkonti
under § 24.42. EU's garantifond.
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13. Økologivisionen, investerings-
 støtte
 Udgift ................................................... 67,0 31,7 40,0 40,5 21,0 18,5 -

43. Interne statslige overførsels-
  udgifter .......................................... 0,6 0,8 - - - - -

45. Tilskud til erhverv ........................ 66,5 30,9 40,0 40,5 21,0 18,5 -
 Indtægt ................................................ 49,8 23,2 30,0 40,5 21,0 18,5 -

30. Skatter og afgifter .......................... - 0,0 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 49,8 23,2 30,0 40,5 21,0 18,5 -

14. Økologisk investeringsstøtte til
kvæg og svin

 Udgift ................................................... - - - 30,0 30,0 30,0 -
45. Tilskud til erhverv ........................ - - - 30,0 30,0 30,0 -

 Indtægt ................................................ - - - 30,0 30,0 30,0 -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - - - 30,0 30,0 30,0 -

15. Udvikling i forarbejdningssekto-
 ren

Udgift ................................................... 11,0 -15,3 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,6 - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 10,4 -15,3 - - - - -
Indtægt ................................................ 5,3 -7,8 - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 0,2 0,0 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 5,2 -7,7 - - - - -

16. Erhvervsudvikling
 Udgift ................................................... 83,8 -15,4 - 80,0 80,0 80,0 -

45. Tilskud til erhverv ........................ 83,8 -15,4 - 80,0 80,0 80,0 -
 Indtægt ................................................ 84,9 -9,5 - 80,0 80,0 80,0 -

30. Skatter og afgifter .......................... 0,0 0,6 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 84,9 -10,1 - 80,0 80,0 80,0 -

17. Kvalitetsfødevarer, økologi og
 netværksaktiviteter
 Udgift ................................................... 70,9 4,2 40,0 - - - 45,0

43. Interne statslige overførsels-
  udgifter .......................................... 1,1 0,6 - - - - -

45. Tilskud til erhverv ........................ 69,8 3,7 40,0 - - - 45,0
 Indtægt ................................................ 36,2 2,7 21,2 - - - 22,5

30. Skatter og afgifter .......................... 0,1 1,0 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 36,2 1,7 21,2 - - - 22,5

19. Etablering af biogasanlæg
Udgift ................................................... -8,5 -12,6 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ -8,5 -12,6 - - - - -
Indtægt ................................................ -4,3 -6,4 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... -4,3 -6,4 - - - - -

20. Tilskud til jordbrugere i ugun-
stigt stillede områder

 Udgift ................................................... 1,4 20,6 - - - - 11,4
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,2 0,2 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 1,2 20,4 - - - - 11,4

 Indtægt ................................................ 0,7 11,2 - - - - 6,3
30. Skatter og afgifter .......................... 0,0 0,0 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 0,6 11,2 - - - - 6,3

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

 tikel 33)
Udgift ................................................... 0,2 -1,8 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 0,2 -1,8 - - - - -
Indtægt ................................................ 0,1 -3,8 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 0,1 -3,8 - - - - -
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28. Tekniske anlæg på agerjord (mi-
 nivådområder)
 Udgift ................................................... - - - 20,0 10,0 10,0 -

45. Tilskud til erhverv ........................ - - - 20,0 10,0 10,0 -
 Indtægt ................................................ - - - 15,0 7,5 7,5 -

31. Overførselsindtægter fra EU ......... - - - 15,0 7,5 7,5 -

29. Udtagning af lavbundsjorder mv.
 Udgift ................................................... 104,1 -2,5 27,9 77,7 75,7 74,8 -

43. Interne statslige overførsels-
  udgifter .......................................... 44,6 -1,1 4,7 35,7 33,7 32,8 -

45. Tilskud til erhverv ........................ 59,5 -1,4 23,2 42,0 42,0 42,0 -
 Indtægt ................................................ 104,1 -2,5 27,9 77,7 75,7 74,8 -

30. Skatter og afgifter .......................... - 0,0 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 44,6 -1,1 4,7 35,7 33,7 32,8 -
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ 59,5 -1,4 23,2 42,0 42,0 42,0 -

30. Pleje af græs- og naturarealer
Udgift ................................................... 118,3 119,1 197,0 130,0 190,0 180,0 159,0
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 4,7 2,8 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 113,6 116,2 197,0 130,0 190,0 180,0 159,0

 Indtægt ................................................ 64,3 94,6 147,7 97,5 142,5 135,0 87,4
30. Skatter og afgifter .......................... 1,2 1,4 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 63,1 93,2 147,7 97,5 142,5 135,0 87,4

31. Naturforvaltning
Udgift ................................................... 75,6 77,1 89,3 92,5 94,8 73,1 89,3
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 32,4 33,1 38,3 45,2 46,5 36,1 38,3
45. Tilskud til erhverv ........................ 43,2 44,1 51,0 47,3 48,3 37,0 51,0
Indtægt ................................................ 75,6 77,1 89,3 92,5 94,8 73,1 89,3
30. Skatter og afgifter .......................... 0,0 0,1 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 32,4 33,0 38,3 45,2 46,5 36,1 38,3
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ 43,2 44,1 51,0 47,3 48,3 37,0 51,0

32. Ophør med vandløbsvedligehold
 Udgift ................................................... - - - - - - 87,3

43. Interne statslige overførsels-
  udgifter .......................................... - - - - - - 31,0

45. Tilskud til erhverv ........................ - - - - - - 56,3
 Indtægt ................................................ - - - - - - 87,3

31. Overførselsindtægter fra EU ......... - - - - - - 31,0
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ - - - - - - 56,3

33. Naturforvaltning, lodsejererstat-
 ninger

Udgift ................................................... - 37,1 75,6 31,7 29,7 15,7 75,6
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - 15,9 32,4 13,6 12,7 6,7 32,4
45. Tilskud til erhverv ........................ - 21,2 43,2 18,1 17,0 9,0 43,2
Indtægt ................................................ - 37,1 75,6 31,7 29,7 15,7 75,6
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - 15,9 32,4 13,6 12,7 6,7 32,4
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ - 21,2 43,2 18,1 17,0 9,0 43,2

34. Vådområder, kommunal model,
 kvælstof
 Udgift ................................................... 110,4 72,1 32,7 138,5 200,4 349,2 32,7

43. Interne statslige overførsels-
  udgifter .......................................... 47,3 30,8 14,0 63,6 89,4 151,2 14,0

45. Tilskud til erhverv ........................ 63,1 41,2 18,7 74,9 111,0 198,0 18,7
 Indtægt ................................................ 110,4 72,1 32,7 138,5 200,4 349,2 32,7

30. Skatter og afgifter .......................... 0,0 0,0 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 47,3 30,8 14,0 63,6 89,4 151,2 14,0
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33. Interne statslige overførsels-
  indtægter ........................................ 63,1 41,2 18,7 74,9 111,0 198,0 18,7

35. Vådområder og ådale, miljøven-
 lige jordbrugsforanstaltninger

Udgift ................................................... 16,2 -3,4 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 16,2 -3,4 - - - - -
Indtægt ................................................ 12,3 -2,5 - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 0,0 0,0 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 12,3 -2,5 - - - - -

36. Særlig indsats natur og miljø
Udgift ................................................... -14,9 -10,9 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ -14,9 -10,9 - - - - -
Indtægt ................................................ -8,2 -5,9 - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 0,0 0,1 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... -8,2 -6,0 - - - - -

37. Miljø- og naturprojekter
 Udgift ................................................... 50,3 -0,8 35,0 15,0 5,0 5,0 28,1

43. Interne statslige overførsels-
  udgifter .......................................... 0,5 0,5 - - - - -

45. Tilskud til erhverv ........................ 49,8 -1,3 35,0 15,0 5,0 5,0 28,1
 Indtægt ................................................ 38,5 1,2 24,1 11,3 3,8 3,8 15,2

30. Skatter og afgifter .......................... 0,1 0,4 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 38,5 0,8 24,1 11,3 3,8 3,8 15,2

38. Obligatoriske randzoner, van-
 drammedirektiv
 Udgift ................................................... - 83,8 - - - - 95,6

45. Tilskud til erhverv ........................ - 83,8 - - - - 95,6
 Indtægt ................................................ - - - - - - 71,7

31. Overførselsindtægter fra EU ......... - - - - - - 71,7

39. Vådområder, kommunal model,
 fosfor

Udgift ................................................... 3,1 21,6 23,6 25,3 25,0 24,9 23,6
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 1,3 9,3 10,1 11,3 11,0 10,9 10,1
45. Tilskud til erhverv ........................ 1,8 12,3 13,5 14,0 14,0 14,0 13,5
Indtægt ................................................ 3,1 21,6 23,6 25,3 25,0 24,9 23,6
30. Skatter og afgifter .......................... - 0,0 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 1,3 9,2 10,1 11,3 11,0 10,9 10,1
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ 1,8 12,3 13,5 14,0 14,0 14,0 13,5

40. Plantegenetiske ressourcer
 Udgift ................................................... 2,3 -1,1 - - - - 4,0

43. Interne statslige overførsels-
  udgifter .......................................... 0,1 - - - - - -

45. Tilskud til erhverv ........................ 2,2 -1,1 - - - - 4,0
 Indtægt ................................................ 1,3 -0,5 - - - - 2,2

30. Skatter og afgifter .......................... 0,0 0,1 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 1,2 -0,6 - - - - 2,2

41. Fysiske anlæg
 Udgift ................................................... - - - 47,5 43,2 43,9 -

43. Interne statslige overførsels-
  udgifter .......................................... - - - 20,5 16,2 16,9 -

45. Tilskud til erhverv ........................ - - - 27,0 27,0 27,0 -
 Indtægt ................................................ - - - 47,5 43,2 43,9 -

30. Skatter og afgifter .......................... - - - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - - - 20,5 16,2 16,9 -
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ - - - 27,0 27,0 27,0 -

42. Fortidsminder og frivillige fred-
 ninger

Udgift ................................................... -1,0 -1,4 - - - - -



§ 24.23.03. 67

43. Interne statslige overførsels-
  udgifter .......................................... -0,3 -0,5 - - - - -

45. Tilskud til erhverv ........................ -0,7 -0,9 - - - - -
Indtægt ................................................ -1,0 -1,4 - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 0,0 0,1 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... -0,3 -0,6 - - - - -
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ -0,7 -0,9 - - - - -

43. Økologisk udvikling
 Udgift ................................................... - - - 10,0 10,0 5,0 -

45. Tilskud til erhverv ........................ - - - 10,0 10,0 5,0 -
 Indtægt ................................................ - - - 8,0 8,0 4,0 -

31. Overførselsindtægter fra EU ......... - - - 8,0 8,0 4,0 -

44. Økologisk arealtilskud
 Udgift ................................................... - - 170,0 77,0 70,7 35,1 788,7

45. Tilskud til erhverv ........................ - - 170,0 77,0 70,7 35,1 788,7
 Indtægt ................................................ - - 127,5 57,7 53,0 26,3 591,5

31. Overførselsindtægter fra EU ......... - - 127,5 57,7 53,0 26,3 591,5

45. Omlægningstilskud til økologisk
 jordbrugsbedrift

Udgift ................................................... 7,4 9,4 20,0 - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,4 0,4 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 7,0 9,0 20,0 - - - -
Indtægt ................................................ 6,1 7,4 15,0 - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 0,2 0,1 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 5,9 7,2 15,0 - - - -

46. Reserve til ekstensivt landbrug
 mv.

Udgift ................................................... - - - - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - - - -

48. Aktiviteter for børn og unge
Udgift ................................................... -1,1 -1,0 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ -1,1 -1,0 - - - - -
Indtægt ................................................ -0,6 -0,4 - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 0,0 0,1 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... -0,6 -0,5 - - - - -

49. Arbejdspladser og attraktive le-
vevilkår i landdistrikterne
Udgift ................................................... 329,2 133,4 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 221,1 61,7 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 108,1 71,7 - - - - -
Indtægt ................................................ 371,0 124,1 - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 0,1 - - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 108,7 71,7 - - - - -
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ 262,2 52,4 - - - - -

55. Tilskud til jordfordelinger
Udgift ................................................... -0,1 - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ -0,1 - - - - - -
Indtægt ................................................ -0,1 - - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... -0,1 - - - - - -

70. Budgetregulering
Udgift ................................................... - - -17,9 22,0 2,9 5,0 3,7
45. Tilskud til erhverv ........................ - - -17,9 2,0 2,9 5,0 3,7
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - 20,0 - - -
Indtægt ................................................ - - - 20,0 - - -
35. Forbrug af videreførsel ................. - - - 20,0 - - -
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75. Midler overført fra den direkte
landbrugsstøtte til landdistrikts-

 programmet
 Udgift ................................................... - - - - - - 468,5

45. Tilskud til erhverv ........................ - - - - - - 468,5
 Indtægt ................................................ - - - - - - 468,5

31. Overførselsindtægter fra EU ......... - - - - - - 468,5

76. Teknisk korrektion
 Udgift ................................................... - - - - - - -150,0

49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - - - -150,0

80. Reserver til EU-medfinansierede
 ordninger

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

Bemærkninger: Kursdifferencer i forbindelse med vekslingen af EU-medfinansieringen fra euro til kr. samt eventuelle
underkendelser bogføres på underkontiene for de berørte ordninger ved anvendelse af standardkonto 31. Overførselsind-
tægter fra EU. EU-andelen af renter bogføres ligeledes på underkontiene for de berørte ordninger ved anvendelse af
standardkonto 25. Finansielle indtægter, mens renter, som ikke tilfalder EU, bogføres under § 24.21.06.30. Renter ved-
rørende tilskudsforvaltning.
I forbindelse med overførelsen af administrationen af ordningen vedrørende tilskuddet til lokale aktionsgrupper fra Miljø-
og Fødevareministeriet til Erhvervs- og Vækstministeriet fra 2015, er R-tal for 2014 tilsvarende blevet flyttet fra under-
konto 49. Arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne til § 08.35.07. Støtte til udvikling af landdistrikterne
under landdistriktsprogrammet. R-tal til underkonto 49. Arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne inde-
holder fortsat de bogførte og budgetterede interne statslige overførsler på samme konto.
Administrationen af den særlige EU-pulje, der tidligere er udmøntet til kommuner og regioner på 280 mio. kr. samt den
særlige pulje, der oprindelig blev etableret under det tidligere Velfærdsministeriums landdistrikts- og b yfornyelsespuljer
forbliver i Miljø- og Fødevareministeriet . For disse to puljer gælder det, at den nationale medfinansiering tilvejebringes
via andre offentlige myndigheder, enheder og fonde. 
Fra 2016 er den andel af bevillingerne, der vedrører erhvervsudvikling, udskilt fra underkonto 12. Udvikling i primært
jordbrug og overført til den nye underkonto 16. Erhvervsudvikling. R-tal er tilsvarende flyttet.

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2015

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 273,5

I alt .................................................................................................................................. 273,5

Den samlede beholdning primo 2015 på 273,5 mio. kr. fordeler sig med 79,0 mio. kr. under
de tilsagnsstyrede konti og 194,5 mio. kr. under de udgiftsstyrede konti. Den nærmere opdeling
og forventede anvendelse fremgår af nedenstående skemaer:

Tilsagnsstyrede underkonti Beholdning
primo 2015

Budgetteret forbrug af beholdningen Beholdning
i øvrigt

2015 2016 2017 2018 2019 2015-2019

15 ........................................... 4,8 - - - - - 4,8
30 ........................................... 57,3 - - - - - 57,3
37 ........................................... 9,4 - - - - - 9,4
45 ........................................... 7,5 - - - - - 7,5

I alt......................................... 79,0 - - - - - 79,0
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12. Udvikling i primært jordbrug
På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsfondsloven og landdistriktsprogrammet for

perioden 2014-2020 ydes tilsagn om tilskud til investeringer i det primære jordbrug, herunder
gartneri, samt til skovbrug, som reducerer produktionens miljø og klimapåvirkning eller øger
dyrevelfærden. Der kan også ydes tilsagn om tilskud til investeringer i fysiske aktiviteter, som
forbedrer landbrugets økonomiske resultater og konkurrenceevne. På underkontoen kan der des-
uden ydes tilsagn om tilskud til etablering af gylleforsuringsteknologier i stalde på landbrugsbe-
drifter.

Der er for perioden 2016-2018 på underkontoen afsat 362,0 mio. kr. i 2016, 262,0 mio. kr.
i 2017 og 188,0 mio. kr. i 2018. Heraf er afsat 252,0 mio. kr. i 2016, samt 114,5 mio. kr. årligt
i 2017 og 2018 til investeringsstøtte til modernisering og nybygning af stalde og inventar. Des-
uden er afsat 90,0 mio. kr. i 2016, 115,5 mio. kr. i 2017 og 41,5 mio. kr. i 2018 til miljøteknologi
i stalde, mens der er afsat 12,0 mio. kr. årligt i 2017-2018 til miljøteknologi på bedrifter med
randzoner og 20,0 mio. kr. årligt i 2016-2018 til miljøteknologi til gartnerier og øvrige driftsgrene.

Bevillingen for 2019 er foreløbig teknisk budgetteret på baggrund af den hidtil afsatte be-
villing for 2018, der fremgår af finansloven for 2015.

Herudover er der på underkontoen særskilt budgetteret med tilsagn om tilskud til etablering
af gylleforsuringsteknologier i stalde på landbrugsbedrifter med 9,5 mio. kr. i 2016 og 18,0 mio.
kr. i 2017, jf. Aftale mellem den daværende regering (SR), Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten
om udmøntningen af pulje til klimatiltag af februar 2015.

Ordningerne er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. Overførselsindtægter fra EU. I
nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

Bemærkninger: Af tilsagnsrammen for årene 2016-2018 kan 360,0 mio. kr. i 2016, 250,0 mio. kr. i 2017 og 176,0
mio. kr. i 2018 henføres til de tilskudsmidler, der er overført fra den direkte landbrugsstøtte til landdistriktsprogrammet
som led i anvendelse af fleksibilitetsmuligheden.

Centrale aktivitetsoplysninger:

Bemærkninger: Fra 2016 er den andel af bevillingerne, der vedrører erhvervsudvikling, udskilt fra nærværende underkonto
12 og overført til den nye underkonto 16. Erhvervsudvikling. R-tal for 2010-2013 og B-tal er tilsvarende flyttet.

Udgiftsstyrede underkonti Beholdning
primo 2015

Budgetteret forbrug af beholdningen Beholdning
i øvrigt

2015 2016 2017 2018 2019 2015-2019

38 ........................................... 30,6 - - - - - 30,6
46 ........................................... 163,9 - - - - - 163,9

I alt......................................... 194,5 - - - - - 194,5

Tilsagnsgivning

I alt heraf national
andel

heraf EU-an-
del

2014 ...................................... 376,3 156,3 220,0
2015 ...................................... 361,5 119,0 242,5
2016 ...................................... 371,5 8,1 363,4
2017 ...................................... 280,0 17,4 262,6
2018 ...................................... 188,0 3,0 185,0
2019 ...................................... 145,0 36,3 108,7

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tilsagn i alt (mio. kr.)............................... 68,1 346,9 281,1 280,5 376,3 361,5 371,5 280,0 188,0 145,0
Antal tilsagnsmodtagere ............................ 231 1344 956 517 950 2.230 900 650 450 400
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.) ................ 0,3 0,3 0,3 0,5 0,4 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4
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 2016-pl (mio. kr.) 0,3 0,3 0,3 0,5 0,4 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4
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Regnskabstallet for 2010-2014 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm.
Som led i Aftale mellem den daværende regering (SR), Venstre,  Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om Vækstplan for fødevarer af april 2014, er aftalt, at der i forbindelse med initiativet om forenkling af rand-
zoneloven, jf. lov nr. 726 af 25. juni 2014 om ændring af lov om randzoner og miljømålsloven, ikke skal ydes tilskud til
kompensation for lovkrav om obligatoriske randzoner i 2015, men i stedet bl.a. afsættes 61,5 mio. kr. i 2015 på denne
underkonto 12 til en særlig pulje til at støtte pesticidreducerende og/eller N-reducerende teknologier i marker på bedrifter
med randzoner i 2015. 

13. Økologivisionen, investeringsstøtte
På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsfondsloven og landdistriktsprogrammet for

perioden 2014-2020 ydes tilsagn om tilskud til investeringer på økologiske primærbedrifter med
henblik på at forbedre produktiviteten, dyrevelfærden og biodiversiteten på økologiske bedrifter.
Der er afsat 40,5 mio. kr. i 2016, 21,0 mio. kr. i 2017 og 18,5 mio. kr. i 2018.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. Overførselsindtægter fra EU. I ne-
denstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

Bemærkninger: Hele tilsagnsrammen for årene 2016-2018 kan henføres til de tilskudsmidler, der er overført fra den
direkte landbrugsstøtte til landdistriktsprogrammet som led i anvendelse af fleksibilitetsmuligheden.

Centrale aktivitetsoplysninger:

Bemærkninger: Regnskabstallene for 2012-2014 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm.

14. Økologisk investeringsstøtte til kvæg og svin
På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsfondsloven og landdistriktsprogrammet for

perioden 2014-2020 ydes tilsagn om tilskud til økologisk investeringsstøtte til kvæg og svin. Der
er afsat 30,0 mio. kr. årligt i 2016-2018.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. Overførselsindtægter fra EU. I ne-
denstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

Mio. kr. Tilsagnsgivning

I alt heraf national
andel

heraf EU-an-
del

2014 ...................................... 36,7 9,2 27,5
2015 ...................................... 40,0 10,0 30,0
2016 ...................................... 40,5 - 40,5
2017 ...................................... 21,0 - 21,0
2018 ...................................... 18,5 - 18,5
2019 ...................................... - - -

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tilsagn i alt (mio. kr.)............................... - - 39,8 68,2 36,7 40,0 40,5 21,0 18,5 -
Antal tilsagnsmodtagere ............................ - - 133 282 134 140 140 70 60 -
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.) ................ - - 0,3 0,2 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 -
Tilsagn pr. modtager i 2016-pl (mio. kr.) - - 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 -

Mio. kr. Tilsagnsgivning

I alt heraf national
andel

heraf EU-an-
del

2015 ...................................... - - -
2016 ...................................... 30,0 - 30,0
2017 ...................................... 30,0 - 30,0
2018 ...................................... 30,0 - 30,0
2019 ...................................... - - -

Bemærkninger: Hele tilsagnsrammen for årene 2016-2018 kan henføres til de tilskudsmidler, der er overført fra den
direkte landbrugsstøtte til landdistriktsprogrammet som led i anvendelse af fleksibilitetsmuligheden.
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Centrale aktivitetsoplysninger:

16. Erhvervsudvikling
På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsfondsloven og landdistriktsprogrammet for

perioden 2014-2020 ydes tilsagn om tilskud til erhvervsudvikling. Der er afsat 80,0 mio. kr. årligt
i 2016-2018, heraf særskilt 15,0 mio. kr. til økologi. Ordningen er medfinansieret af andre of-
fentlige myndigheder og fonde, der bidrager med den nationale finansiering.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. Overførselsindtægter fra EU. I ne-
denstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

Centrale aktivitetsoplysninger:

Bemærkninger: Fra 2016 er den andel af bevillingerne, der vedrører erhvervsudvikling, udskilt fra underkonto 12. Ud-
vikling i primært jordbrug og overført til nærværende underkonto 16. R-tal for 2010-2013 og B-tal er tilsvarende flyttet.
Regnskabstallene for 2010-2013 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm. 

17. Kvalitetsfødevarer, økologi og netværksaktiviteter
På underkontoen, hvor der til og med 2015 ydes tilsagn om tilskud til fremme af produktion

og afsætning af økologiske fødevarer til fremme af en værdiskabende produktion af et mangfol-
digt udbud af kvalitetsfødevarer og til fremme af mindre fødevareproducenters afsætning af fø-
devarer, er der fra 2016 ikke længere budgetteret med ny tilsagnsgivning.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tilsagn i alt (mio. kr.)............................... - - - - - - 30,0 30,0 30,0 -
Antal tilsagnsmodtagere ............................ - - - - - - 100 100 100 -
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.) ................ - - - - - - 0,3 0,3 0,3 -
Indeks ......................................................... - - - - - - 100,0 100,0 100,0 -
Tilsagn pr. modtager i 2016-pl (mio. kr.) - - - - - - 0,3 0,3 0,3 -

Mio. kr. Tilsagnsgivning

I alt heraf national
andel

heraf EU-an-
del

2014 ...................................... - - -
2015 ...................................... 80,0 - 80,0
2016 ...................................... 80,0 - 80,0
2017 ...................................... 80,0 - 80,0
2018 ...................................... 80,0 - 80,0
2019 ...................................... - - -

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tilsagn i alt (mio. kr.)............................... 40,7 50,2 78,7 87,2 - 80,0 80,0 80,0 80,0 -
Antal tilsagnsmodtagere ............................ 41 65 66 79 - 70 70 70 70 -
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.) ................ 1,0 0,8 1,2 1,1 - 1,1 1,1 1,1 1,1 -
Indeks ......................................................... 100,0 100,0 100,0 100,0 - 100,0 100,0 100,0 100,0 -
Tilsagn pr. modtager i 2016-pl (mio. kr.) 1,0 0,8 1,2 1,1 - 1,1 1,1 1,1 1,1 -
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28. Tekniske anlæg på agerjord (minivådområder)
På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsfondsloven og landdistriktsprogrammet for

perioden 2014-2020 ydes tilsagn om tilskud til produktive investeringer i tekniske anlæg på
agerjord (minivådområder) til fjernelse af næringsstoffer fra drænvand. Der er afsat 20,0 mio. kr.
i 2016, samt 10,0 mio. kr. årligt i 2017-2018.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. Overførselsindtægter fra EU. I ne-
denstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

Centrale aktivitetsoplysninger:

29. Udtagning af lavbundsjorder mv.
Med Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO af juni 2014 er der for peri-

oden 2014-2017 budgetteret med demonstrationsprojekter vedrørende udtagning af lavbundsjorder
under landdistriktsprogrammet 2014-2020. Der er afsat 65,0 mio. kr. årligt i 2016-2018. Heraf
er 20,0 mio. kr. årligt budgetteret til opkøb af projektjord under § 24.21.05.37. Udtagning af
lavbundsjorder mv., projektjord, 3,0 mio. kr. under § 24.21.01.18. Udtagning af lavbundsjorder
mv., projektjord, mens 42,0 mio. kr. er budgetteret som tilsagn om tilskud på nærværende konto.

Den statslige andel af tilsagnet i 2016 på 6,4 mio. kr. er budgetteret under § 24.72.02.30.
Lavbundsprojekter - realisering og fastholdelse mv. og 31. Lavbundsprojekter - forundersøgelser.
Dette beløb overføres til nærværende underkonto ved anvendelse af standardkonti 33. Interne
statslige overførselsindtægter og 43. Interne statslige overførselsudgifter, svarende til forskellen
mellem de samlede forventede tilsagn i 2016 på 42,0 mio. kr. og den forventede EU-medfinan-
siering på 35,6 mio. kr.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. Overførselsindtægter fra EU. I ne-
denstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

Mio. kr. Tilsagnsgivning

I alt heraf national
andel

heraf EU-an-
del

2015 ...................................... - - -
2016 ...................................... 20,0 5,0 15,0
2017 ...................................... 10,0 2,5 7,5
2018 ...................................... 10,0 2,5 7,5
2019 ...................................... - - -

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tilsagn i alt (mio. kr.)............................... - - - - - - 20,0 10,0 10,0 -
Antal tilsagnsmodtagere ............................ - - - - - - 20 10 10 -
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.) ................ - - - - - - 1,0 1,0 1,0 -
Indeks ......................................................... - - - - - - 100,0 100,0 100,0 -
Tilsagn pr. modtager i 2016-pl (mio. kr.) - - - - - - 1,0 1,0 1,0 -

Mio. kr. Tilsagnsgivning

I alt heraf national
andel

heraf EU-an-
del

2014 ...................................... - - -
2015 ...................................... 23,2 18,5 4,7
2016 ...................................... 42,0 6,3 35,7
2017 ...................................... 42,0 8,3 33,7
2018 ...................................... 42,0 9,2 32,8
2019 ...................................... - - -
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Bemærkninger: Af tilsagnsrammen for årene 2016-2018 kan 16,4 mio. kr. i 2016, 8,3 mio. kr. i 2017 og 5,0 mio. kr.
i 2018 henføres til de tilskudsmidler, der er overført fra den direkte landbrugsstøtte til landdistriktsprogrammet som
led i anvendelse af fleksibilitetsmuligheden.

Centrale aktivitetsoplysninger:

Bemærkninger: Der er i 2012 og 2013 meddelt tilsagn til en statslig vådområdeindsats, som supplerede den kommunale
vådområdeindsats, jf. underkonto 34. Vådområder, kommunal model. Tilsagn om tilskud blev meddelt til tekniske og

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

A. Tilsagn (mio. kr.):
1.20-årige MVJ, Vådområder .... - - - 14,1 - - - - - -
2.Forundersøgelser, Vådområder - - 6,9 2,6 - - - - - -
3. Anlæg, Vådområder ............... - - - 51,3 - - - - - -
4. Lavbundsjorde,
forundersøglser. ..........................

- - - - - 4,3 6,4 8,3 5,0 -

5. Lavbundsjorde, realisering..... 14,6 13,5 9,5 7,0 -
6. Lavbundsjorde, fastholdelse
eller engangskompensation ........ 4,3 12,1 14,2 15,0 -
7. Lavbundsjorde, ekstensive-
ring, udtagning............................

14,6 - 10,0 15,0 -

Tilsagn i alt (mio. kr.)................ - - 6,9 68,0 - 23,2 42,0 42,0 42,0 -
B. Antal tilsagnsmodtager

(etaper):
1.20-årige MVJ, Vådområder .... - - - 16 - - - - - -
2.Forundersøgelser, Vådområder - - 15 5 - - - - - -
3. Anlæg, Vådområder ............... - - - 17 - - - - - -
4. Lavbundsjorde, forundersøg. . - - - - - 8 35 18 10 -
5. Lavbundsjorde, realisering..... - - - - - 15 15 14 27 -
6. Lavbundsjorde, fastholdelse
eller engangskompensation ........ - - - - - 7 20 25 25 -
7. Lavbundsjorde, ekstensive-
ring, udtagning............................

- - - - - - - 16 25 -

Antal tilsagnsmodtagere
(etaper i alt) ................................ - - - - -

30 69 69 67
-

C. Tilsagn pr. modtager
(mio. kr.):
1.20-årige MVJ, Vådområder .... - - - 0,9 - - - - - -
2.Forundersøgelser, Vådområder - - 0,5 0,5 - - - - - -
3. Anlæg, Vådområder ............... - - - 3,0 - - - - - -
4. Lavbundsjorde, forundersøg. . - - - - - 0,5 0,5 0,5 0,5 -
5. Lavbundsjorde, realisering..... - - - - - 1,0 1,0 1,0 1,0 -
6. Lavbundsjorde, fastholdelse
eller engangskompensation ........ - - - - - 0,6 0,6 0,6 0,6 -
7. Lavbundsjorde, ekstensive-
ring, udtagning............................

- - - - - - - 0,6 0,6 -

Tilsagn pr. modtager i 
gennemsnit (1.000 kr.) .............. - - 0,5 1,8 - 0,8 0,6 0,6 0,6 -
Indeks .......................................... - - 100,0 100,0 - 100,0 100,0 100,0 100,0 -
Tilsagn pr. modtager i 
2016-pl (1.000 kr.) .................... - - 0,5 1,8 - 0,8 0,6 0,6 0,6 -

D. Antal hektar:
1.20-årige MVJ, Vådområder .... - - - 575 - - - - - -
5. Lavbundsjorde, realisering..... - - - - - 290 270 190 140 -
Antal ha i alt............................... - - - 575 - 290 270 190 140 -

E. Tilsagn pr. hektar (1.000 kr.):
1.20-årige MVJ, Vådområder .... - - - 25 - - - - - -
5. Lavbundsjorde, realisering..... - - - - - 50 50 50 50 -
Tilsagn pr. hektar i 
gennemsnit (1.000 kr.) .............. - - - 25 - 50 50 50 50 -
Indeks .......................................... - - - 100,0 - 100,0 100,0 100,0 100,0 -
Tilsagn pr. hektar i 
2016-pl (1.000 kr.) .................... - - - 25 - 50 50 50 50 -

F. Hektar omfattet af tilsagn
(1.000 ha):
1.20-årige MVJ, Vådområder .... - - - 525 - - - - - -
5. Lavbundsjorde, realisering..... - - - - - 290 560 750 890 -
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ejendomsmæssige forundersøgelser, til anlæg af vådområder og til 20 årige MVJ-tilskud til fastholdelse af vådområder.
Regnskabstallene for 2012-2013 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm. Ordningen er ikke
videreført med nye bevillinger for 2014 og følgende år.

30. Pleje af græs- og naturarealer
På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsfondsloven og landdistriktsprogrammet for

perioden 2014-2020 ydes tilsagn om tilskud til miljø- og klimavenligt landbrug.
De tilskudsberettigede foranstaltninger omfatter 5-årige tilsagn om tilskud til pleje af græs-

og naturarealer. Ordningen er målrettet mod Natura 2000-arealer med det formål at opfylde EU-
direktiver på området samt understøtte implementeringen af Natura 2000-planerne.

Derudover kan der ydes tilskud til pleje af High Nature Value (HNV) arealer uden for Natura
2000-områder med det formål at fastholde biodiversitet på naturmæssigt værdifulde arealer, der
er afhængige af landbrugsdrift. Endeligt kan der ydes tilskud til arealer omfattet af et vådområ-
deprojekt.

Der er afsat 130,0 mio. kr. i 2016, 190,0 mio. kr. i 2017 og 180,0 mio. kr. i 2018. Bevillingen
for 2019 er foreløbig teknisk budgetteret på baggrund af den hidtil afsatte bevilling for 2018, der
fremgår af finansloven for 2015.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. Overførselsindtægter fra EU. I ne-
denstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:
Mio. kr. Tilsagnsgivning

I alt heraf national
andel

heraf EU-an-
del

2014 ...................................... 184,0 46,0 138,0
2015 ...................................... 197,0 49,3 147,7
2016 ...................................... 130,0 32,5 97,5
2017 ...................................... 190,0 47,5 142,5
2018 ...................................... 180,0 45,0 135,0
2019 ...................................... 159,0 71,6 87,4
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Centrale aktivitetsoplysninger:

Bemærkninger: Regnskabstallene for 2010-2014 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm.
Regnskabstallene for 2010-2014 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.

31. Naturforvaltning
På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsfondsloven og landdistriktsprogrammet for

perioden 2014-2020 ydes tilsagn om tilskud til lodsejere, kommuner og andre interessenter til
ikke-produktionsfremmende investeringer i forbindelse med gennemførelse af Natura 2000-pro-
jekter. Tilskud kan ydes til projekter om rydning af tilgroede arealer, forberedelse til afgræsning,
mere robuste og sammenhængende natur, faciliterende indsatser, planlægning og etablering af
optimale vandstandsforhold, herunder forundersøgelse.

Der er afsat 47,3 mio. kr. i 2016, 48,3 mio. kr. i 2017 og 37,0 mio. kr. i 2018. Bevillingen
for 2019 er foreløbig teknisk budgetteret på baggrund af den hidtil afsatte bevilling for 2018, der
fremgår af finansloven for 2015.

Den statslige andel af tilsagnet i 2016 på 2,1 mio. kr. er budgetteret under § 24.72.02.40.
Natura 2000 projekter - rydning og forberedelse til afgræsning, § 24.72.02.41. Natura 2000 pro-
jekter - optimale vandstandsforhold, forundersøgelse, § 24.72.02.42. Natura 2000 projekter - op-
timale vandstandsforhold mv. og § 24.72.20.43. Natura 2000 planlægning. Dette beløb overføres
til nærværende underkonto ved anvendelse af standardkonti 33. Interne statslige overførselsind-
tægter og 43. Interne statslige overførselsudgifter, svarende til forskellen mellem de samlede

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

A. Tilsagn (mio. kr.):
1.5-årige tilsagn .......................... 127,3 25,2 124,0 147,5 184,0 197,0 130,0 190,0 180,0 159,0
2.1-årige tilsagn ..........................  2,7 0,9  -  -  -  -  -  -  -  -
Tilsagn i alt (mio. kr.)................ 130,0 26,1 124,0 147,5 184,0 197,0 130,0 190,0 180,0 159,0

B. Antal tilsagnsmodtagere:
1.5-årige tilsagn .......................... 1.685 676 1.049 1.118 1.211 1.310 865 1.265 1.200 1.060
2.1-årige tilsagn ..........................  239 56  -  -  -  -  -  -  -  -
Antal tilsagnsmodtagere
(etaper i alt) 1.924 732 1.049 1.118 1.211 1.310 865 1.265 1.200 1.060

C. Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.):
1.5-årige tilsagn .......................... 76 37 118  132  152  150 150  150  150  150
2.1-årige tilsagn ..........................  11 16  -  -  -  -  -  -  -  -
Tilskud pr. modtager i 
Gennemsnit (1.000 kr.) ............. 68 36 118  132  152  150 150  150  150  150
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 
2016-pl (1.000 kr.) .................... 68 36 118  132  152  150 150  150  150  150

D. Antal hektar (1.000 ha):
1.5-årige tilsagn .......................... 19,5 3,7 13,7 17,0 16,1 17,3 11,4 16,7 15,8 13,9
2.1-årige tilsagn ..........................  2,1 0,7 -  -  -  -  -  -  -  -
Antal hektar i alt (1.000 ha) ...... 21,6 4,4 13,7 17,0 16,1 17,3 11,4 16,7 15,8 13,9

E. Tilsagn pr. hektar (1.000 kr.):
1.5-årige tilsagn .......................... 6,5 6,8 9,1 8,7 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4
2.1-årige tilsagn .......................... 1,3 1,3  -  - - 65,5 60,5 74,1 77,6 76,7
Tilsagn pr. hektar i 
Gennemsnit (1.000 kr.) ............. 6,0 5,9 9,1 8,7 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4
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 
2016-pl (1.000 kr.) .................... 6,0 5,9 9,1 8,7 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4

F. Hektar omfattet af tilsagn (1.000
ha):
a.20-årige tilsagn ........................ 18,3 18,1 18,1 17,4 17,4 17,4 17,3 16,7 14,8 12,1

. b.10-årige tilsagn ........................ 8,3 8,1 8,1  -  -  -  -  -  -  -
c.5-årige tilsagn ......................... 59,6 61,7 62,3 62,8 62,5 65,5 60,5 74,1 77,6 76,7
d.1-årige tilsagn .......................... 2,1 0,7 -  -  - 82,9 77,8 90,8 92,4 88,8
Antal hektar i alt (1.000 ha) ...... 88,3 88,6 88,5 80,2 79,9 65,5 60,5 74,1 77,6 76,7
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forventede tilsagn i 2016 på 47,3 mio. kr. og den forventede EU-medfinansiering på 45,2 mio.
kr.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. Overførselsindtægter fra EU. I ne-
denstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

Bemærkninger: Af tilsagnsrammen for årene 2016-2018 kan 38,9 mio. kr. i 2016, 40,5 mio. kr. i 2017 og 32,8 mio.
kr. i 2018 henføres til de tilskudsmidler, der er overført fra den direkte landbrugsstøtte til landdistriktsprogrammet som
led i anvendelse af fleksibilitetsmuligheden.

Centrale aktivitetsoplysninger:

Bemærkninger: Arealer kan være sammenfaldende under de enkelte aktivitetsområder.
Regnskabstallene for 2012-2014 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm.

Mio. kr. Tilsagnsgivning

I alt heraf national
andel

heraf EU-an-
del

2014 ...................................... 51,4 12,9 38,5
2015 ...................................... 51,0 12,7 38,3
2016 ...................................... 47,3 2,1 45,2
2017 ...................................... 48,3 1,8 46,5
2018 ...................................... 37,0 0,9 36,1
2019 ...................................... 51,0 12,7 38,3

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

A. Tilsagn (mio. kr.):
1. Rydning af tilgroede arealer - 1,2 2,3 3,5 8,0 5,0 5,0 6,0 4,0 5,0
2. Forberedelse til afgræsning - 4,9 13,4 29,0 28,2 28,0 15,0 15,4 13,7 28,0
3. Natura 2000 planlægning - - - - - - 7,2 7,5 6,3 -
4. Mere robust og sammen-
hængende natur - - - - - - 7,0 7,1 6,0 -
5. Faciliterende indsats - - - - - - 1,1 1,2 1,0 -
6. Optimale vandstandsforhold,
anlæg og forundersøgelsesproj. - - 4,9 15,3 15,2 18,0 12,0 11,1 6,0 18,0
Tilsagn i alt (mio. kr.) - 6,1 20,6 47,8 51,4 51,0 47,3 48,3 37,0 51,0

B. Antal tilsagnsmodtagere
 (etaper):
1. Rydning af tilgroede arealer - 20 30 30 47 50 50 60 40 50
2. Forberedelse til afgræsning - 38 120 240 269 265 140 145 130 265
3. Natura 2000 planlægning - - - - - - 58 60 50 -
4. Mere robust og sammen-
hængende natur - - - - - - 14 14 12 -
5. Faciliterende indsats - - - - - - 100 110 90 -
6. Optimale vandstandsforhold,
anlæg og forundersøgelsesproj. - - 18 44 47 45 30 28 15 45
Antal tilsagnsmodtagere
(etaper i alt) - 58 168 314 363 360 392 417 337 360

C. Tilsagn pr. modtager
 (1.000 kr.):
1. Rydning af tilgroede arealer - 60 77 117 170 100 100 100 100 100
2. Forberedelse til afgræsning - 129 112 121 105 106 107 106 105 106
3. Natura 2000 planlægning - - - - - - 124 125 126 -
4. Mere robust og sammen-
hængende natur - - - - - - 500 507 500 -
5. Faciliterende indsats - - - - - - 11 11 11 -
6. Optimale vandstandsforhold,
anlæg og forundersøgelsesproj. -  - 272 348 323 400 400 396 400 400
Tilsagn pr. modtager i
gennemsnit (1.000 kr.) - 105 123 152 142 142 121 116 110 142
Indeks - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Tilsagn pr. modtager i
2016-pl (1.000 kr.) - 105 123 152 142 142 121 116 110 142
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I aktivitetsoplysningerne er ikke indregnet forbrug af videreførte beløb under § 24.72.02.42. Natura 2000 projekter - op-
timale vandstandsforhold mv. på 20,6 mio. kr. primo 2015, svarende til brutto 82,3 mio. kr. Beløbet vil kunne anvendes
i 2015 eller følgende år til øget tilsagnsgivning ud over årets bevilling.

33. Naturforvaltning, lodsejererstatninger
På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsfondsloven og landdistriktsprogrammet for

perioden 2014-2020 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.

Der er afsat 18,1 mio. kr. i 2016, 17,0 mio. kr. i 2017 og 9,0 mio. kr. i 2018. Bevillingen for
2019 er foreløbig teknisk budgetteret på baggrund af den hidtil afsatte bevilling for 2018, der
fremgår af finansloven for 2015.

Den statslige andel af tilsagnet i 2016 på 4,5 mio. kr. er budgetteret under § 24.72.02.42.
Natura 2000 projekter - optimale vandstandsforhold mv. Dette beløb overføres til nærværende
underkonto ved anvendelse af standardkonti 33. Interne statslige overførselsindtægter og 43. In-
terne statslige overførselsudgifter, svarende til forskellen mellem de samlede forventede tilsagn i
2016 på 18,1 mio. kr. og den forventede EU-medfinansiering på 13,6 mio. kr.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. Overførselsindtægter fra EU. I ne-
denstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

Centrale aktivitetsoplysninger:

Bemærkninger: Regnskabstallet for 2014 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm.
I aktivitetsoplysningerne er ikke indregnet forbrug af videreførte beløb under § 24.72.02.42. Natura 2000 projekter - op-
timale vandstandsforhold mv. på 18,8 mio. kr. primo 2015, svarende til brutto 75,2 mio. kr. Beløbet vil kunne anvendes
i 2015 eller følgende år til øget tilsagnsgivning ud over årets bevilling.

Mio. kr. Tilsagnsgivning

I alt heraf national
andel

heraf EU-an-
del

2014 ...................................... 21,2 5,3 15,9
2015 ...................................... 43,2 10,8 32,4
2016 ...................................... 18,1 4,5 13,6
2017 ...................................... 17,0 4,3 12,7
2018 ...................................... 9,0 2,3 6,7
2019 ...................................... 43,2 10,8 32,4

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

A. Tilsagn i alt (mio. kr.) - - - - 21,2 43,2 18,1 17,0 9,0 43,2
Antal tilsagnsmodtagere - - - - 10 29 12 11 6 29
Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.) - - - - 2.120 1.490 1.508 1.545 1.500 1.490
Indeks .......................................... - - - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Tilskud pr. modtager i 
2016-pl (1.000 kr.) ..................... - - - - 2.120 1.490 1.508 1.545 1.500 1.490

B. Antal hektar (ha) - - - - 400 870 360 340 180 870
Tilsagn pr. hektar (1.000 kr.)..... - - - - 53 50 50 50 50 50
Indeks .......................................... - - - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Tilskud pr. hektar i 
2016-pl (1.000 kr.) .................... - - - - 53 50 50 50 50 50

C. Hektar omfattet af tilsagn
(ha) ............................................. - - - - 400 1.270 1.630 1.970 2.150 3.020
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34. Vådområder, kommunal model, kvælstof
På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsfondsloven og landdistriktsprogrammet for

perioden 2014-2020 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 det daværende Miljøministerium om styringsmodel for ud-
møntning af vådområde- og ådalsindsatsen af 27. november 2009. Det omfatter bl.a. etablering
af vandoplandsstyregrupper, der har ansvaret for projektgennemførelsen i de respektive vandop-
lande. NaturErhvervstyrelsen træffer afgørelse om tilsagn efter indstilling fra Naturstyrelsen, og
der henvises i øvrigt til anmærkningerne til § 24.72.02.10. N vådområder - realisering og fast-
holdelse mv. og § 24.72.02.11. N vådområder - forundersøgelser.

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.

Der er afsat 74,9 mio. kr. i 2016, 111,0 mio. kr. i 2017 og 198,0 mio. kr. i 2018. Bevillingen
for 2019 er foreløbig teknisk budgetteret på baggrund af den hidtil afsatte bevilling for 2018, der
fremgår af finansloven for 2015.

Den statslige andel af tilsagnet i 2016 på 11,4 mio. kr. er budgetteret under § 24.72.02.10.
N vådområder - realisering og fastholdelse mv. og § 24.72.02.11. N vådområder - forundersø-
gelser. Dette beløb overføres til nærværende underkonto ved anvendelse af standardkonti 33. In-
terne statslige overførselsindtægter og 43. Interne statslige overførselsudgifter, svarende til for-
skellen mellem de samlede forventede udgifter i 2016 på 74,9 mio. kr. og den forventede EU-
medfinansiering på 63,5 mio. kr.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. Overførselsindtægter fra EU. I ne-
denstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

Bemærkninger: Af tilsagnsrammen for årene 2016-2018 kan 29,5 mio. kr. i 2016, 24,5 mio. kr. i 2017 og 10,7 mio.
kr. i 2018 henføres til de tilskudsmidler, der er overført fra den direkte landbrugsstøtte til landdistriktsprogrammet som
led i anvendelse af fleksibilitetsmuligheden.

Mio. kr. Tilsagnsgivning

I alt heraf national
andel

heraf EU-an-
del

2014 ...................................... 49,9 12,5 37,4
2015 ...................................... 18,7 4,7 14,0
2016 ...................................... 74,9 11,3 63,6
2017 ...................................... 111,0 21,6 89,4
2018 ...................................... 198,0 46,8 151,2
2019 18,7 4,7 14,0
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Centrale aktivitetsoplysninger:

Bemærkninger: Regnskabstallene for 2010-2014 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm.
I aktivitetsoplysningerne er ikke indregnet forbrug af videreførte beløb under § 24.72.02.10. N vådområder - realisering
og fastholdelse mv.  på 22,6 mio. kr. primo 2015, svarende til brutto 90,2 mio. kr. Beløbet vil kunne anvendes i 2015
eller følgende år til øget tilsagnsgivning ud over årets bevilling.

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

perioden 2014-2020 ydes tilsagn om tilskud til projekter til sikring af bilag 4-arter efter EU's
habitatdirektiv samt tilsagn om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger. For
årene 2016-2018 er afsat en årlig tilsagnsramme på 5,0 mio. kr. til projekter til sikring af bilag
4-arter efter EU's habitatdirektiv, f.eks. vedrørende hasselmusen. Herudover er der i 2016 afsat
10,0 mio. kr. til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger. Tilsagnsrammen i 2019 på 28,1
mio. kr. er foreløbig teknisk budgetteret på baggrund af de hidtil afsatte bevillinger på finansloven
for 2015.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. Overførselsindtægter fra EU. I ne-
denstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

A. Tilsagn (mio. kr.):
1.20-årige MVJ, Vådområder .... - 21,4 17,5 27,0 2,0 1,0 30,0 41,9 61,5 9,3
2.Forundersøgelser, Vådområder 23,8 8,0 9,4 9,2 5,8 2,9 29,5 24,5 10,7 1,9
3.Anlæg, Vådområder ................ 0,0 32,8 35,9 58,2 42,1 14,8 15,4 44,6 125,8 7,5
Tilsagn i alt (mio. kr.)................ 23,8 62,2 62,8 94,4 49,9 18,7 74,9 111,0 198,0 18,7

B. Antal tilsagnsmodtager
(etaper):
1.20-årige MVJ, Vådområder .... - 14 15 17 2 1 30 40 60 9
2.Forundersøgelser, Vådområder 82 18 28 29 12 6 60 50 20 4
3.Anlæg, Vådområder ................ - 19 19 18 27 9 10 30 85 5
Antal tilsagnsmodtagere .............
(etaper i alt) ................................  82 51 62 64 41 16 100 120 165 18

C. Tilsagn pr. modtager
(mio. kr.):
1.20-årige MVJ, Vådområder .... - 1,5 1,2 1,6 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
2.Forundersøgelser, Vådområder 0,3 0,4 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
3. Anlæg, Vådområder ............... - 1,7 1,9 3,2 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5
Tilsagn pr. modtager i
gennemsnit (1.000 kr.) .............. 0,3 1,2 1,0 1,5 1,2 1,2 0,7 0,9 1,2 1,0
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 
2016-pl (1.000 kr.) .................... 0,3 1,2 1,0 1,5 1,2 1,2 0,7 0,9 1,2 1,0

D. Antal hektar:
1.20-årige MVJ, Vådområder .... - 424 350 540 40 20 600 840 1.230 185

E. Tilsagn pr. hektar (1.000 kr.):
1.20-årige MVJ, Vådområder .... - 50 100 50 50 50 50 50 50 50
Indeks .......................................... - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Tilsagn pr. hektar i 
2016-pl (1.000 kr.) .................... - 50 100 50 50 50 50 50 50 50

F. Hektar omfattet af tilsagn
(1.000 ha):
1.20-årige MVJ, Vådområder .... - 424 774 1.314 1.354 1.374 1.974 2.814 4.044 4.229
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Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

Centrale aktivitetsoplysninger:

Bemærkninger: Regnskabstallene for 2010-2014 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm.

39. Vådområder, kommunal model, fosfor
På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsfondsloven og landdistriktsprogrammet for

perioden 2014-2020 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. den daværende regerings indsats for at fremme grøn omstilling. Indsatsen for
etablering af fosforvådområdeprojekter sker inden for rammerne af Aftale mellem Kommunernes
Landsforening og det daværende Miljøministerium om styringsmodel for udmøntning af vådom-
råde- og ådalsindsatsen af 27. november 2009. NaturErhvervstyrelsen træffer afgørelse om tilsagn
efter indstilling fra Naturstyrelsen. Der henvises i øvrigt til anmærkningerne til § 24.72.02.20 P
vådområder - realisering og fastholdelse mv. og § 24.72.02.21. P vådområder - forundersøgelser.
Indsatsen blev igangsat i 2012 med forprojekter og forundersøgelser. Herefter er der siden 2013
blevet meddelt tilsagn om tilskud til anlæg og 20-årige MVJ-tilskud til fastholdelse af fosfor-
vådområdet.

Der er afsat 14,0 mio. kr. årligt i 2016-2018. Bevillingen for 2019 er foreløbig teknisk bud-
getteret på baggrund af den hidtil afsatte bevilling for 2018, der fremgår af finansloven for 2015.

Den statslige andel af tilsagnet i 2016 på 2,8 mio. kr. er budgetteret under § 24.72.02.20. P
vådområder - realisering og fastholdelse mv. og § 24.72.02.21. P vådområder - forundersøgelser.
Dette beløb overføres til nærværende underkonto ved anvendelse af standardkonti 33. Interne
statslige overførselsindtægter og 43. Interne statslige overførselsudgifter, svarende til forskellen
mellem de samlede forventede udgifter i 2016 på 14,0 mio. kr. og den forventede EU-medfi-
nansiering på 11,2 mio. kr.

Mio. kr. Tilsagnsgivning

I alt heraf national
andel

heraf EU-an-
del

2014 ...................................... 12,6 3,1 9,5
2015 ...................................... 35,0 10,9 24,1
2016 ...................................... 15,0 3,7 11,3
2017 ...................................... 5,0 1,2 3,8
2018 ...................................... 5,0 1,2 3,8
2019 ...................................... 28,1 12,9 15,2

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

A. Tilsagn (mio. kr.)
 1. Individuel læplantning ........................ 3,6 2,7 2,8 2,8 2,2 2,6 2,0 - - -
 2. Kollektiv læplantning .......................... 11,8 12,4 13,2 12,3 10,4 12,5 8,0 - - -
 3. Øvrige miljø- og naturprojekter .......... 7,8 19,0 35,5 42,1 - 19,9 5,0 5,0 5,0 28,1
 Tilsagn i alt (mio. kr.) ............................. 23,2 34,1 51,5 57,2 12,6 35,0 15,0 5,0 5,0 28,1
B. Antal tilsagnsmodtagere
 1. Individuel læplantning ........................ 94 73 45 52 28 60 30 - - -
 2. Kollektiv læplantning .......................... 375 392 330 411 330 310 200 - - -
 3. Øvrige miljø- og naturprojekter .......... 97 234 275 298 - 107 7 7 7 40
 Antal tilsagnsmodtagere i alt................... 566 699 650 761 358 477 237 7 7 40
C. Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.)
 1. Individuel læplantning ........................ 38 37 62 54 79 43 67 - - -
 2. Kollektiv læplantning .......................... 31 32 40 30 32 40 40 - - -
 3. Øvrige miljø- og naturprojekter .......... 80 81 129 141 - 186 714 714 714 703
 Tilsagn pr. modtager
 i gennemsnit (1.000 kr.) .......................... 41 49 79 75 35 73 63 714 714 703
 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
 2016-pl (1.000 kr.)................................... 41 49 79 75 35 73 63 714 714 703



§ 24.23.03.39. 81

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. Overførselsindtægter fra EU. I ne-
denstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

Bemærkninger: Af tilsagnsrammen for årene 2016-2018 kan 3,0 mio. kr. i 2016, 2,0 mio. kr. i 2017 og 1,4 mio. kr. i
2018 henføres til de tilskudsmidler, der er overført fra den direkte landbrugsstøtte til landdistriktsprogrammet som led
i anvendelse af fleksibilitetsmuligheden.

Centrale aktivitetsoplysninger:

Bemærkninger: Regnskabstallene for 2012-2014 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm.

Mio. kr. Tilsagnsgivning

I alt heraf national
andel

heraf EU-an-
del

2014 ...................................... 14,1 3,5 10,6
2015 ...................................... 13,5 3,4 10,1
2016 ...................................... 14,0 2,7 11,3
2017 ...................................... 14,0 3,0 11,0
2018 ...................................... 14,0 3,1 10,9
2019 ...................................... 13,5 3,4 10,1

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

A. Tilsagn (mio. kr.):
1. 20-årige MVJ, Vådområder ... - -  - 0,1 7,0 7,0 2,6 2,9 3,0 7,0
2. Forundersøgelser, Vådområ-
der ............................................... - - 6,2 2,4 0,6  - 3,0 2,0 1,4  -
3. Anlæg, Vådområder ............... - -  - 0,2 6,5 6,5 8,4 9,1 9,6 6,5
Tilsagn i alt (mio. kr.)................ - - 6,2 2,7 14,1 13,5 14,0 14,0 14,0 13,5

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

- -
 -

1 10 10 4 4 4 10
2. Forundersøgelser, Vådområ-
der ............................................... - - 20 14 4  - 15 12 7  -

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

1 13 13 18 18 18 13
Antal tilsagnsmodtagere
(etaper i alt) ................................ - - 20 16 27 23 37 34 29 23

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

- -
 -

0,1 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7
2. Forundersøgelser, Vådområ-
der ............................................... - - 0,3 0,2

 0,2
 - 0,2 0,2 0,2

 -

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

 -
0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Tilsagn pr. modtager i 
gennemsnit (1.000 kr.) .............. - - 0,3 0,2 0,5 0,6 0,4 0,4 0,5 0,6
Indeks .......................................... - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Tilsagn pr. modtager i 
2016-pl (1.000 kr.) .................... - - 0,3 0,2 0,5 0,6 0,4 0,4 0,5 0,6

D. Antal hektar:
1. 20-årige MVJ, Vådområder ... - - - 4 280 280 105 115 120 280

E. Tilsagn pr. hektar (1.000 kr.):
1. 20-årige MVJ, Vådområder ... - - - 25 25 25 25 25 25 25
Indeks .......................................... - - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Tilsagn pr. hektar i 
2016-pl (1.000 kr.) .................... - - - 25 25 25 25 25 25 25

F. Hektar omfattet af tilsagn
(1.000 ha):
1. 20-årige MVJ, Vådområder ... - - 4 284 564 669 784 904 1.684
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I aktivitetsoplysningerne er ikke indregnet forbrug af videreførte beløb under § 24.72.02.20. P vådområder - realisering
og fastholdelse mv. på 16,1 mio. kr. primo 2015, svarende til brutto 64,4 mio. kr. Beløbet vil kunne anvendes i 2015 eller
følgende år til øget tilsagnsgivning ud over årets bevilling.

41. Fysiske anlæg
På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsfondsloven og landdistriktsprogrammet for

perioden 2014-2020 ydes tilsagn om tilskud til investering i fysiske anlæg med henblik på at opnå
en god økologisk tilstand i vandløb gennem fysiske ændringer i vandløbet og på tilstødende
arealer. Tilsagn om tilskud vil blive givet til både forundersøgelse, anlægsarbejde, jordkøb/salg
og jordfordeling. Endvidere gives kompensation i form af arealtilskud til lodsejere, som lægger
arealer til projekterne. NaturErhvervstyrelsen træffer afgørelse om tilsagn efter indstilling fra
Naturstyrelsen, og der henvises i øvrigt til anmærkningerne til § 24.72.02.50. Fysiske anlæg -
realisering og fastholdelse mv. og § 24.72.02.51. Fysiske anlæg - forundersøgelser.

Der er afsat 27,0 mio. kr. årligt i 2016-2018.
Den statslige andel af tilsagnet i 2016 på 6,5 mio. kr. er budgetteret under § 24.72.02.50.

Fysiske anlæg - realisering og fastholdelse mv. og § 24.72.02.51. Fysiske anlæg - forundersø-
gelser. Dette beløb overføres til nærværende underkonto ved anvendelse af standardkonti 33. In-
terne statslige overførselsindtægter og 43. Interne statslige overførselsudgifter, svarende til for-
skellen mellem de samlede forventede udgifter i 2016 på 27,0 mio. kr. og den forventede EU-
medfinansiering på 20,5 mio. kr.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. Overførselsindtægter fra EU. I ne-
denstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

Bemærkninger: Af tilsagnsrammen for årene 2016-2018 kan 12,0 mio. kr. i 2016, 1,0 mio. kr. i 2017 og 0,5 mio. kr.
i 2018 henføres til de tilskudsmidler, der er overført fra den direkte landbrugsstøtte til landdistriktsprogrammet som
led i anvendelse af fleksibilitetsmuligheden.

Centrale aktivitetsoplysninger:

Mio. kr. Forventede udbetalinger

I alt heraf national
andel

heraf EU-an-
del

2015 ...................................... - - -
2016 ...................................... 27,0 6,5 20,5
2017 ...................................... 27,0 10,8 16,2
2018 ...................................... 27,0 10,1 16,9
2019 ...................................... - - -

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

A. Tilsagn (mio. kr.):
1. Forundersøgelser .................... - - - - - - 12,0 1,0 0,5 -
2. Realisering af fysiske anlæg.. - - - - - - 12,3 19,6 15,9 -
3. Fastholdelse eller engangs-
kompensation .............................. - - - - - - 2,7 6,4 10,6 -
Tilsagn i alt (mio. kr.)................ - - - - - - 27,0 27,0 27,0 -

B. Antal tilsagnsmodtager
(etaper):
1. Forundersøgelser .................... - - - - - - 24 2 1 -
2. Realisering af fysiske anlæg.. - - - - - - 12 20 16 -
3. Fastholdelse eller engangs-
kompensation .............................. - - - - - - 4 9 15 -
Antal tilsagnsmodtagere
(etaper i alt) ................................ - - - - - - 40 31 32 -

C. Tilsagn pr. modtager
(1.000 kr.):
1. Forundersøgelser .................... - - - - - - 0,5 0,5 0,5 -
2. Realisering af fysiske anlæg.. - - - - - - 1,0 1,0 1,0 -
3. Fastholdelse eller engangs-
kompensation .............................. - - - - - - 0,7 0,7 0,7 -
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43. Økologisk udvikling
På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsfondsloven og landdistriktsprogrammet for

perioden 2014-2020 ydes tilsagn om tilskud til økologisk udviklingsprojekter med henblik på at
udvikle den økologiske jordbrugs- og fødevaresektor.

Der er afsat 10,0 mio. kr. årligt i 2016-2017 og 5,0 mio. kr. i 2018.
Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. Overførselsindtægter fra EU. I ne-

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

Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

entrale aktivitetsoplysninger:

44. Økologisk arealtilskud
På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsfondsloven og landdistriktsprogrammet for

perioden 2014-2020 ydes støtte til økologiske arealer med henblik på fremme af økologisk jord-
brug.

Økologisk arealtilskud afløser fra 2015 tidligere ordninger med tilskud til økologiske arealer
i form af Miljøbetinget Tilskud, Ekstensivt Landbrug og Omlægningstilskud. Alle eksisterende
økologiske arealer med tilskud er således omfattet af Økologisk arealtilskud fra 2015.

Tilsagnsrammen er afsat med 77,0 mio. kr. i 2016, 70,7 mio. kr. i 2017 og 35,1 mio. kr. i
2018. For 2019 er der afsat en tilsagnsramme på 788,7 mio. kr. omfattende den 5-årige gentegning
af tilsagn. Der gennemføres i 2015 en budget- og regnskabsteknisk omlægning af underkontoen,
hvorefter tilskud bliver budgetteret og udgiftsført i takt med tilsagnsgivningen, jf. bevillingsan-
søgning. Bevillingen for 2015 på 170,0 mio. kr., der på FL 2015 er budgetteret svarende til årets
udbetaling, opskrives herefter til i alt 886,6 mio. kr. svarende til tilsagnsgivningen i 2015. Om-
lægningen medfører ingen ændring i aktivitetsomfanget på ordningen. Omlægningen medfører

Tilsagn pr. modtager i 
gennemsnit (1.000 kr.) .............. - - - - - - 0,7 0,9 0,8 -
Indeks .......................................... - - - - - - 100,0 100,0 100,0 -
Tilsagn pr. modtager i 
2016-pl (1.000 kr.) .................... - - - - - - 0,7 0,9 0,8 -

D. Antal hektar:
2 Realisering af fysiske anlæg... - - - - - - 245 390 320 -

E. Tilsagn pr. hektar (1.000 kr.):
2. Realisering af fysiske anlæg.. - - - - - - 50 50 50 -
Indeks .......................................... - - - - - - 100,0 100,0 100,0 -
Tilsagn pr. hektar i 
2016-pl (1.000 kr.) .................... - - - - - - 50 50 50 -

F. Hektar omfattet af tilsagn
(1.000 ha):
2. Realisering af fysiske anlæg.. - - - - - - 245 635 955 -

Mio. kr. Forventede udbetalinger

I alt heraf national
andel

heraf EU-an-
del

2015 ...................................... - - -
2016 ...................................... 10,0 2,0 8,0
2017 ...................................... 10,0 2,0 8,0
2018 ...................................... 5,0 1,0 4,0
2019 ...................................... - - -

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tilsagn i alt (mio. kr.)............................... - - - - - - 10,0 10,0 5,0 -
Antal tilsagnsmodtagere ............................ - - - - - - 40 40 20 -
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.) ................ - - - - - - 0,3 0,3 0,3 -
Indeks ......................................................... - - - - - - 100,0 100,0 100,0 -
Tilsagn pr. modtager i 2016-pl (mio. kr.) - - - - - - 0,3 0,3 0,3 -
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ingen ændring i forhold til støtteansøgere, idet tilsagnsniveauet, der kan søges er uændret og der
er ingen konsekvenser for den samlede ramme for landdistriktsprogrammet.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. Overførselsindtægter fra EU. I ne-
denstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Oversigt over udbetalinger, herunder EU-medfinansiering:

Centrale aktivitetsoplysninger:

45. Omlægningstilskud til økologisk jordbrugsbedrift
På underkontoen er der til og med 2014 ydet tilsagn om tilskud til fremme af økologisk

jordbrugsproduktion via et omlægningstilskud til økologisk jordbrugsdrift. Fra 2016 er tilskuddet
i stedet budgetteret på underkonto 44. Økologisk arealtilskud.

70. Budgetregulering
På underkontoen er der afsat midler til regulering af EU-medfinansieringssatser mv. Der er

desuden indbudgetteret 20,0 mio. kr. i 2016 i forbrug af opsparing til udskudt tilsagnsgivning
under landdistriktsprogrammet.

75. Midler overført fra den direkte landbrugsstøtte til landdistriktsprogrammet
På underkontoen er for 2019 optaget en teknisk budgettering af tilskudsmidler fra den di-

rekte landbrugsstøtte til landdistriktsprogrammet som led i anvendelse af fleksibilitetsmuligheden,
jf. nærmere de indledende anmærkninger til hovedkontoen.

76. Teknisk korrektion
På underkontoen er foretaget en teknisk indbudgetteret korrektion af bevillingerne under

landdistriktsprogrammet som følge af ændrede EU-krav til den nationale medfinansiering af
programmet i programperioden 2014-2020. Korrektionen vil senere blive udlignet på relevante
konti under § 08. Erhvervs- og Vækstministeriet og § 24. Miljø- og Fødevareministeriet.

Mio. kr. Forventede udbetalinger

I alt heraf national
andel

heraf EU-an-
del

2014 ...................................... - - -
2015 ...................................... 886,6 221,7 664,9
2016 ...................................... 77,0 19,3 57,7
2017 ...................................... 70,7 17,7 53,0
2018 ...................................... 35,1 8,8 26,3
2019 ...................................... 788,7 197,2 591,5

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

A. Tilskud i alt (mio. kr.) - - - - - 886,6 77,0 70,7 35,1 788,7
Antal tilskudsmodtagere - - - - - 13.230 1.150 1.050 525 11.800
Tilskud pr. modtager (1.000 kr.) - - - - - 67 67 67 67 67
Indeks .......................................... - - - - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Tilskud pr. modtager i 
2016-pl (1.000 kr.) ..................... - - - - - 67 67 67 67 67

B. Antal hektar (1.000 ha) - - - - - 148,3 12,5 11,7 5,8 157,7
Tilskud pr. hektar (1.000 kr.) .... - - - - - 6,0 6,2 6,0 6,1 5,0
Indeks .......................................... - - - - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Tilskud pr. hektar i 
2016-pl (1.000 kr.) .................... - - - - - 6,0 6,2 6,0 6,1 5,0

C. Hektar omfattet af tilsagn
(1.000 ha) .................................. - - - - - 148,3 160,8 172,5 178,3 178,3
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80. Reserver til EU-medfinansierede ordninger
På underkontoen er afsat en reserve til anvendelse i forbindelse med Miljø- og Fødevare-

ministeriets finansiering i tilfælde af, at der ikke opnås EU-medfinansiering (finansiel korrekti-
on/underkendelse mv.).

Der kan ligeledes efter en samlet overvejelse af administrative og økonomiske forhold gen-
nemføres tilbagebetaling til EU-Kommissionen på baggrund af manglende tilbagesøgning af støtte
hos støttemodtager, korrektion af administrativ praksis, håndtering af risici mv., hvor væsentlige
administrative eller økonomiske forhold taler herfor.

Reserven dækker samtlige Fødevareministeriets EU-medfinansierede ordninger, jf. den sær-
lige bevillingsbestemmelse.



86 § 24.23.03.80.

24.23.04. Miljøstøtte (artikel 68) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019

Udgiftsbevilling ........................................... 135,7 230,4 - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 135,7 230,4 - - - - -

10. Ekstensivt landbrug og perma-
 nente græsarealer

Udgift ................................................... 128,3 217,1 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 128,3 217,1 - - - - -
Indtægt ................................................ 128,4 217,1 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 128,4 217,1 - - - - -

20. Flerårige energiafgrøder
Udgift ................................................... 7,4 13,3 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 7,4 13,3 - - - - -
Indtægt ................................................ 7,4 13,3 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 7,4 13,3 - - - - -

Bemærkninger: I henhold til landbrugsstøtteloven, jf. 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. og artikel 68 i Rådsforordning RFO 73/2009, er der til og med 2014 blevet ydet særlige tilskud til
landbrugsarealer, der dyrkes med en særlig hensyntagen til miljøet eller pleje af græs- og naturområder. Artikel 68-pro-
grammet er ophørt ved udgangen af 2014, hvorefter bl.a. ordningen ekstensivt landbrug er tilbageført som tilsagnsordning
under landdistriktsprogrammet. Ved udgangen af 2014 henlå en række sager, som først er kommet til udbetaling i 2015.

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2015

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,1

I alt .................................................................................................................................. 0,1

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

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019

Udgiftsbevilling ........................................... 0,0 0,0 - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 0,8 0,0 - - - - -

10. Investeringer i jordbrugsbedrif-
ter, landdistriktsstøttelovens § 2,
stk. 1, nr. 1
Udgift ................................................... 0,0 0,0 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 0,0 0,0 - - - - -
Indtægt ................................................ 0,8 0,0 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 0,8 0,0 - - - - -

Bemærkninger: Ordningen vedrørende støtte til investeringer i jordbrugsbedrifter er ophørt. De sidste tilsagn blev meddelt
i 2003. 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.
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24.23.06. Tilskud til fremme af økologi (tekstanm. 168) (Reservationsbev.)
Hovedkontoen omfatter nationale støtteordninger til gennemførelse af økologiprojekter, der

skal fremme produktionen og afsætningen af økologiske fødevarer.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019
Udgiftsbevilling ........................................... - - 30,0 25,9 25,9 25,9 -

10. Økologiindsats til fremme af
produktion og afsætning mv.

 Udgift ................................................... - - 30,0 25,9 25,9 25,9 -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - - - 25,9 25,9 25,9 -
45. Tilskud til erhverv ........................ - - 30,0 - - - -

10. Økologiindsats til fremme af produktion og afsætning mv.
Som led i Aftale mellem den daværende regering (SR), Socialistisk Folkeparti og Enhedsli-

sten om finansloven for 2015 af november 2014 er der på underkontoen afsat 30,0 mio. kr. årligt
i perioden 2015-2018 til en styrket økologiindsats, der skal fremme produktionen og afsætningen
af økologiske fødevarer mv.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 4,1 mio. kr. årligt i perioden
| 2016-2018. Baggrunden er, at kontoen som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti,
| Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 re-
| duceres med 4,1 mio. kr. årligt i 2016-2018 vedrørende det afsatte beløb på 30,0 mio. kr. årligt
| i perioden 2015-2018 til en styrket økologiindsats, der skal fremme produktionen og afsætningen
| af økologiske fødevarer mv.

| ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. På baggrund af ændringsforslaget udgør beløbet 25,9
| mio. kr., der overføres til § 24.24.51.18. Fonden for økologisk landbrug, hvor beløbet vil
| blive ydet som tilskud fra Fonden for økologisk landbrug.

24.23.50. Støtte til ophørsordninger i jordbruget

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019
Udgiftsbevilling ........................................... -0,1 0,1 - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 0,0 0,0 - - - - -

10. Ophørsstøtte til jordbrugere
Udgift ................................................... -0,1 0,1 - - - - -
44. Tilskud til personer ....................... -0,1 0,1 - - - - -
Indtægt ................................................ 0,0 0,0 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 0,0 0,0 - - - - -

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.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.10.5 Tilskud gives som tilsagn på underkonto 10. Tilskud til fremme af
økologi

BV 2.20.2 Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer
til indtægter oppebåret på kontoen.
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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 alene regnskabstal i 2013 og 2014 i forbindelse med afskrivninger og øvrige reguleringer
i tilbagebetalingssager.

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 (Lovbunden)
I forbindelse med yngre jordbrugerordning 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. Under den hidtidige underkonto 10
bogføres de sidste afløb på den lukkede ordning. Udgifterne til ydelsestilskuddet omfatter afløbet
af 1995- og 2000-ordningerne.

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. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019
Udgiftsbevilling ........................................... 69,7 45,7 50,1 40,1 35,1 30,1 25,1
Indtægtsbevilling ......................................... 16,4 17,3 13,0 12,5 11,4 10,4 9,5

10. Ydelsestilskud vedrørende lån til
 yngre jordbrugere

Udgift ................................................... 0,0 - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 0,0 - - - - - -

20. Indløsning af statsgaranti vedrø-
rende lån til yngre jordbrugere,

 Statens Administration
Udgift ................................................... 69,7 45,7 50,0 40,0 35,0 30,0 25,0
45. Tilskud til erhverv ........................ - 45,7 50,0 40,0 35,0 30,0 25,0
54. Statslige udlån, tilgang ................. 69,7 - - - - - -

 Indtægt ................................................ 16,4 17,3 12,9 12,4 11,3 10,3 9,4
13. Kontrolafgifter og gebyrer ............ 16,4 14,9 12,9 12,4 11,3 10,3 9,4
28. Ekstraordinære indtægter ............. - 2,4 - - - - -

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Der er under § 24.24.51.19. Reserve til jordbrugsforanstaltninger ad-
gang til via standardkonti 33. Interne statslige overførselsindtægter og
43. Interne statslige overførselsudgifter at overføre midler til §
24.21.01. NaturErhvervstyrelsen, § 24.23.03. Støtte til udvikling af
landdistrikterne, § 24.23.06. Tilskud til fremme af økologi, § 24.32.01.
Fødevarestyrelsen og § 24.33.02. Tilskud til udvikling og demonstra-
tion.
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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
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

20. Indløsning af statsgaranti vedrørende lån til yngre jordbrugere, Statens Administration
Ordningen med statsgaranti for lån til yngre jordbrugere 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 er stillet 100 pct. statsgaranti. Ved
misligholdelse af disse lån overtages fordringerne af statskassen efter indfrielse over for institut-
terne. Der er stillet garanti for i alt 1,2 mia. kr. ultimo 2014

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 oplysningerne
på grundlag af lånerestgælden. Herved er der en sammenhæng mellem det oprindeligt lånte beløb
og aktivitetsoplysningerne. Eventuelle indtægter, der indgår efter, at statsgarantien er indfriet 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 jordbrugsvirk-
somheden, 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 m.m. ved udlån til yngre jordbrugere og lov nr. 416 af 13. juni 1990 om ændring af
lov om statsgaranti og rentetilskud m.m. ved udlån til yngre jordbrugere svarende til 0,0 pct. i
2016 og 2017, 10,1 pct. i 2018 og 18,4 pct. i 2019. Vedrørende lov nr. 397 af 14. juni 1995 om
statsgaranti og ydelsestilskud ved lån til yngre jordbrugere forventes indfrielser på 1,8 pct. i 2016,
0,7 pct. i 2017 og 0,8 pct. i 2018 og 2019. For lov nr. 338 af 17. maj 2000 om støtte til udvikling
af landdistrikterne forventes indfrielser på 1,8 pct. i 2016, 1,7 pct. i 2017 og 2019 og 1,5 pct. i
2018.

Vedrørende 2004/2005-ordningerne forventes indfriet garantier på 2,1 pct. i 2016, 1,4 pct. i
2017, 1,1 pct. i 2018 og 1,2 pct. i 2019. For 2008-ordningen forventes indfrielser på 17,9 pct. i
2016, 14,5 pct. i 2017, 15,2 pct. i 2018 og 16,0 pct. i 2019.

For 2009-ordningen forventes indfrielser på 0,7 pct. i 2016, 10,1 pct. i 2017, 5,3 pct. i 2018
og 0,0 pct. i 2019.

For 2010-ordningen forventes indfrielser på 4,8 pct. i 2016, 4,1 pct. i 2017, 4,3 pct. i 2018
og 3,4 pct. i 2019.

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.
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ad 13. Kontrolafgifter og gebyrer. På kontoen indgår indtægter, jf. nedenstående oversigt.

Bemærkninger:
Ad 1 Risikopræmien udgør 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.
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:

Gebyr- eller afgiftsordning (G/A) Hjemmel Sats Kr. Stign.
pct.

Provenu
mio. kr.

Henvis. til virksom-
hedsoversigt

1 A 1-pct. risikopræmie vedr. YJ-
lån ............................................... L 338 2000 1 pct. 1) 0,3 -

2 A 0,75-pct. risikopræmie vedr.
YJ lån 2004/2005-ordningerne .. L 405 2005 0,75 pct. 2) 3,0 -

3 A 0,4-pct. risikopræmie vedr. YJ
lån 2008-ordningen .................... 0,4 pct. 3) 0,2

4 A 0,7-pct. risikopræmie vedr.
YJ-lån 2009-ordningen .............. 0,7 pct. 4) 0,2

5 A 3,55-pct. risikopræmie vedr.
YJ-lån 2010-ordningen .............. 3,55 pct. 5) 8,7

I alt.................................................. 12,4

Opgjort i 2010-niveau 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Antal stillede garantier ultimo året
L 150 1985 og L 416 1990 ...................... 870 626 389 206 108 132 33 18 10 5
L 397 1995 ................................................ 306 274 242 224 201 143 163 147 132 119
L 338 2000 ................................................ 680 617 542 465 407 298 330 297 267 240
2004/2005-ordningerne ............................. 422 400 376 346 322 221 291 276 262 249
2008 ........................................................... 40 36 33 32 31 20 28 27 25 24
2009 ........................................................... 39 39 21 23 23 15 21 20 19 18
2010 ........................................................... - 40 107 107 115 68 104 99 94 89
Antal i alt................................................... 2.357 2.032 1.710 1403 1207 898 968 882 809 744
Garantibeløb ultimo året (mio. kr.)
L 150 1985 og L 416 1990 ...................... 61 36 19 9 4 6 1 1 0 0
L 397 1995 ................................................ 95 75 58 47 34 30 28 25 22 20
L 338 2000 ................................................ 377 321 265 209 166 134 135 122 109 99
2004/2005-ordningerne ............................. 954 885 777 634 619 406 558 530 504 478
2008 ........................................................... 131 116 94 84 77 63 76 72 68 65
2009 ........................................................... 125 122 60 60 57 44 56 53 51 48
2010 ........................................................... - 158 367 360 266 230 240 288 216 206
Garantibeløb i alt....................................... 1.743 1.713 1.640 1403 1224 912 1094 1031 971 916
Gennemsnitligt indfriet pr. år (mio. kr.)
L 150 1985 og L 416 1990 ...................... 0,07 0,06 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
L 397 1995 ................................................ 0,31 0,27 0,24 0,21 0,17 0,21 0,17 0,17 0,17 0,17
L 338 2000 ................................................ 0,55 0,52 0,49 0,45 0,41 0,45 0,41 0,41 0,41 0,41
2004/2005-ordningerne ............................. 2,26 2,21 2,07 1,83 1,92 1,83 1,92 1,92 1,92 1,92
2008 ........................................................... 3,28 3,22 2,85 3,06 2,71 3,06 2,71 2,71 2,71 2,71
2009 ........................................................... 3,21 3,13 2,85 2,97 2,71 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97
2010 ........................................................... - 3,95 3,43 3,36 2,31 3,36 2,31 2,31 2,31 2,31
I alt............................................................. 1,61 1,91 1,71 1,70 1,47 1,70 1,47 1,47 1,47 1,47
Antal indfriede garantier pr. år
L 150 1985 og L 416 1990 ...................... 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1
L 397 1995 ................................................ 2 4 3 2 3 1 3 1 1 1
L 338 2000 ................................................ 2 12 6 7 5 5 6 5 4 4
2004/2005-ordningerne ............................. 0 9 7 13 4 5 6 4 3 3
2008 ........................................................... 4 4 2 4 6 3 5 2 2 2
2009 ........................................................... 1 0 0 0 0 3 2 2 1 0
2010 ........................................................... - 0 1 2 3 6 5 4 4 3
Indfrielser i alt........................................... 9 29 19 28 21 25 27 18 16 14
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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.

60. Afdragsordning for tilbagebetaling af ydelsestilskud, Statens Administration
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 m.m. ved
udlån til yngre jordbrugere, lov nr. 416 af 13. juni 1990 om ændring af lov om statsgaranti og
rentetilskud m.m. 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 ud-
vikling af landdistrikterne, som følge af manglende opfyldelse af udbetalingsbetingelserne, vil
der kunne etableres en afdragslåneordning. Lånet ydes mod oprettelse af et nyt pante- eller
gældsbrev. Ordningen tager sigte på tilfælde, hvor gennemførelse af tilbagebetalingskravet ikke
kan forventes at ske uden at låntagers ejendom vil komme på tvangsauktion, 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.

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.

Indfriet pr. år (mio. kr.)
L 150 1985 og L 416 1990 ...................... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
L 397 1995 ................................................ 0,1 1,4 8,0 0,8 0,4 0,2 0,5 0,2 0,2 0,2
L 338 2000 ................................................ 1,4 5,8 13,3 4,0 2,2 2,2 2,5 2,1 1,6 1,6
2004/2005-ordningerne ............................. 0,0 24,5 3,6 35,7 11,2 9,2 11,5 7,7 5,8 5,8
2008 ........................................................... 17,4 11,0 6,0 16,9 20,6 9,2 13,6 10,4 10,4 10,4
2009 ........................................................... 4,0 - 0,0 0,0 0,0 8,9 0,4 5,4 2,7 0,0
2010 ........................................................... - - 4,8 12,3 11,3 20,2 11,5 9,2 9,3 7,0
Indfrielser i alt........................................... 22,9 42,7 35,7 69,7 45,7 50,0 40,0 35,0 30,0 25,0
Gennemsnitligt indfriet pr. år (mio. kr.)
L 150 1985 og L 416 1990 ...................... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00
L 397 1995 ................................................ 0,05 0,35 2,67 0,40 0,25 0,21 0,00 0,17 0,17 0,17
L 338 2000 ................................................ 0,70 0,48 2,22 0,57 0,49 0,45 0,41 0,41 0,41 0,41
2004/2005-ordningerne ............................. - 0,00 0,51 2,75 2,07 1,83 1,92 1,92 1,92 1,92
2008 ........................................................... 4,35 4,35 3,00 4,23 2,85 3,06 2,71 5,21 5,21 5,21
2009 ........................................................... 4,00 4,00 0,00 0,00 5,35 2,97 0,21 2,71 2,71 0
2010 ........................................................... - - 4,80 6,15 5,44 3,36 2,31 2,31 2,31 2,31
Gennemsnitligt i alt................................... 1,52 1,53 1,88 2,01 2,31 1,70 1,44 1,46 1,46 1,07
Risikopræmie (mio. kr.) ............................ 9,0 10,4 15,3 16,4 17,3 12,9 12,4 11,3 10,3 9,4
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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.

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. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019
Udgiftsbevilling ........................................... 63,6 58,4 63,3 63,3 148,4 268,8 42,5
Indtægtsbevilling ......................................... 30,0 26,0 32,0 32,0 114,6 230,2 5,9
12. Opskrivning af indeksreguleret

overtagen gæld, Statens Admini-
 stration

Indtægt ................................................ 6,7 2,4 6,0 6,0 4,7 2,3 0,1
84. Prioritetsgæld og anden lang-

  fristet gæld, tilgang ....................... 6,7 2,4 6,0 6,0 4,7 2,3 0,1

20. Terminsrenter, afdrag og ud-
trækning vedr. overtagne obliga-
tioner og forpligtelser, Statens

 Administration
 Udgift ................................................... 26,9 26,6 28,2 28,2 113,6 229,6 0,8

26. Finansielle omkostninger .............. 10,0 9,7 9,3 9,3 10,0 7,4 0,1
85. Prioritetsgæld og anden lang-

  fristet gæld, afgang ....................... 16,9 16,9 18,9 18,9 103,6 222,2 0,7
Indtægt ................................................ 5,2 5,0 5,2 5,2 4,9 4,9 4,9
25. Finansielle indtægter .................... 2,0 1,6 1,4 1,4 1,1 0,9 0,6
59. Værdipapirer, afgang .................... 3,2 3,3 3,8 3,8 3,8 4,0 4,3



§ 24.24.44. 93

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 ................................................... 6,7 2,4 6,0 6,0 4,7 2,3 0,1
26. Finansielle omkostninger .............. 6,7 2,4 6,0 6,0 4,7 2,3 0,1

30. Salg af overtagne obligationer
fra landmænd, Statens Admini-

 stration
 Indtægt ................................................ 1,1 1,5 1,7 1,7 1,2 0,6 -

59. Værdipapirer, afgang .................... 1,1 1,5 1,7 1,7 1,2 0,6 -

33. Kursgevinst ved salg eller over-
dragelse af obligationer, Statens

 Administration
Indtægt ................................................ 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
25. Finansielle indtægter .................... 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

72. Mellemregning med Finansmini-
steriet, Statens Administration
Udgift ................................................... 30,0 29,4 29,1 29,1 30,1 36,9 41,6
26. Finansielle omkostninger .............. -4,7 -5,8 -6,7 -6,7 -5,1 2,7 7,4
85. Prioritetsgæld og anden lang-

  fristet gæld, afgang ....................... 34,6 35,2 35,8 35,8 35,2 34,2 34,2
 Indtægt ................................................ 16,9 16,9 18,9 18,9 103,6 222,2 0,7

84. Prioritetsgæld og anden lang-
  fristet gæld, tilgang ....................... 16,9 16,9 18,9 18,9 103,6 222,2 0,7

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 1,5 pct. fra og med 2016.
Den modsvarende udgift er konteret på underkonto 24.

20. Terminsrenter, afdrag og udtrækning vedr. overtagne obligationer og forpligtelser,
Statens Administration

Primo 2016 forventes statskassen at administrere grønne obligationer for et beløb på nominelt
ca. 12 mio. kr. samt overtagen gæld til realkreditinstitutter for et beløb på ca. 230 mio. kr.

Centrale aktivitetsoplysninger:

Bemærkninger: For 2015 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.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Saldo obligationer ultimo (nominelt) (mio.
kr.) .............................................................. 45 37 32 27 22 17 12 6 2 0
Restgæld lån ultimo (indekseret) (mio. kr.) 376 367 359 349 335 319 220 1 0 0
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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.

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 1,7 mio. kr. i 2016 inkl. kursgevinst, som er optaget på underkonto
33.

ad 59. Værdipapirer, afgang. Statens Administrations provenu ved salg af overtagne obligatio-
ner, herunder provenu ved salg som følge af ekstraordinær indfrielse.

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.

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 193
mio. kr., opgjort ultimo 2016.

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 2016
opgjort til 30,2 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 2016 og efterfølgende år forudsættes at udgøre 1,5 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, er fra 2002 forudsat anvendt
til nedbringelse af mellemregningskontoen.

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 Den Europæiske
Unions forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Euro-
pæiske Garantifond for Landbruget mv. (landbrugsstøtteloven) ydes under Produktions- og pro-
milleafgiftsfonde mv. inden for fødevaresektoren tilskud til Promilleafgiftsfonden for landbrug,
jf. § 24.24.51.10. Promilleafgiftsfonden for landbrug, Fonden for økologisk landbrug, jf. §
24.24.51.18. Fonden for økologisk landbrug, Kartoffelafgiftsfonden, jf. § 24.24.51.40. Kartoffe-
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lafgiftsfonden og Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget, jf. § 24.24.51.50. Pro-
milleafgiftsfonden 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.

På kontoen indgår dele af den faste bevilling fra pesticidafgiftsordningen, herunder ministe-
riets andel og tilskud til fondene, jf. tekstanmærkning 160. Miljø- og Fødevareministeren kan jf.
landbrugsstøttelovens § 6 bestemme, at midlerne anvendes til offentlige formål som miljøfor-
bedrende initiativer på jordbrugsområdet, sygdomsforebyggelse, sygdomsbekæmpelse og til kon-
trol med produktion, forarbejdning og afsætning af fødevarer. Disse midler er optaget under §
24.24.51.19. Reserve til jordbrugsforanstaltninger.

Der er på § 24.24.51.18. Fonden for økologisk landbrug endvidere afsat 5,0 mio. kr. i 2015
og 3,0 mio. kr. i 2016 som led i grøn omstilling og beskæftigelse. Den øgede bevilling 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 mellem den daværende regering (SRSF) og Enhedslisten om finansloven for 2013 af no-
vember 2012.

Desuden er der som led i Aftale mellem den daværende regering (SR), Socialistisk Folkeparti
og Enhedslisten om finansloven for 2015 af november 2014 afsat 30,0 mio. kr. årligt i perioden
2015-2018 til en styrket økologiindsats. Bevillingen, der er afsat under § 24.23.06.10. Økologi-
indsats til fremme af produktion og afsætning mv., vil blive overført til § 24.24.51.18. Fonden
for økologisk landbrug med henblik på, at beløbet ydes som tilskud fra Fonden for økologisk
landbrug.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019
Udgiftsbevilling ........................................... 263,5 281,2 279,9 290,4 290,4 284,5 255,0
Indtægtsbevilling ......................................... 255,0 - - 25,9 25,9 25,9 -

10. Promilleafgiftsfonden for land-
 brug

Udgift ................................................... 232,8 232,8 232,8 232,8 232,8 232,8 232,8
45. Tilskud til erhverv ........................ 232,8 232,8 232,8 232,8 232,8 232,8 232,8

18. Fonden for økologisk landbrug
Udgift ................................................... 18,0 36,0 15,0 38,9 35,9 35,9 10,0
45. Tilskud til erhverv ........................ 18,0 36,0 15,0 38,9 35,9 35,9 10,0

 Indtægt ................................................ - - - 25,9 25,9 25,9 -
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ - - - 25,9 25,9 25,9 -

19. Reserve til jordbrugsforanstalt-
 ninger

Udgift ................................................... 0,5 0,2 19,9 6,5 14,5 8,6 5,0

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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43. Interne statslige overførsels-
  udgifter .......................................... 0,3 - - - - - -

45. Tilskud til erhverv ........................ - - 19,7 6,3 14,3 8,4 4,8
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

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 ................................................ 255,0 - - - - - -
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ 255,0 - - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2015

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

I alt .................................................................................................................................. 1,3
Bemærkninger: Den samlede beholdning på 1,3 mio. kr. henstår på underkonto 19. Reserve til jordbrugsforanstaltninger.

Aktiviteterne under promilleafgiftsfondene og produktionsafgiftsfondene samt Fonden for
økologisk landbrug for 2016, jf. nedenstående oversigter, er baseret på basisbudgetterne for 2015,
idet der endnu ikke foreligger budgetter for 2016.

Fondenes indtægter:
Produktionsafgifter opkræves med hjemmel i § 6 i landbrugsstøtteloven og § 102 i fiskeriloven.

Indtægter - 1.000 kr. Videre-
ført fra
2014

§ 38/ FL Produk-
tions-

afgifts-
fonde

Pro-mil-
le-

afgifts-fonde

Produk-
tions-

afgifter

Renter
m.v.

I alt

10. Promilleafgiftsfonden for
landbruget 12.410 232.800 -110.766 - - - 134.444

 Produktionsafgiftsfonde:
 Svineafgiftsfonden 8.197 60.827 114.776 700 184.500
 Mælkeafgiftsfonden 16.328 22.030 38.800 100 77.258
 Kvægafgiftsfonden 1.765 6.116 16.020 - 23.901
 Fjerkræafgiftsfonden 402 6.234 10.247 - 16.883
 Hesteafgiftsfonden 341 - 1.475 - 1.816
 Fåreafgiftsfonden 108 525 700 - 1.333
 Pelsdyrafgiftsfonden - 11.559 20.000 - 31.599
 Frøafgiftsfonden 521 1.800 2.075 - 4.396
 Planteforædlingsfonden - - 8.251 - 8.251
 Sukkerroeafgiftsfonden 235 575 1.620 1 2.431
 I alt 40.307 232.800 -110.766 109.666 213.964 801 486.772

18. Fonden for økologisk
landbrug 22.700 15.000 - - - - 37.700
I alt 22.700 15.000 - - - - 37.700

40. Kartoffelafgiftsfonden 571 5.000 - 1.100 620 10 7.301
 I alt 571 5.000 - 1.100 620 10 7.301
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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 medfinansiering af initiativer under EU-programmer, særligt godkendte foranstaltninger, administration af
særbevilling revision, advokatbistand, effektvurdering og ekstern ekspertbedømmelse af konkrete aktiviteter samt ho-
norar og rejsegodtgørelse til medlemmer af fondenes bestyrelser.

Produktionsafgiftsfonde på jordbrugsområdet oprettes med hjemmel i landbrugsstøtteloven,
jf. LB nr. 244 af 28. februar 2013 om administration af Den Europæiske Unions forordninger om

50.  Promilleafgiftsfonden for
frugtavlen og garneri-
bruget 358 7.200 - - - 5 7.563

 Produktionsafgiftsfonden
for frugt og gartneripro-
dukter 1.981 - - - 12.725 15 14.721
I alt 2.339 7.200 - - 12.725 20 22.284

Øvrige produktionsafgifts-
fonde

 Fiskeafgiftsfonden 15 5.600 - 5.615
I alt 15 5.600 - 5.615

Afgiftsfonde i alt 65.932 260.000 -110.766 110.766 232.909 831 559.672

Udgifter - 1.000 kr. Forsk-
ning og

udvikling
Sygdom1

Afsæt-
nings-

fremme

Rådgiv./
uddan-
nelse

Diverse2
Videreført

til
2016

I alt

10. Promilleafgiftsfonden
for landbrug 41.196 - 18.230 42.991 24.763 7.264 134.444

 Produktionsafgiftsfon-
de:

 Svineafgiftsfonden 80.549 43.690 32.661 3.316 19.152 5.132 184.500
 Mælkeafgiftsfonden 50.267 6.295 9.475 4.664 4.100 2.457 77.258
 Kvægafgiftsfonden 6.093 9.115 5.737 1.550 620 786 23.901
 Fjerkræafgiftsfonden 4.680 6.098 2.558 2.688 295 564 16.883
 Hesteafgiftsfonden 831 - - 825 60 100 1.816
 Fåreafgiftsfonden 456 30 136 550 30 131 1.333
 Pelsdyrafgiftsfonden 15.128 16.381 - - 50 - 31.559
 Frøafgiftsfonden 2.875 - - 1.440 15 66 4.396
 Planteforædlingsfonden 8.236 - - - 15 - 8.251
 Sukkerroeafgiftsfonden 2.338 - - - 13 80 2.431

I alt 212.649 81.609 68.797 58.024 49.113 16.580 486.772

18. Fonden for økologisk
landbrug 3.250 - 22.072 7.252 5.124 2 37.700
I alt 3.250 - 22.072 7.252 5.124 2 37.700

40. Kartoffelafgiftsfonden 5.725 1.415 90 - 58 13 7.301
 I alt 5.725 1.415 90 - 58 13 7.301

50. Promilleafgiftsfonden
for frugtavlen og grat-
neribruget 4.419 - 1.340 920 790 94 7.563

 Produktionsafgiftsfonden
for frugt og gartneripro-
dukter 805 -  7.550 910 4.146 1.310 14.721
I alt 5.224 - 8.890 1.830 4.936 1.404 22.284

Øvrige produktions-
afgiftsfonde
 Fiskeafgiftsfonden - - - 5.465 150 - 5.615

I alt - - - 5.465 150 - 5.615

Afgiftsfonde i alt 226.848 83.024 99.849 72.571 59.381 17.999 559.672
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ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for
Landbruget mv., som ændret ved § 10 i lov nr. 310 af 29. marts 2014 om ændring af lov om
forskningsrådgivning mv. og forskellige andre love og om ophævelse af lov om Højteknologi-
fonden.

Produktionsafgiftsfonde inden for fiskeri og akvakultur oprettes med hjemmel i fiskeriloven,
jf. LB nr. 568 af 21. maj 2014 om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven).

10. Promilleafgiftsfonden for landbrug
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 jordbrugets produktionsafgifter, der opkræves
med hjemmel i § 6 i landbrugsstøtteloven. Der er fra 2016 afsat et årligt tilskud på 232,8 mio.
kr.

18. Fonden for økologisk landbrug
Fonden yder direkte tilskud til aktiviteter inden for landbrugsstøttelovens rammer. Der er fra

2016 afsat et årligt tilskud på 10,0 mio. kr. Endvidere er der afsat 5,0 mio. kr. i 2015 og 3,0 mio.
kr. i 2016 som led i grøn omstilling og beskæftigelse. Den øgede bevilling skal finansiere 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 mellem
den daværende regering (SRSF) og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012.

Herudover er der som led i Aftale mellem den daværende regering (SR), Socialistisk Folke-
parti og Enhedslisten om finansloven for 2015 af november 2014 afsat 30,0 mio. kr. årligt i pe-
rioden 2015-2018 til en styrket økologiindsats. Bevillingen, der er afsat under § 24.23.06.10.
Økologiindsats til fremme af produktion og afsætning mv., vil blive overført til Fonden for øko-
logisk landbrug med henblik på at yde tilskud til økologiprojekter, der skal styrke afsætningen
og eksporten af økologiske fødevarer, fremme omlægningen til økologi i jordbruget, fastholdelse
af økologer og sikre den fortsatte omstilling til økologi i køkkener, herunder på offentlige ar-
bejdspladser.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 4,1 mio. kr. årligt i perioden
| 2016-2018. Baggrunden er, at udgifts- og indtægtsbevillingen som led i Aftale mellem regeringen,
| Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af
| november 2015 reduceres med 4,1 mio. kr. årligt i perioden 2016-2018, således at der herefter
| er afsat 25,9 mio. kr. til en styrket økologiindsats, der skal fremme produktionen og afsætningen
| af økologiske fødevarer mv. Bevillingen på 25,9 mio. kr., der er afsat under § 24.23.06.10.
| Økologiindsats til fremme af produktion og afsætning mv., vil blive overført til § 24.24.51.18.
| Fonden for økologisk landbrug med henblik på, at beløbet ydes som tilskud fra Fonden for øko-
| logisk landbrug.

| ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. På baggrund af ændringsforslaget reduceres beløbet
| til 25,9 mio. kr., der overføres fra § 24.23.06.10. Økologiindsats til fremme af produktion
| og afsætning mv. til en styrket økologiindsats.

19. Reserve til jordbrugsforanstaltninger
På kontoen budgetteres ministeriets midler, som anvendes i henhold til § 6 i landbrugsstøt-

teloven til aktiviteter vedrørende jordbrugsforanstaltninger mv., og eventuelt øvrige midler. Af
de samlede midler på 443,4 mio. kr. i 2016 er 255,0 mio. kr. udmøntet til fondene og 188,4 mio.
kr. på det øvrige tilskudsområde. I 2017 og frem fordeler midlerne på i alt 438,4 mio. kr. årligt
sig med 250,0 mio. kr. til fondene og 188,4 mio. kr. til ministeriets øvrige område.

Budgetteringen fordeler sig således:
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Budgetfordeling

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 i henhold til aftale i forbindelse med omlægningen af afgiften af bekæmpelsesmidler,
jf. lov nr. 594 af 18. juni 2012 om ændring af lov om afgift af bekæmpelsesmidler.

50. Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget
Fonden yder direkte tilskud til aktiviteter inden for landbrugsstøttelovens rammer. Ud over

tilskud fra Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget finansieres aktiviteter vedrø-
rende gartneri og frugtavl gennem Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter ved
gartneribrugets produktionsafgifter, som opkræves med hjemmel i § 6 i landbrugsstøtteloven. Der
er fra 2016 afsat et årligt tilskud på 7,2 mio. kr.

24.24.60. Afdrag og afskrivninger på lån (administreret af Statens Administration)
Under hovedkontoen budgetteres indtægter som følge af afdrag på lån inden for Miljø- og

Fødevareministeriets område. Desuden budgetteres udgifter som følge af tab på udlån mv. (af-
skrivning 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.

Mio. kr. 2016 2017 2018 2019

Bevilling FFL 16 443,4 438,4 438,4 438,4
- Fondenes andel 255 250 250 250
- Anvendt til initiativer på § 24.21.02.45. 13,8 13,8 13,8 13,8

Rest Miljø- og Fødevareministeriet 174,6 174,6 174,6 174,6

- heraf udmøntet til:     
§ 24,23,03. Miljøteknologi, underkonto 12 0,5 3,0 3,0
§ 24.23.03. Tekniske anlæg på agerjord (minivådområ-
der), underkonto 28 5,0 2,5 2,5

§ 24.23.03. Pleje af græs, underkonto 30 32,5 47,5 13,3 44,7
§ 24.23.03. Naturforvaltning, underkonto 31 2,1 1,8 0,9
§ 24.23.03. Naturforvaltning, lodsejererstatninger, under-
konto 33 4,5 4,3 2,3

§ 24.23.03. Vådområder, kommunal model, kvælstof,
underkonto 34 11,3 21,6 46,8

§ 24.23.03. Vådområder, kommunal model, fosfor, un-
derkonto 39 2,7 3,0 3,1

§ 24.23.03. Fysiske anlæg, underkonto 41 6,5 10,8 10,1
§ 24.23.03. Økologisk udvikling, underkonto 43 2,0 2,0 1,0
§ 24.23.03. Økologisk arealtilskud, underkonto 44 19,3 17,7 8,8 197,2
§ 24.23.03. Ændret regnskabsprincip, underkonto 44 9,9 66,7 -76,6
§ 24.23.03. Miljø- og Naturprojekter, underkonto 37 3,7 1,2 1,2
§ 24.23.03. Budgetregulering, underkonto 70 2,0 2,9 5,0
§ 24.21.01. Indsats vedr. bier 1,5 1,5 1,5
§ 35.11.19. Regeringsinitiativer 74,7 30,6

I alt udmøntet 168,3 160,3 166,2 169,8

Rest bevilling underkonto 19 6,3 14,3 8,4 4,8
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Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019
Udgiftsbevilling ........................................... 69,7 1,2 4,0 4,0 3,0 3,0 3,0
Indtægtsbevilling ......................................... 164,1 89,8 78,5 70,1 65,7 60,6 55,8

10. Lån vedrørende jordbrugsmæssi-
 ge forhold

Udgift ................................................... 69,7 0,0 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 69,7 0,0 - - - - -
Indtægt ................................................ 75,8 5,1 1,7 1,5 1,4 1,4 1,3
55. Statslige udlån, afgang .................. 75,8 5,1 1,7 1,5 1,4 1,4 1,3

20. Lån vedrørende fiskerimæssige
 forhold

Udgift ................................................... - 1,2 4,0 4,0 3,0 3,0 3,0
45. Tilskud til erhverv ........................ - 1,2 4,0 4,0 3,0 3,0 3,0
Indtægt ................................................ 88,3 84,8 76,8 68,6 64,3 59,2 54,5
28. Ekstraordinære indtægter ............. - 0,0 - - - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. 88,3 84,7 76,8 68,6 64,3 59,2 54,5

10. Lån vedrørende jordbrugsmæssige forhold
Lånene vedrører bl.a. Landarbejderboliger, Statshusmandslån, lån til kolonihaver, lån til hus-

mænd og arbejderboliger.

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.

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 standardkonti 33. Interne statslige
overførselsindtægter og 43. Interne statslige overførselsudgifter at
overføre midler til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til dækning af
særlige driftsudgifter, herunder lønudgifter, til evalueringer, informa-
tion, etablering og udvikling af tilskudsadministrative systemer samt
til ydelse af teknisk bistand til iværksættelse og drift af fiskeriudvik-
lingsprogrammet, bl.a. til oprettelse og drift af netværk.

BV 2.10.2 Der er under § 24.26.30.20. Vandløbsrestaurering mv. adgang til via
standardkonti 33. Interne statslige overførselsindtægter og 43. Interne
statslige overførselsudgifter at overføre midler fra og til § 24.72.02.60.
Vandløbsrestaureringer, herunder således at merindtægter på standard-
konto 33. Interne statslige overførselsindtægter udover det budgettere-
de giver adgang til at afholde tilsvarende merudgifter.
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24.26.10. Nationale tilskud inden for fiskerisektoren
Under hovedkontoen er budgetteret med indløsning af statsgaranti, jf. § 24.26.10.30. Indløs-

ning af statsgaranti vedr. lån til yngre fiskere, Statens Administration.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019
Udgiftsbevilling ........................................... - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Indtægtsbevilling ......................................... 0,7 - - - - - -

20. Ydelsestilskud vedrørende lån til
yngre fiskere, Økonomistyrelsen
Indtægt ................................................ 0,7 - - - - - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 0,7 - - - - - -

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

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.

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

Hovedkontoen omfatter EU-medfinansierede erhvervsfremmeordninger inden for fiskeri- og
akvakultursektoren. Området er reguleret i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fi-
skerifonden. For perioden 2014-2020 medfinansieres foranstaltningerne af den Europæiske Hav-
og Fiskerifond (EHFF), jf. § 24.26.30.11. Foranstaltninger inden for fiskeri og akvakultur mv.
og § 24.26.30.20. Vandløbsrestaurering mv.

Medfinansieringen fra den Europæiske Hav- og Fiskerifond sker på grundlag af et program
for perioden 2014-2020. Den samlede EU-ramme under det nye Europæiske Hav- og Fiskeri-
program for perioden 2014-2020 udgør i alt 1,55 mia. kr.

Programmet er udmøntet på baggrund af Aftale mellem den daværende regering (SR), Dansk
Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Venstre om Hav-
og Fiskeriudviklingsprogrammet 2014-2017 af november 2014. Den resterende del af programmet
for perioden 2018-2020 forhandles inden udgangen af 2017. De afsatte bevillinger i 2018 og 2019
er derfor teknisk videreført svarende til den oprindelige bevilling.

Indsatserne, der er budgetteret på underkonto 11. Strukturforanstaltninger mv. inden for fi-
skerisektoren, omfatter bl.a. indsatser vedrørende bæredygtigt fiskeri og fiskeriets miljøpåvirk-
ning, støtte til fiskerfartøjer, akvakultur og marked. Disse indsatser implementerer EU's fælles
fiskeripolitik, herunder landingsforpligtelsen, og medvirker derudover bl.a. til at gennemføre re-
geringens politik vedrørende akvakultur og kystfiskeri, og understøtter desuden vækstskabende
initiativer i sektoren. Endvidere er budgetteret med obligatoriske indsatser omfattende midler til
fiskerikontrol, dataindsamling, teknisk bistand, oplagring samt forbedret kendskab til havmiljøet
med henblik på gennemførelse af Havstrategidirektivet.

Desuden er der på underkonto 20. Vandløbsrestaurering mv. budgetteret med indsatser, der
skal bidrage til at gennemføre regeringens direktivpligtige vandplanindsats via forbedringer af
de fysiske forhold i vandløb.
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Det danske Hav- og Fiskeriprogram omfatter endvidere støtte til lokale aktionsgrupper i fi-
skeriområder. Denne støtte gennemføres af Erhvervs- og Vækstministeriet og er budgetteret under
§ 08.35.08. Støtte til udvikling af landdistrikterne under fiskeriudviklingsprogrammet.

Der er mulighed for, at andre offentlige myndigheder, enheder og fonde kan bidrage med
national medfinansiering. Dette forhold er ikke indbudgetteret på underkontoen.

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.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019
Udgiftsbevilling ........................................... 246,5 299,5 364,7 375,6 310,8 282,3 282,3
Indtægtsbevilling ......................................... 202,3 275,5 297,9 308,8 253,0 224,5 224,5

11. Foranstaltninger inden for fiskeri
og akvakultur mv.
Udgift ................................................... 110,6 197,5 269,7 270,6 205,8 177,3 177,3
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 4,3 7,5 - 3,3 3,3 3,3 3,3
45. Tilskud til erhverv ........................ 106,3 190,0 269,7 267,3 202,5 174,0 174,0
Indtægt ................................................ 51,9 174,1 202,9 203,8 148,0 119,5 119,5
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 51,9 174,1 202,9 203,8 148,0 119,5 119,5

20. Vandløbsrestaurering mv.
Udgift ................................................... 97,6 87,3 90,0 105,0 105,0 105,0 105,0
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 32,5 29,1 30,0 35,0 35,0 35,0 35,0
45. Tilskud til erhverv ........................ 65,0 58,2 60,0 70,0 70,0 70,0 70,0
Indtægt ................................................ 97,6 87,3 90,0 105,0 105,0 105,0 105,0
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 32,5 29,1 30,0 35,0 35,0 35,0 35,0
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ 65,0 58,2 60,0 70,0 70,0 70,0 70,0

30. Tilskud til lokale aktionsgrupper
Udgift ................................................... 38,4 -2,0 - - - - -

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-
ropa-Kommissionen, uden at afvente Europa-Kommissionens godken-
delse af programmet, men efter aftale med Finansministeriet.

BV 2.10.2 Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer
til merindtægter vedrørende EU-medfinansiering og interne statslige
overførselsindtægter samt øvrige indtægter 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 § 24.26.30.11. Foranstaltninger inden for
fiskeri og akvakultur mv. og § 24.26.30.20. Vandløbsrestaurering mv.

BV 2.2.13 Tilskud på § 24.26.30.11. Foranstaltninger inden for fiskeri og akva-
kultur mv. til produktions- og afsætningsplaner kan forudbetales med
op til halvdelen af tilsagnsbeløbet.
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43. Interne statslige overførsels-
  udgifter .......................................... 38,4 -2,0 - - - - -

Indtægt ................................................ 52,8 -2,6 - - - - -
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ 52,8 -2,6 - - - - -

40. Støtte til kontrolforanstaltninger
Udgift ................................................... - 16,8 5,0 - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - 16,8 5,0 - - - -
Indtægt ................................................ - 16,8 5,0 - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - 16,8 5,0 - - - -

Bemærkninger: Kursdifferencer i forbindelse med vekslingen af EU-medfinansieringen fra euro til kr. samt eventuelle
underkendelser bogføres på underkontiene for de berørte ordninger ved anvendelse af standardkonto 31. Overførselsind-
tægter fra EU. EU-andelen af renter bogføres ligeledes på de berørte ordninger ved anvendelse af standardkonto 25. Fi-
nansielle indtægter, mens renter, som ikke tilfalder EU, bogføres under § 24.21.06.30. Renter vedrørende tilskudsfor-
valtning.
I forbindelse med overførelsen af administrationen af ordningen vedrørende tilskuddet til lokale aktionsgrupper fra Miljø-
og Fødevareministeriet til Erhvervs- og Vækstministeriet fra 2015, er R-tal vedrørende tilsagnsgivningen og EU-medfi-
nansieringen tilsvarende blevet flyttet fra underkonto 30. Tilskud til lokale aktionsgrupper til § 08.35.08. Støtte til ud-
vikling af landdistrikterne under fiskeriudviklingsprogrammet. R-tal til underkonto 30. Tilskud til lokale aktionsgrupper
indeholder fortsat de bogførte og budgetterede interne statslige overførsler på samme konto.

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2015

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 43,3
I alt .................................................................................................................................. 43,3
Beholdningen på 43,3 mio. kr. kan henføres til § 24.26.30.11. Foranstaltninger inden for fiskeri
og akvakultur mv.

11. Foranstaltninger inden for fiskeri og akvakultur mv.
På underkontoen kan der ydes tilsagn om støtte til en række foranstaltninger vedrørende fi-

skeri- og akvakultursektoren, herunder indsatser vedrørende bæredygtigt fiskeri og fiskeriets
miljøpåvirkning, støtte til fiskerfartøjer, akvakultur og marked. Endvidere er budgetteret med
obligatoriske indsatser omfattende midler til fiskerikontrol, dataindsamling, oplagring samt for-
bedret kendskab til havmiljøet med henblik på gennemførelse af Havstrategidirektivet.

Indsatserne implementerer EU's fælles fiskeripolitik, herunder landingsforpligtelsen. Desuden
medvirker indsatserne bl.a. til at gennemføre regeringens politik vedrørende akvakultur og kyst-
fiskeri, og understøtter desuden vækstskabende initiativer i sektoren.

En del af bevillingen vil endvidere kunne anvendes til teknisk bistand i forbindelse med
gennemførelse af programmet, og der er i den sammenhæng budgetteret med overførsel af 3,3
mio. kr. årligt til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen.

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.

Tilsagnsrammen udgør 267,3 mio. kr. i 2016 og vedrører Miljø- og Fødevareministeriets
indsatser, jf. Aftale mellem den daværende regering (SR), Dansk Folkeparti, Det Konservative
Folkeparti, Enhedslisten, SF og Venstre om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2014-2017 af
november 2014.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. Overførselsindtægter fra EU. I ne-
denstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.
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Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering , ekskl. udgifter til teknisk bistand:

Centrale aktivitetsoplysninger:

Bemærkninger: Regnskabstal og budgettal omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm.
Desuden indgår udgifterne i 2010-2014 til teknisk bistand, herunder afholdt via interne statslige overførselsudgifter, ikke
i aktivitetsoversigten. De forudsatte udgifter til teknisk bistand på 3,6 mio. kr. i 2015, samt 3,3 mio. kr. årligt for årene
2016-2019 indgår heller ikke i aktivitetsoplysningerne.

20. Vandløbsrestaurering mv.
På underkontoen kan der ydes tilsagn om tilskud til indsatser, der skal bidrage til at gen-

nemføre regeringens direktivpligtige vandplanindsats via forbedringer af de fysiske forhold i
vandløb.

Tilsagnsrammen udgør 70,0 mio. kr. i 2016, hvoraf den statslige andel af tilsagnet på 35,0
mio. kr. er budgetteret under § 24.72.02.60. Vandløbsrestaureringer, jf. Aftale mellem den da-
værende regering (SR), Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk
Folkeparti og Venstre om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2014-2017 af november 2014.
Dette beløb overføres til nærværende underkonto ved anvendelse af standardkonti 33. Interne
statslige overførselsindtægter og 43. Interne statslige overførselsudgifter, svarende til forskellen
mellem de samlede forventede tilsagn i 2016 på 70,0 mio. kr. og den forventede EU-medfinan-
siering på 35,0 mio. kr. Af den afsatte ramme vedrører netto 10 mio. kr. årligt midler fra fiske-
plejeindsatsen til vandløbsrestaurering, jf. § 24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. Overførselsindtægter fra EU. I ne-
denstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

Mio. kr.  Tilsagnsgivning

I alt heraf national
andel

heraf EU-an-
del

2014 ...................................... 246,1 20,6 225,5
2015 ...................................... 266,1 63,2 202,9
2016 ...................................... 267,3 63,5 203,8
2017 ...................................... 202,5 54,5 148,0
2018 ...................................... 174,0 54,5 119,5
2019 ...................................... 174,0 54,5 119,5

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tilsagn i alt (mio. kr.) ........... 218,3 174,0 194,8 143,9 246,1 266,1 267,3 202,5 174,0 174,0
Antal tilsagnsmodtagere.......... 226 191 162 197 174 190 190 145 125 125
Tilsagn pr. modtager
(mio. kr.) ................................. 1,0 0,9 1,2 0,7 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
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
2016-pl (mio. kr.) .................. 1,0 0,9 1,2 0,7 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Mio. kr.  Tilsagnsgivning

I alt heraf national
andel

heraf EU-an-
del

2014 ...................................... 67,4 33,7 33,7
2015 ...................................... 60,0 30,0 30,0
2016 ...................................... 70,0 35,0 35,0
2017 ...................................... 70,0 35,0 35,0
2018 ...................................... 70,0 35,0 35,0
2019 ...................................... 70,0 35,0 35,0



§ 24.26.30.20. 105

Centrale aktivitetsoplysninger:

Bemærkninger: Regnskabstallet for 2013-2014 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm.
Under § 24.72.02.60. Vandløbsrestaureringer henstår et samlet videreført beløb primo 2015 på 178,1 mio. kr., der efter
behov kan overføres og anvendes på nærværende underkonto i 2015 og følgende år.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tilsagn i alt (mio. kr.) ........... - - -
67,5 67,4 60,0 70,0 70,0 70,0 70,0

Antal tilsagnsmodtagere.......... - - -
414 281 250 250 250 250 250

Tilsagn pr. modtager
(mio. kr.) .................................

- - -
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
Tilsagn pr. modtager i
2016-pl (mio. kr.) .................. - - - 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
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Fødevarer, husdyrforhold og forskning

Under hovedområdet hører aktivitetsområderne § 24.32. Fødevarer og husdyrforhold, § 24.33.
Forskning inden for fødevareområdet og § 24.37. Fiskeriforhold.

Forhold vedr. fødevarer udføres under aktivitetsområdet Fødevarer og husdyrforhold.
Husdyrforhold under § 24.32. Fødevarer og husdyrforhold omfatter bekæmpelse af husdyr-

sygdomme og zoonoser samt kontrol med indholdet i foder med henblik på forebyggelse af syg-
domme hos dyr og mennesker. Endvidere udføres under § 24.21. Fællesudgifter inden for jord-
brugs- og fiskeriområdet mv. på plante- og biavlsområdet kontrol med henblik på bekæmpelse
af planteskadegørere eller destruktion af syge planter og syge bifamilier.

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, 158 og 166) (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Nettoudgiftsbevilling ................................... 533,7 523,5 504,2 489,9 477,6 473,3 428,3

Forbrug af reserveret bevilling ................... 2,0 2,0 -  - - - -
Indtægt ......................................................... 616,4 620,1 594,3 558,2 547,9 537,6 526,4
Udgift ........................................................... 1.146,1 1.116,9 1.098,5  1.048,1 1.025,5 1.010,9 954,7

Årets resultat ............................................... 6,0 28,7 -  - - - -

10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 594,9 572,4 551,7 539,9 527,5 522,9 476,4
Indtægt .................................................. 78,7 76,5 58,5 61,0 60,9 60,6 59,1

14. Gebyrfinansieret kontrolvirk-
 somhed

Udgift .................................................... 291,0 299,2 296,9 283,3 277,6 272,0 266,6
Indtægt .................................................. 277,5 298,3 285,9 272,3 266,6 261,0 255,6

15. Kødkontrollen
Udgift .................................................... 260,2 245,3 249,9 224,9 220,4 216,0 211,7
Indtægt .................................................. 260,2 245,3 249,9 224,9 220,4 216,0 211,7

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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Bemærkninger: B- og F-tallene er ikke direkte sammenlignelige, da Fødevarestyrelsen årligt beregner indtægts- og ud-
giftsforventningerne, hvilket kun får effekt på F-året og BO-årene, men ikke B-året, som er et udtryk for F-året i sidste
års finanslov, og som ikke ændres i forbindelse med de årlige beregninger af indtægts- og udgiftsforventningerne.

3. Hovedformål og lovgrundlag
Fødevarestyrelsen er organiseret i en enhedsstruktur med tre faglige forretningsområder (ve-

terinær, fødevarer og kødkontrol) og to tværgående, forretningsunderstøtende områder i form af
et kunde- og udviklingsområde og et administrativt område, der også omfatter laboratoriedelen.

Fødevarestyrelsen har til opgave 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 husdyrssygdomme og
zoonoser, overvågning og kontrol af foderproduktion og -anvendelse samt fører tilsyn med
praktiserende dyrlægers anvendelse af lægemidler til dyr og med overholdelse af de dyreværns-
mæssige regler.

Styrelsen varetager laboratorieopgaver for Miljø- og Fødevareministeriet.
Opgaverne udføres i henhold til den til enhver tid gældende Bekendtgørelse om Fødevare-

styrelsens opgaver og beføjelser, senest ved BEK nr. 511 af 23. april 2015, hvor det nærmere
fremgår hvilke love mm., som styrelsen administrerer.

I Grønland varetager Fødevarestyrelsen bl.a. opgaver i forbindelse med kontrol af import og
eksport af animalske produkter, opgaver på det dyresundhedsmæssige område undtagen zoonoser
samt overvågning af dyrlægegerning. Opgaverne udføres i henhold til den til enhver tid gældende
bekendtgørelse om Fødevarestyrelsens og Grønlands Selvstyres opgaver og beføjelser i Grønland
på den del af fødevare- og veterinærområdet, der administreres af miljø- og fødevareministeren
senest ved BEK nr. 1202 af 13. december 2012.

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 mellem den daværende regering (SRSF) om sprøjtemiddelstrategi 2013-2015 er
afsat 6,2 mio. kr. i 2015. Aftalen forlænges et år med 6,2 mio. kr. i 2016 til styrket indsats ved-
rørende pesticidrester i fødevarer. Fra 2017 er bevillingen teknisk videreført. Udgifterne mod-
svares fuldt ud af interne statslige overførselsindtægter, jf. § 24.21.02.45. Særlig indsats til be-
grænsningen af pesticidanvendelsen.

Den daværende regering (SRSF) har sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten,
Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti i november 2012 indgået forlig på veterinær-
området for perioden 2013-2016. Som følge heraf blev Fødevarestyrelsens bruttoudgiftsbevilling
forhøjet årligt med 37,0 mio. kr. i 2013 og 38,0 mio. kr. i 2014-2016.
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| Indsatserne i Veterinærforliget er årligt finansieret ved gebyrindtægter på 26,3 mio. kr., intern
| statslig overførselsindtægt fra §16.11.16.15 Gebyrvirksomhed 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 in-
deks for dyrevelfærd og antibiotika. Som led i forliget er det endvidere aftalt, at den kontrol
vedrørende dyrevelfærd, som NaturErhvervstyrelsen hidtil har udført for Fødevarestyrelsen, med
virkning fra 2013 flyttes tilbage til Fødevarestyrelsen med en tilhørende årlig nettoudgiftsbevilling
på 3,3 mio. kr.

Som led i Aftale mellem den daværende regering (SRSF) og Enhedslisten om finansloven
for 2013 af november 2012 er der udmøntet 0,7 mio. kr. i 2014 og 1,7 mio. kr. årligt i 2015 og
2016 til indsats i forbindelse med Task Force for grønne indkøb i offentlige køkkener efter aftale
med Enhedslisten.

Den daværende regering (SR) har sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten,
Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti i april 2015 indgået forlig på fødevare-
området for perioden 2015-2018. Som følge heraf er der afsat en nettobevilling på 54,3 mio. kr.
i 2015, 57,5 mio. kr. i 2016, 56,0 mio. kr. i 2017 og 56,5 mio. kr. i 2018.

Der er i perioden 2015-2018 afsat 2,0 mio. kr. årligt til indsatser på ernæringsområdet.
Den daværende regering (SR) har sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten,

Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti i april 2015 indgået aftale om en MRSA-
handlingsplan. Som følge heraf er der afsat 3,4 mio. kr. i 2015, 1,5 mio. kr. i 2016, 0,1 mio. kr.
i 2017 og 1,2 mio. kr. i 2018 til Fødevarestyrelsen.

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.

Virksomhedsstruktur
24.32.01. Fødevarestyrelsen, CVR-nr. 62534516.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

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. §
24.32.01.14. Gebyrfinansieret kontrolvirksomhed.

BV 2.2.4 Under kødkontrollen foretages månedlig fakturering af faktiske udgifter
samt forudbetaling 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 2.7.1 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.
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5. Opgaver og mål

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Indtægter i alt .............................................. 616,4 620,1 594,3 558,2 547,9 537,6 526,4
4. Afgifter og gebyrer ................................ 537,2 537,4 535,8 497,2 487,0 477,0 467,3
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske

bidrag, bøder mv. ................................... 0,3 0,9 - - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 78,9 81,9 58,5 61,0 60,9 60,6 59,1
Bemærkninger: Ad 4. Indtægten vedrører provenu fra afgifter og gebyrer opkrævet under styrelsen til finansiering af ud-
gifter. Af indtægterne vedrører 174,9 mio. kr. fødevarekontrollen, 97,4 mio. kr. vedrører veterinærkontrollen og 224,9
mio. kr. vedrører den statslige kødkontrol.

Ad 6. Øvrige indtægter indeholder i 2016 21,3 mio. kr. vedrørende salg af varer og tjenesteydelser, 3,0 mio. kr. vedrørende
tilskudsfinansierede aktiviteter, 5,0 mio. kr. vedrørende indtægter fra SKAT i forbindelse med inddrivelse af debitorer,
1,0 mio. kr. vedrørende indtægter fra statslige fonde og puljer, og 30,7 mio. kr. via interne statslige overførsler.

| Heraf overføres 12,3 mio. kr. fra §16.11.16.15 Gebyrvirksomhed (Lægemiddelstyrelsen) til finansiering af en øget indsats
| vedrørende overvågning og kontrol af dyrlægers ordination af veterinære lægemidler og af landbrugets forbrug heraf, 6,2
| 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. Aftalen forlænges et år med 6,2 mio. kr. i 2016 til styrk et indsats vedrørende pesti-

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.

Mio. kr.
R

2013
R

2014
B

2015
F

2016
BO1
2017

BO2
2018

BO3
2019

Udgift i alt ............................................ 1.169,1 1.134,8 1.109,4 1.048,1 1.025,5 1.010,9 954,7

0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration ............................. 358,4 328,9 284,3 258,6 253,7 249,5 255,2

1. Fødevareopgaver .............................. 369,8 366,5 344,4 338,5 333,3 329,8 278,8
2. Kødkontrol ....................................... 239,6 228,2 226,8 200,1 196,1 192,2 188,4
3. Veterinæropgaver ............................. 178,2 184,4 228,9 224,3 215,8 213,1 208,3
4. Ernæringsopgaver ............................. 23,1 26,8 25,0 26,6 26,6 26,3 24,0
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cidrester i fødevarer. Der overføres endvidere 9,5 mio. kr. fra § 24.32.01.15. Kødkontrollen til medfinansiering af hjæl-
pefunktioner og generel ledelse og administration på § 24.32.01.10. Almindelig virksomhed. Derudover overføres 2,4
mio. kr. fra § 24.33.02.20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv. som led i initiativet vedrørende
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 indsatser i Aftale mellem den daværende regering
(SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti fra november 2012
om veterinærområdet 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.

Der blev på finansloven for 2003 indført et prisstigningsloft for en række statslige institu-
tioner med væsentlige salgs- og gebyrindtægter, som ikke er underlagt fri konkurrence. Prisstig-
ningsloftet er siden videreført på de efterfølgende finanslove. Prisstigningsloftet på samtlige konti
underlagt loftet på finansloven for 2015 er videreført til 2016. Prisstigningsloftet i 2016 udgør
-1,9 pct. Det svarer til en opregulering med det generelle pris- og lønindeks på 0,1 pct. (inkl.
niveaukorrektion) fratrukket en produktivitetsfaktor på 2,0 pct.

Prisstigningsloftet videreføres således for Fødevarestyrelsens gebyrer på § 24.32.01.14. Fø-
devarestyrelsens gebyrfinansierede kontrolvirksomhed. Den statslige kødkontrol på virksomheder
med hyppigt tilsyn § 24.32.01.15. Kødkontrollen er undtaget. Omsætningen i forbindelse med
disse gebyrer omfattet af prisstigningsloftet forventes i 2016 at udgøre 272,3 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 den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om Grøn Vækst af 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.
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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.

Der kan på driftsbudgettet afholdes udgifter til priser, præmier og lignende på op til 0,1 mio.
kr. i forbindelse med gennemførelse af målrettede indsatser og kampagner på ernæringsområdet.

Styrelsen er registreret i henhold til lov om merværdiafgift, jf. LB nr. 106 af 23. januar 2013
med senere ændringer. Der er fuld fradragsret for indgående afgift, der vedrører momspligtig
omsætning. I 2016 forventes den ind- og udgående afgift at udgøre henholdsvis 0,5 mio. kr. og
4,0 mio. kr.

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Personale i alt (årsværk) ............................ 1.598 1.570 1.567  1.509 1.466 1.440 1.327
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 779,1 780,1 769,5  745,7 724,0 710,6 654,3

Bemærkninger: B- og F-tallene er ikke direkte sammenlignelige, da Fødevarestyrelsen årligt beregner indtægts- og ud-
giftsforventningerne, hvilket kun får effekt på F-året og BO-årene, og ikke på B-året, som er udtryk for F-året på sidste
års finanslov, og som ikke ændres i forbindelse med de årlige beregninger af indtægts- og udgiftsforventningerne.
Faldet i årsværk mellem 2015 og 2016 skyldes primært omlægninger i kødkontrollen, som blandt andet omfatter en
overgang til fuld integreret kontrol på nogle slagterier og ændringer i slagtetiden på andre slagterier.

9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Reguleret egenkapital ................................. - - 52,7 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 35,1 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 87,8 - - - -

Langfristet gæld primo ............................... 115,3 116,7 113,6 108,9 102,0 98,2 96,4
+ anskaffelser .............................................. 35,1 40,3 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
+ igangværende udviklingsprojekter .......... -1,0 -14,9 10,0 13,5 16,4 20,0 20,0
- afhændelse af aktiver ............................... 18,6 19,8 - - - - -
- afskrivninger ............................................. 14,1 12,1 30,3 29,9 29,7 31,3 28,4
Samlet gæld ultimo ..................................... 116,7 110,2 102,8 102,0 98,2 96,4 97,5

Låneramme .................................................. - - 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 57,1 56,7 54,6 53,6 54,2
Bemærkninger: B- og F-tallene er ikke direkte sammenlignelige, da Fødevarestyrelsen årligt opdaterer investeringsbud-
gettet, og det får kun effekt på F-året og BO-årene, men ikke på B-året, som er udtryk for F-året på sidste års finanslov,
og som ikke ændres i forbindelse med den årlige opdatering.

10. Almindelig virksomhed
Under kontoen varetages Fødevarestyrelsens almindelige driftsaktiviteter, der omfatter opga-

ver vedrørende fødevaresundhed og -sikkerhed fra jord til bord.
Kontoen omfatter også Fødevarestyrelsens indtægtsdækkede virksomhed.
I forbindelse med finansieringen af Madkulturen er bevillingen blevet reduceret med 2,0 mio.

kr. i 2016.
Der indgår 5,0 mio. kr. i 2016 fra § 24.32.79. Reserver og budgetregulering som led i fi-

nansieringen af Aftale mellem den daværende regering (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, En-
hedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti fra november 2012 om veterinær-
området.
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14. Gebyrfinansieret kontrolvirksomhed
På kontoen er budgetteret Fødevarestyrelsens gebyrfinansierede kontrolaktiviteter bortset fra

kødkontrollen, som fortsat er budgetteret på § 24.32.01.15. Kødkontrollen.
Det budgetterede nettotal på 11,0 mio. kr. årligt er en konsekvens af, at betalingen er redu-

ceret for udført kontrol på visse områder. Det drejer sig om mindre slagterier og lignende virk-
somheder i henhold til den daværende VK-regerings konkurrenceevnepakke og for udført kontrol
med fisk og fiskevarer i Grønland. Endvidere kan kravet om fuld omkostningsdækning fraviges
ved styrelsens attestationer i forbindelse med privates medbringelse af hund, kat eller andet sel-
skabsdyr til andre lande, idet attestationerne efter indførelse af selskabsdyrspas i EU som ho-
vedregel vil begrænse sig til mere specielle og komplekse sager.

15. Kødkontrollen
Kontoen omfatter styrelsens varetagelse af de kontrolforanstaltninger, der i henhold til lov

om fødevarer, jf. LB nr. 467 af 15. maj 2014 og lov om hold af dyr, jf. LB nr. 466 af 15. maj
2014, 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 fuldt
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. Det er besluttet at vide-
reføre de årlige 2 pct. effektiviseringer af kødkontrollen frem mod 2020 svarende til en omkost-
ningsreduktion for slagterierne på i alt 28,5 mio. kr., jf. Aftale om en vækstpakke af juni 2014.

Der budgetteres på kontoen med en intern statslig overførselsudgift på 9,5 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 tilskud til Veterinærfonden, der står for

varetagelsen 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. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019
Udgiftsbevilling ........................................... 13,4 - 4,3 3,5 3,5 2,1 2,1
Indtægtsbevilling ......................................... 10,9 - 4,3 3,5 3,5 2,1 2,1

60. Overvågningsprogrammer
Udgift ................................................... 13,4 - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 3,2 - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 10,2 - - - - - -
Indtægt ................................................ 10,9 - - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 5,7 - - - - - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 5,2 - - - - - -

 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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70. Tilskud til Veterinærfond
Udgift ................................................... - - 4,3 3,5 3,5 2,1 2,1
45. Tilskud til erhverv ........................ - - 4,3 3,5 3,5 2,1 2,1
Indtægt ................................................ - - 4,3 3,5 3,5 2,1 2,1
13. Kontrolafgifter og gebyrer ............ - - 4,3 3,5 3,5 2,1 2,1

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2015

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,0

I alt .................................................................................................................................. 0,0

70. Tilskud til Veterinærfond
På kontoen budgetteres med tilskud til Veterinærfonden, der i 2016 forventes at skulle fi-

nansiere overvågningsprogrammer for TSE (kogalskab i kvæg samt scrapie i får og geder) og
aviær influenza (fugleinfluenza) mv. og udgifter forbundet hermed. Fonden er oprettet, således
at udgifter til overvågning og bekæmpelse af husdyrsygdomme kan afholdes af fonden, og at
fonden kan oppebære den tilhørende refusion fra EU. Fonden modtager et tilskud i 2016 på 2,7
mio. kr., som finansieres via formålsbestemte afgifter, der svarer til den udgift erhvervet hidtil
har haft. Hertil kommer udgifter til administration i Fødevarestyrelsen og NaturErhvervstyrelsen
på 0,8 mio. kr. årligt, som også finansieres via de formålsbestemte afgifter. Midlerne til Føde-
varestyrelsen og NaturErhvervstyrelsen overføres på regnskabet som intern statslig overførsels-
udgift, men er budgetteret sammen med tilskuddet i alt 3,5 mio. kr. Der forventes en samlet ak-
tivitet i Veterinærfonden i 2016 svarende til 2,7 mio. kr. Fonden forventer at oppebære refusion
fra EU på 1,4 mio. kr., som indgår med to års forsinkelse. Det vil sige fra 2018. Afgiftsfinansi-
eringen er således de to første år højere end for et normalt år.

Endvidere skal der til enhver tid kunne ydes et tilskud til Veterinærfonden, hvis der kommer
nye overvågnings- og bekæmpelsesprogrammer eller eksisterende programmer ændres, hvortil
der ydes refusion fra EU. Det er bestyrelsen i Veterinærfonden som beslutter, om Veterinærfon-
den skal finansiere disse overvågnings- og bekæmpelsesprogrammer.

24.32.14. Erstatninger ved nedslagning af dyr og andre udgifter ved bekæmpelses-
foranstaltninger mm. (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 m.v. og godtgørelse for udgifter til indsen-
delse og laboratorieundersøgelse af mistankeprøver og erstatning til hel eller delvis dækning af
driftstab.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019
Udgiftsbevilling ........................................... 3,3 5,4 1,5 4,1 4,1 4,1 4,1
Indtægtsbevilling ......................................... 0,4 0,7 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7

10. Erstatning ved nedslagning og
andre udgifter ved bekæmpelses-

 foranstaltninger mm.
Udgift ................................................... 3,3 5,4 1,5 4,1 4,1 4,1 4,1
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 3,3 5,4 1,5 4,1 4,1 4,1 4,1
Indtægt ................................................ 0,4 0,7 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 0,4 0,7 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7
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10. Erstatning ved nedslagning og andre udgifter ved bekæmpelsesforanstaltninger mm.
Den på kontoen optagne bevilling vedrører erstatning ved nedslagning af dyr ved fund eller

mistanke og destruktion af foder m.v. 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 i Danmark, jf.
lov om hold af dyr, LB nr. 466 af 15. maj 2014. På kontoen optages endvidere erstatning for dyr,
der slås ned i forbindelse med kontrol med medicinanvendelse til husdyr, jf. lov om dyrlæger,
LB nr. 464 af 15. maj 2014.

Den på kontoen optagne bevilling vedrører endvidere erstatning ved nedslagtning af dyr ved
fund eller mistanke samt udgifter til indsendelse og laboratorieundersøgelse af mistankeprøver i
forbindelse med bekæmpelse og mistanke om husdyrsygdomme. Undtaget herfor er zoonoser
samt erstatning til hel eller delvis dækning af driftstab i forbindelse hermed i Grønland, jf. an-
ordning nr. 524 af 8. juni 2004 om ikrafttræden for Grønland af lov om sygdomme og infektioner
hos dyr.

Der budgetteres med EU-støtte ved nedslagning i forbindelse med bekæmpelse af visse hus-
dyrsygdomme og zoonoser i Danmark.

EU-støtten ydes i almindelighed med en sats, der udgør op til 50 pct. af ydet erstatning til
nedslagning mv. Refusionen er budgetteret under hensyn til, at der ikke ydes EU-støtte til alle
typer af husdyrsygdomme og zoonoser, og at der kan være tidsforskydning fra udgiftsafholdelsen
til EU-støtten oppebæres. I 2016 er EU-støtten budgetteret til 0,7 mio. kr.

24.32.79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019

Udgiftsbevilling ........................................... - - - - 5,0 5,0 5,0

20. Pulje til bedre dyrevelfærd
Udgift ................................................... - - - - 5,0 5,0 5,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - 5,0 5,0 5,0

20. Pulje til bedre dyrevelfærd
Den afsatte pulje på 5,0 mio. kr. årligt til initiativer vedrørende dyrevelfærd er som led i

Aftale mellem den daværende regering (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Li-
beral Alliance og Det Konservative Folkeparti af november 2012 om veterinærområdet overført
til § 24.32.01 Fødevarestyrelsen i perioden 2015-2016.

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 fødevare-, jordbrugs-, fiskerierhvervene gennem en
målrettet udviklings- og demonstrationsindsats, udredninger mv., samt gennem tilskud til Mad-
kulturen og forskningsbaseret myndighedsbetjening ved universiteterne.

Yderligere oplysninger om Miljø- og Fødevareministeriets forsknings- og udviklingsområde
kan findes på www.mfvm.dk.
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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 fødevare-, jordbrugs- og fiskerierhvervene gennem fremme af forsknings-, ud-
viklings- og demonstrationsaktiviteter, fremme af internationalt samarbejde herom samt udred-
ninger mv. af betydning for Miljø- og Fødevareministeriets myndighedsvaretagelse. Endvidere
indgår tilskud til Madkulturen, jf. § 24.33.02.50. Madkulturen.

Tilskudsbevillingen på § 24.33.02.20. Forskellige nationale og internationale forskningsakti-
viteter mv. anvendes til finansiering af internationalt samarbejde, undersøgelser, udredninger mv.
af betydning for Miljø- og Fødevareministeriets myndighedsvaretagelse. Tilskud hertil ydes efter
retningslinjer fastsat i vejledninger udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen.

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 standardkonti 33. Interne statslige overførselsindtægter og
43. Interne statslige overførselsudgifter 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.

BV 2.10.5 Der er adgang til under § 24.33.02. Tilskud til udvikling og demon-
stration via standardkonti 33. Interne statslige overførselsindtægter og
43. Interne statslige overførselsudgifter at overføre midler til §
24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til dækning af udgifter til administra-
tion af ordningerne, herunder lønudgifter, til varetagelse af sekretari-
atsfunktionen for bestyrelsen, herunder udarbejdelse af strategier, del-
tagelse i internationalt forskningssamarbejde, gennemførsel af analyser
mv. vedrørende udfordringer og barrierer for udvikling, gennemførsel
af evalueringer og effektvurderinger samt udgifter forbundet med ud-
arbejdelse, 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 46. Tilskud til anden virk-
somhed og investeringstilskud andrage op til 3 pct. af bevillingerne,
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 standardkonti 33. Interne statslige overførselsindtægter og
43. Interne statslige overførselsudgifter 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.
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Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019
Udgiftsbevilling ........................................... 357,8 297,9 258,0 236,2 212,8 210,5 209,2
Indtægtsbevilling ......................................... - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

10. Udviklings- og forskningsaktivi-
teter inden for fødevaresektoren
Udgift ................................................... 312,9 196,4 210,8 200,0 181,0 182,0 183,0
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 7,1 6,0 - 5,4 5,4 5,4 5,4
45. Tilskud til erhverv ........................ 84,3 43,7 85,8 94,4 90,4 90,9 91,4
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 221,6 146,8 125,0 100,2 85,2 85,7 86,2
Indtægt ................................................ - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
34. Øvrige overførselsindtægter .......... - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

20. Forskellige nationale og interna-
tionale forskningsaktiviteter mv.
Udgift ................................................... 28,4 80,7 25,6 16,9 16,8 14,5 13,2
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 15,8 12,1 3,8 3,8 6,8 6,8 6,8
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 12,7 68,6 21,8 13,1 10,0 7,7 6,4

30. Forskningsprogram for økolo-
gisk fødevareproduktion, FØJO

 III
Udgift ................................................... -1,0 -0,5 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... -1,0 -0,5 - - - - -

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales, dog højst til 3 måneders forbrug.
BV 2.2.8 Der er adgang til at omflytte bevillinger mellem § 24.33.02.10. Ud-

viklings- og forskningsaktiviteter inden for fødevaresektoren, §
24.33.02.20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktivi-
teter mv. og § 24.33.02.50. Madkulturen samt herefter adgang til at
videreføre disse bevillinger til anvendelse i senere finansår under denne
underkonto.

BV 2.10.2 Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer
til merindtægter vedrørende EU-medfinansiering og øvrige overfør-
selsindtægter ud over det budgetterede.

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn på § 24.33.02.10. Udviklings- og forsk-
ningsaktiviteter inden for fødevaresektoren, § 24.33.02.20. Forskellige
nationale og internationale forskningsaktiviteter mv.

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 § 24.33.02.50. Madkulturen ydes forudbetaling af tilskud,
såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projekter, eller hvor det
forekommer administrativt enklere.

BV 2.2.17 Madkulturen kan tegne forsikring og er ikke underlagt statens regler
om selvforsikring.
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40. VMP III, forskningsprogram
Udgift ................................................... -0,5 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

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

50. Madkulturen
Udgift ................................................... 17,8 21,2 21,6 19,3 15,0 14,0 13,0
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 17,8 21,2 21,6 19,3 15,0 14,0 13,0

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2015

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,5
I alt .................................................................................................................................. 0,5

Den samlede beholdning på 0,5 mio. kr. henstår på § 24.33.02.10. Udviklings- og forsk-
ningsaktiviteter inden for fødevaresektoren.

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.

I det omfang GUDP yder tilskud til transnationale projekter i ERA-Net Cofund under Horizon
2020 refunderer EU-kommissionen en andel af tilskuddet. Der er ikke på forhånd budgetteret
med EU-indtægter vedrørende disse projekter.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 20,0 mio. kr. i 2016. Bag-
| grunden er, at der særskilt afsættes 20,0 mio. kr. i 2016 til initiativer inden for økologisk føde-
| vareproduktion, som koordineres i regi af Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jord-
| brug og Fødevaresystemer (ICROFS), jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk
| Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti
| og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven for 2016 af oktober 2015.

Centrale aktivitetsoplysninger:

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

A. Tilsagn (mio. kr.)
|  1. Forskningsaktiviteter............................| 159,0| 66,7| 60,7| 113,1| 83,5| 72,1| 90,1| 69,1| 70,1| 71,1

 2. Udviklingsaktiviteter............................ 49,9 124,1 149,6 209,4 123,8 98,6 75,4 76,4 76,4 76,4
 3. Demonstrationsaktiviteter .................... 31,1 29,4 15,3 15,9 8,0 40,1 29,1 30,1 30,1 30,1

|  Tilsagn i alt (mio. kr.) .............................| 240,0| 220,2| 225,6| 338,4| 215,3| 210,8| 194,6| 175,6| 176,6| 177,6
B. Antal tilsagnsmodtagere

|  1. Forskningsaktiviteter............................| 90| 34| 31| 44|  30| 36| 45| 35| 35| 35
 2. Udviklingsaktiviteter............................ 67 118 175 253  110 95 75 75 75 75
 3. Demonstrationsaktiviteter .................... 77 59 43 59  59 33 25 25 25 25

|  Antal tilsagnsmodtagere i alt...................| 234| 211| 249|  356|  199| 164| 145| 135| 135| 135
C. Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)
 1. Forskningsaktiviteter............................ 1,8 2,0 2,0  2,6  2,8  2,0  2,0  2,0  2,0 2,0
 2. Udviklingsaktiviteter............................ 0,7 1,1 0,9  0,8  1,1  1,0  1,0  1,0  1,0 1,0
 3. Demonstrationsaktiviteter .................... 0,4 0,5 0,4  0,3 0,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
 Tilsagn pr. modtager
 i gennemsnit (mio. kr.) ............................ 1,0 1,0 0,9  1,0  1,1  1,3  1,3  1,3  1,3 1,3
 Indeks ....................................................... 108,4 105,7 103,4 102,7 101,9 101,4 100,0 100,0 100,0 100,0
 Tilsagn pr. modtager i gennemsnit
 2016-pl (mio. kr.)..................................... 1,1 1,1 0,9  1,0  1,1  1,3  1,3  1,3  1,3 1,3
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Bemærkninger: Regnskabstallene omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm. Det er endvidere
forudsat, at der opnås det budgetterede niveau for tilbagebetalte tilskud på årligt 1,0 mio. kr., jf. anmærkningerne til
standardkonto 34. Øvrige overførselsindtægter.

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 samt lov nr. 1502 af 27. december 2009 om
Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP).

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. På kontoen er der budgetteret med overførsel af 5,4
mio. kr. årligt til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til administrationen af GUDP.

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.
Bevillingen kan endvidere anvendes til finansiering af nationale og internationale konferen-

cer, kongresser, seminarer samt til undersøgelser og udredninger mv. af betydning for Miljø- og
Fødevareministeriets opgavevaretagelse samt til særlige projekter og kampagner mv., herunder
yderligere ydelser fra universiteterne.

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 Aftale mellem den daværende regering (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, En-
hedslisten Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om veterinærområdet for perioden
2013-2016 af november 2012 er kontoen forhøjet med 3,2 mio. kr. årligt til forskningsbaseret
udvikling af indeks vedrørende antibiotika 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.

I det omfang, der ydes tilskud til aktiviteter, der i henhold til momsloven er momspligtige
ydelser, har Miljø- og Fødevareministeriet fradragsret for momsen.

På baggrund af ovenstående kan der opstilles følgende centrale aktivitetsoplysninger for un-
derkontoen:

Centrale aktivitetsoplysninger:

Bemærkninger: Fra og med 2014 er der gennemført en budget- og regnskabsmæssig omlægning af underkontoen fra
en udbetalingsordning til en tilsagnsordning. På denne baggrund svarer aktivitetsoplysningerne for 2014 til den med-
delte tilsagn og for 2015-2019 til den budgetterede tilsagnsgivning, mens oplysninger for 2010-2013 svarer til ram-
merne for iværksatte aktiviteter i iværksættelsesåret.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. På kontoen er der budgetteret med overførsel af 1,1
mio. kr. årligt til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til en særlig indsats vedrørende rekreativt
fiskeri, og 2,4 mio. kr. årligt til § 24.32.01. Fødevarestyrelsen som led i Økologisk Hand-
lingsplan 2020, samt 0,3 mio. kr. årligt til § 24.32.01. Fødevarestyrelsens indsats med ud-
vikling af dyrevelfærdsindekset. Herudover er der fra 2017 også budgetteret med overførsel

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tilskud i alt (mio. kr.) .................... 16,8 15,6 10,0 12,7 72,6 21,8 13,1 10,0 7,7 6,4
Antal tilsagnsmodtagere.................. 7 8 21 11 27 18 11 9 7 6
Tilskud pr. modtager (mio. kr.)...... 2,4 2,0 0,5 1,2 2,7 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1
Indeks .............................................. 108,4 105,7 103,4 102,7 101,9 101,4 100,0 100,0 100,0 100,0
Tilskud i 2016-pl (mio. kr.)............ 2,6 2,1 0,5 1,2 2,7 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1
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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.

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 gastronomiområdet.

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 om madkultur.

Kontoen er tilført 1,3 mio. kr. i 2014, 5,3 mio. kr. i 2015 og 3,3 mio. kr. i 2016 til Madkul-
turens indsats i forbindelse med Task Force for grønne indkøb i offentlige køkkener, jf. Aftale
mellem den daværende regering (SRSF) og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november
2012 og efterfølgende aftale om udmøntning med Enhedslisten. Der er på kontoen endvidere afsat
15,0 mio. kr. i 2016, 14,0 mio. kr. i 2017, 13,0 mio. kr. i 2018 og 12,0 mio. kr. i 2019 som Miljø-
og Fødevareministeriets tilskud til driften af Madkulturen. Desuden er der afsat 1,0 mio. kr. årligt
til styrkelse af gastronomiområdet gennem aktiviteter i forbindelse med forberedelse mv. af Bo-
cuse d'Or samt aktiviteter i forbindelse med Kokkelandsholdet.

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Der ydes tilskud til driften af Mad-
kulturen. Af tilskuddet kan afholdes udgifter til vederlag til formanden samt særligt sagkyn-
dige og personligt udpegede medlemmer af bestyrelsen. Vederlag udbetales i overensstem-
melse med Finansministeriets cirkulære nr. 186 af 2. november 1998 om særskilt vederlag
mv.

24.33.03. Forskningsbaseret myndighedsbetjening (Reservationsbev.)
Tilskudsbevillingerne anvendes til forskningsbaseret myndighedsbetjening, herunder er-

hvervssamarbejde mv., vedrørende jordbrugsforhold, fiskeriforhold samt fødevare- og veterinær-
forhold for Miljø- og Fødevareministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges eller
suppleres Beskrivelse

BV 2.2.8 Der er adgang til at omflytte udgiftsbevillinger mellem underkonto 20.
Opgaver vedr. fiskeriforhold og underkonto 30. Opgaver vedr. fødeva-
re- og veterinærforhold i årets løb.
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Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019
Udgiftsbevilling ........................................... 599,4 581,9 563,8 552,7 553,5 542,4 531,5
Indtægtsbevilling ......................................... 4,5 3,0 - - 3,0 3,0 3,0

10. Opgaver vedr. jordbrugsforhold
Udgift ................................................... 283,7 280,2 276,9 271,4 266,0 260,5 255,2
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 283,7 280,2 276,9 271,4 266,0 260,5 255,2
Indtægt ................................................ 1,5 - - - - - -
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ 1,5 - - - - - -

20. Opgaver vedr. fiskeriforhold
Udgift ................................................... 90,8 79,6 61,1 59,6 75,9 74,5 73,1
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 90,8 79,6 61,1 59,6 75,9 74,5 73,1
Indtægt ................................................ 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

30. Opgaver vedr. fødevare- og ve-
 terinærforhold

Udgift ................................................... 224,9 222,1 225,8 221,7 211,6 207,4 203,2
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 224,9 222,1 225,8 221,7 211,6 207,4 203,2

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 Miljø- og
Fødevareministeriets myndighedsvaretagelse. Bevillingen anvendes i henhold til aftale mellem
Miljø- og Fødevareministeriet og Aarhus Universitet for perioden 2016-2019 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.mfvm.dk.

Bevillingen anvendes til forskningsbaseret myndighedsbetjening for Miljø- og Fødevaremi-
nisteriet, herunder 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

Miljø- og Fødevareministeriet kan med rimelig varsel konkurrenceudsætte hele eller dele af
bevillingen til forskningsbaseret myndighedsbetjening mv.
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Som led i Aftale mellem den daværende regering (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti,
Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om veterinærområdet for perioden
2013-2016 af november 2012 anvendes 2,5 mio. kr. på kontoen til forskningsindsatser på Aarhus
Universitet vedrørende dyrs transportegnethed.

Centrale aktivitetsoplysninger:

Bemærkninger: 1) Myndighedsbetjening omfatter udgifter til forsknings- og rådgivningsarbejde vedrørende myndigheds-
betjening for Miljø- og Fødevareministeriet .

Tilskudsmodtager (universitetet) opkræver moms sammen med betalingen for løsningen af
opgaverne. Miljø- og Fødevareministeriet har fradragsret for den opkrævede moms vedrørende
myndighedsbetjening.

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 Miljø- og Fødevareministeriets myndighedsvaretagelse. Bevillingen anvendes i henhold
til rammeaftale mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Danmarks Tekniske Universitet om
udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening med tilhørende bilag om samarbejdet på fi-
skeriområdet 2016-2019. Aftalen og bilag genforhandles årligt med virkning fra et nyt kalenderårs
begyndelse. Aftalen er tilgængelig på www.mfvm.dk.

Bevillingen anvendes til forskningsbaseret myndighedsbetjening for Miljø- og Fødevaremi-
nisteriet, herunder erhvervssamarbejde mv., primært inden for følgende kerneområder:

- Erhvervsfiskeri
- Akvakultur
- Forarbejdning og fødevarekvalitet
- Produktionsbetingende sygdomme hos husdyr
- Rekreativt fiskeri
- Monitering og analysemetoder

Af bevillingen anvendes 3,0 mio. kr. i 2016 til produkter under Dansk Skaldyrcenter via in-
tegration i DTU Aqua, herunder til konsekvensvurderinger mv. Fra 2017 er denne del teknisk
budgetteret på standardkonto 33. Interne statslige overførselsindtægter.

 Miljø- og Fødevareministeriet kan med rimelig varsel konkurrenceudsætte hele eller dele af
bevillingen til forskningsbaseret myndighedsbetjening mv.

Centrale aktivitetsoplysninger:

Bemærkninger: 1) Myndighedsbetjening omfatter udgifter til forsknings- og rådgivningsarbejde vedrørende myndig-
hedsbetjening erhvervssamarbejde mv. for Miljø- og Fødevareministeriet .

Mio. kr. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1. Myndighedsbetjening 1) .... 323,1 313,2 299,7 283,7 280,2 276,9 271,4 266,0 260,5 255,2
Udgifter i alt............................ 323,1 313,2 299,7 283,7 280,2 276,9 271,4 266,0 260,5 255,2
Indeks ...................................... 105,5 104,2 102,5 102,0 101,6 101,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Udgift i alt i 2016-pl............... 340,9 326,4 307,2 289,4 284,7 279,7 271,4 266,0 260,5 255,2

Mio. kr. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1. Myndighedsbetjening 1) . 81,7 80,3 81,9 90,8 79,6 61,1 59,6 75,9 74,5 73,1
Udgifter i alt ......................... 81,7 80,3 81,9 90,8 79,6 61,1 59,6 75,9 74,5 73,1
Indeks .................................... 105,5 104,2 102,5 102,0 101,6 101,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Udgift i alt i 2016-pl............ 86,2 83,7 83,9 92,6 80,9 61,7 59,6 75,9 74,5 73,1
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Tilskudsmodtager (universitetet) opkræver moms sammen med betalingen for løsningen af
opgaverne. Miljø- og Fødevareministeriet har fradragsret for den opkrævede moms vedrørende
myndighedsbetjening.

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 Miljø- og Fødevareministeriets myndighedsvaretagelse. Bevillingen an-
vendes i henhold til rammeaftale mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Danmarks Tekniske
Universitet for perioden 2015-2019 om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening mv.
med to af de tilhørende bilag for henholdsvis veterinærområdet og fødevareområdet. Aftalen med
tilhørende bilag genforhandles årligt med virkning fra et nyt kalenderårs begyndelse. Aftalen er
tilgængelig på www.mfvm.dk.

Bevillingen anvendes til forskningsbaseret myndighedsbetjening for Miljø- og Fødevaremi-
nisteriet, herunder erhvervssamarbejde mv., primært inden for følgende kerneområder:

- Alvorlige smitsomme husdyrsygdomme
- One Health og antibiotikaresistens
- Dyresundhed og nye trusselsbilleder
- Produktionsbetingede sygdomme hos husdyr
- Kemisk fødevaresikkerhed
- Mikrobiologisk fødevaresikkerhed
- Forarbejdning og fødevarekvalitet
- Ernæring

I bevillingen indgår 13,3 mio. kr. årligt til husdyrsundhedsprojekter og overvågning af anti-
biotikaresistens (DANMAP).

Kontoen er forhøjet med 10,0 mio. kr. årligt fra 2011 til styrkelse af beredskabet i forbindelse
med kemi i fødevarer.

Som led i Aftale mellem den daværende regering (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, En-
hedslisten, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti om veterinærområdet for perioden
2013-2016 af november 2012 er kontoen forhøjet med 6,5 mio. kr. til forskningsindsatser ved-
rørende antibiotika.

Endvidere er kontoen forhøjet med 5,8 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 til opgaver vedr. fø-
devare- og veterinærforhold til styrkelse af myndighedsberedskabet mv.

Miljø- og Fødevareministeriet kan med rimelig varsel konkurrenceudsætte opgaverne.

Centrale aktivitetsoplysninger:

Bemærkninger: 1) Myndighedsbetjening omfatter udgifter til forsknings- og rådgivningsarbejde vedrørende myndig-
hedsbetjening erhvervssamarbejde mv. for Miljø- og Fødevareministeriet.

Tilskudsmodtager (universitetet) opkræver moms sammen med betalingen for løsningen af
opgaverne. Miljø- og Fødevareministeriet har fradragsret for den opkrævede moms vedrørende
myndighedsbetjening.

Mio. kr. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1. Myndighedsbetjening 1) . 214,4 219,9 221,9 224,9 222,1 225,8 221,7 211,6 207,4 203,2
Udgifter i alt ......................... 214,4 219,9 221,9 224,9 222,1 225,8 221,7 211,6 207,4 203,2
Indeks .................................... 105,5 104,2 102,5 102,0 101,6 101,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Udgift i alt i 2016-pl............ 226,2 229,1 227,4 229,4 225,7 228,1 221,7 211,6 207,4 203,2
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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. 568 af 21. maj 2014,

skal alle personer, der udøver fritidsfiskeri, betale fritidsfiskertegn, mens alle personer, der udøver
lystfiskeri, 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 § 24.37.40.10. Fiskepleje, herunder udsætninger, samt
under § 24.26.30.20. Vandløbsrestaurering mv.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019

Udgiftsbevilling ........................................... 30,8 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0

10. Fiskepleje, herunder udsætninger
Udgift ................................................... 30,8 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 3,7 3,7 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 27,0 27,3 26,9 26,9 26,9 26,9 26,9

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-
konti 33. Interne statslige overførselsindtægter og 43. Interne statslige
overførselsudgifter 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 § 24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger, adgang til
via standardkonti 33. Interne statslige overførselsindtægter og 43. In-
terne statslige overførselsudgifter at overføre midler til § 24.21.01.
NaturErhvervstyrelsen til dækning af driftsudgifter til administration
af fisketegnsordningerne, 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 Miljø og Fødevareministeriet.

Bevillingen anvendes på grundlag af en godkendt handlingsplan for fiskeplejen om 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 26,9 mio. kr. Endvidere indgår som fiskepleje 10,0 mio. kr. årligt under § 24.26.30.20.
Vandløbsrestaurering mv. i 2015-2017, og midlerne er teknisk videreført herefter. Hertil kommer
de budgetterede udgifter til NaturErhvervstyrelsens administration af fritidsfiskertegn og lystfi-
sketegn på 4,1 mio. kr.

De samlede udgifter på 41,0 mio. kr. dækkes fuldt ud inden for de budgetterede indtægter
på henholdsvis 10,1 mio. kr. under § 24.37.45.20. Fritidsfiskertegn og på 31,9 mio. kr. under §
24.37.45.30. Lystfiskertegn.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet på 4,1 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. 568 af 21. maj 2014. Heraf fremgår, at alle personer, der udøver
fritidsfiskeri, skal betale fritidsfiskertegn. 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 fritidsfiskertegn og lystfiskertegn anvendes til fiskepleje, jf. §
24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger og § 24.26.30.20. Vandløbsrestaurering mv.

Satserne for fritidsfiskertegn og lystfiskertegn fremgår af fiskerilovens § 56, stk. 3 og 4.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019

Indtægtsbevilling ......................................... 40,8 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0

20. Fritidsfiskertegn
Indtægt ................................................ 10,1 9,9 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1
30. Skatter og afgifter .......................... 10,1 9,9 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1

30. Lystfiskertegn
Indtægt ................................................ 30,7 31,1 30,9 30,9 30,9 30,9 30,9
30. Skatter og afgifter .......................... 30,7 31,1 30,9 30,9 30,9 30,9 30,9
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20. Fritidsfiskertegn
Der er for 2016 budgetteret med et samlet salg af 33.700 fritidsfiskertegn, der i henhold til

den nuværende pris på fritidsfiskertegn på 300 kr. svarer til et samlet indtægtsniveau på 10,1 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.

Oversigt over gebyrer og formålsbestemte afgifter 

30. Lystfiskertegn
Der er for 2016 budgetteret med et samlet indtægtsniveau på 30,9 mio. kr. vedrørende salg

af i alt 192.600 lystfiskertegn, heraf 26.600 tegn gældende for én dag til en pris på 40 kr., 17.000
tegn gældende for én uge til en pris på 130 kr. samt 149.000 tegn gældende for 12 måneder til
en pris på 185 kr.

Ordningen administreres af NaturErhvervstyrelsen. Udgifterne til administration af lystfi-
skertegnsordningen på 3,5 mio. kr. er budgetteret under § 24.37.40. Fiskepleje, herunder udsæt-
ninger, hvorfra de overføres til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen.

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.

Gebyr- eller afgiftsordning
(G/A) Hjemmel Sats

Kr.
Stigning

Pct.
Provenu

Kr.

Henvisning
til virksom-

heds-
oversigt

Fritidsfiskertegn .................... LB nr. 568 af 21. maj
2014

300 - 10,1

Fritidsfiskertegn, i alt ........... 10,1

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 .........................................

LB nr. 568 af 21. maj
2014

40
130
185

-
-
-

1,1
2,2
27,6

Lystfiskertegn, i alt .............. 30,9
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20. Det rådgivende Råd for Østersø-
 en

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 2015

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,3
I alt .................................................................................................................................. 0,3

Den forventede anvendelse af beholdning på 0,3 mio. kr. fremgår af nedenstående oversigt:

10. Det Internationale Havundersøgelsesråd og EUROFISH
Det Internationale Havundersøgelsesråd (International Council for the Exploration of the Sea,

ICES), er en international organisation, der 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, 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 4,4 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. Det rådgivende Råd for Østersøen
På kontoen er optaget tilskud til Det rådgivende Råd for Østersøen med 0,2 mio. kr. til Rådets

afholdelse af huslejeudgifter i København, herunder leje af mødelokaler, samt til et mindre dansk
medlemsbidrag.

Udgiftsstyrede underkonti Beholdning
primo 2015

Budgetteret forbrug af beholdningen Beholdning
i øvrigt

2015 2016 2017 2018 2019 2015-2019

10 ........................................ 0,2 - - - - - 0,2
20 ........................................ 0,1 - - - - - 0,1

I alt ........................................ 0,3 - - - - - 0,3

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019
Udgiftsbevilling ........................................... 6,5 6,8 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9

10. Det Internationale Havundersø-
gelsesråd og EUROFISH
Udgift ................................................... 6,3 6,6 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 6,3 6,6 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,0 0,0 - - - - -
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EUs garantifond

24.42. Garantifonden for landbruget
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.

Midlerne under garantifonden omfatter både direkte landbrugsstøtte og forskellige støtteord-
ninger under den fælles markedsordning, herunder også salgsfremmeordningen for landbrugs-
produkter. De budgetterede udgifter samt den tilsvarende EU-refusion er optaget under hoved-
kontiene § 24.42.11. Eksportstøtte, § 24.42.12. Direkte landbrugsstøtte og § 24.42.13. Forskellige
støtteordninger under den fælles markedsordning. Desuden har der i tidligere år været budgetteret
og regnskabsført på kontiene § 24.42.15. Tab på solgte produkter og lagernedskrivning mm. ved
intervention og § 24.42.17. Lagerudgifter og -indtægter mm. ved intervention. De samlede ud-
gifter har udgjort og forventes at udgøre følgende beløb:

For hovedkonti § 24.42.11. Eksportstøtte, § 24.42.12. Direkte landbrugsstøtte og § 24.42.13.
Forskellige støtteordninger under den fælles markedsordning anvendes et kasseprincip i forbin-
delse med periodisering af udgifter og indtægter, idet den månedlige afregning, som NaturEr-
hvervstyrelsen foretager over for EU, sker efter dette regnskabsprincip, hvorefter bogføring sker
ved ind- og udbetaling.

På FFL2016 er anvendt en euro-kurs på 7,4453 gældende pr. 1. januar 2015. Refusionen af
afholdte udgifter modtages i euro. Kursdifferencer i forbindelse med vekslingen af EU-medfi-
nansieringen fra euro til kr. samt eventuelle underkendelser bogføres ved anvendelse af stan-
dardkonto 31. Overførselsindtægter fra EU.

24.42.11. Eksportstøtte (tekstanm. 135 og 161) (Lovbunden)
Fra 2014 vil der som udgangspunkt kun blive ydet eksportstøtte i tilfælde af krise inden for

landbrugssektoren i henhold til den fælles markedsordning for landbrugsprodukter. Dette vil fo-
rekomme, såfremt det skønnes nødvendigt at udligne forskellene mellem verdensmarkedspriserne
og priserne for visse varer på det indre marked i EU. Der er ikke på forhånd budgetteret med
udgifter til eksportstøtte og tilsvarende EU-indtægter.

På hovedkontoen er budgetteret med inddragelse af sikkerhedsstillelse, jf. § 24.42.11.60.

Mia. kr.
2010 .................................................................................................................. 7,3
2011 .................................................................................................................. 7,1
2012 .................................................................................................................. 6,9
2013 .................................................................................................................. 6,8
2014 .................................................................................................................. 6,8
2015 .................................................................................................................. 6,5
2016 .................................................................................................................. 6,4
2017 .................................................................................................................. 6,3
2018 .................................................................................................................. 6,2
2019 .................................................................................................................. 6,2
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Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019
Udgiftsbevilling ........................................... 1,2 0,2 -0,2 - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 3,5 2,9 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0

39. Eksportstøtte, æg og fjerkræ
Udgift ................................................... 1,2 - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 1,2 - - - - - -
Indtægt ................................................ 1,2 - - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 1,2 - - - - - -

42. Eksportstøtte, sammensatte varer
Udgift ................................................... 0,4 - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 0,4 - - - - - -
Indtægt ................................................ 0,4 - - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 0,4 - - - - - -

60. Inddraget sikkerhedsstillelse
Indtægt ................................................ 2,3 2,6 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
30. Skatter og afgifter .......................... 2,3 2,6 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

65. Reguleringer, eksportstøtte
Udgift ................................................... -0,4 0,2 -0,2 - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ -0,4 0,2 -0,2 - - - -
Indtægt ................................................ -0,4 0,2 -0,2 - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... -0,4 0,2 -0,2 - - - -

60. Inddraget sikkerhedsstillelse
Tilladelse til at eksportere eller importere visse landbrugsvarer, herunder eventuelt med eks-

portstøtte eller på eksport- eller importtoldkontingenter, hvor tolden er nedsat ved overgangen til
fri omsætning i EU eller i tredjeland, kræver i en del tilfælde fremlæggelse af en licens eller til-
deling af rettigheder.

For at kunne få licens eller få tildelt rettigheder skal importøren eller eksportøren stille en
sikkerhedsstillelse f.eks. i form af en bankgaranti. Såfremt det konstateres, at fællesskabsreglerne
på området ikke har været overholdt, inddrages hele eller dele af sikkerhedsstillelsen.

24.42.12. Direkte landbrugsstøtte (tekstanm. 135 og 161) (Lovbunden)
EU's reform af de direkte landbrugsstøtteordninger trådte i kraft 1. januar 2015. Den hidtidige

enkeltbetalingsordning er herefter ændret til en ordning med følgende delordninger: Grundbeta-
ling, Grønne krav, Unge landbrugere samt Ø-støtte. Den hidtidige støtteordning til handyr er
samtidig ændret til en støtteordning for kvier, tyre og stude.

Den direkte støtte er fortsat i overvejende grad produktionsuafhængig, men er samtidig af-
hængig af producenternes overholdelse af udvalgte regler inden for miljø, dyrevelfærd og føde-
varesikkerhed (krydsoverensstemmelse), hvorunder hører også de fastsatte betingelser for God
Landbrugs- og Miljømæssig Stand (GLM). Opfyldes betingelserne ikke, vil støtten blive nedsat.

På baggrund af den daværende SR-regerings beslutning i juli 2014 om at anvende muligheden
for fleksibilitet ved at overføre midler fra den direkte landbrugsstøtte til landdistriktsprogrammet
er der i perioden 2015-2019 fra de afsatte midler under den direkte landbrugsstøtte overført hhv.
5 pct. i 2015, 6 pct. i 2016 og 7 pct. i hvert af årene 2017-2019. Beløbene vil være til rådighed
for landdistriktsprogrammet i det efterfølgende kalenderår. Beslutningen om fleksibilitet blev i
henhold til art. 14, stk. 1 i RFO 1307/2013 notificeret i EU-Kommissionen pr. 1. august 2014.
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Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019
Udgiftsbevilling ........................................... 6.731,1 6.406,3 6.402,8 6.582,3 6.216,9 6.157,0 6.097,3
Indtægtsbevilling ......................................... 6.710,3 6.409,2 6.390,8 6.570,3 6.204,9 6.145,0 6.085,3

10. Grundbetaling
Udgift ................................................... 6.654,9 6.328,8 4.215,4 4.444,9 4.111,5 4.061,6 4.012,8
45. Tilskud til erhverv ........................ 6.654,9 6.328,8 4.215,4 4.444,9 4.111,5 4.061,6 4.012,8
Indtægt ................................................ 6.654,9 6.328,8 4.215,4 4.444,9 4.111,5 4.061,6 4.012,8
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 6.654,9 6.328,8 4.215,4 4.444,9 4.111,5 4.061,6 4.012,8

11. Grønne krav
Udgift ................................................... - - 1.948,6 1.908,1 1.868,1 1.850,1 1.832,2
45. Tilskud til erhverv ........................ - - 1.948,6 1.908,1 1.868,1 1.850,1 1.832,2
Indtægt ................................................ - - 1.948,6 1.908,1 1.868,1 1.850,1 1.832,2
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - - 1.948,6 1.908,1 1.868,1 1.850,1 1.832,2

12. Unge landbrugere
Udgift ................................................... - - 129,9 38,0 46,0 54,0 61,0
45. Tilskud til erhverv ........................ - - 129,9 38,0 46,0 54,0 61,0
Indtægt ................................................ - - 129,9 38,0 46,0 54,0 61,0
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - - 129,9 38,0 46,0 54,0 61,0

13. Ø-støtte
Udgift ................................................... - - 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3
45. Tilskud til erhverv ........................ - - 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3
Indtægt ................................................ - - 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - - 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3

20. Tillægsstøtte
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 - - - - -

45. Kvægpræmie
Udgift ................................................... 86,3 88,6 97,6 180,0 180,0 180,0 180,0
45. Tilskud til erhverv ........................ 86,3 88,6 97,6 180,0 180,0 180,0 180,0
Indtægt ................................................ 86,3 88,6 97,6 180,0 180,0 180,0 180,0
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 86,3 88,6 97,6 180,0 180,0 180,0 180,0

50. Moderfårpræmier
Udgift ................................................... 0,0 - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 0,0 - - - - - -
Indtægt ................................................ 0,0 - - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 0,0 - - - - - -

65. Reguleringer, direkte landbrugs-
 støtte

Udgift ................................................... -10,1 -11,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0
45. Tilskud til erhverv ........................ -10,1 -11,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0
Indtægt ................................................ -30,9 -8,2 -22,0 -22,0 -22,0 -22,0 -22,0
30. Skatter og afgifter .......................... 0,0 - - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... -30,9 -8,2 -22,0 -22,0 -22,0 -22,0 -22,0

Centrale aktivitetsoplysninger:

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

A. Tilskud (mio. kr.):
1. Grundbetaling (Enkeltbeta-
ling 2010-2014) .......................... 6.639 6.569 6.647 6.655 6.551 4.215 4.445 4.112 4.062 4.013
2. Protein- og energiafgrøder.... 1 - - - - - - - - -
3. Kartoffelstivelse .................... 76 63 79 - - - - - - -
4. Handyr og moderfår ............. 239 258 69 86 96 98 - - - -
5. Kvæg ..................................... - - - - - - 180 180 180 180
6. Grønne krav............................ - - - - - 1.949 1.908 1.868 1.850 1.832
7. Unge landbrugere ................... - - - - - 130 38 46 54 61
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Bemærkninger: § 24.42.12.65. Regulering, direkte landbrugsstøtte er ikke medregnet i tabellen.
Som følge af sundhedstjekket af EU's fælles landbrugspolitik i 2008 er støtten for proteinafgrøder og energiafgrøder
bortfaldet fra 2010, mens støtten til kartoffelstivelse, handyr og moderfår er bortfaldet fra 2012. Den tidligere handy-
rordning er afløst af en ny handyrordning under art. 68 i RFO 73/2009, der gælder for årene 2012-2014, hvor udbetalingen
finder sted året efter i 2013-2015. 
I 2016 er den budgetterede støtte højere pga. senere udbetaling af dele af den direkte støtte til landbrugsarealer for 2015
med en deraf følgende højere udbetalingsandel i 2016.

10. Grundbetaling
På underkontoen er budgetteret Grundbetalingsordningen, der fra 2015 afløste den hidtidige

enkeltbetalingsordning. Der er for 2016 budgetteret med udbetaling af støtte på 4.444,9 mio. kr.,
hvor der er indregnet en reduktion på 275,9 mio. kr. som følge af fleksibilitet, hvorved der
overføres midler fra den direkte landbrugsstøtte til landdistriktsprogrammet.

Grundbetaling udbetales til landbrugere, der er i besiddelse af betalingsrettigheder, og som
opfylder kravene for støtte.

11. Grønne krav
På underkontoen er budgetteret støtte til supplement til Grundbetalingsordningen, hvor der

foreligger opfyldelse af tre grønne krav. Foruden støtten under grundbetalingsordningen kan hver
bedrift modtage en såkaldt grøn støtte pr. hektar, der er anmeldt i forbindelse med grundbeta-
lingsordningen. Den grønne støtte gives for at dyrke landbrug efter metoder, der er til gavn for
klima og miljø.

Den grønne støtte er betinget af opfyldelse af tre grønne krav, hhv. krav om opretholdelse
af permanente græsarealer, krav om opretholdelse af 5 pct. miljøfokusområder på bedrifter over
15 ha samt krav om, at bedrifter med et vist antal hektar i omdrift skal dyrke mere end én eller
to afgrøder afhængig af bedriftens størrelse. Økologer opfylder i udgangspunktet kravene til den
grønne støtte.

Der er for 2016 budgetteret med udbetaling af støtte på 1.908,1 mio. kr., hvor der er indregnet
en reduktion på 121,8 mio. kr. som følge af fleksibilitet, hvorved der overføres midler fra den
direkte landbrugsstøtte til landdistriktsprogrammet.

8. Ø-støtte ................................... - - - - - 21 21 21 21 21
Tilskud i alt (mio. kr.) ............... 6.955 6.890 6.795 6.741 6.647 6.413 6.592 6.227 6.167 6.107

B. Antal støttemodtagere: (1.000
modtagere)
1. Grundbetaling (Enkeltbeta-
ling 2009-2014) ..........................

51,2 47,8 46,0 43,9 44,2 42,1 40,5 39,6 39,1 38,6
2. Protein- og energiafgrøder.... 0,1 - - - - - - - - -
3. Kartoffelstivelse .................... 0,7 0,7 0,8 - - - - - - -
4. Handyr og moderfår ............. 12,8 10,7 7,3 4,4 4,3 4,1 - - - -
5. Kvæg ..................................... - - - - - - 5,0 5,0 5,0 5,0
6. Grønne krav............................ - - - - - 42,1 40,5 39,6 39,1 38,6
7. Unge landbrugere ................... - - - - - 2,9 1,2 1,5 1,7 1,9
8. Ø-støtte ................................... - - - - - 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

C. Tilskud pr. modtager (1.000
kr.):
1. Grundbetaling (Enkeltbeta-
ling 2009-2014) ..........................

129,6 137,4 144,5 151,6 148,2 100,1 109,8 103,8 103,9 104,0
2. Protein- og energiafgrøder.... 10,0 - - - - - - - - -
3. Kartoffelstivelse .................... 108,3 89,7 98,8 - - - - - - -
4. Handyr og moderfår ............. 18,6 24,1 9,5 19,5 20,7 23,9 - - - -
5. Kvæg ..................................... - - - - - - 36,0 36,0 36,0 36,0
6. Grønne krav............................ - - - - - 46,3 47,1 47,2 47,3 47,5
7. Unge landbrugere ................... - - - - - 44,8 31,7 30,7 31,8 32,1
8. Ø-støtte ................................... - - - - - 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1
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12. Unge landbrugere
På underkontoen er budgetteret støtte til unge landbrugere. Ordningen supplerer Grundbeta-

lingsordningen og er en tidsbegrænset særlig støtte til de landbrugere, som etablerer en land-
brugsvirksomhed for første gang, og som ikke er ældre end 40 år i ansøgningsåret. Støtten kan
udbetales op til 5 år for maksimalt 90 ha.

Der er for 2016 budgetteret med udbetaling af støtte på 38,0 mio. kr., hvor der er indregnet
en reduktion på 8,1 mio. kr. som følge af fleksibilitet, hvorved der overføres midler fra den di-
rekte landbrugsstøtte til landdistriktsprogrammet.

13. Ø-støtte
På underkontoen er budgetteret den et-årige ø-støtteordning, der fra 2015 afløste den hidtidige

ø-støtteordning under landdistriktsprogrammet, jf. § 24.23.03.20. Tilskud til jordbrugere i ugun-
stigt stillede områder. Der er for 2016 budgetteret med udbetaling af støtte på 21,3 mio. kr.

Støtten udbetales årligt som supplement til grundbetalingsordningen for de arealer, der er
beliggende på en række ikke-brofaste øer, og som derfor er udsat for produktionsmæssige ulem-
per. Ordningen omfatter 31 små og mellemstore øer til i alt 52 øer, heriblandt Bornholm.

45. Kvægpræmie
På underkontoen er budgetteret en slagtepræmieordning for kvier, tyre og stude.
Da støtten udbetales året efter modtagelsen af ansøgningen, vil støtten for 2015 først blive

udbetalt i 2016 med et samlet forventet støtteniveau på 180,0 mio. kr. årligt.

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 kan ligeledes efter en samlet overvejelse af administrative og økonomiske forhold gen-

nemføres tilbagebetaling til EU-Kommissionen på baggrund af manglende tilbagesøgning af støtte
hos støttemodtager, korrektion af administrativ praksis, håndtering af risici mv., hvor væsentlige
administrative eller økonomiske forhold taler herfor.

Der er indbudgetteret nettoudgifter svarende til 12,0 mio. kr. årligt til EU-renter og kursdif-
ferencer på baggrund af bl.a. omfanget af særligt kursdifferencer de seneste år.

24.42.13. Forskellige støtteordninger under den fælles markedsordning (tekstanm.
135 og 161) (Lovbunden)

På hovedkontoen ydes støtte til skolemælk, støtte til frugt- og grøntsagssektoren mv., samt
støtte til afsætningsfremmende foranstaltninger i tredjelande og på det indre marked.

Tidligere ydede tilskud på hovedkontoen i form af støtte til privat oplagring eller som følge
af markedsforstyrrelser, markedsstøtteforanstaltninger for dyresygdomme, manglende forbruger-
tillid samt specifikke problemer, kan fra og med 2014 som udgangspunkt kun ydes i tilfælde af
krise inden for landbrugssektoren i henhold til den fælles markedsordning for landbrugsprodukter.
Der er ikke på forhånd budgetteret med udgifter hertil.



132 § 24.42.13.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019

Udgiftsbevilling ........................................... 66,3 351,4 53,4 53,4 53,4 53,4 53,4
Indtægtsbevilling ......................................... 58,6 349,8 53,4 53,4 53,4 53,4 53,4

30. Skolemælk og andre mejeripro-
 dukter

Udgift ................................................... 7,6 17,6 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4
45. Tilskud til erhverv ........................ 7,6 17,6 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4
Indtægt ................................................ 7,6 17,6 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 7,6 17,6 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4

48. Andre støtteordninger
Udgift ................................................... 32,6 54,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0
45. Tilskud til erhverv ........................ 32,6 54,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0
Indtægt ................................................ 32,6 54,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 32,6 54,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0

54. Medansvarsafgift, mælk
Udgift ................................................... 38,2 208,4 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 38,2 208,4 - - - - -
Indtægt ................................................ 38,2 208,4 - - - - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 38,2 208,4 - - - - -

65. Reguleringer, produktionsstøtte
Udgift ................................................... -12,1 71,5 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0
45. Tilskud til erhverv ........................ -12,1 71,5 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0
Indtægt ................................................ -19,8 69,8 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0
31. Overførselsindtægter fra EU ......... -19,8 69,8 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0

Centrale aktivitetsoplysning er :

Bemærkninger: § 24.42.13.65. Reguleringer, produktionsstøtte er ikke medregnet i aktivitetsoplysningerne.

30. Skolemælk og andre mejeriprodukter
Til skolemælk forventes der i 2016 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.

48. Andre støtteordninger
Andre støtteordninger omfatter støtte til producentorganisationerne inden for frugt- og

grøntsagssektoren, samt afsætningsfremmende foranstaltninger.
De samlede udgifter er budgetteret til 40,0 mio. kr. i 2016. Heraf forventes der udbetalt 30,0

mio. kr. til de danske producentorganisationers driftsfonde inden for frugt- og grøntsagssektoren
i 2016.

For så vidt angår afsætningsfremmende foranstaltninger omfattende oplysningskampagner og
salgsfremstød for landbrugsprodukter i tredjelande på det indre marked, forventes der i 2016
udbetalt 10,0 mio. kr.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tilskud i alt (mio. kr.) .............................. 195,8 226,8 77,7 78,4 280,0 55,9 54,4 54,4 54,4 54,4
Antal støttemodtagere (1.000 stk.) ........... 8,0 5,1 2,3 2,3 7,8 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3
Tilskud pr. støttemodtager (1.000 kr.)...... 23,5 44,4 36,7 34,1 35,9 24,3 23,7 23,7 23,7 23,7
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65. Reguleringer, produktionsstøtte
På kontoen er budgetteret med diverse reguleringer omfattende tilbagebetalinger af tilskud i

forbindelse med uregelmæssigheder, EU-renter og kursdifferencer.
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Miljøbeskyttelse

Hovedområdet administreres af Miljøstyrelsen.

24.51. Fællesudgifter miljø (tekstanm. 1)

Særlige bevillingsbestemmelser

24.51.01. Miljøstyrelsen (tekstanm. 2 og 105) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Nettoudgiftsbevilling ................................... 304,3 336,0 341,7 298,9 285,9 253,5 235,1

Forbrug af reserveret bevilling ................... 11,2 1,1 -  - - - -
Indtægt ......................................................... 79,0 61,6 66,7 57,5 57,5 57,5 57,5
Udgift ........................................................... 380,8 391,7 408,4 356,4 343,4 311,0 292,6

Årets resultat ............................................... 13,7 7,0 -  - - - -

10. Driftsbudget
Udgift .................................................... 315,4 343,0 347,9 316,3 307,3 296,0 277,6
Indtægt .................................................. 71,9 52,8 65,6 56,4 56,4 56,4 56,4

20. Grønne indkøb mv.
Udgift .................................................... 0,0 - 1,5 - - - -

60. Kemikalier, sundhed og miljø
Udgift .................................................... 10,8 7,2 7,8 7,8 7,8 13,9 13,9

61. Kemikalier og nanomaterialer
Udgift .................................................... 9,9 13,9 18,2 - - - -

65. Kemikalieindsats
Udgift .................................................... 32,2 16,1 29,6 31,2 27,2 - -

80. Administrationsomkostninger
vedrørende miljøeffektiv tekno-

 logi
Udgift .................................................... 4,2 0,8 - - - - -

81. Administrationsomkostninger
vedrørende miljøeffektiv tekno-

 logi
Udgift .................................................... - - 2,3 - - - -

85. Særlig indsats for miljøgodken-
delser af husdyrbrug
Udgift .................................................... 1,2 1,9 - - - - -

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 24.11.01. De-
partementet, § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen, 24.71.01. Naturstyrelsen,
§ 24.71.02. Naturforvaltningsenheder og § 24.51.01. Miljøstyrelsen.
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90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Indtægt .................................................. - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

97. Andre tilskudsfinansierede akti-
 viteter

Udgift .................................................... 7,0 8,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Indtægt .................................................. 7,0 8,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Bemærkninger: Interne statslige overførselsudgifter. Der kan overføres op til 0,7 mio. kr. til § 08.71.01. Søfartsstyrelsen
som betaling for tilsyn med modtagefaciliteter for affald fra skibe mv. 

2. Reservationsoversigt 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2015

Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 33,4

Bemærkninger: Hovedparten af den reserverede bevilling primo 2015 på 41,3 mio. kr. forventes udmøntet i 2015 og
2016. I forhold til underkonto 85 vedrører videreførslen afskrivninger til forbedret it-system på husdyrområdet.

3. Hovedformål og lovgrundlag
Miljøstyrelsen er national myndighed på dele af miljøområdet og administrerer dele af Miljø-

og Fødevareministeriets lovgivning og den hertil knyttede EU-lovgivning. Miljøstyrelsen arbejder
for at øge beskyttelsen af mennesker, miljø og natur - både nationalt og internationalt. Miljøsty-
relsens opgaver og ansvarsområder er blandt andet fastlagt i bekendtgørelser udstedt efter lov om
miljøbeskyttelse, lov om miljø og genteknologi, lov om kemikalier, lov om beskyttelse af hav-
miljøet, lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug og lov om forurenet jord. Miljøstyrelsens
forestår gennemførelse og administration af en række EU-forordninger og direktiver, herunder
REACH-forordningen, pesticidforordningen, biocidforordning, IE-direktivet, affaldsdirektiver,
kosmetikforordningen, luftdirektiver mv.

Yderligere oplysninger om Miljøstyrelsen kan findes på www.mst.dk.

Virksomhedsstruktur
24.51.01. Miljøstyrelsen, CVR-nr. 25798376.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Den samlede reservation på 41,3 mio. kr. fordeler sig således:
Underkonti: Beholdning

primo 2015:
Forventet udgiftsafløb af reservationer: Forventet af-

løb efter
20192015 2016 2017 2018 2019

10. Driftsbudget 23,2 10,8  12,4 - - - -
20. Grønne indkøb 0,9 0,9 - - - -
60. Kemikalier Sundhed og Miljø 1,8 1,5  0,3 - - - -
61 Kemikalier og nanomaterialer 5,0 4,2 0,8
65. Kemikaliehandlingsplan 2,6 2,6 - - - - -
80. Grøn omstilling i landbruget 3,0 1,8 1,2 - - - -
85. Særlig indsats for miljøgodkendelse af

husdyr
4,8 1,9 1,3 1,0 0,6 -

4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
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5. Opgaver og mål

BV 2.3.1.2 Statslige gebyrer på miljøområdet kan opkræves til hel eller delvis
dækning af de med ydelserne forbundne omkostninger i overensstem-
melse med lovgivningen på området.

BV 2.6.5 Lønsumsbevillingen kan på tillægsbevillingslovforslaget forhøjes sva-
rende til lønomkostninger i forbindelse med behandling af sager efter
miljøbeskyttelsesloven. Forhøjelsen modsvares fuldt ud af gebyrind-
tægter.

BV 2.6.5 Lønsumsloftet kan på lov om tillægsbevilling reguleres med op til 34
mio. kr. til dækning af de faktiske lønomkostninger inkl. lønoverhead
til producentansvar for batterier, vurdering af nye aktivstoffer og re-
vurdering af gamle aktivstoffer samt godkendelse af plantebeskyttel-
sesmidler og biocidmidler, syn af sprøjter, autorisation af forhandlere
og sprøjteførere, GMO-regulering og andre gebyrbelagte områder. Re-
guleringen modsvares af gebyrindtægter.

BV 2.6.5 Lønsumsloftet kan på forslag til lov om tillægsbevilling reguleres med
beløb svarende til lønomkostninger i forbindelse med opgaver udført
for Det Europæiske Kemikalieagentur i henhold til REACH-forord-
ningen. Reguleringen modsvares af vederlag fra agenturet.

BV 2.6.8 og 2.6.9 Miljøstyrelsen kan udføre indtægtsdækket virksomhed samt tilskudsfi-
nansierede aktiviteter. Miljøstyrelsen er for disse aktiviteter registreret
i henhold til loven om almindelig omsætningsafgift. Ind- og udgående
moms forventes i 2016 at udgøre henholdsvis ca. 100.000 kr. og
100.000 kr.

BV 2.6.5 Der kan optages indtægter og afholdes drifts- og lønudgifter i tilknyt-
ning til Miljøstyrelsens opgavevaretagelse ved administration, kontrol
og tilsyn med Dansk Retursystem.

BV 2.10.5 Der er under § 24.55.09 Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstra-
tionsprogram adgang via standardkonto 33. Interne statslige overfør-
selsindtægter og 43. Interne statslige overførselsudgifter til at overføre
midler til § 24.51.01 Miljøstyrelsen med op til 2 mio. kr. årligt til
delvis dækning af driftsudgifter, herunder lønudgifter mm. til admini-
stration af ordningen.

Opgaver Mål
Sundt og sikkert miljø Miljøstyrelsen arbejder i Danmark og gennem det internatio-

nale samarbejde for at skabe et sundt og sikkert miljø, her-
under for at mindske borgernes påvirkning fra farlige kemi-
kalier, øge viden om kemikaliers farlighed og risici ved at
bruge kemikalier, mindske gener fra støj-, lugt- og luftfor-
urening og informere om, hvordan man som borger og virk-
somhed kan agere miljøvenligt. Miljøstyrelsen arbejder for
at sikre, at det er let og attraktivt at være grøn forbruger.
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| 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Indtægter i alt .............................................. 79,0 61,6 66,7 57,5 57,5 57,5 57,5
1. Indtægtsdækket virksomhed .................. - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... 7,0 8,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
4. Afgifter og gebyrer ................................ 37,4 46,4 60,5 55,3 55,3 55,3 55,3
6. Øvrige indtægter .................................... 34,6 6,4 5,1 1,1 1,1 1,1 1,1
Bemærkninger:
Specifikation af afgifter og gebyrer:

Som led i sprøjtemiddelstrategien er godkendelser af pesticider overgået til gebyrfinansiering fra 2014. Herudover
er godkendelsesordningen for biocider ændret sfa. biocidforordning.

Grønt erhvervsliv Miljøstyrelsen arbejder i Danmark og gennem det internatio-
nale samarbejde for at styrke miljøvenlig og ressourceeffektiv
produktion i virksomheder og industrien gennem regelfor-
enkling og regler, der sætter effektive rammer samt forbedret
anvendelse af miljøeffektive teknologier, der medvirker til
at fremme både vækst og beskæftigelse herunder eksport-
fremme. Det er styrelsens mål, at det er let og attraktivt at
være en grøn virksomhed.

Bæredygtig udnyttelse af res-
sourcerne

Miljøstyrelsen arbejder i Danmark og gennem det internatio-
nale samarbejde for, at fremme en bæredygtig udnyttelse af
ressourcerne herunder nedsætte ressourcetab ved håndtering
af affald, at forebygge affald og bidrage til at sikre, at af-
faldshåndteringen sker på en klima- og miljøforsvarlig måde
med fokus på øget genanvendelse. Styrelsen arbejder herun-
der for, at der produceres produkter med lavt ressourceinput
og lang levetid, og at der inddrages miljøhensyn i virksom-
hedernes produktudvikling, produktdesign og indkøb.

Ministerieopgaver - betjening af
minister, regering og Folketing

Miljøstyrelsen leverer grundlag for og bistår miljø- og føde-
vareministeren med at gennemføre politiske beslutninger in-
denfor miljøområdet. Det er styrelsens mål at levere rettidig
og effektiv ministerbetjening af høj kvalitet, herunder frem-
sætte lovforslag i overensstemmelse med regeringens lov-
program.

| Mio. kr.
| R
| 2013
| R
| 2014
| B
| 2015
| F
| 2016
| BO1
| 2017
| BO2
| 2018
| BO3
| 2019

| Udgift i alt.................................................| 380,8| 391,7| 408,4| 356,4| 343,4| 311,0| 292,6

| 0.| Hjælpefunktioner samt generel le-
| delse og administration .................| 76,3| 62,6| 68,0| 55,9| 53,8| 48,8| 45,9

| 1.| Sundt og sikkert miljø ...................| 37,5| 45,8| 49,8| 40,9| 39,4| 35,7| 33,6
| 2.| Grønt erhvervsliv...........................| 99,1| 107,9| 117,3| 96,4| 92,9| 84,1| 79,2
| 3.| Bæredygtig udnyttelse af ressour-
| cerne ...............................................| 28,9| 31,9| 34,5| 28,5| 27,4| 24,8| 23,4

| 4.| EU og internationalt miljøsamar-
| bejde ...............................................| 37,1| 37,9| 41,1| 33,8| 32,6| 29,5| 27,7

| 5.| Ministerieopgaver - betjening af
| minister, regering og Folketing ....| 110,6| 112,9| 122,7| 100,9| 97,2| 88,1| 82,8
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Afgifter og gebyrer inkluderer primært indtægter vedrørende gebyr for virksomhedstilsyn og godkendelser, genan-
vendeligt erhvervsaffald, behandling af ansøgninger om transport af farligt affald, ansøgningsgebyrer vedrørende
godkendelse af biocider og pesticider mv.
Der kan oppebæres indtægter fra restante gebyrer, som indbetales efter en gebyrordnings ophør.

Specifikation af øvrige indtægter:
Øvrige indtægter inkluderer salg af eksportcertifikater på op til 0,1 mio. kr. samt mindre indtægter til understøttelse
af Miljøstyrelsens opgaver.
Miljøstyrelsen kan i forbindelse med opgaveløsning indgå aftaler om partnerskab eller sponsering o.l. med offentlige
og private organisationer.

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Personale i alt (årsværk) ............................ 383 361 395  384 361 349 325
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 217,4 237,3 224,4  218,1 205,2 198,3 184,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 2,0 1,7 0,3  0,3 0,3 0,3 0,3

Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 215,4 235,6 224,1  217,8 204,9 198,0 184,3

9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Reguleret egenkapital ................................. - - 6,4 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 55,2 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 61,6 - - - -

Langfristet gæld primo ............................... 16,4 18,3 22,6 27,9 34,1 39,6 42,3
+ anskaffelser .............................................. 3,0 9,0 10,0 5,0 5,0 5,0 5,0
+ igangværende udviklingsprojekter .......... 4,2 1,4 5,0 5,0 5,0 5,1 5,0
- afhændelse af aktiver ............................... 2,2 - - - - 2,2 2,9
- afskrivninger ............................................. 3,1 4,0 7,0 3,8 4,5 5,2 7,0
Samlet gæld ultimo ..................................... 18,3 24,7 30,6 34,1 39,6 42,3 42,4

Låneramme .................................................. - - 42,4 41,1 41,1 41,1 41,1
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 72,2 83,0 96,4 102,9 103,2
Bemærkninger: Lånerammen er stigende som følge af øgede investeringer i IT-understøttende godkendelsessystemer for
virksomheder og landbrug.

10. Driftsbudget
Som led i indsatsen for grøn omstilling er der besluttet en lang række konkrete initiativer

med henblik på markant at reducere pesticiders skadesvirkninger på mennesker, dyr og natur.
Initiativerne er indarbejdet i Sprøjtemiddelstrategi 2013-2015 samt tillæg til Sprøjtemiddelstrate-
gien 2013-15, som er Danmarks nationale pesticidhandlingsplan i henhold til krav i EU's ram-
medirektiv om bæredygtig anvendelse af pesticider (Dir. 2009/128/EØF). På Miljøstyrelsens
område fastlægger strategien bl.a. en restriktiv godkendelsesordning, implementering af autori-
sationsordninger for forhandlere og sprøjteførere, uddannelse af forhandlere, øget uddannelse af
greenkeepere, statistik over forbrug af sprøjtemidler, informationskampagner for haveejere bl.a.
om ulovlige sprøjtemidler, styrkelse af varslingssystemer for pesticider i grundvand og en opti-
meret pesticidkontrol inkl. kontrol med ulovlig import. Strategien forlænges i 2016.

Der afholdes udgifter til refusion af de af kommunerne afholdte udgifter til strandsanering
vedrørende olie- og kemikalieforurening af kysten, jf. LB nr. 929 af 24. september 2009 om
havmiljøloven.

Der kan ydes tilskud til institutioner og organisationer mv. inden for Miljøstyrelsens opga-
veformål.
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Der kan afholdes udgifter til fremme af internationalt samarbejde på miljøområdet, herunder
internationale konventioner og fremme af danske synspunkter i internationalt samarbejde. Der
kan herunder afholdes udgifter til rejse- og opholdsudgifter til udenlandske delegationer.

Der kan ydes tilskud på op til 0,2 mio. kr. til en fond under Baselkonventionen, der skal bi-
drage til at minimere skader som følge af uheld forårsaget af grænseoverskridende transport af
affald.

Der er afsat 28,5 mio. kr. fra 2015 og frem til sikring af fortsat kapacitet til destruktion i
Danmark ved forbrænding af dansk produceret farligt affald. Kapaciteten skal sikres ved indgåelse
af aftaler, der forpligter en eller flere virksomheder til mod betaling at garantere kapacitet til
forbrænding af op til 100.000 tons farligt affald årligt i Danmark.

I henhold til Aftale om en vækstpakke af juni 2014 er der afsat 19,0 mio. kr. i 2015, 6,6 mio.
kr. i 2016, 6,6 mio. kr. i 2017 og 5,3 mio. kr. i 2018 til bedre sagsbehandlingstider i staten og
kommunerne. Formålet er at nedbringe sagsbehandlingstiderne for erhvervsrettede myndigheds-
opgaver, og samtidig lette kommunernes sagsbehandling og gennemføre regelforenklinger på
miljøområdet. Indsatserne indeholder også sammentænkning af VVM- og miljøgodkendelser,
samt digital understøttelse.

I henhold til Aftale om en vækstpakke af juni 2014 er der afsat 4,8 mio. kr. årligt i 2015-2017
under § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen til en Taskforce vedrørende ressourceeffektivitet. Idet initia-
tivet udmøntes i tæt samarbejde med relevante ministerier, herunder særligt Miljø- og Fødevare-
ministeriet, vil midlerne blive udmøntet til at dække udgifter i Erhvervsstyrelsen og Miljø- og
Fødevareministeriet efter nærmere aftale. Der er adgang til at modtage bevilling fra § 08.21.20.
Erhvervsstyrelsen til Miljøstyrelsens driftsramme under § 24. Miljø- og Fødevareministeriet med
henblik på håndtering af udgifter i forbindelse med Taskforce for ressourceeffektivitet.

Som led i Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO af juni 2014 er der afsat
2,4 mio. kr. i 2014, 1,8 mio. kr. i 2015 og 2,2 mio. kr. årligt i 2016-2017 til forundersøgelser samt
administration og gennemførsel for biocovers.

Som led i Aftale mellem den daværende regering (SR), Socialistisk Folkeparti og Enhedsli-
sten om Et grønnere Danmark af juni 2014 er der afsat 0,3 mio. kr. årligt i 2015-2018 til admi-
nistration af grøn innovationspulje.

Kontoen er forhøjet med 0,5 mio. kr. årligt i 2015-2016 til arbejde i forbindelse med opret-
telsen af KemiWatch.

Som led i Aftale mellem den daværende regering (SR), Socialistisk Folkeparti og Enhedsli-
sten om finanslov for 2015 er der afsat 0,6 mio. kr. årligt i 2015-2016 og 0,8 mio. kr. årligt i
2017-2018 til administration og gennemførsel af initiativer under det miljøteknologiske udvik-
lings- og demonstrationsprogram.

Som led i Aftale mellem den daværende regering (SR), Socialistisk Folkeparti og Enhedsli-
sten om finanslov for 2015 er der til at administrere udvidelsen af kapaciteten til feltbesøg på
eksisterende testmarker i varslingssystemet for pesticider afsat 0,6 mio. kr. i 2015 og 0,4 mio.
kr. årligt i 2016-2018.

Som led i Aftale mellem den daværende regering (SR), Socialistisk Folkeparti og Enhedsli-
sten om finanslov for 2015 er der med henblik på at reducere mængden af mikroplast afsat 1,0
mio. kr. årligt i 2015 og 2016 til gennem analyser, udredninger mv. at øge vidensniveauet om
mikroplast.

Bevillingen er som følge af regeringens forslag til finanslov for 2016 reduceret med 2,2 mio.
kr. i 2016.

Kontoen er forhøjet med 16,8 mio. kr. i 2016, 11,5 mio. kr. i 2017 og 11,5 mio. kr. i 2018
som led i finansiering af indsatser vedr. bl.a. en videreudvikling af miljøreguleringen så den bliver
mere generel og digital understøttet. Samtidig styrkes vejledningsindsatsen på området. Derudover
styrkes arbejdet med at sikre danske interesser i forbindelse med de miljøkrav, som EU sektorvist
definerer og som lægges til grund for de større virksomheders og landbrugs miljøgodkendelser.

Som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015 overgår ressortansvaret vedrørende
affaldsforsyning fra Miljøstyrelsen til Energistyrelsen. Der er som følge heraf fra § 24.51.01
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Miljøstyrelsen overført 29,6 mio. kr. i 2016, 29,5 mio. kr. i 2017, 29,3 mio. kr. i 2018 og 29,2
mio. kr. i 2019 til § 29.21.01. Energistyrelsen i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015 er der fra § 24.51.01 Miljøstyrelsen
overført 0,6 mio. kr. årligt til § 29.61.01. Geodatastyrelsen i Energi-, Forsynings- og Klimami-
nisteriet vedrørende administrative koncernfællesskaber.

|  I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,8 mio. kr. Baggrunden er,
| at der som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Enhedslisten,
| Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative
| Folkeparti om fordeling af forskningsreserven for 2016 af oktober 2015 er afsat 0,8 mio. kr. i
| 2016 til administration og gennemførsel af initiativer under det miljøteknologiske udviklings- og
| demonstrationsprogram.

60. Kemikalier, sundhed og miljø
Med henblik på en styrket indsats for bl.a. at begrænse kemikaliers negative påvirkning på

sundhed og miljø er der afsat 7,8 mio. kr. i 2016 til bl.a.:
- Systematisk kortlægning af farlige stoffer, herunder allergifremkaldende stoffer i forbrugerpro-

dukter.
- Styrkelse af det videnskabelige grundlag for håndteringen af problemerne med hormonforstyr-

rende stoffer.
- Indsats med henblik på kortlægning af og imødegåelse af andre miljørelaterede sundhedspå-

virkninger, for eksempel mikrobiologisk forurening, støj, indeklima og partikler.
Som led i finansiering af Aftale mellem den daværende regering (SRSF), Venstre, Det Konser-
vative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om ny kemikalieindsats
2014-2017 af oktober 2013 er § 24.51.01.60. Kemikalier, sundhed og miljø reduceret med 6,0
mio. kr. årligt i 2014-2017.

65. Kemikalieindsats
Som led i Aftale mellem den daværende regering (SRSF), Venstre, Det Konservative Fol-

keparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om ny kemikalieindsats 2014-2017
af oktober 2013 er der afsat i alt 184,8 mio. kr. fordelt med 45,9 mio. kr. i 2014, 48,0 mio. kr. i
2015, 48,4 mio. kr. i 2016 og 42,5 mio. kr. i 2017. Midlerne anvendes bl.a. til en kortlægning
og risikovurdering af kemiske stoffer, et tæt samarbejde med andre lande for at sikre internationalt
fokus samt et nyt kemikalieforum, der skal bringe virksomheder, forskere, NGO'er og myndig-
heder sammen for at skabe ny viden om kemikalier, bedre information og nye løsninger.

Som led i finansiering af Aftale mellem den daværende regering (SRSF), Venstre, Det Kon-
servative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om ny kemikalieindsats
2014-2017 af oktober 2013 er der overført 1,3 mio. kr. fra § 24.55.06. Virksomhedsordningen i
2017 og 6,0 mio. kr. årligt fra § 24.51.01.60. Kemikalier, sundhed og miljø i perioden 2014-2017.

90. Indtægtsdækket virksomhed
Miljøstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed kan omfatte rådgivning og konsulentvirksom-

hed mv.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Den tilskudsfinansierede virksomhed forventes blandt andet at omfatte ikke-kommercielle

undersøgelses-, udviklings- og udredningsprojekter mv., der er naturlige udløbere af den ordinære
virksomhed, og finansieres helt eller delvist via indtægter evt. som samarbejdsaftaler.

Projekterne administreres af Miljøstyrelsen og kan bl.a. finansieres af bidrag fra EU-Kom-
missionen og af Nordisk Ministerråd.
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24.52. Jordforurening

24.52.06. Afhjælpende foranstaltninger, værditabsordning (tekstanm. 107) (Reser-
vationsbev.)

LB nr. 1427 af 4. december 2009 om forurenet jord omfatter en værditabsordning, som har
til formål at løse de særlige problemer, der opstår for boligejere, der uforvaret har erhvervet en
forurenet grund. Hovedprincippet i jordforureningsloven er, at oprydninger sker efter en miljø-
prioritering. Dette betyder, at boligejere risikerer at vente lang tid på oprydning. I den mellem-
liggende periode kan der ske en økonomisk binding af ejeren, fordi ejendommen ikke kan sælges
eller kun kan sælges til en stærkt nedsat pris. Princippet i værditabsordningen er, at boligejere,
såfremt de selv ønsker det, kan få fremrykket oprydningen af deres ejendom af det offentlige
inden for de årlige finanslovsbevillinger mod at yde en egenbetaling.

I henhold til LB nr. 1427 af 4. december 2009 om forurenet jord foretager regionerne en
vurdering af behovet for oprensning af grunde, som tilmeldes ordningen, og vurderer hvorvidt
disse er omfattet af ordningen samt forestår den praktiske gennemførelse af oprensningen. Den
økonomiske administration af ordningen varetages af Statens Administration. Finansministeriet
betaler Statens Administration for administrationen af værditabsordningen via puljen på §
37.63.01.30. Renter af særlige mellemværender, Statens Administration. Der er indgået en fi-
nansierings- samt en administrationsaftale mellem Miljøstyrelsen og Statens Administration om
låne- og værditabsordningen. Finansieringsaftalen genforhandles en gang årligt.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Der kan overføres bevillinger mellem hovedkontiene under aktivitets-
området.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.10.1 Der kan ydes tilskud til dækning af udgifter til forsikringer vedrørende
eventuelt erstatningsansvar i forbindelse med oprensninger.

BV 2.10.2 Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til hen-
holdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter.

BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af tilskudsbevillingerne til
afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningen
og udbud af projekter herunder information, annoncering, revision,
evaluering, resultatformidling mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog
maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed
adgang til overførsel af bevillinger til § 24.51.01. Miljøstyrelsen.

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
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Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019
Udgiftsbevilling ........................................... 25,7 26,0 25,1 26,1 26,1 26,1 26,1
Indtægtsbevilling ......................................... 0,4 0,4 - - - - -

10. Afhjælpende foranstaltninger,
 værditabsordning (Reservations-
 bev.)

Udgift ................................................... 25,7 26,0 25,1 26,1 26,1 26,1 26,1
26. Finansielle omkostninger .............. 0,0 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 25,7 26,0 25,1 26,1 26,1 26,1 26,1
Indtægt ................................................ 0,4 0,4 - - - - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 0,4 0,4 - - - - -

20. Låneordning, værditab
Udgift ................................................... 0,0 0,0 - - - - -
44. Tilskud til personer ....................... 0,0 0,0 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2015

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 15,5
I alt .................................................................................................................................. 15,5
Bemærkninger:13,8 mio. kr. af videreførslen vedrører låneordningen i forbindelse med værditabsordningen og vil blive
anvendt i 2015 og følgende år inden for ordningens formål.

10. Afhjælpende foranstaltninger, værditabsordning (Reservationsbev.)
Der kan indenfor bevillingen afholdes udgifter til erstatninger for skader, der opstår som følge

af oprydninger, ydes lån til egenbetaling for personer, som er fyldt 65 år eller får pension eller
modtager efterløn, ligesom egenbetaling og renter kan tilbagebetales, jf. bestemmelserne om
værditabsordningen i kapitel 4 i LB nr. 1427 af 4. december 2009 om forurenet jord. Endvidere
kan der ydes tilsagn svarende til indtægter fra egenbetaling samt tilskrevne renter heraf og afdrag
på lån til egenbetaling, jf. bestemmelserne i samme lovbekendtgørelse. Bevillingen er opdelt i
en venteliste for henholdsvis oprydnings- og undersøgelsesprojekter. På kontoen budgetteres
indtægter som følge af afdrag på lån. Endvidere budgetteres udgifter som følge af tab på udlån
mv. (afskrivning af uafholdelige beløb). Vedrørende Statens Administrations dispositionsrammer
mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning på § 7. Finansministeriet
nr. 102.
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Aktivitetsoversigt

20. Låneordning, værditab
Den ved akt. 102 af 31. marts 2004 etablerede låneordning og garantiordning videreføres i

2016 på de for den hidtidige ordning gældende vilkår, så boligejere, der står på venteliste til en
allerede fastlagt afværge efter værditabsordningen kan tilbydes en statsgaranti til ejerens optagelse
af et afdragsfrit lån, hvor staten yder et rentetilskud svarende til Nationalbankens udlånsrente.

24.52.07. Oprydning efter udslip fra villaolietanke (tekstanm. 103 og 104) (Reser-
vationsbev.)

I forbindelse med Aftale mellem den daværende regering (VK), Dansk Folkeparti og Kri-
stendemokraterne om finansloven for 2011 af november 2010 er der afsat henholdsvis 5,0 og 9,0
mio. kr. i 2011 og 2012 til en pulje, hvoraf der kan ydes tilskud til kommunerne til dækning af
udgifter vedrørende oprydning efter udslip fra villaolietanke. Puljen er på i alt 28,0 mio. kr. ekskl.
moms, idet oliebranchen også bidrager med 14 mio. kr., som overføres til Miljøstyrelsen, hvor
ordningen administreres.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019

Udgiftsbevilling ........................................... 4,4 7,4 - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 1,8 5,3 - - - - -

10. Oprydning efter udslip fra villa-
 olietanke (Reservationsbev.)

Udgift ................................................... 4,4 7,4 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 4,4 7,4 - - - - -
Indtægt ................................................ 1,8 5,3 - - - - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 1,8 5,3 - - - - -

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

I. Behov (ansøgte tilsagn) ........... 426 421 408 370 360 350 340 330 320
II. Produktion/aktivitet (antal til-

sagn) ......................................... 106 111 77 103 100 100 100 100 100
III. Dækning af behov (Pct. afgivne

tilsagn) ...................................... 25 26 19 28 25 25 25 25 25
IV. Ressourceforbrug (mio. kr.,

2016-pl) .................................... 30,3 25,3 26,3 26,4 25,1 25,8 25,8 25,8 25,8
V. Produktion (mio. kr. pr. til-

sagnsmodtager, 2016-pl).......... 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Eventuelt overskydende statslig bevilling kan overføres til § 24.51.
Miljøstyrelsen, fællesudgifter og § 24.52. Jordforurening til anvendelse
inden for jordforureningsområdet eller til øvrige miljøtiltag.
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Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2015

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 2,5

I alt .................................................................................................................................. 2,5

24.52.08. Teknologipulje (Reservationsbev.)
Der er med LB nr. 1427 af 4. december 2009 om forurenet jord etableret en særlig ordning

for udvikling af rensnings- og afværgeteknologier på jordforureningsområdet. Administrationen
af bevillingen varetages af Miljøstyrelsen.

Ordningen er etableret med henblik på gennem en koordineret indsats på teknologiområdet
mv. at effektivisere og billiggøre oprydninger på jordforureningsområdet samt at fjerne barrierer
for udvikling og anvendelse af målrettede teknologier overfor jord- og grundvandsforureninger.

Der kan af bevillingen bl.a. afholdes udgifter, herunder tilskud til erfaringsopsamling på
jordforureningsområdet, udvikling af digitale systemer til erfaringsopsamling og formidling, ud-
vikling og afprøvning af nye teknologier, udvikling og afprøvning af metoder bl.a. med henblik
på kriteriefastsættelse, risikovurderinger og beskæftigelsesmæssige analyser samt til at doku-
mentere, vurdere og sammenligne afværgeteknikkers effektivitet, omkostninger og miljøpåvirk-
ninger. Bevillingen kan endvidere anvendes til medfinansiering af udgifter til udviklings- og af-
prøvningsaspekter ved de afværgeprojekter, som regionerne udarbejder og finansierer, hvis de
indeholder et udviklingsaspekt.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 3,4 mio. kr. i 2016 som led
| i regeringens sanering af erhvervsstøtte, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal
| Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019
Udgiftsbevilling ........................................... 6,9 5,7 6,0 2,6 6,0 6,0 6,0

10. Teknologipulje
Udgift ................................................... 6,9 5,7 6,0 2,6 6,0 6,0 6,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger 3,0 2,0 3,0 1,3 3,0 3,0 3,0
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 3,9 3,7 3,0 1,3 3,0 3,0 3,0

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.10.1 Der kan afholdes udgifter, herunder ydes tilskud, til forsikringer ved-
rørende eventuelt erstatningsansvar i forbindelse med oprensninger.

BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af tilskudsbevillingerne til
afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningen
og udbud af projekter herunder information, annoncering, revision,
evaluering, resultatformidling mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog
maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed
adgang til overførsel af bevillinger til § 24.51.01. Miljøstyrelsen.

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
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Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2015

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 2,5

I alt .................................................................................................................................. 2,5
Bemærkninger: Beholdningen videreføres til betaling af indgåede kontrakter, der endnu ikke er afsluttet.

| Aktivitetsoversigt

24.53. Indsamlingsordninger, miljømærkeordninger mv.

24.53.04. Indsamlingsordning vedr. dæk og biler (Reservationsbev.)
Nærværende konto omfatter gebyr- og indsamlingsordningen vedrørende dæk samt miljøbi-

drag og godtgørelsesordning vedrørende udtjente biler. Der afholdes udgifter til udbetaling af
godtgørelse og til administration af og information om ordningerne.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019
Udgiftsbevilling ........................................... 257,9 242,0 229,8 258,2 258,2 258,2 258,2
Indtægtsbevilling ......................................... 207,4 278,7 219,1 247,1 247,1 247,1 247,1

10. Indsamlingsordning vedrørende
 dæk

Udgift ................................................... 27,1 56,2 63,4 63,5 63,5 63,5 63,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger 1,0 1,0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - 0,8 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 26,1 54,4 61,4 61,5 61,5 61,5 61,5
Indtægt ................................................ 50,3 51,9 52,2 52,3 52,3 52,3 52,3
13. Kontrolafgifter og gebyrer ............ 50,3 51,9 52,2 52,3 52,3 52,3 52,3

| 2011| 2012| 2013| 2014| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019

| I.| Produktion/aktivitet (til-
| sagnsantal) ...................| 26| 20| 18| 20| 20| 11| 20| 20| 20

| II.| Ressourceforbrug (mio. kr.,
| 2016-pl) ..........................| 6,9| 6,0| 5,9| 6,0| 6,0| 3,4| 6,0| 6,0| 6,0

| III.| Produktion (mio. kr. pr. til-
| sagnsmodtager, 2016-pl)| 0,3| 0,3| 0,2| 0,3| 0,3| 0,3| 0,3| 0,3| 0,3

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.13 For Indsamlingsordningen vedrørende dæk kan der ske kvartalsvis
forskudsbetaling af budgetterede udgifter til tilskud samt til admini-
stration og information, mens der for indsamlingsordningen for biler
kan ske månedsvis forskudsbetaling.

BV 2.10.2 Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til hen-
holdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter.
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40. Indsamlingsordning vedrørende
 biler

Udgift ................................................... 230,8 185,8 166,4 194,7 194,7 194,7 194,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger 5,8 5,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - 0,4 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 225,0 180,0 162,0 190,3 190,3 190,3 190,3
Indtægt ................................................ 157,1 226,8 166,9 194,8 194,8 194,8 194,8
13. Kontrolafgifter og gebyrer ............ 157,1 226,8 166,9 194,8 194,8 194,8 194,8
21. Andre driftsindtægter .................... - 0,0 - - - - -

Bemærkninger: Interne statslige overførsler. Der overføres 1,2 mio. kr. i 2016 til § 09.21.01 SKAT i forlæng else af ny
samarbejdsaftale vedrørende indsamlingsordninger om hhv. dæk og biler.

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2015

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... -54,4

I alt .................................................................................................................................. -54,4
Bemærkninger: Der er gennemført tiltag for, at ordningen skal komme i balance i år 2017.

10. Indsamlingsordning vedrørende dæk
Formålet med ordningen er at fremme indsamling og oparbejdning af kasserede dæk fra

motorkøretøjer. Ved LB nr. 590 af 27. juni 1994 om miljøbeskyttelse, jf. BEK nr. 144 af 3. marts
1995 blev der indført gebyr på dæk fra person- og varebiler samt tilskud til en indsamlingsord-
ning. Ved LB nr. 698 af 22. september 1998 om miljøbeskyttelse, jf. BEK 111 af 5. februar 2000
blev ordningen udvidet til at omfatte dæk fra alle former for motordrevne køretøjer bortset fra
ikke-registreringspligtige knallerter. Ved LB nr. 1757 af 22. december 2006 om miljøbeskyttelse,
jf. BEK nr. 148 af 16. februar 2009 er der bl.a. gennemført ændringer af gebyr- og tilskudssat-
serne, med det formål at opnå balance på ordningen. Gebyrordningen administreres i samarbejde
med SKAT.

Ordningen er fra 2009 forhøjet med 11,0 mio. kr. årligt til dækning af de udgifter, der ved-
rører moms af tilskudsbeløbene. Merbevillingen modsvares af indsamlingsvirksomhedernes
momsindbetaling. Beløbet reguleres årligt på tillægsbevillingsloven i forhold til de faktiske ud-
gifter til moms.

I 1996 blev der indgået en aftale mellem miljø- og energiministeren og Dækbranchens Mil-
jøfond om administration af tilskudsordningen.

I henhold til LB nr. 1757 af 22. december 2006 om miljøbeskyttelse, jf. BEK nr. 148 af 16.
februar 2009 ydes tilskud til virksomheder, der erhvervsmæssigt foretager indsamling af dæk, og
som leverer dæk til virksomheder, der er anerkendt af Miljøstyrelsen som modtagere og opar-
bejdere mv. af brugte dæk. Endvidere afholdes udgifter til Dækbranchens Miljøfonds admini-
stration af og information mv. vedrørende ordningen.

Der er til § 24.51.01.10. Miljøstyrelsen overført 0,1 mio. kr. årligt til dækning af generelle
basisudgifter ved administration af ordningen.

40. Indsamlingsordning vedrørende biler
Der er ved lov nr. 372 af 2. juni 1999 om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med op-

hugning og skrotning af biler - senest ændret ved lov nr. 1629 af 26. december 2013 om lov om
ændring af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler
og BEK nr. 293 af 26. marts 2014 om opkrævning af miljøbidrag og udbetaling af godtgørelse i
forbindelse med ophugning og skrotning af biler - indført en ordning med henblik på at nedbringe
antallet af "herreløse biler" og for at sikre en miljømæssig forsvarlig affaldsbehandling af udtjente
person- og varebiler.



§ 24.53.04.40. 147

Miljøbidraget administreres i samarbejde med SKAT, mens der til administration af godtgø-
relsesordningen er nedsat et administrationsorgan, Miljøordning for biler, med repræsentanter for
erhvervs- og forbrugerorganisationer.

I henhold til lov nr. 1629 af 23. december 2013 hæves miljøbidraget, som betales årligt af
bilejerne sammen med den lovpligtige ansvarsforsikring, fra 60 kr. til 101 kr. Skrotningsgodtgø-
relsen sænkes fra 1.750 kr. til 1.500 kr. pr. 1. februar 2014.

Der er på § 24.51.01.10. Miljøstyrelsen afsat 0,5 mio. kr. årligt til dækning af generelle ba-
sisudgifter ved administration af ordningen, jf. lov nr. 1629 af 23. december 2013 om ændring
af lov om miljøbidrag, godtgørelse og skrotningsbidrag i forbindelse med ophugning og skrotning
af biler. Hertil kommer et årligt budget på 0,7 mio. kr. til informationskampagne.

Aktivitetsoversigt

24.53.06. Indsamlingsordning vedr. bærbare batterier (Reservationsbev.)
Indsamlingsordningen er trådt i kraft pr. 1. januar 2009, jf. lov nr. 509 af 17. juni 2008 om

ændring af lov om miljøbeskyttelse og om ophævelse af lov om godtgørelse i forbindelse med
indsamling af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019

Udgiftsbevilling ........................................... - 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Indtægtsbevilling ......................................... 20,9 19,7 19,5 15,0 15,0 15,0 15,0

10. Indsamlingsordningen vedrøren-
de bærbare batterier
Udgift ................................................... - 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Indtægt ................................................ 20,9 19,7 19,5 15,0 15,0 15,0 15,0
13. Kontrolafgifter og gebyrer ............ 20,9 19,7 19,5 15,0 15,0 15,0 15,0

Bemærkninger: Interne statslige overførsler. Der overføres 0,4 mio. kr. i 2016 til § 09.21.01 SKAT i forlængelse af ny
samarbejdsaftale vedrørende indsamlingsordning om bærbare batterier.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

I. Behov (antal skrottede biler i
tusinde) ................................

108 120 126 124 125 130 130 130 130

II. Ressourceforbrug
(mio. kr., 2016-pl) ..............

217,7 166,4 167,5 185,8 187,5 195,0 195,0 195,0 195,0

III. Produktion (kr. pr. skrottet bil,
2016-pl) ...............................

2,0 1,4 1,3 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.10.5 Der er adgang til at afholde udgifter i forbindelse med administration
af ordningen herunder information, annoncering, revision, evaluering,
resultatformidling mv., dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

BV 2.10.2 Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til hen-
holdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter.
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Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2015

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... -12,1

I alt .................................................................................................................................. -12,1
Bemærkninger: Videreførslen vedrører mindreindtægter fra gebyrer opkrævet i 2009, 2010 og 2011.

10. Indsamlingsordningen vedrørende bærbare batterier
Kommunerne skal i henhold til lov nr. 509 af 17. juni 2008 om miljøbeskyttelse foretage

indsamling af bærbare batterier og akkumulatorer. Lov nr. 509 af 17. juni 2008 om miljøbeskyt-
telse skaber de lovgivningsmæssige rammer for gennemførelsen af direktiv 2006/66/EF af 6.
september 2006 om batterier og akkumulatorer.

De hermed forbundne udgifter, der blev skønnet til ca. 16 mio. kr. årligt for kommunerne
og andre myndigheder, finansieres via en betaling pålagt producenter og importører af bærbare
batterier og akkumulatorer.

Da ordningen skal hvile i sig selv, modsvares indtægtsbevillingen af tilsvarende udgifter. Der
kan dog regnskabsmæssigt ske forskydninger, hvor indtægter først bogføres året efter udgifterne
afholdes. Udgifterne er udmøntet til at dække kommunale og andre myndigheders udgifter i for-
bindelse med indsamlingsordningen. Der er på finansloven for 2010 overført 9,3 mio. kr. årligt
(2010-pl) til kommunerne. Herudover er der overført 0,5 mio. kr. årligt til § 24.51.01.10. Miljø-
styrelsen til dækning af generelle basisudgifter ved administration af ordningen.

Fra 2016 er betalingssatsen 5,05 kr. pr. markedsført kg. Betalingssatsen pl-reguleres.

24.53.08. Indtægtsført pant (tekstanm. 114)
Kontoen er opført på indtægtsbudgettet.
Som følge af Aftale mellem den daværende regering (SRSF) og Enhedslisten om finansloven

for 2013 af november 2012 indføres en ny model for anvendelse af den pant, som Dansk Retur-
system A/S kan indtægtsføre, og som forventes at indebære statslige indtægter på i alt 183,4 mio.
kr. i 2015-2019. De forventede indtægter er fordelt med 13,0 mio. kr. i 2015, 18,6 mio. kr. i 2016,
28,0 mio. kr. i 2017, 60,9 mio. kr. i 2018 og 62,9 mio. kr. i 2019 i 2012-pl. De forventede ind-
tægter tager udgangspunkt i den samlede pant- og returøkonomi og er fra 2018 betinget af at af-
tale om dansk-tysk pant når at få fuld virkning.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019

Indtægtsbevilling ......................................... - - 13,3 19,1 28,7 62,4 64,4

10. Indtægtsført pant
Indtægt ................................................ - - 13,3 19,1 28,7 62,4 64,4
30. Skatter og afgifter .......................... - - 13,3 19,1 28,7 62,4 64,4

24.53.11. Mærkningsordning, formidling mv. (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)
Hovedformålet med indsatsen er at fremme afsætning af miljømærkede produkter med hen-

blik på begrænsning af miljøbelastningen, at formidle viden på bl.a. affalds- og genanvendelses-
området samt generelt miljø og sundhed.
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Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019
Udgiftsbevilling ........................................... 40,7 48,3 40,4 11,7 9,7 9,7 9,7

20. Miljømærkeordninger
Udgift ................................................... 11,7 11,2 10,7 9,7 9,7 9,7 9,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger 11,7 11,2 10,7 9,7 9,7 9,7 9,7

30. Formidlingsaktiviteter og under-
søgelser mv., herunder vedrøren-
de affald og genanvendelse
Udgift ................................................... 7,1 24,5 14,4 - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 2,8 21,5 12,4 - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - - 0,3 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 4,3 3,0 1,7 - - - -

35. Grønne ildsjæle
Udgift ................................................... 17,6 8,8 8,9 - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 4,0 0,4 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 13,6 8,4 8,9 - - - -

40. Tilskud til Informationscenter
for miljø og sundhed
Udgift ................................................... 4,1 0,0 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - 0,0 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 4,1 - - - - - -

45. Formidlingsaktiviteter og under-
søgelser, herunder vedrørende
kemikalier, der kan skade børn

 og unge
Udgift ................................................... 0,1 3,3 2,0 2,0 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,1 2,8 2,0 2,0 - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - 0,5 - - - - -

50. Pilotprojekter om grøn omstil-
 ling

Udgift ................................................... - 0,6 4,4 - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,6 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - 4,4 - - - -

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende tilskudsbevillingerne til afholdelse af ud-
gifter i forbindelse med administration af ordningen herunder udbud,
information, annoncering, mødeaktivitet, revision, evaluering, resultat-
formidling mv. heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende
til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel
af bevillinger til § 24.51.01. Miljøstyrelsen.

BV 2.2.13 Der kan foretages kvartalsvis forudbetaling.
BV 2.10.2 Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til hen-

holdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter.
BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
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Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2015

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 17,6

I alt .................................................................................................................................. 17,6
Bemærkninger: Videreførslen forventes anvendt i 2015 indenfor ordningens formål.

20. Miljømærkeordninger
Under kontoen afholdes udgifter til administrationen af EU's miljømærke Blomsten og det

nordiske miljømærke Svanen.
Formålet med miljømærkeordningerne er at fremme et mere miljøvenligt forbrug ved vej-

ledning af forbrugere og indkøbere, som ønsker at handle miljøbevidst, samt at fremme udvikling,
produktion, afsætning og anvendelse af produkter, som er mindre miljøbelastende end andre lig-
nende produkter. Den løbende administration, herunder administration af gebyrer, varetages af
et sekretariat, Miljømærkning Danmark, og Miljømærkenævnet. Der ydes som supplement til
gebyrindtægter et årligt tilskud fra Miljøstyrelsen til Miljømærkning Danmark til drift af ordnin-
gerne. Miljømærkning Danmark drives som en selvstændig del af Dansk Standard. Dansk Stan-
dards ydelser præciseres i forbindelse med resultatkontrakter med staten.

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr.
66/2010 af 25. november 2009 om EU miljømærket og BEK nr. 447 af 23. april 2010 om det
europæiske og nordiske miljømærke.

Af kontoen kan afholdes udgifter, herunder tilskud, til Miljømærkenævnet og Miljømærkning
Danmarks virksomhed, tilsyn og kontrol med miljømærkeordningerne, information og markeds-
føring, forsknings og udviklingsprojekter til støtte for administrationen, herunder kriterieudvikling
og evaluering.

Kontoen er som led i Aftale mellem den daværende regering (SRSF), Venstre og Det Kon-
servative Folkeparti om finansloven for 2014 af november 2013 reduceret med 0,5 mio. kr. i
2014, 1,0 mio. kr. i 2015 og 2,0 mio. kr. i 2016-2017. Midlerne overføres som led i finansiering
af Aftale mellem den daværende regering (SRSF), Venstre, Det Konservative Folkeparti, En-
hedslisten, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om ny kemikalieindsats 2014-2017 af oktober
2013 til § 24.51.01.65. Kemikalieindsats.

30. Formidlingsaktiviteter og undersøgelser mv., herunder vedrørende affald og genanven-
delse

Under nærværende konto afholdes udgifter til gennemførelse af miljøfaglige formidlingsak-
tiviteter og undersøgelser, herunder vedrørende affald og genanvendelse.

Af kontoen kan afholdes udgifter til varetagelse af undersøgelser, formidlingsaktiviteter og
holdningsbearbejdning indenfor bl.a. affald og affaldsforebyggelse, herunder genanvendelse.

Som følge af Aftale mellem den daværende regering (SRSF) og Enhedslisten om finansloven
for 2013 af november 2012 blev afsat 16,0 mio. kr. til projekter der understøtter oplysning om
og udførelse af projekter indenfor grøn omstilling. Der kan være tale om lokalt forankrede sam-
arbejdsprojekter samt konkrete formidlings- og debataktiviteter, der øger kendskabet til bære-
dygtig produktion og forbrug samt bidrager til lavere miljøbelastning og ressourceforbrug mv.
Midlerne indgår i en større indsats for videnopbygning og lokal forankring på i alt 20,0 mio. kr.
De øvrige midler er afsat under § 24.24.51.18. Fonden for økologisk landbrug, § 24.32.01. Fø-
devarestyrelsen, § 24.33.02.50. Madkulturen og § 24.51.01. Miljøstyrelsen.

Kontoen er som led i Aftalen for finansloven for 2014 forhøjet med 1,5 mio. kr. i 2013 og
2,0 mio. kr. årligt i 2014-2016. Heraf er der afsat 0,3 mio. kr. årligt i 2013-2016 til administration
og gennemførsel under § 24.51.01. Miljøstyrelsen. Midlerne er afsat som led i grøn omstilling
og beskæftigelse og anvendes til genanvendelse af elektronikprodukter. Udmøntningen sker efter
aftale med Enhedslisten, jf. Aftale om finansloven for 2013.
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Bevillingen er som følge af regeringens forslag til finanslov for 2016 reduceret med 14,3
mio. kr. i 2016, 12,4 mio. kr. i 2017, 12,4 mio. kr. i 2018 og 12,4 mio. kr. i 2019.

35. Grønne ildsjæle
 Under nærværende konto afholdes udgifter afsat som led i grøn omstilling og beskæftigelse

og anvendes til grønne ildsjæle. Udmøntningen sker i henhold til bekendtgørelse nr. 683 af 20.
juni 2014 om tilskud til grønne ildsjæle. Puljen har tidligere haft ophæng under § 24.53.11.30.
Formidlingsaktiviteter og undersøgelser mv., herunder vedrørende affald og genanvendelse og
de grønne ildsjæle.

Bevillingen er som følge af regeringens forslag til finanslov for 2016 reduceret med 8,9 mio.
kr. i 2016.

45. Formidlingsaktiviteter og undersøgelser, herunder vedrørende kemikalier, der kan
skade børn og unge

Som led i Aftale mellem den daværende regering (SRSF), Venstre, Det Konservative Folke-
parti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om ny kemikalieindsats 2014-2017 af
oktober 2013 er der afsat midler til hhv. køb af eksterne leverancer og bistand fra SKAT og
Sikkerhedsstyrelsen ifm. tilsynskampagner. Midlerne til SKAT og Sikkerhedsstyrelsen overføres
på forslag til lov om tillægsbevilling for 2016.

50. Pilotprojekter om grøn omstilling
Som led i grøn omstilling og beskæftigelse er der afsat midler til pilotprojekter om grøn

omstilling. Udmøntningen sker efter aftale med Enhedslisten, jf. Aftale mellem den daværende
regering (SRSF) og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012.

Kontoen er reduceret med 3,0 mio. kr. årligt i 2015-2016 som følge af etableringen af Ke-
miWatch.

Bevillingen er som følge af regeringens forslag til finanslov for 2016 reduceret med 1,9 mio.
kr. i 2016.

24.53.12. Ressourcestrategi (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)
Aktiviteterne under kontoen vedrører gennemførslen af ressourcestrategien.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Der kan overføres bevillinger mellem hovedkontiene § 24.53.12. Res-
sourcestrategi og § 24.55.09. Miljøteknologisk Udviklings- og De-
monstrationsprogram til gennemførelse af projekter vedr. udvikling af
teknologi inden for ressourcestrategien.

BV 2.10.2 Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse
af bevillinger med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bi-
drag fra private eller fonde.

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
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Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019
Udgiftsbevilling ........................................... - 20,3 44,4 44,7 44,8 - -

10. Ressourcestrategi
Udgift ................................................... - 20,3 44,4 44,7 44,8 - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 3,8 33,4 33,6 33,7 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 16,5 11,0 11,1 11,1 - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2015

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,3
I alt .................................................................................................................................. 0,3

10. Ressourcestrategi
Som led i Aftale mellem den daværende regering (SRSF), Venstre og Det Konservative

Folkeparti om finansloven for 2014 af november 2013 er der afsat 50,0 mio. kr. årligt i 2014-2017
bl.a. til gennemførslen af initiativer til understøttelse af målsætningen om 50 pct. genanvendelse
af husholdningsaffald i ressourcestrategien. Heraf er der afsat 4,6 mio. kr. i 2014 og 6,0 mio. kr.
årligt i 2015-2017 til administration og gennemførsel under § 24.51.01. Miljøstyrelsen.

Midlerne kan bl.a. prioriteres i samarbejder mellem regeringen, kommuner og virksomheder,
således at sortering og genanvendelse af husholdningsaffald fremmes. Den endelige udmøntning
af midlerne forventes således i vidt omfang at ske i samarbejde med relevante partnere. Samar-
bejderne kan f.eks. omhandle pilotprojekter om sortering af organisk affald og plast i hushold-
ningerne, demonstrationsprojekter med centrale sorteringsanlæg samt erfaringsudveksling mellem
kommunerne.

Til gennemførelse af projekter kan der nedsættes en ressource-taskforce, der leverer en pakke
af målrettede tilbud til kommuner og borgere. Ressource-taskforcen kan bestå af eksperter (f.eks.
ingeniører, økonomer og kommunikationsmedarbejdere) for at støtte de kommuner, der ønsker
sparring, når de skal i gang med at genanvende mere affald fra husholdningerne. Der kan priori-
teres midler til teknologiudvikling inden for sortering og genanvendelse af husholdningsaffald.
Det kan f.eks. være inden for områderne: Udsortering, forsortering og genanvendelse af materialer
mv. Der kan afsættes tilskudsmidler til udvikling og demonstration samt midler til etablering af
partnerskaber, der kan sikre øget samarbejde på tværs af sektorerne med henblik på at fremme
genanvendelse.

Der kan endvidere afsættes midler til initiativer, der støtter op om at nå de forventede effekter
i ressourcestrategien 'Danmark uden affald I' eller til initiativer, der er nævnt i strategien for af-
faldsforebyggelse 'Danmark uden affald II'.

Under kontoen kan der også afholdes udgifter til gennemførelse af miljøfaglige formidlings-
aktiviteter og undersøgelser vedrørende genanvendelse og forebyggelse af affald.
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24.54. Miljøforanstaltninger i landbruget

24.54.31. Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler (Reservationsbev.)
Aktiviteterne under kontoen vedrører grøn omstilling på følgende områder: Tilskud til et

bekæmpelsesmiddelforskningsprogram, til etablering af monitorering og varslingssystemer for en
række skadegørere samt til virksomheder med henblik på ansøgninger om godkendelser af alter-
native bekæmpelsesmidler og basisstoffer, der blandt andet kan anvendes til økologisk avl. Her-
udover gennemføres projekter i relation til administration og myndighedsbehandling af pesticid-
godkendelser mv., informationskampagner for haveejere bl.a. om ulovlige sprøjtemidler, styrkelse
af varslingssystemer for pesticider i grundvand, autorisationsordninger for forhandlere og sprøj-
teførere, uddannelse af forhandlere, statistik over forbrug af sprøjtemidler, mv. Dele af midlerne
kan overføres til Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser samt Institut for Agroøkologi
på Aarhus Universitet til driften af varslingssystemet for pesticider i grundvand, effektivitetsvur-
deringer og rådgivning om bekæmpelsesmidlers anvendelse. Der er i alt tilført 30,9 mio. kr. i
2013, 33,9 mio. kr. i 2014, 37,1 mio. kr. i 2015, 34,8 mio. kr. i 2016 og 34,9 mio. kr. i 2017.

Formålet med programmet for bekæmpelsesmiddelforskning er at bidrage til at sikre fortsat
udbygning og styrkelse af videngrundlaget for vurdering af bekæmpelsesmidlers sundhedseffekter
og deres effekter på miljø og natur. Tilskudsbevillingen for bekæmpelsesmiddelforskning følger
reglerne i lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks innovationsfond. Loven foreskriver, at
fonden skal godkende uddelingsproceduren og foretage en forskningsfaglig vurdering af ind-
komne ansøgning for de enkelte ministres uddeling af statslige forskningsbevillinger, som ikke
er basisbevillinger knyttet til en bestemt institution eller bevillinger til forskningsbaseret myn-
dighedsbetjening. De enkelte ministre uddeler herefter midlerne blandt de ansøgere, som fonden
har fundet støtteværdige.

Tilskudsbevillingen til bekæmpelsesmiddelforskning udmøntes årligt til forskning ved of-
fentlige og private forskningsinstitutioner via forskningsopslag. Det sker efter drøftelser med
Miljøstyrelsens Rådgivende Udvalg for Bekæmpelsesmiddelforskning. Der kan af bevillingen
ydes tilskud til undersøgelser mv., der er nødvendige for godkendelse af bekæmpelsesmidler.

Tilskud til forskningsprojekterne kan maksimalt andrage 100 pct. af de meromkostninger, der
for forskningsinstitutionen er forbundet med at gennemføre det pågældende forskningsprojekt.
Tilskud ydes efter retningslinjer fastsat i vejledninger udarbejdet af Miljøstyrelsen. Tilskudsbe-
villingen ydes som offentlige programmidler i henhold til reglerne i budgetvejledningen om til-
skudsfinansieret forskningsvirksomhed. For at Miljøstyrelsen kan opfylde kravene til tilsyn og
håndhævelse i forhold til plantebeskyttelsesmidler i pesticidforordningen, EU 1107/2009, og lov
om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 24. juni 2014 (kemikalieloven), indgår Miljøsty-
relsen kontrakter om kontrolanalyse af bekæmpelsesmidler samt risikovurdering af mikrobiolo-
giske bekæmpelsesmidler. Den årlige udgift udgør ca. 2,0 mio. kr.

Tilskud til information kan ydes til kampagner eller enkeltaktiviteter og kan støttes med op
til 100 pct. af udgifterne. Som led i informationskampagner mv. kan Miljøstyrelsen mod refusion
af afholdte udgifter levere kampagnemateriale til kommuner, organisationer mv. Indtægterne vil
indgå på kontoen, idet udgiftsbevillingen årligt vil blive forhøjet tilsvarende.
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Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019
Udgiftsbevilling ........................................... 34,9 33,4 40,9 37,4 39,7 39,7 38,1
Indtægtsbevilling ......................................... 38,1 - - - - - -

10. Aktiviteter vedrørende bekæm-
 pelsesmidler (Reservationsbev.)

Udgift ................................................... 34,9 33,4 40,9 37,4 39,7 39,7 38,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger 13,8 16,3 20,8 19,6 19,6 19,6 18,0
43. Interne statslige overførsels-

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

  investeringstilskud ......................... 21,1 17,1 20,1 16,8 19,0 20,1 20,1
Indtægt ................................................ 38,1 - - - - - -
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ 38,1 - - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2015

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 10,9
I alt .................................................................................................................................. 10,9
Bemærkninger: Hovedparten af videreførslen forventes anvendt i 2015 indenfor ordningens formål.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af tilskudsbevillingerne til
afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningen
og udbud af projekter herunder information, publicering, annoncering,
mødeaktiviteter, revision, evaluering, resultatformidling mv., heraf
højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.
Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til §
24.51.01. Miljøstyrelsen.

BV 2.10.2 Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til hen-
holdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter.

BV 2.10.2 Tilskud til information kan ydes til kampagner eller enkeltaktiviteter
og kan støttes med op til 100 pct. af udgifterne. Som led i informa-
tionskampagner mv. kan Miljøstyrelsen mod refusion af afholdte ud-
gifter levere kampagnemateriale til kommuner, organisationer mv.
Indtægterne vil indgå på kontoen, idet udgiftsbevillingen årligt vil blive
forhøjet tilsvarende.

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
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Aktivitetsoversigt: Bekæmpelsesmiddelforskning

Aktivitetsoversigt: Moniterings-, varslings- og beslutningsstøttesystemprojekter

Aktivitetsoversigt: Alternative plantebeskyttelsesmidler

10. Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler (Reservationsbev.)
Som led i Aftale mellem den daværende regering (SR), Socialistisk Folkeparti og Enhedsli-

sten om finanslov for 2015 er der til etablering af en ny testmark på lerjord med et tyndt lerlag
over kalk i varslingssystemet for pesticider afsat 2,0 mio. kr. årligt i 2015-2018, heraf 0,6 mio.
kr. til administration i 2015 og 0,4 mio. kr. årligt i 2016-2018 på § 24.51.01. Miljøstyrelsen.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

I. Behov (ansøgte tilsagn)
38 28 17 26 30 30 30 30

II. Produktion/aktivitet
(antal tilsagn) ...................... 4 7 7 8 5 5 5 5

III. Dækning af behov
(Pct. afgivne tilsagn)........... 14 25 41 30 20 20 20 20

IV. Ressourceforbrug
(mio. kr., 2016-pl)............... 20,3 20,2 19,4 20,1 15,2 16,8 16,8 16,8

V. Produktion (mio. kr.
pr. tilsagnsmodtager, - 2016-pl) 5,1 3,4 3,2 3,4 3,0 3,4 3,4 3,4

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

I. Behov (ansøgte tilsagn) ...... - 6 - - 3 3 - - -

II. Produktion/aktivitet
(antal tilsagn) ...................... - 3 - - 1 1 - -

III. Dækning af behov
(Pct. afgivne tilsagn) .......... - 50 - - 50 50

-

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

I. Behov (ansøgte tilsagn) ...... 14 8 9 3 2 6 6 6 6

II. Produktion/aktivitet
(antal tilsagn) ...................... 4 3 4 2 2 3 3 3 3

III. Dækning af behov
(Pct. afgivne tilsagn) .......... 29 38 44 67 100 50 50 50 50
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24.55. Øvrige miljøforanstaltninger

24.55.05. Ordninger for reduktion af partikeludslip (tekstanm. 106) (Reservations-
bev.)

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019
Udgiftsbevilling ........................................... 0,5 72,1 16,8 34,3 - - -

10. Tilskudsordning for reduktion af
partikelforurening fra tunge kø-

 retøjer
Udgift ................................................... 0,5 0,1 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,5 0,1 - - - - -

20. Indsats mod partikelforurening
Udgift ................................................... - 1,0 16,8 34,3 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 1,0 2,9 5,4 - - -
44. Tilskud til personer ....................... - - 13,8 28,8 - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - - 0,1 0,1 - - -

30. Eftermontering af SCR-systemer
Udgift ................................................... - 71,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 71,1 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2015

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

I alt .................................................................................................................................. 8,4
Bemærkninger: Videreførelsesbeløbet på 0,3 mio. kr. vedrører udestående kontrakter på køb af varer og tjenesteydelser,
der endnu ikke er udbetalt.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9. Fra § 24.56. International miljøstøtte og § 24.55. Øvrige miljøforan-
staltninger kan overføres midler vedrørende løn og øvrig drift til ud-
sendelse og honorering af medarbejdere til vidensopbygning inden for
miljøområdet samt til fremme af danske miljøsager internationalt. Der
kan på tillægsbevillingsloven ske overførsel af bevilling op til i alt 2,0
mio. kr., heraf med op til 1,0 mio. kr. som lønsum til § 24.51.01.
Miljøstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
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20. Indsats mod partikelforurening
Der er på tillægsbevillingsloven for 2014 og finansloven for 2015 afsat en pulje på 75,0 mio.

kr. i 2014-2016 til en indsats mod partikelforurening. Der kan fra puljen prioriteres midler til en
indsats for reduktion af partikelforurening fra særligt brændeovne til gavn for luftkvaliteten i
Danmark. Der kan ligeledes anvendes midler til håndhævelse af skærpede EU- og IMO-regler for
svovl i skibsbrændstoffer i Østersøen og Nordsøen. Disse udgifter dækker indkøb af udstyr mv.
Yderligere kan der fra puljen anvendes midler til etablering af bypartnerskaber - konkrete bor-
gernære indsatser med særlig fokus på styrket overvågning af luftkvalitet og informationssystemer
om luftforureningen. Der kan anvendes midler til analyser inden for de nævnte indsatser. Der er
overført 10,9 mio. kr. i 2014-2015 til udvikling og demonstration af teknologi vedrørende parti-
kelforurening under § 24.55.09.70. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram
MUDP. Der er ligeledes overført 4,8 mio. kr. i 2014-2016 til administration og gennemførsel
under § 24.51.01. Miljøstyrelsen.

24.55.06. Virksomhedsordningen (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)
Virksomhedsordningen skal understøtte dansk erhvervslivs konkurrencekraft og miljøarbejde

gennem en fortsat udvikling og justering af rammevilkårene, fremme en bæredygtig udvikling
og fokus på opbygning af viden om ny EU-regulerings konsekvenser for dansk miljøregulering
og miljøarbejdet i virksomhederne. Desuden er der under ordningen afsat videreførte midler til
at yde støtte til initiativer inden for vandsektorområdet.

Kontoen er i forbindelse med Aftale mellem den daværende regering (SRSF), Venstre og
Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2014 af november 2013 reduceret med i alt 3,3
mio. kr. i 2016 og 4,9 mio. kr. i 2017 som led i finansiering af Aftale mellem den daværende
regering (SRSF), Venstre, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Liberal
Alliance om ny kemikalieindsats 2014-2017.

Kontoen er reduceret med 16,8 mio. kr. i 2016, 11,5 mio. kr. i 2017 og 11,5 mio. kr. i 2018
til finansiering af indsatser under § 24.51.01. Miljøstyrelsen. Indsatserne vedrører bl.a. en vide-
reudvikling af miljøreguleringen, så den bliver mere generel og digital understøttet. Samtidig
styrkes vejledningsindsatsen på området. Derudover styrkes arbejdet med at sikre danske inte-
resser i forbindelse med de miljøkrav, som EU sektorvist definerer og som lægges til grund for
de større virksomheders og landbrugs miljøgodkendelser.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 3,4 mio. kr. i 2017-2018 samt
| 7,5 mio. kr. fra 2019 og frem som led i regeringens sanering af erhvervsstøtte, jf. Aftale mellem
| regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven
| for 2016 af november 2015.

Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.13 Der kan foretages kvartalsvis forudbetaling.
BV 2.10.2 Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til hen-

holdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter.
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
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Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019

Udgiftsbevilling ........................................... 5,7 2,8 2,5 - 0,2 3,8 11,2

10. Virksomhedsordningen
 Udgift ................................................... 5,7 2,8 2,5 - 0,2 3,8 11,2

22. Andre ordinære driftsomkostninger 5,7 2,8 2,5 - 3,6 7,2 8,9
45. Tilskud til erhverv ........................ - - - - -3,4 -3,4 2,2
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - - - - 0,1

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2015

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 10,0

I alt .................................................................................................................................. 10,0
Bemærkninger: De udisponerede midler forventes anvendt i overensstemmelse med ordningens prioriteringsplan. Af vi-
dereførelsesbeløbet vedrører 1,5 mio. kr. udestående kontrakter på køb af varer og tjenesteydelser, der ikke er udbetalt
primo 2015.

| Aktivitetsoversigt

24.55.07. Etablering af biocovers på affaldsdeponier (tekstanm. 106) (Anlægsbev.)
Hovedformålet med indsatsen er at yde tilskud til etableringen af særlige biocovers i over-

fladen på affaldsdeponier for at reducere udledningen af drivhusgasser.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019

Udgiftsbevilling ........................................... - - 45,0 55,7 54,8 - -

10. Etablering af biocovers
Udgift ................................................... - - 45,0 55,7 54,8 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - 45,0 55,7 54,8 - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2015

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 24,8

I alt .................................................................................................................................. 24,8

| 2011| 2012| 2013| 2014| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019

| I.| Aktivitet (antal tilsagn)| 36| 0| 0| 1| 4| 27| 25| 30| 30
| II.| Ressourceforbrug (mio.
| kr., 2016-pl) ............| 46,1| 0,0| 0,0| 0,5| 2,5| 16,5| 14,9| 18,6| 18,6
| III.| Produktion (mio. kr. pr.
| tilsagnsmodtager, 2016-
| pl) ............................| 1,3| 0,0| 0,0| 0,5| 0,6| 0,6| 0,6| 0,6| 0,6
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10. Etablering af biocovers
Som led i Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO af juni 2014 er der afsat

25,7 mio. kr. i 2014, 46,4 mio. kr. i 2015, 57,0 mio. kr. i 2016 og 56,1 mio. kr. i 2017 til eta-
blering af biocovers. Heraf er der afsat 2,4 mio. kr. i 2014, 1,8 mio. kr. i 2015 og 2,2 mio.kr. i
2016-2017 til forundersøgelser samt administration og gennemførsel under § 24.51.01. Miljøsty-
relsen. Der skal laves et forundersøgelsesprogram og en vejledning, der beskriver metoder til
monitering af deponigas samt kriterier for fastlæggelse af afværgeforanstaltninger, herunder ret-
ningslinjer for etablering af biocovers.

24.55.08. Tilskudsordning vedrørende reduktion af partikeludslip fra brændefyring
i private hjem (lukket ordning) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019
Udgiftsbevilling ........................................... 0,0 - - - - - -

20. Udvikling, afprøvning og de-
monstration af teknologier til re-
duktion af partikelsudslip
Udgift ................................................... 0,0 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

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

24.55.09. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (tekstanm. 106)
 (Reservationsbev.)

I henhold til lov nr. 130 af 10. februar 2015 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demon-
strationsprogram (MUDP) kan der ydes tilskud til:
1) Projekter, der har til formål at udvikle, teste eller demonstrere nye miljøteknologiske løsninger.
herunder tekniske gennemførlighedsundersøgelser forud for udvikling, test eller demonstration,
2) Projekter til at opbygge viden om eller informere om miljøteknologiske muligheder og behov
3) Projekter, der har til formål at etablere teknologiske løsninger, der indebærer miljøbeskyttelse,
der rækker videre end nationale standarder og EU-standarder for miljøbeskyttelse.
4) Projekter, der understøtter partnerskaber for miljøinnovation.
5) Projekter, der har til formål at formidle indsatsen for at fremme miljøeffektiv teknologi og
anvendelse af miljøteknologi.
6) Dansk deltagelse i projekter som nævnt i nr. 1. når disse projekter indgår i internationale
programmer med international medfinansiering og projektudvælgelsen er henlagt til en interna-
tional udvælgelseskomitéudviklings- og demonstrationsprojekter.

Bestyrelsen for MUDP træffer beslutning om tilskud.

Herudover kan bestyrelsen for MUDP efter lov nr. 130 af 10. februar 2015 om Miljøtekno-
logisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) træffe beslutning om afholdelse af ud-
gifter til:
- Etablering af innovationspartnerskaber.
- Understøttelse af internationalt og bilateralt samarbejde på miljø- og innovationsområdet.
- Vidensopbygning, herunder afholde udgifter til evaluering af MUDP og dets resultater og til
formidling af programmets resultater.

MUDP sekretariatsbetjenes af Miljøstyrelsen med bistand fra Naturstyrelsen.
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Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019
Udgiftsbevilling ........................................... 142,2 112,5 117,6 101,0 42,3 38,7 -
10. Partnerskaber

Udgift ................................................... 0,3 0,4 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,3 0,4 - - - - -

20. Rådgivning, information og eks-
 portfremme

Udgift ................................................... 0,0 0,3 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 0,3 - - - - -

30. Indsats på vandområdet
Udgift ................................................... - 0,0 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - 0,0 - - - - -

40. Indsats for miljø og sundhed
Udgift ................................................... -0,1 0,0 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... -0,1 0,0 - - - - -

50. Udvikling, test og demonstration
af nye miljøteknologier
Udgift ................................................... 21,4 13,6 11,8 3,6 3,6 - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 1,5 1,4 0,7 - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... -0,7 -3,3 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 20,6 15,6 6,5 - - - -

Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.10.5 Der er adgang til at afholde udgifter i forbindelse med administration
af ordningen, herunder analyser, administration, information, annonce-
ring, udbud, revision, resultatformidling, rådgivning af virksomheder
om mulighederne for at realisere miljøteknologiske udviklingsprojekter
samt evaluering mv. dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Der kan foretages kvartalsvise forudbetalinger.
BV 2.2.9 Der kan overføres bevillinger mellem hovedkontiene § 24.53.12. Res-

sourcestrategi og § 24.55.09. Miljøteknologisk Udviklings- og De-
monstrationsprogramtil gennemførelse af projekter vedr. udvikling af
teknologi inden for luft.

BV 2.10.2 Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til hen-
holdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter.

BV 2.10.5 Der er adgang til under § 24.55.09.70 Miljøteknologisk Udviklings-
og Demonstrationsprogram MUDP via standardkonto 33. Interne
statslige overførselsindtægter og 43. Interne statslige overførselsudgif-
ter at overføre midler til § 24.51.01 Miljøstyrelsen til dækning af ud-
gifter til administration af ordningen, herunder lønudgifter til vareta-
gelse af sekretariatsbetjening og honorering af bestyrelse, udgifter til
udarbejdelse af strategier samt udgifter forbundet med udbud, offent-
liggørelse og information om udviklings- og demonstrationsprogram-
met samt formidling af resultaterne af indsatsen.
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46. Tilskud til anden virksomhed og
  investeringstilskud ......................... - - 4,6 3,6 3,6 - -

55. Tilskud til test, demonstration
og verifikation af vandteknologi
Udgift ................................................... 6,8 1,9 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 0,2 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 6,8 1,7 - - - - -

60. Offentligt-private partnerskaber,
miljøsamarbejde med højvækst-
lande og grøn markedsføring
Udgift ................................................... 7,7 10,1 5,0 - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 7,7 10,1 4,3 - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - - 0,7 - - - -

70. Miljøteknologisk Udviklings- og
 Demonstrationsprogram MUDP
 Udgift ................................................... 106,1 86,3 81,4 78,0 19,3 19,3 -

22. Andre ordinære driftsomkostninger 8,5 5,6 7,1 4,1 - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... -5,8 -1,9 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 103,3 82,5 74,3 73,9 19,3 19,3 -

71. Grøn innovationspulje
 Udgift ................................................... - - 19,4 19,4 19,4 19,4 -

45. Tilskud til erhverv ........................ - - 19,4 19,4 19,4 19,4 -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2015

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 17,5
I alt .................................................................................................................................. 17,5
Bemærkninger: De videreførte midler forventes anvendt i 2015 inden for ordningens formål. Af videreførelsesbeløbet
vedrører 10,7 mio. kr. udestående kontrakter på køb af varer og tjenesteydelser, der endnu ikke er udbetalt.

| Aktivitetsoversigt

50. Udvikling, test og demonstration af nye miljøteknologier
Kontoen er i forbindelse med Aftale om finansloven 2014 forhøjet med 3,6 mio. kr. årligt i

2016-2017. Midlerne tilføres som led i Aftale mellem den daværende regering (SRSF), Venstre,
Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om ny kemika-
lieindsats 2014-2017 af oktober 2013 og anvendes til oprettelse af et substitutionspartnerskab
med særligt fokus på at give små- og mellemstore virksomheder nye værktøjer og innovative
muligheder for at substituere problematiske kemikalier i produkter og materialer.

70. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram MUDP
Kontoen er som led i Aftale mellem den daværende regering (SRSF), Venstre og Det Kon-

servative Folkeparti om finansloven for 2014 af november 2013 forhøjet med 12,5 mio. kr. i 2014,
10,0 mio. kr. i 2015 og 10,5 mio. kr. i 2016. Heraf er der afsat 0,5 mio. kr. årligt i 2014-2016
til administration og gennemførsel under § 24.51.01. Miljøstyrelsen. Midlerne er afsat som led i
grøn omstilling og beskæftigelse og anvendes til økologisk byggeri. Udmøntningen sker efter
aftale med Enhedslisten, jf. Aftale om finansloven for 2013.

Som led i Aftale mellem den daværende regering (SR), Socialistisk Folkeparti og Enhedsli-
sten om finanslov for 2015 er kontoen forhøjet med 20,0 mio. kr. årligt i 2015-2018, heraf skal

| 2011| 2012| 2013| 2014| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019

| I.| Aktivitet (antal tilsagn) .| 70| 58| 80| 72| 70| 30| 30| 30| 0
| II.| Ressourceforbrug (mio. kr.,
| 2016-pl) ..........................| 28,8| 66,0| 99,8| 96,8| 101,0| 48,0| 35,0| 35,0| 0
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10,0 mio. kr. årligt i 2017-2018 anvendes til bæredygtigt byggeri. Midlerne kan anvendes in-
denfor rammerne af lov nr. 130 af 10. februar 2015, herunder til tilskud til teknologiudvikling,
etablering af partnerskaber, internationalt og bilateralt samarbejde om aktiviteter på miljø- og
innovationsområdet, vidensopbygning og formidling. Der er overført 0,6 mio. kr. årligt i 2015-
2016 og 0,8 mio. kr. årligt i 2017-2018 til § 24.51.01. Miljøstyrelsen og 0,3 mio. kr. årligt i
2015-2016 og 0,1 mio. kr. årligt i 2017-2018 til § 24.71.01. Naturstyrelsen til administration og
gennemførsel.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 48,5 mio. kr. i 2016. Miljø-
| teknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) forhøjes i 2016 med 50,0 mio. kr.,
| jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alli-
| ance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om-
| fordeling af forskningsreserven for 2016 af oktober 2015. Heraf er der afsat 0,8 mio. kr. i 2016
| på § 24.51.01. Miljøstyrelsen og 0,7 mio. kr. i 2016 på § 24.71.01. Naturstyrelsen til admini-
| stration og gennemførsel.

71. Grøn innovationspulje
Som led i Aftale mellem den daværende regering (SR), Socialistisk Folkeparti og Enhedsli-

sten om Et grønnere Danmark af juni 2014 afsættes der en innovationspulje på 20,0 mio. kr. årligt
i 2015-2018. Den Grønne Innovationspulje er ifølge aftalen målrettet små og mellemstore virk-
somheder, som arbejder med at udvikle og afsætte grønne teknologier f.eks. indenfor områderne:
- klimatilpasning og vand
- reduceret belastning af natur og miljø
- bedre ressourceeffektivitet
Puljen forvaltes i samarbejde mellem Miljø- og Fødevareministeriet, Energi-, Forsynings- og
Klimaministeriet samt Erhvervs- og Vækstministeriet. Midlerne anvendes indenfor rammerne af
lov nr. 130 af 10. februar 2015, herunder som tilskud til virksomheder samt til partnerskaber,
udredninger e.l. Der er overført 0,3 mio. kr. årligt i 2015-2018 til § 24.51.01. Miljøstyrelsen og
0,3 mio. kr. årligt i 2015-2018 til § 24.71.01. Naturstyrelsen til administration.

24.55.10. Toksikologisk bistand vedrørende kemikalier mv. (Reservationsbev.)
Miljø- og Fødevareministeriet har en trækningsret på toksikologisk bistand i form af forsk-

ning og forskningsbaseret rådgivning på DTU-Fødevareinstituttet.
Miljø- og Fødevareministeriet har behov for myndighedsbetjening i form af forskning,

forskningsbaseret rådgivning og risikovurdering, herunder om sammenhænge mellem kemiske
stoffers struktur og effekter på miljø og sundhed. Der er indgået en ydelsesaftale med DTU-Fø-
devareinstituttet. Det er muligt at konkurrenceudsætte myndighedsbetjeningen efter kontraktens
udløb.

Bevillingen vedrører forskningsbaseret myndighedsbetjening. Opgaven er momsbelagt
og Miljø- og Fødevareministeriet har fradragsret for den opkrævede moms vedrørende myndig-
hedsbetjening.

Bevillingen var før 2013 opført under Miljøstyrelsens driftsbevilling.
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Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019
Udgiftsbevilling ........................................... 15,7 15,9 16,3 16,4 16,4 16,4 16,4

10. Opgaver vedrørende toksikolo-
 gisk bistand

Udgift ................................................... 15,7 15,9 16,3 16,4 16,4 16,4 16,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger 15,7 15,9 16,3 16,4 16,4 16,4 16,4

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2015

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,1
I alt .................................................................................................................................. 0,1

Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af tilskudsbevillingerne til
afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningen
og udbud af projekter herunder information, publicering, annoncering,
mødeaktiviteter, revision, evaluering, resultatformidling mv., heraf
højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.
Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til §
24.51.01. Miljøstyrelsen.
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24.56. International miljøstøtte

24.56.11. Nordisk Miljøfinansieringsselskab NEFCO (tekstanm. 4) (Reservations-
bev.)

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019
Udgiftsbevilling ........................................... - 3,1 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

35. Nordisk Miljøfinansieringssel-
 skab (NEFCO)

Udgift ................................................... - 3,1 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - 3,1 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - - 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

35. Nordisk Miljøfinansieringsselskab (NEFCO)
Der ydes tilskud til Nordisk Miljøudviklings fond (NMF) i Nordisk Miljøfinansieringsselskab

(NEFCO) til målrettede miljø- og energiprojekter. Nordisk Miljøudviklingsfond blev oprettet i
1995 for at yde finansiering til miljøprojekter med høj miljømæssig prioritet.

24.56.13. Miljøstøtte til Arktis mv. (tekstanm. 104) (Reservationsbev.)
Miljøstøtte til Arktis udspringer af Danmarks tilslutning til den arktiske miljøbeskyttelses-

strategi (Arctic Environmental Protection Strategy, AEPS) og den i februar 1994 fremlagte Del-
strategi vedrørende indsatser til beskyttelse af det arktiske miljø. Indsatsen administreres i øvrigt
under hensyntagen til den overordnede kompetencefordeling som følge af lov om Grønlands
Selvstyre, Kongeriget Danmarks Strategi for Arktis 2011-2020 og Danmarks deltagelse i Arktisk
Råds arbejde.

Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9. Fra § 24.56. International miljøstøtte og § 24.55. Øvrige miljøforan-
staltninger kan overføres midler vedrørende løn og øvrig drift til ud-
sendelse og honorering af medarbejdere til vidensopbygning inden for
miljøområdet samt til fremme af danske miljøsager internationalt. Der
kan på tillægsbevillingsloven ske overførsel af bevilling op til i alt 2,0
mio. kr., heraf med op til 1,0 mio. kr. som lønsum til § 24.51.01.
Miljøstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2 Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til hen-

holdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter.
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
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Som følge af akt. 178 af 1. september 2011 er kontoen reduceret årligt med 5 mio. kr. til og
med 2017 til finansiering af oprydning på Dundas. Fra 2018 ophører denne aktivitet og midlerne
tilbageføres til ordningen og kan anvendes indenfor det oprindelige formål.

Udgifter til aktiviteter relateret til arktiske klimaforandringer og deres effekt administreres
under § 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Udgifter til IPS (Indegenious Peoples Secretariat under Arktisk Råd) er overført til § 6.
Udenrigsministeriet. Ved administrationen af bevillingen bistås Miljø- og Fødevareministeriet af
en række faglige fora samt relevante myndigheder og organisationer.

Der kan blandt andet afholdes udgifter til følgende aktiviteter:
- Monitering, kortlægning og dokumentation af den langttransporterede forurening og dennes

betydning for de arktiske økosystemer og befolkningerne i Grønland og Færøerne.
- Monitering af og projekter til beskyttelse af den arktiske flora og fauna, arktiske habitater og

arktisk biodiversitet.
- Forbedret forståelse af samspillet mellem klimatiske faktorer og fysiske, kemiske og biologiske

processer.
- Projekter der styrker Grønland og Færøernes grundlag for tilslutning til samt implementering

af internationale konventioner på miljø- og naturområdet.
- Honorering af korttidsansatte specialister i Grønland udsendt fra danske virksomheder eller in-

stitutioner, herunder medarbejdere fra Miljø- og Fødevareministeriet.
- Grønlandske indsatser for bevarelse af biodiversitet og bæredygtig udnyttelse samt indsatser,

der forbedrer og bevarer miljøforholdende. Der lægges vægt på videns- og kapacitetsudvik-
ling.

- Tiltag og demonstrationsprojekter, der kan medvirke til at nedbringe udledningen af langtrans-
porteret forurening fra det arktiske Rusland.

- Inddragelse af oprindelige arktiske folk, oprindelige folks organisationer samt NGO'er med til-
knytning til Arktis i relevante internationale aktiviteter vedrørende beskyttelse af det arktiske
miljø.

- Drift af sekretariats- og koordineringsfunktioner for aktiviteter relateret til Arktisk Råd og vi-
densopbygning om Arktis.

- Aktiviteter i forbindelse med det internationale og regionale miljøsamarbejde, for eksempel af-
holdelse af konferencer, arbejdsgruppemøder og formidlingsaktiviteter. Herunder vederlag
mm. i forbindelse med eksperters deltagelse i arbejdet, rejse- og opholdsudgifter samt ud-
gifter til russiske videnskabsmænds og eksperters deltagelse i konferencer mv.

- Honorarer, rejse- og opholdsudgifter mv. for institutioner og andre aktører, der rådgiver Miljø-
styrelsen om forvaltning af miljøstøtteordningen.

- Afholdelse af udgifter, herunder støtte, kan omfatte honorar og udlæg, som f.eks. fremmede
tjenesteydelser, analyseudgifter, rejser, udstyr der understøtter formålet med ordningen og
andre foranstaltninger direkte relateret til aktiviteten.

Der kan ydes støtte til projekter på Færøerne med arktisk relevans.
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Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019
Udgiftsbevilling ........................................... 24,0 24,5 23,9 24,1 24,1 29,1 29,1

10. Miljøstøtte til Arktis
Udgift ................................................... 24,0 24,5 23,9 24,1 24,1 29,1 29,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,2 0,3 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 23,8 24,1 22,0 22,2 22,2 27,2 27,2

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2015

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,7
I alt .................................................................................................................................. 0,7

Aktivitetsoversigt

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2 Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til hen-

holdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter.
BV 2.10.5 Der er adgang til at afholde udgifter i forbindelse med administration

af ordningen herunder tværgående aktiviteter, oplysningskampagner,
information, annoncering, udbud, revision, evaluering, resultatformid-
ling mv., dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i for-
bindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 24.51.01.
Miljøstyrelsen.

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

I. Aktivitet (antal igangsatte
projekter) ............................. 32 27 28 30 25 25 25 25 30 30

II. Ressourceforbrug
(mio. kr. 2016-pl)................ 33,2 25,8 31,6 24,7 24,0 23,7 23,7 23,7 28,7 28,7
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Kyster og havne

24.61. Kystdirektoratet (tekstanm. 1)

Statens ansvar, opgaver og forpligtelser vedrørende kystbeskyttelse og havne mv. er placeret
hos Kystdirektoratet.

Bevilling til løn og øvrig drift i relation til § 24.61.03. Kystbeskyttelse, havne mv. (Anlægs-
bev.)

Inden for aktivitetsområdet er § 24.61.01. Kystdirektoratet (Driftsbev.) virksomhedsbærende
hovedkonto. Denne bevilling er omkostningsbaseret. Hovedkontoen § 24.61.03. Kystbeskyttelse,
havne mv. omfatter anlægsbevillinger til statens kystbeskyttelse på dele af strækningen fra Skagen
til Blåvand samt aktiviteter i en række havne. Bevillingen til disse formål er udgiftsbaseret.

På anlægsbevillinger kan der ikke afholdes lønudgifter. De direkte lønomkostninger til
Kystdirektoratets ansatte, der arbejder med de nævnte aktiviteter på anlægsbevillingen, afholdes
derfor på Kystdirektoratets driftsbevilling § 24.61.01. Kystdirektoratet. Via afløftning bliver løn-
omkostninger derefter fordelt ud på de opgaver, de vedrører. Der sker endvidere afløftning af
beregnet lejepris i forhold til anvendelse af materiel, som er lånefinansieret under den virksom-
hedsbærende hovedkontos låneramme. Totalt set indgår alle udgifter, der er forbundet med et
anlægsprojekt, dermed som en del af projektets anlægsudgift.

24.61.01. Kystdirektoratet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Nettoudgiftsbevilling ................................... 34,4 29,2 28,1 26,8 26,7 26,0 25,5

Forbrug af reserveret bevilling ................... 0,6 -1,8 -  - - - -
Indtægt ......................................................... 59,9 37,5 22,4 20,7 20,7 20,7 20,7
Udgift ........................................................... 94,7 65,6 50,5 47,5 47,4 46,7 46,2

Årets resultat ............................................... 0,2 -0,7 -  - - - -

10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 63,4 54,3 50,1 47,1 47,0 46,3 45,8
Indtægt .................................................. 25,2 23,7 22,0 20,3 20,3 20,3 20,3

90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... 31,3 11,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Indtægt .................................................. 34,8 13,9 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

95. Tilskudsfinansieret forsknings-
 virksomhed

Udgift .................................................... - - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Indtægt .................................................. - - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

2. Reservationsoversigt 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2015

Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 1,8
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3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur
24.61.01. Kystdirektoratet, CVR-nr. 36876115.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Kystdirektoratet er statens teknisk sagkyndige organ inden for kystbeskyttelse, havne mv. og
forestår som sådan anlæg og drift af statslige kystbeskyttelsesanlæg på den jyske vestkyst, fører
tilsyn med andre dige- og kystbeskyttelsesanlæg i det omfang, statsligt tilsyn føres, og bistår
kommuner i sager om kystbeskyttelse ud for flere ejendomme. Havnerelaterede opgaver udføres
i henhold til akt. 183 af 21. marts 2000, akt. 114 af 28. november 2000, akt. 120 af 30. april 2007
og akt. 161 af 15. juni 2011 om overdragelse af de tidligere statshavne til lokalsamfundene samt
indgåede rammeaftaler i forbindelse med overdragelserne. For Hvide Sande Havn er forpligtelsen
om oprensning senere overdraget til havnen i henhold til akt. 12 af 29. oktober 2013. For
Thorsminde Havn er forpligtigelsen om oprensning senere overdraget til havnen i henhold til akt.
97 af 28. maj 2014.

Det er ved kongelig resolution af 3. februar 2014 besluttet, at ressortansvaret for Kystdirek-
toratet med tilhørende sagsområder, undtagen ejerskabet til færgelejerne i Bøjden og Fynshav
samt sager vedrørende LBK nr. 457 af 23. maj 2012 om havne og lov nr. 632 af 14. juni 2011
om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S overføres fra Transportministeriet
til det tidligere Miljøministerium.

Kystdirektoratet administrerer efter bemyndigelse fra Miljø- og Fødevareministeriet statens
højhedsret over søterritoriet for så vidt angår tilladelser til anbringelse af høfder og andre kyst-
beskyttelsesanlæg, visse kabler og rørledninger, opfyldninger, anlæg af lystbådehavne, broer og
dæmninger mm. Kystdirektoratet udøver tillige visse beføjelser, der i LBK nr. 267 af 11. marts
2009 om kystbeskyttelse og forskellige love om digeanlæg er tillagt miljø- og fødevareministeren.
BEK nr. 580 af 29. maj 2013 om Kystdirektoratets opgaver og beføjelser mv. omhandler disse
beføjelser samt Kystdirektoratets beføjelser vedrørende vedtægter for dige-, kystsikrings- og
pumpelag samt miljømæssig vurdering af anlæg på søterritoriet. Kystdirektoratet administrerer
BEK nr. 874 og 875 af 2. september 2008 om naturbeskyttelsesområder mv. samt miljøskader.

Statens andel til kystbeskyttelse af strækningen fra Skagen til Blåvand er indeholdt i Kyst-
direktoratets anlægsbevilling på § 24.61.03. Kystbeskyttelse, havne mv.

Yderligere oplysninger om Kystdirektoratet fås på: www.kyst.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges

 eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 24.11.01.
Departementet og § 24.61.01. Kystdirektoratet.

BV 2.6.3 § 24.61.15.10 Oprensning af Esbjerg Havn er, i henhold til akt. 120
af 10. maj 2007, omfattet af en udsvingsordning på 15 pct. uden fo-
relæggelse for Finansudvalget. Som konsekvens heraf er Kystdirek-
toratets egenkapital på § 24.61.01. Kystdirektoratet hævet med 4,4
mio. kr.

 BV 2.6.8 Der er adgang til at udføre indtægtsdækket virksomhed under ho-
vedkonto § 24.61.01. Kystdirektoratet.

 BV 2.6.10 Der er adgang til at udføre tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed
under hovedkonto § 24.61.01. Kystdirektoratet.
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5. Opgaver og mål 

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Bemærkninger: Den samlede udgift for 2013 samt for de første 5 måneder af 2014 er påvirket af driften af oprensnings-
virksomhed som indtægtsdækket virksomhed. Tabellen skal i øvrigt ses i sammenhæng med tabel 6 under § 24.61.15.
Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejlløb samt de n samlede anlægsbevilling på § 24.61.03. Kystbeskyttelse, havne
mv. Det bemærkes i den forbindelse, at alle Kystdirektoratets udgifter til Hjælpefunktioner samt generel ledelse og ad
ministration er opført under § 24.61.01. Kystdirektoratet.

Opgaver Mål
Ministerbetjening Kystdirektoratet forbereder og bistår miljø- og fødevareministeren

med at gennemføre politiske beslutninger inden for Kystdirektoratets
arbejdsområde. Det er Kystdirektoratets mål at yde miljø- og føde-
vareministeren, regeringen og Folketinget en kvalificeret og rettidig
rådgivning og betjening.

Kyster De danske kyster har en høj brugsværdi og er en værdifuld naturres-
source. Kystbeskyttelse skal udføres afbalanceret under hensyntagen
til klimaforandringerne, de samfundsmæssige interesser samt ske i
respekt for natur og miljø. Kystdirektoratet skal fastholde en faglig
førende position både nationalt og internationalt. På vestkysten er
statens engagement i kystbeskyttelse aftalt gennem 5 årige fællesaf-
taler med kommunerne. Administration af Kystbeskyttelsesloven sker
ud fra en helhedstænkning i sammenhæng med brugernes behov og
udviklingsmuligheder. Sagsbehandlingen skal udføres effektivt, og
kunderne/brugerne skal opleve relevante sagsbehandlingstider.

Sluser, havneværker og
øvrig infrastruktur

Kystdirektoratet har statsopgaver i vestkysthavne med vedligeholdel-
se af yderværker og oprensning i indsejlinger og bassiner samt sejlløb
i gennemsejlingsfarvande. Opgaven løses med fokus på effektivitet
og i respekt for natur og miljø. Oprensning udføres med henblik på
at understøtte transport til søs. Slusepraksis i Hvide Sande og Thors-
minde besluttes af sluseudvalg med inddragelse af de lokale interesser
med henblik på at sikre afvanding og forbedring af miljøforhold i
fjordene.

Søterritoriet Administrationen af søterritoriet skal ske ud fra klare og gennemsig-
tige retningslinjer og bidrage til en bæredygtig vækst på søterritoriet
i respekt for natur og miljø. Engagement internationalt skal medvirke
til at sikre danske interesser og tilføre merværdi til den nationale
politikudvikling. Sagsbehandlingen skal udføres effektivt, kunderne
og brugerne skal opleve passende sagsbehandlingstider.

Stormflodsberedskaberne Kystdirektoratet vurderer stormflodsvarsler og indfører relevante be-
redskabsgrader på det rette tidspunkt, således at der ikke sker tab af
menneskeliv, og skader på infrastruktur minimeres.

 R R B F BO1 BO2 BO3
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Udgift i alt ............................................................. 96,6 66,3 50,5 47,9 47,4 46,7 46,2

0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og
 adm. ................................................................ 17,6 17,4 16,1 16,0 15,7 15,5 15,2
1. Ministerbetjening .......................................... 1,8 2,0 1,6 2,0 2,0 2,0 2,0
2. Kyster ............................................................. 18,0 20,2 17,9 13,9 13,8 13,5 13,4
3. Sluser, havneværker og øvrig infrastruktur . 56,3 23,0 11,8 9,4 9,3 9,1 9,0
4. Søterritoriet..................................................... 2,9 3,7 3,1 3,8 3,8 3,8 3,8
5. Stormflodsberedskaberne ............................... 0,0 0,0 0,0 2,8 2,8 2,8 2,8



170 § 24.61.01.

7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Indtægter i alt .............................................. 59,9 37,5 22,4 20,7 20,7 20,7 20,7
1. Indtægtsdækket virksomhed .................. 34,8 13,9 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter - - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
6. Øvrige indtægter .................................... 25,2 23,7 22,0 20,3 20,3 20,3 20,3
Bemærkninger: De samlede indtægter for 2013 samt for de første 5 måneder af 2014 er påvirket af driften af oprens-
ningsvirksomhed som indtægtsdækket virksomhed. Indtægter under Øvrige vedrører primært interne fordelinger som følge
af omkostningsprincipperne, heraf ca. 3 mio. kr. vedrørende oprensning og ca. 12 mio. kr. vedr ørende kystbeskyttelse.

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Personale i alt (årsværk) ............................ 100 73 80  63 61 59 58
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 48,2 37,0 37,2  36,3 35,5 34,7 34,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 9,2 3,3 0,2  0,2 0,2 0,2 0,2

Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 39,0 33,7 37,0  36,1 35,3 34,5 33,8

9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Reguleret egenkapital ................................. - - 5,7 - - - -
Overført overskud ....................................... - - -2,4 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 3,3 - - - -

Langfristet gæld primo ............................... 82,6 80,4 79,2 54,6 53,9 51,8 51,6
+ anskaffelser .............................................. 9,3 2,6 2,4 2,4 0,4 2,4 -
+ igangværende udviklingsprojekter .......... -5,4 0,6 - - - - -
- afhændelse af aktiver ............................... 1,5 72,0 - - - - -
- afskrivninger ............................................. 4,7 -43,5 4,6 3,1 2,5 2,6 2,4
Samlet gæld ultimo ..................................... 80,4 55,1 77,0 53,9 51,8 51,6 49,2

Låneramme .................................................. - - 93,1 93,1 93,1 93,1 93,1
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 82,7 57,9 55,6 55,4 52,8

10. Almindelig virksomhed
Almindelig virksomhed omfatter bl.a. ministerbetjening, kysttekniske undersøgelser, drift af

sluser, myndighedsopgaver, stormflodsvarsling samt ledelse og administration.

90. Indtægtsdækket virksomhed
Kystdirektoratet sælger i mindre grad ydelser til offentlige og private i ind- og udland. Dette

salg omfatter bl.a. formidling af kystteknisk viden, rådgivning, udførelse af opmålinger mv.
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Der forventes følgende dækningsbidrag:

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed
Kystdirektoratet kan udføre tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed efter reglerne herom i

Budgetvejledningen. Hermed gives der mulighed for, at Kystdirektoratet vil kunne deltage i
forskningsprogrammer mv.

24.61.03. Kystbeskyttelse, havne mv. (tekstanm. 113) (Anlægsbev.)
Kystdirektoratet varetager statens kystbeskyttelse på dele af strækningen fra Skagen til Blå-

vand samt aktiviteter i en række havne.
Under denne hovedkonto optages også uforudsete statslige bevillinger til efter nærmere ret-

ningslinjer at udrede en godtgørelse fra staten til istandsættelse af diger og andre kystbeskyttel-
sesanlæg, der er blevet beskadiget som følge af stormflod. Kommuner kan i så fald beslutte at
yde godtgørelse efter tilsvarende retningslinjer som staten.

Særlige bevillingsbestemmelser

Kystdirektoratets anlægsbevilling er fordelt på følgende projekter og rådighedspulje:

Mio. kr. R B F BO1 BO2 BO3
2014 2015 2016 2017 2018 2019

Indtægter 13,9 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Direkte omkostninger 11,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Dækningsbidrag 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Dækningsbidrag pct. 18,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Regel der fraviges
 eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.10 På kontoen kan Kystdirektoratet indgå flerårige kontrakter med hen-
blik på at opnå gunstige tilbudspriser.

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.

Oversigt over bygge- og anlægsarbejder     
Mio. kr. Seneste Slut Total- F BO1 BO2 BO3

forelæggelse år udgift 2016 2017 2018 2019

Projekter
Kystbeskyttelse Lod-
bjerg-Nymindegab

FL14 2018 436,7 88,1 72,7 88,1 0,0

Kystbeskyttelse ved
Blåvand

FL14 2018 12,2 0,0 0,6 0,0 0,0

Kystbeskyttelse ved
Skagen

FL14 2018 5,5 1,1 1,1 1,1 0,0

Kystbeskyttelse ved
Lønstrup

FL14 2018 5,0 1,0 1,0 1,0 0,0

Sediment ved Esbjerg
Havn

FFL16 2019 178,8 63,7 44,1 7,3 8,4

Central anlægsreserve FFL16 2019 32,2 11,8 7,9 1,3 1,5
Rådighedspulje
Havne og sluser samt
kystbeskyttelsesarbej-
der i øvrigt

15,8 15,8 15,8 15,8

Anlægsbevilling    181,5 143,2 114,6 25,7
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Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019
Udgiftsbevilling ........................................... 65,3 99,9 180,5 181,5 143,2 114,6 25,7
Indtægtsbevilling ......................................... 0,7 3,2 - - - - -

10. Rådighedspulje
Udgift ................................................... 21,8 27,1 17,6 15,8 15,8 15,8 15,8
16. Husleje, leje af arealer, leasing .... 0,0 - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 21,5 7,8 2,2 - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 0,0 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,2 6,2 - - - - -
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ - 13,1 15,4 15,8 15,8 15,8 15,8
Indtægt ................................................ 0,7 3,2 - - - - -
11. Salg af varer .................................. 0,0 - - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... 0,1 - - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 0,5 - - - - - -
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ - 3,2 - - - - -

24. Kystbeskyttelse mellem Lod-
bjerg og Nymindegab

 Udgift ................................................... 38,4 70,9 85,5 88,1 72,7 88,1 -
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ 38,4 70,9 85,5 88,1 72,7 88,1 -

25. Kystbeskyttelse ved Blåvand
Udgift ................................................... - 0,7 10,3 - 0,6 - -
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ - 0,7 10,3 - 0,6 - -

30. Kystbeskyttelse ved Skagen
 Udgift ................................................... 2,1 0,3 1,1 1,1 1,1 1,1 -

46. Tilskud til anden virksomhed og
  investeringstilskud ......................... 2,1 0,3 1,1 1,1 1,1 1,1 -

40. Kystbeskyttelse ved Lønstrup
 Udgift ................................................... 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 -

46. Tilskud til anden virksomhed og
  investeringstilskud ......................... 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 -

43. Sediment Esbjerg Havn
Udgift ................................................... - - 55,3 63,7 44,1 7,3 8,4
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 55,3 - - - -
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ - - - 63,7 44,1 7,3 8,4

44. Færgelejer Bøjden og Fynshav
Udgift ................................................... 2,0 - - - - - -
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ 2,0 - - - - - -

47. Central anlægsreserve
Udgift ................................................... - - 9,7 11,8 7,9 1,3 1,5
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 9,7 11,8 7,9 1,3 1,5
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Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2015

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 32,8

I alt .................................................................................................................................. 32,8
Bemærkning: Videreførelsen primo 2015 vedrører kystbeskyttelsesopgaverne, særligt på strækningen Lodbjerg-Nymin-
degab med 29,6 mio. kr., samt mindre opgaver på rådighedspuljen.

10. Rådighedspulje
Kystdirektoratets rådighedspulje omfatter de statslige forpligtelser vedrørende yderværker

(såkaldte ADI-værker) og sluser i de tidligere statshavne på den jyske vestkyst, samt opgaver ved
Rømødæmningen, øvrig kystbeskyttelse mv.

24. Kystbeskyttelse mellem Lodbjerg og Nymindegab
Der er indgået 5-årig saftale for perioden 2014-2018 om kystbeskyttelse på den centrale del

af den jyske vestkyst for strækningen mellem Lodbjerg og Nymindegab. De fire vestkystkom-
muner Thisted, Lemvig, Holstebro og Ringkøbing-Skjern bidrager i den forbindelse årligt med
ca. 10,0 mio. kr. til medfinansieringen af kystbeskyttelsen på strækningen.

Kontoen er i forbindelse med Aftale mellem den tidligere regering (SRSF), Venstre og Det
Konservative Folkeparti om finansloven for 2014 af november 2013 forhøjet med 15,0 mio. kr.
i 2014 og reduceres tilsvarende i 2017, som følge af et ændret afløb af udgiften. Ændringen fo-
retages for, i forbindelse med et flerårigt udbud af opgaverne, at give mulighed for fleksibilitet i
forhold til tidspunktet for opgaveudførelsen.

25. Kystbeskyttelse ved Blåvand
Der er indgået 5-årig aftale for perioden 2014-2018 med Varde Kommune om kystbeskyttelse

ved Blåvand. Kommunen bidrager i den forbindelse med 0,5 mio. kr. årligt. Det bemærkes, at
det forventede afløb af udgifter er påvirket af, at sandfodring ud for Blåvand kun sker hvert femte
år og næste gang i 2015.

Kontoen er i forbindelse med Aftale mellem den tidligere regering (SRSF), Venstre og Det
Konservative Folkeparti om finansloven for 2014 af november 2013 forhøjet med 0,5 mio. kr. i
2014 og reduceret tilsvarende i 2015, som følge af et ændret afløb af udgiften.

30. Kystbeskyttelse ved Skagen
Der er indgået 5-årig aftale for perioden 2014-2018 med Frederikshavn Kommune om kyst-

beskyttelse ved Skagen. Kommunen bidrager i den forbindelse med 1,1 mio. kr. årligt.

40. Kystbeskyttelse ved Lønstrup
Der er indgået 5-årig aftale for perioden 2014-2018 med Hjørring Kommune om kystbe-

skyttelse ved Lønstrup. Kommunen bidrager i den forbindelse med 1,0 mio. kr. årligt.

43. Sediment Esbjerg Havn
Staten er forpligtet til at varetage oprensningsopgaven i Esbjerg Havn, jf. akt. 120 af 10. maj

2007. Der er på finansloven for 2015 afsat 55,3 mio. kr. i 2015 til anlægsprojekt vedrørende
håndtering af forurenet sediment i Esbjerg Havn. På finanslovsforslaget for 2016 er der afsat
yderligere 63,7 mio. kr. i 2016 samt samlet 59,8 mio. kr. i BO-årene. Projektet afvikles i tæt
samarbejde med Esbjerg Havn og Esbjerg Kommune. Projektets mål er at skabe en ren havn for
derved at minimere de årlige udgifter til oprensning i havnebassinerne.
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47. Central anlægsreserve
Der er på finansloven for 2015 samt på finanslovsforslaget for 2016 afsat central reserve til

anlægsprojektet vedrørende håndtering af forurenet sediment i Esbjerg Havn. Projektet er omfattet
af Ny Anlægsbudgettering.

Ny Anlægsbudgettering indebærer bl.a., at der i projektets bevilgede totaludgift indgår et bi-
drag til den centrale reserve på 20 pct., svarende til 32,2 mio. kr. for årene 2015 - 2019.

Såfremt Kystdirektoratet får behov for at trække på den centrale anlægsreserve, kræver det
godkendelse af Miljø- og Fødevareministeriets departement. Ved udmøntning af reserven stilles
skærpede krav vedrørende dokumentation, således at projektets nye anlægsoverslag kan sam-
menholdes med det oprindelige anlægsoverslag, og således at ændringer kan spores og forklares.
Formålet hermed er at sikre øget gennemskuelighed med projektets forløb.

24.61.07. Udlånte tjenestemænd (Driftsbev.)
Ved akt. 12 af 29. oktober 2013 er oprensningsopgaverne overdraget til den kommunale

selvstyrehavn i Hvide Sande. Havnen har i den forbindelse overtaget ansættelsesforholdet til
overenskomstansat personale i henhold til lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomheds-
overdragelser, LBK nr. 710 af 20. august 2002.

Til tjenestemænd, der i samme forbindelse er udlånt til kommunale selvstyrehavne, udbetaler
staten løn mv. og afholder udgifter til pension i overensstemmelse med reglerne i tjeneste-
mandsloven, LBK nr. 488 af 6. maj 2010, samt bekendtgørelser, cirkulærer mv. i relation hertil.
Havnen refunderer til staten samtlige udgifter vedrørende tjenestemændenes ansættelsesforhold,
herunder lønninger mv., således at staten holdes økonomisk neutral.

1. Budgetoversigt 

 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Nettoudgiftsbevilling ................................... - - - - - - -

Udgift ........................................................... - - - - - - -

Årets resultat ............................................... - - -  - - - -

10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... - - - - - - -

24.61.14. Tilskud til oprensning

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019

Udgiftsbevilling ........................................... 0,9 18,1 21,3 21,4 21,4 21,4 21,4

10. Almindelig virksomhed
Udgift ................................................... 0,9 18,1 21,3 21,4 21,4 21,4 21,4
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,9 18,1 21,3 21,4 21,4 21,4 21,4
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10. Almindelig virksomhed
Kontoen omfatter statens tilskud til oprensning af sejlløbet over Hals Barre på 0,9 mio. kr.

årligt med baggrund i statens interesse i gennemsejlingen til den vestlige del af Limfjorden.
Kontoen omfatter endvidere 13,1 mio. kr. årligt til udbetaling af kompensation til den kom-

munale selvstyrehavn Hvide Sande som følge af, at Kystdirektoratet har overdraget opgaver og
anlægsaktiver til havnen pr. 1. januar 2014, jf. akt. 12 af 29. oktober 2013.

Tilsvarende omfatter kontoen 7,3 mio. kr. årligt til udbetaling af kompensation til den kom-
munale selvstyrehavn Thorsminde som følge af, at Kystdirektoratet har overdraget opgaver og
anlægsaktiver til havnen pr. 1. juni 2014, jf. akt. 97 af 28. maj 2014.

24.61.15. Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejlløb (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Nettoudgiftsbevilling ................................... 57,4 41,1 38,4 46,6 46,6 46,5 35,1

Udgift ........................................................... 59,3 42,8 38,4 46,6 46,6 46,5 35,1

Årets resultat ............................................... -1,9 -1,7 -  - - - -

10. Oprensning i og ved Esbjerg
 Havn

Udgift .................................................... 35,6 32,0 30,1 35,0 35,0 35,0 28,2

20. Oprensning i øvrige indsejlinger,
bassiner og sejlløb

 Udgift .................................................... 23,7 10,8 8,3 11,6 11,6 11,5 6,9

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur
24.61.15. Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejlløb, CVR-nr. 36876115.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Kontoen omfatter oprensningsopgaver i sejlløb i gennemsejlingsfarvande, samt i indsejlinger
og bassiner i de tidligere statshavne, hvor staten fortsat er forpligtet.

Derudover varetager Kystdirektoratet pejling af indsejlinger, bassiner og sejlløb samt miljø-
opgaver i relation til oprensningsopgaverne.

4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres

Beskrivelse

BV 2.2.9 Der er adgang til at afholde merudgifter i forhold til bevillingen i hen-
hold til de gældende kontrakter for oprensningsopgaver. Merudgiften
dækkes ved, at der på forslag til lov om tillægsbevilling overføres
midler fra andre driftsbevillinger inden for aktivitetsområderne § 24.11.
Centralstyrelsen, § 24.51. Miljøstyrelsen, fællesudgifter og § 24.71.
Fællesudgifter.

BV 2.2.10 På kontoen kan Kystdirektoratet indgå flerårige kontrakter med henblik
på at opnå gunstige tilbudspriser.
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De samlede oprensningsopgaver er udbudt over en 5-årig periode for årene 2014 - 2018
sammen med Kystdirektoratets sandfodringsopgaver under § 24.61.03. Kystbeskyttelse, havne
mv.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Bemærkninger: Tabellen skal ses i sammenhæng med tabel 6 under § 2 4 .61.01. Kystdirektoratet. Det bemærkes i den
forbindelse, at alle Kystdirektoratets udgifter til Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration er opført under
§ 2 4 .61.01. Kystdirektoratet.

10. Oprensning i og ved Esbjerg Havn
Omfatter driftsmæssig varetagelse af oprensningsopgave i og ved Esbjerg Havn, jf. akt. 120

af 10. maj 2007.
Bevillingen er forhøjet med 5,2 mio. kr. i 2016 via omprioriteringer vedr. ændret budgettering

mht. gylleforsuring pga. EU-regler fra § 24.23.02. Kontoen er endvidere forhøjet med 5,7 mio.
kr. i 2017 og 6,3 mio. kr. i 2018 for at sikre varetagelsen af oprensningsopgaverne. I forbindelse
med udbud for perioden fra 2019-2023 tages der stilling til den fremadrettede finansiering.

20. Oprensning i øvrige indsejlinger, bassiner og sejlløb
Omfatter Kystdirektoratets varetagelse af oprensning af indsejlinger, bassiner og sejlløb, hvor

staten har forpligtelser. Bevillingen falder med samlet 20,4 mio. kr. fra 2015 som følge af over-
dragelse af opgaver til Hvide Sande Havn og Thorsminde Havn i 2014 mod kompensation. Be-
villingen vedr. Hvide Sande Havn og Thorsminde Havn er i den forbindelse flyttet til § 24.61.14.
Tilskud til oprensning.

Bevillingen er forhøjet med 3,6 mio. kr. i 2016 via omprioriteringer bestående af 2,8 mio.
kr. fra § 24.11.79.60. Ændrede dispositioner i bevillingsåret, 0,3 mio. kr. vedr. ændret budgette-
ring mht. gylleforsuring pga. EU-regler fra § 24.23.02. Landdistriktsprogrammet samt 0,5 mio.
kr. fra § 24.71.02.10. Naturforvaltningsenheder. Underkontoen er endvidere forhøjet med 4,1 mio.
kr. i 2017 og 4,4 mio. kr. i 2018 for at sikre varetagelsen af oprensningsopgaverne. I forbindelse
med udbud for perioden fra 2019-2023 tages der stilling til den fremadrettede finansiering.

BV 2.6.3 § 24.61.15.10. Oprensning af Esbjerg Havn er i henhold til akt. 120 af
10. maj 2007, omfattet af en udsvingsordning på 15 pct. uden forelæg-
gelse for Finansudvalget. Som konsekvens heraf er Kystdirektoratets
egenkapital på § 24.61.01. Kystdirektoratet forøget med 4,4 mio. kr.

 R R B F BO1 BO2 BO3
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Udgift i alt ............................................................. 61,2 43,5 38,7 46,6 46,6 46,5 35,1

3. Sluser, havneværker og øvrig infrastruktur . 61,2 43,5 38,7 46,6 46,6 46,5 35,1
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Natur mv.

Under hovedområdet hører aktivitetsområderne § 24.71. Fællesudgifter, § 24.72. Naturfor-
valtning og § 24.73. Privat skovbrug mv.

24.71. Naturstyrelsen, fællesudgifter (tekstanm. 1)
Aktivitetsområdet omfatter opgaver vedrørende rent vand, en rig natur og balanceret udvik-

ling af landet samt bæredygtig forvaltning af statens skov- og naturarealer.

24.71.01. Naturstyrelsen (tekstanm. 105 og 111) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Nettoudgiftsbevilling ................................... 363,9 365,5 392,4 393,7 391,5 390,4 360,1

Forbrug af reserveret bevilling ................... 8,6 2,4 -  - - - -
Indtægt ......................................................... 54,3 31,3 14,4  11,2 10,5 10,2 9,9
Udgift ........................................................... 438,7 392,5 406,8 404,9 402,0 400,6 370,0

Årets resultat ............................................... -11,9 6,7 -  - - - -

10. Driftsbudget
Udgift .................................................... 387,7 338,4 344,9 349,5 347,5 346,7 317,2
Indtægt .................................................. 39,4 22,2 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9

40. Klimaindsats
Udgift .................................................... 8,5 3,6 4,3 - - - -

50. Koncernopgaver
Udgift .................................................... 35,7 47,4 53,0 50,8 49,9 49,3 48,2
Indtægt .................................................. 7,7 6,3 6,9 3,7 3,0 2,7 2,4

90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... 1,9 0,6 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Indtægt .................................................. 2,3 0,6 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

97. Andre tilskudsfinansierede akti-
 viteter

Udgift .................................................... 4,9 2,5 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6
Indtægt .................................................. 4,9 2,2 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

2. Reservationsoversigt 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2015

Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 6,7

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres

Beskrivelse

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre løn-, drifts- og tilskudsmidler mellem §
24.11.01. Departementet, § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen, § 24.51.01.
Miljøstyrelsen, § 24.71.01. Naturstyrelsen, § 24.71.02. Naturforvaltnings-
enheder, § 24.71.04. Grundvandskortlægning, § 24.71.05. Erstatninger, §
24.71.06. Jagttegnsafgift og § 24.71.09. Testcenter Østerild.
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Bemærkninger: Reservationen vedrører testcenter for vandteknologi og renovering af Naturstyrelsens lokaler i Ha-
raldshus

3. Hovedformål og lovgrundlag
Bevillingen omfatter den centrale del af Naturstyrelsen beliggende i København. Natursty-

relsen er en faglig styrelse i Miljø- og Fødevareministeriet, og varetager de overordnede statslige
interesser i natur og vand og understøtter kommunernes arbejde med naturbeskyttelse og vand-
miljø. Naturstyrelsen er den nationale myndighed på skov- og naturområdet og forvalter i alt
198.000 ha naturarealer, heraf 108.000 ha skovlandskaber, jf. § 24.71.02. Naturforvaltningsen-
heder. Naturstyrelsens opgaver og ansvarsområder er bl.a. fastlagt i naturbeskyttelsesloven, mil-
jømålsloven, planloven, skovloven, jagt- og vildtforvaltningsloven, miljøbeskyttelsesloven, hav-
miljøloven, vandløbsloven, lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug og råstofloven. Væsent-
lige opgaver er gennemførelse af EU's naturbeskyttelsesdirektiver og Vandrammedirektivet via
Natura 2000-planerne og vandområdeplanerne. Der ydes tilskud til en række kommunale indsatser
på områderne. En væsentlig del af de af styrelsens forvaltede tilskudsordninger, jf. § 24.72. Na-
turforvaltning mv. er omfattet af EU's Landdistriktsprogram.

Bevillingen omfatter de dele af koncernfælles funktioner, der lå under det tidligere Miljømi-
nisterium. Det drejer sig om fælles it-systemer og koordineringen af ministeriets digitaliserings-
strategi, herunder en ny koncernfælles data- og digitaliseringsenhed samt personaleadministration.
Bevillingen omfatter desuden koncernfælles opgaver vedrørende indkøb og udbud, herunder
gennemførelse af koncernfælles opgaver, udarbejdelse af miljøkrav til statens indkøbsaftaler samt
udbuds- og kontraktrådgivning til Miljø- og Fødevareministeriets institutioner.

Yderligere oplysninger kan findes på Naturstyrelsens hjemmeside, www.naturstyrelsen.dk.

Virksomhedsstruktur

24.71.01. Naturstyrelsen, CVR-nr. 33157274, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhe-
dens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

24.71.02. Naturforvaltningsenheder
24.71.06. Jagttegnsafgift

Den samlede reservation på 6,7 mio. kr. fordeler sig således:
Underkonto Beholdning

primo 2015
Forventet udgiftsafløb af reservationer

2015 2016 2017 2018 2019
10. Driftsbudget: 6,7 2,5 4,2 - - -

4. Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9

Der er adgang til at overføre løn-, drifts- og tilskudsmidler mellem §
24.11.01. Departementet, § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen, §
24.71.01. Naturstyrelsen, § 24.71.02. Naturforvaltningsenheder, §
24.71.04. Grundvandskortlægning, § 24.71.05. Erstatninger, §
24.71.06. Jagttegnsafgift og § 24.71.09. Testcenter Østerild.
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5. Opgaver og mål

| 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

BV 2.2.13 Der kan ske hel eller delvis forudbetaling og aconto betaling i forbin-
delse med bidrag, tilskud og lignende til nationale og internationale
organisationer, konventioner, oplysningskampagner, undersøgelser mv.
I forbindelse med eksternt finansierede projekter, hvor f.eks. fonde,
kommuner, vandværker, EU eller andre donorer helt eller delvist fi-
nansierer projekterne kan der modtages forskudsbetalinger fra dono-
rerne, og gives betalingshenstand til donorerne indtil projektet er fær-
diggjort.

BV 2.3.1.2 Statslige gebyrer på miljøområdet kan opkræves til hel eller delvis
dækning af de med ydelserne forbundne omkostninger i overensstem-
melse med lovgivningen på området.

BV 2.4.8 Der kan udbetales tilskud på op til 3 mio. kr. til kommunale natur-
projekter mv., hvor tilskuddene ikke har kunnet forudses på tidspunktet
for udfærdigelsen af finansloven.

Opgaver Mål
Ministerbetjening Naturstyrelsen forbereder og bistår miljø- og fødevareministe-

ren med at gennemføre politiske beslutninger inden for natur-
området. Det er Naturstyrelsens mål at yde miljø- og fødeva-
reministeren, regeringen og Folketinget en kvalificeret og ret-
tidig rådgivning og betjening.

Rent vand Naturstyrelsen arbejder for rent vand i søer, vandløb, fjorde,
kystvande og hav samt rent grundvand til gavn for både men-
nesker og miljø. Arbejdet for bedre klimatilpasning og udvik-
ling af vandteknologi bidrager til at skabe stærke rammer for
vækst og beskæftigelse og en høj international profil på vand-
området. Centralt for Naturstyrelsens arbejde for rent vand er
at sikre en effektiv og velfungerende forvaltning af vandmiljøet
i Danmark.

Rig natur og balanceret
udvikling af landet

Naturstyrelsen skaber grundlaget for en rig og varieret dansk
natur, hvor arter og naturområder beskyttes ved målrettet lov-
givning, naturplanlægning og udviklingsprojekter i landet. Na-
turstyrelsen arbejder for at forene samfundsmæssige interesser
i arealanvendelsen, og medvirker til at værne om landets natur
og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt
grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen
af dyre- og plantelivet.

| Mio. kr.
| R
| 2013
| R
| 2014
| B
| 2015
| F
| 2016
| BO1
| 2017
| BO2
| 2018
| BO3
| 2019

| Udgift i alt .................................................| 454,2| 386,7| 394,6| 404,9| 402,0| 400,6| 370,0

| 0.| Hjælpefunktioner samt generel ledelse
| og administration...............................| 168,1| 143,1| 146,0| 149,9| 148,7| 148,2| 136,9
| 1.| Ministerbetjening ...............................| 90,8| 77,3| 78,9| 80,9| 80,4| 80,1| 74,0
| 2.| Rent vand ..........................................| 114,9| 97,8| 99,8| 102,5| 101,7| 101,4| 93,6
| 3.| Rig natur og balanceret udvikling af
| landet .................................................| 80,4| 68,4| 76,1| 71,6| 72,2| 70,9| 65,5
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7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Indtægter i alt .............................................. 54,3 31,3 14,4 11,2 10,5 10,2 9,9

1. Indtægtsdækket virksomhed .................. 2,3 0,6 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... 4,9 2,2 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6
6. Øvrige indtægter .................................... 47,1 28,5 9,8 6,6 5,9 5,6 5,3

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Personale i alt (årsværk) ............................ 1.360 404 439  422 425 436 418
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 239,9 231,8 266,3  274,9 265,2 263,1 244,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 3,8 0,9 1,6  1,6 1,6 1,6 1,6

Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 236,1 230,9 264,7  273,3 263,6 261,5 243,1

9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Reguleret egenkapital ................................. - - 48,4 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 95,0 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 143,4 - - - -

Langfristet gæld primo ............................... 968,6 969,8 1.131,8 1.060,1 1.061,4 1.062,7 1.064,0
+ anskaffelser .............................................. 4,4 3,5 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0
+ igangværende udviklingsprojekter .......... 0,2 -1,2 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0
- afhændelse af aktiver ............................... 1,5 2,4 - - - - -
- afskrivninger ............................................. 1,8 1,0 43,7 43,7 43,7 43,7 43,7
Samlet gæld ultimo ..................................... 969,8 968,7 1.133,1 1.061,4 1.062,7 1.064,0 1.065,3

Låneramme .................................................. - - 1.278,3 1.278,3 1.278,3 1.278,3 1.278,3
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 88,6 83,0 83,1 83,2 83,3

10. Driftsbudget
Der kan afholdes udgifter til internationalt samarbejde på naturområdet, herunder internatio-

nalt konventionsarbejde og internationale naturbeskyttelsesorganisationer mv. og/eller konkrete
praktiske og teoretiske naturbeskyttelsesprojekter, som har særlig betydning for Danmark eller
det pågældende naturbeskyttelsesarbejde som helhed. Der kan endvidere ydes tilskud i forbindelse
med internationalt samarbejde, herunder til rejse- og opholdsudgifter for udenlandske delegatio-
ner.

Der kan afholdes udgifter til informationskampagner og udstillingsvirksomhed i ind- og ud-
land samt udgifter i forbindelse med produktion af film, video mv. samt markedsføring af publi-
kationer og andet informationsmateriale, som kan udleveres vederlagsfrit.

Der kan ydes tilskud på op til 50.000 kr. til Dansk Skovforening vedrørende skiltning i pri-
vate skove.

Bevillingen er på finansloven for 2015 forhøjet med 20,0 mio. kr. årligt. Der er omprioriteret
3,0 mio. kr. årligt fra § 24.71.05 Erstatninger og 9,0 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 fra § 24.72.05
Nationalparker. Der er endvidere i forbindelse med finansloven for 2015 omprioriteret opsparing
på 5,0 mio. kr. årligt fra § 24.72.02.81. Bæredygtig skov.
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Som led i Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO af juni 2014 er der
afsat 0,7 mio. kr. i 2014, 1,5 mio. kr. i 2015 og 5,2 mio. kr. årligt i 2016-2017 til administration
og etablering af pulje for udtagning af lavbundsjord.

Som led i Aftale mellem den daværende regering (SR), Socialistisk Folkeparti og Enhedsli-
sten om Et grønnere Danmark af juni 2014 er der afsat 0,3 mio. kr. årligt i 2015-2018 til admi-
nistration af grøn innovationspulje. Kontoen er på finansloven for 2015 forhøjet med 1,5 mio.
kr. årligt i perioden 2015-2018 til en artsportal, der skal styrke borgernes og interessenters en-
gagement i arbejdet med arter og på sigt styrke datagrundlaget for artsindsatsen ved at fremme
kendskabet til den geografiske fordeling af forskellige arter i Danmark. Udgifterne til design og
udvikling af portalen kan evt. suppleres med eksterne fondsmidler.

Der er afsat i alt 47,5 mio. kr. i 2016, 50,0 mio. kr. i 2017 og 55,0 mio. kr. i 2018 til gen-
nemførelse af Naturplan Danmark. Heraf afsættes 1,2 mio. kr. i 2016, 4,2 mio. kr. i 2017 og 5,1
mio. kr. i 2018 til administration og gennemførelse af initiativet.

Der afsættes i alt 25,0 mio. kr. til forbedring af viden- og administrationsgrundlaget for
vandplanlægningen i vandområdeplanerne for 2016-2021, hvoraf 5,0 mio. kr. afsættes til at ope-
rationalisere ny faglig viden i forbindelse med kommunernes administration af vandindvindings-
tilladelser. Der afsættes samlet set 4,5 mio. kr. i 2016, 7,5 mio. kr. i 2017, 7,5 mio. kr. i 2018
samt 5,5 mio. kr. i 2019.

Der er afsat 2,9 mio. kr. i 2016, 3,9 mio. kr. i 2017 og 11,7 mio. kr. i 2018 til gennemførelse
af initiativer under landdistriktsprogrammet for perioden 2016-2018.

Med henblik på gennemførelse af indsatsen i vandområdeplanerne for 2016-2021 er der afsat
2,1 mio. kr. i 2016, 1,4 mio. kr. i 2017, 1,8 mio. kr. i 2018 og 2,3 mio. kr. i 2019 til gennemfø-
relse af initiativer under programmerne.

Der er i 2015 gennemført en budgetanalyse af Naturstyrelsens administration. I den forbin-
delse reduceres § 24.71.01. Naturstyrelsen samt § 24.71.02. Naturforvaltningsenheder med i alt
16,8 mio. kr. i 2016, 29,3 mio. kr. i 2017, 40,0 mio. kr. i 2018, 44,1 mio. kr. i 2019 samt 45,0
mio. kr. fra 2020, heraf 11,2 mio. kr. i 2016, 4,6 mio. kr. i 2017, 7,0 mio. kr. i 2018, 8,3 mio.
kr. i 2019 og 8,9 mio. kr. fra 2020 på nærværende konto. Der er i forbindelse med finansloven
for 2015 omprioriteret opsparing på i alt 20 mio. kr. årligt fra § 24.72.02.81. Bæredygtig skov
til denne konto § 24.71.01. Naturstyrelsen og § 24.71.02. Naturforvaltningsenheder. Dele af
midlerne, 9,3 mio. kr. i 2017 og 20,0 mio. kr. fra 2018 tilbageføres.

Som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015 overgår ressortansvaret vedrørende
vandforsyning fra Miljø- og Fødevareministeriet til Energi-, Forsyning- og Klimaministeriet. Der
er som følge heraf fra § 24.71.01. Naturstyrelsen overført 6,3 mio. kr. i 2016, 6,1 mio. kr. i 2017,
5,8 mio. kr. i 2018 og 5,6 mio. kr. i 2019 til § 29.21.01. Energistyrelsen i Energi-, Forsynings-
og Klimaministeriet. Endvidere er der som følge af kongelig resolution af 28. juni 2015 overført
0,6 mio. kr. årligt til § 29.61.01. Geodatastyrelsen i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
vedrørende administrative koncernfællesskaber. Som følge af den kongelige resolution er bevil-
ling til drift af Miljø- og Fødevareministeriets koncernfællesfunktioner overført fra Geodatasty-
relsen til Naturstyrelsen. Der er som følge heraf fra § 29.61.01 Geodatastyrelsen i Energi-, For-
synings- og Klimaministeriet overført 47,7 mio. kr. i 2016, 47,5 mio. kr. i 2017, 47,2 mio. kr. i
2018 og 46,2 mio. kr. i 2019 til § 24.71.01. Naturstyrelsen.

Som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015 overgår ressortansvaret vedrørende
rammerne for et områdes udvikling, herunder dele af lov om planlægning, fra Miljø- og Føde-
vareministeriet til Erhvervs- og Vækstministeriet. Der er som følge heraf fra § 24.71.01. Natur-
styrelsen overført 30,8 mio. kr. i 2016, 29,6 mio. kr. i 2017, 28,8 mio. kr. i 2018 og 27,9 mio.
kr. i 2019 til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen i Erhvervs- og Vækstministeriet og fra § 24.71.01.
Naturstyrelsen overført 1,8 mio. kr. i 2016, 1,6 mio. kr. i 2017, 1,5 mio. kr. i 2018 og 1,4 mio.
kr. i 2019 til § 08.11.01. Departement.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,7 mio. kr i 2016. Baggrun-
| den er, at der er afsat 50,0 mio. kr. til Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram
| (MUDP) i 2016, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Enhedsli-
| sten, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative
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| Folkeparti om fordeling af forskningsreserven for 2016 af oktober 2015. Heraf er 0,7 mio. kr.
| afsat i 2016 til administration og gennemførsel i Naturstyrelsen.

40. Klimaindsats
Bevillingen på 2,4 mio. kr. til arbejde vedrørende klimatilpasning er fra 2016 overført til

underkonto 10.

50. Koncernopgaver
Kontoen omfatter koncernfælles opgaver vedrørende personaleadministration, it-systemer,

digitaliseringsprojekter og -strategier samt en data og digitaliseringsenhed.

90. Indtægtsdækket virksomhed
Naturstyrelsen kan mod betaling udføre opgaver for eksterne parter, herunder faglig rådgiv-

ning på natur- og vandområdet samt personaleadministrative opgaver for andre institutioner mv.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
De tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter projekter med tilskud fra bl.a. EU-kommissionen,

regionerne, kommunerne samt fonde mv.

24.71.02. Naturforvaltningsenheder (tekstanm. 110) (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt 

 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Nettoudgiftsbevilling ................................... 393,3 344,6 360,5 397,3 363,7 343,5 329,0

Forbrug af reserveret bevilling ................... 18,0 0,3 -  - - - -
Indtægt ......................................................... 728,5 739,3 703,0 541,1 545,4 545,4 545,4
Udgift ........................................................... 1.123,3 1.127,3 1.063,5 938,4 909,1 888,9 874,4

Årets resultat ............................................... 16,5 -43,1 -  - - - -

10. Driftsbudget
Udgift .................................................... 979,6 966,2 930,8 885,9 869,6 855,2 840,7
Indtægt .................................................. 586,1 607,2 571,8 541,1 545,4 545,4 545,4

15. Erstatninger
Udgift .................................................... -0,4 2,3 1,5 - - - -
Indtægt .................................................. 0,0 - - - - - -

20. Driftsmidler til vand- og natu-
 rindsats

Udgift .................................................... 0,2 - - - - - -
Indtægt .................................................. 0,2 - - - - - -

30. Driftsmidler, naturforvaltning
Udgift .................................................... -34,1 4,2 - - - - -
Indtægt .................................................. 10,9 0,9 - - - - -

35. § 3 forvaltning
Udgift .................................................... 6,7 0,2 - - - - -

40. Grundvandskortlægning
Udgift .................................................... 171,4 154,5 131,2 52,5 39,5 33,7 33,7
Indtægt .................................................. 131,3 131,2 131,2 - - - -
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2. Reservationsoversigt 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2015

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

3. Hovedformål og lovgrundlag
Bevillingen omfatter den del af Naturstyrelsen, som primært varetager lokalt forankrede op-

gaver i form af forvaltning af statsskovene, gennemførelse af naturforvaltningsprojekter, opgaver
vedrørende det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen, § 3-kortlægning,
grundvandskortlægning, naturplaner mv. Opgaverne varetages af lokale enheder fordelt over hele
landet.

Centrale opgaver for styrelsen er således forvaltningen af de statslige naturarealer, som dels
er af stor betydning for befolkningens friluftsliv over hele landet, og dels giver økonomisk afkast
fra salg af træ og andre skovprodukter.

Til dækning af Miljø- og Fødevareministeriets udgifter forbundet med den i vandforsy-
ningslovens §§ 11-11a nævnte grundvandskortlægning og udpegning af drikkevandsressourcer til
sikring af fremtidens drikkevand, opkræver Skatteministeriet bidrag til drikkevandsbeskyttelse.
Bidraget opkræves efter lov om afgift af ledningsført vand med ændringer, jf. LB nr. 962 af 27.
juni 2013. Miljø- og Fødevareministeriet gennemfører kortlægningen, og kommunerne udarbejder
indsatsplaner.

Yderligere oplysninger kan findes på Naturstyrelsens hjemmeside, www.naturstyrelsen.dk.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 24.71.01. Naturstyrelsen, CVR-nr. 33157274.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.10 Der kan kontraheres maskiner, herunder skovbrugsmaskiner, med lang
leveringstid til levering i næste finansår.

BV 2.2.13 Der kan ske hel eller delvis forudbetaling og aconto betaling i forbin-
delse med bidrag, tilskud o.l. til nationale og internationale organisa-
tioner, konventioner, oplysningskampagner, undersøgelser mv. I for-
bindelse med eksternt finansierede projekter, hvor f.eks. fonde, kom-
muner, vandværker, EU eller andre donorer helt eller delvist finansierer
projekterne kan der modtages forskudsbetalinger fra donorerne, og gi-
ves betalingshenstand til donorerne indtil projektet er færdiggjort.

BV 2.2.16.3 Med tilslutning fra Finansministeriet kan der ved primokorrektioner
af statsregnskabets status overføres naturarealer til Naturstyrelsen fra
andre statsinstitutioner.
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5. Opgaver og mål

BV 2.3.3 Jf. akt. 117 af 11. januar 1980 tilrettelægges udleje af jord, bygninger
og brugsrettigheder mv. i overensstemmelse med markedsprincippet,
idet lejeafgifter dog kan ansættes lavere end markedslejen for bygnin-
ger og arealer til brug for visse institutioner samt til forsknings- og
forsøgsvirksomhed. Naturstyrelsen kan herudover tillade, at der på
Naturstyrelsens arealer vederlagsfrit afholdes arrangementer o.l. når der
ikke med det enkelte arrangement er et egentligt kommercielt sigte el-
ler det medfører særlige udgifter. Endvidere kan der inden for en
samlet ramme på op til 25,0 mio. kr. indgås aftaler med private lejere
af Naturstyrelsens ejendomme om kompensation ved lejemålets even-
tuelle ophør for investeringer foretaget af lejeren efter aftale med Na-
turstyrelsen. Den del af lejers investering, som godkendes kompenseret
af Naturstyrelsen, afskrives lineært over en periode på op til 20 år.
Naturstyrelsen kan i forbindelse med personalereduktioner indgå leje-
mål med de fratrædende medarbejdere, der bor i en af Naturstyrelsens
boliger, på i princippet uændrede vilkår, i en periode på op til to år.
Lejen i den tidsbegrænsede periode kan fastsættes svarende til det
hidtidige boligbidrag.

BV 2.3.4 Naturstyrelsen kan vederlagsfrit overdrage nedskrevne maskiner, red-
skaber mv., herunder skovningsmaskiner, til Jagt- og Skovbrugsmuseet
og eventuelt andre offentlige museer og samlinger med kulturelle for-
mål, når disse maskiner, redskaber mv. ikke har betydning for den al-
mindelige produktion, og når overdragelsen kun medfører begrænsede
udgifter for Naturstyrelsen.

BV 2.2.9 Der er i medfør af gældende praksis adgang til overførsel af bevilling
fra nærværende hovedkonto til § 24.72.01.20 Naturforvaltning, LIFE
til gennemførelse af LIFE projekter på Naturstyrelsens arealer.

Opgaver Mål
Ministerbetjening Naturstyrelsen forbereder og bistår miljø- og fødevareministeren

med at gennemføre politiske beslutninger inden for naturområdet.
Det er Naturstyrelsens mål at yde miljø- og fødevareministeren,
regeringen og Folketinget en kvalificeret og rettidig rådgivning
og betjening.

Rent vand Naturstyrelsen arbejder for rent vand i søer, vandløb, fjorde,
kystvande og hav samt rent grundvand til gavn for både menne-
sker og miljø. Arbejdet for bedre klimatilpasning og udvikling
af vandteknologi bidrager til at skabe stærke rammer for vækst
og beskæftigelse og en høj international profil på vandområdet.
Centralt for Naturstyrelsens arbejde for rent vand er at sikre en
effektiv og velfungerende forvaltning af vandmiljøet i Danmark.
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6. Specifikation af udgifter pr. opgave

7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Indtægter i alt .............................................. 728,5 739,3 703,0 541,1 545,4 545,4 545,4

4. Afgifter og gebyrer ................................ 0,0 0,0 - - - - -
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske

bidrag, bøder mv. ................................... 0,0 0,0 - - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 728,6 739,3 703,0 541,1 545,4 545,4 545,4
Bemærkninger: Indtægter vedrører især salg af træ og træprodukter samt udleje af arealer og rettigheder.

Budgetteringsforudsætninger
Ved driften af de arealer Naturstyrelsen forvalter lægges blandt andet vægt på at varetage

landskabelige, naturhistoriske, kulturhistoriske, miljøbeskyttende og friluftsmæssige hensyn, jf.
oversigten over opgaver og mål. Værdien af disse hensyn kan ikke registreres som indtægter ved
driften. Naturstyrelsen varetager således grønne hensyn i forbindelse med arealdriften, som in-
debærer øgede udgifter/mindskede indtægter på ca. 92,0 mio. kr. pr. år. Tilsvarende publikums-
hensyn mv. andrager ca. 27,0 mio. kr. årligt.

Der kan efterbetales pensionsbidrag inkl. renter til nuværende og tidligere skovarbejdere m.fl.,
jf. akt. 92 af 22. marts 2007.

Der kan afholdes udgifter i forbindelse med internationalt samarbejde, herunder rejse- og
opholdsudgifter for udenlandske delegationer.

Der kan afholdes udgifter til informationskampagner og udstillingsvirksomhed i ind- og ud-
land samt udgifter i forbindelse med produktion af film mv., trykning og markedsføring af pub-

Rig natur og balanceret ud-
vikling af landet

Naturstyrelsen skaber grundlaget for en rig og varieret dansk
natur, hvor arter og naturområder beskyttes ved målrettet lov-
givning, naturplanlægning og udviklingsprojekter i landet. Na-
turstyrelsen arbejder for at forene samfundsmæssige interesser i
arealanvendelsen, og medvirker til at værne om landets natur og
miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grund-
lag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre-
og plantelivet.

Bæredygtig forvaltning af
statens skov- og naturarealer

Naturstyrelsen driver en effektiv forvaltning af de statslige skov-
og naturarealer. Her skaber vi gode rammer for befolkningens
natur- og friluftsoplevelser, turisme, vækst og sikrer en bære-
dygtig balance mellem benyttelse og beskyttelse af dansk skov
og natur.

Mio. kr.
R

2013
R

2014
B

2015
F

2016
BO1
2017

BO2
2018

BO3
2019

Udgift i alt .............................................. 979,0 971,0 930,5 938,4 909,1 888,9 874,4

0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration............................... 207,8 206,3 197,6 199,2 193,0 188,7 185,4

1. Ministerbetjening ............................... 23,5 23,3 22,3 22,5 21,8 21,3 21,0
2. Rent vand .......................................... 53,9 53,4 51,2 51,6 50,0 48,9 48,1
3. Rig natur og balanceret udvikling af

land .................................................... 144,0 142,9 136,9 138,1 133,7 130,8 128,6
4. Bæredygtig forvaltning af statens

skov- og naturarealer ........................ 549,8 545,1 522,5 527,0 510,6 499,2 491,3
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likationer og andet informationsmateriale, som dels kan sælges, dels udleveres vederlagsfrit til
myndigheder, private og personalet i en faglig relevant sammenhæng.

Naturstyrelsen kan oppebære indtægter, jf. bl.a. naturbeskyttelsesloven LBK nr. 951 af 3. juli
2013 og adgangsbekendtgørelsen BK nr. 1317 af 21/12/2011, i forbindelse med at borgerne får
en videregående adgang til naturen, herunder hvor der gives udvidet færdselsret, stilles særlige
faciliteter til rådighed samt hvor der er videregående adgang som en del af et arrangement eller
ved erhvervsmæssige aktiviteter.

Der kan modtages sponsorstøtte til konkrete afgrænsede oplysnings- og informationsaktivi-
teter i forbindelse med naturforvaltningsprojekter, herunder også naturforvaltningsprojekter, der
finansieres over § 24.72.01. Naturforvaltning mv.

Naturstyrelsen kan overtage administrationen af arealer fra private og andre offentlige myn-
digheder i det omfang formålet hermed svarer til de målsætninger, der er for driften af Natur-
styrelsens egne arealer.

Der er i 2015 gennemført en budgetanalyse af Naturstyrelsens administration. I den forbin-
delse reduceres § 24.71.01. Naturstyrelsen samt § 24.71.02. Naturforvaltningsenheder med i alt
16,8 mio. kr. i 2016, 29,3 mio. kr. i 2017, 40,0 mio. kr. i 2018, 44,1 mio. kr. i 2019 samt 45,0
mio. kr. fra 2020, heraf 5,6 mio. kr. i 2016, 24,7 mio. kr. i 2017, 33,0 mio. kr. i 2018, 35,8 mio.
kr. i 2019 og 36,1 mio. kr. fra 2020 på nærværende konto. Der er i forbindelse med finansloven
for 2015 omprioriteret opsparing på i alt 20 mio. kr. årligt fra § 24.72.02.81. Bæredygtig skov
til denne konto § 24.71.01. Naturstyrelsen og § 24.71.02. Naturforvaltningsenheder. Dele af
midlerne, 9,3 mio. kr. i 2017 og 20,0 mio. kr. fra 2018 tilbageføres.

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Personale i alt (årsværk) ............................ - 877 835  786 755 726 708
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 382,2 382,0 379,0  367,8 364,8 356,6 353,3

Bemærkninger: Det stigende antal årsværk fra 2015 til 2016 skyldes en teknisk overførsel af 36 åv fra grundvandskort-
lægningen til denne hovedkonto.

10. Driftsbudget
Der henvises til gennemgangen af opgaver og mål samt specifikation af udgifter pr. opgave

under statsvirksomheden.
Der er i forbindelse med finansloven for 2015 forudsat et provenu fra salg af ejendomme på

5,0 mio. kr. årligt.
Der kan udbetales midler til § 24.72.01. Naturforvaltning mv. i forbindelse med medfinan-

siering af naturforvaltningsprojekter. Der kan ydes tilskud til Ornitologisk Forening.
Der er afsat 47,5 mio. kr. i 2016, 50,0 mio. kr. i 2017 og 55,0 mio. kr. i 2018 til gennem-

førelse af Naturplan Danmark. Heraf afsættes 4,6 mio. kr. årligt 2016-2018 til § 24.71.02. Na-
turforvaltningsenheder til kortlægning af naturværdier.

Som følge af kongelige resolution af 28. juni 2015 er bevilling til løsning af Miljø- og Fø-
devareministeriets opgaver vedrørende Geografisk Informations System (GIS) overført fra Geo-
datastyrelsen til Naturstyrelsen. Som følge heraf er der årligt overført 1,8 mio. kr. fra § 29.61.01.
Geodatastyrelsen i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet til § 24.71.01. Naturstyrelsen.

15. Erstatninger
Der ydes godtgørelse til brand- og hærværksskader i henhold til aftale med Dansk Skovfor-

ening, Dansk Erhvervsjordbrug, De Danske Landboforeninger og Dansk Familielandbrug, jf. akt.
181 af 6. april 1994. Der kan afholdes erstatninger til lodsejere, når arealer pålægges status som
vildtreservat, til private lodsejere som følge af skader på markafgrøder forvoldt af kronvildt samt
for skader på husdyr forvoldt af ulve.
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40. Grundvandskortlægning
Kontoen vedrører den statslige del af grundvandskortlægning. Af bevillingen kan der udbe-

tales midler til § 29.41.01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland -
GEUS til datasikring og understøttelse af grundvandskortlægningen.

Der er i 2015 og 2016 afsat årligt 13,0 mio. kr. til beregning og udpegning af boringsnære
beskyttelsesområder omkring indvindingsboringer til almene vandforsyningsanlæg.

24.71.03. Skov- og landskabsopgaver (Reservationsbev.)
Bevillingen er afsat til finansiering af myndighedsrelaterede skovovervågningsopgaver, der

udføres ved Center for Skov & Landskab ved Københavns Universitet.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019
Udgiftsbevilling ........................................... 4,6 4,7 4,6 4,5 4,4 4,3 4,3
Indtægtsbevilling ......................................... 1,7 - - - - - -

10. Myndighedsrelaterede opgaver
på skov- og landskabsområdet
Udgift ................................................... 4,6 4,7 4,6 4,5 4,4 4,3 4,3
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 4,6 4,7 4,6 4,5 4,4 4,3 4,3
Indtægt ................................................ 1,7 - - - - - -
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ 1,7 - - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2015

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,1

I alt .................................................................................................................................. 0,1

24.71.05. Erstatninger (Reservationsbev.)
Naturstyrelsen afholder udgifter til fredningserstatninger efter lov om naturbeskyttelse og

ekspropriationserstatninger i forbindelse med forbud nedlagt mod råstofudvinding.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019
Udgiftsbevilling ........................................... 1,5 5,9 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7

10. Erstatninger
Udgift ................................................... 1,5 5,9 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 1,5 5,9 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.10.2 Udgiftsbevillingen kan forhøjes med beløb svarende til merindtægter
ud over budgetterede indtægter.
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Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2015

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 57,4
I alt .................................................................................................................................. 57,4

10. Erstatninger
Der kan afholdes udgifter til fredningserstatninger efter lov om naturbeskyttelse, jf. LB nr.

951 af 3. juli 2013, samt udgifter til erstatninger efter lov om råstoffer, jf. LB nr. 657 af 27. maj
2013.

Der er i forbindelse med finansloven for 2015 omprioriteret 3,0 mio. kr. årligt til § 24.71.01.
Naturstyrelsen.

24.71.06. Jagttegnsafgift (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Nettoudgiftsbevilling ................................... -2,9 -2,9 -2,9 -2,4 -2,4 -2,4 -2,4

Forbrug af reserveret bevilling ................... 19,0 - -  - - - -
Indtægt ......................................................... 92,5 93,1 95,5 95,1 95,1 95,1 95,1
Udgift ........................................................... 91,6 91,0 92,6 92,7 92,7 92,7 92,7

Årets resultat ............................................... 17,0 -0,8 -  - - - -

10. Jagttegnsafgift
Udgift .................................................... 91,6 91,0 92,6 92,7 92,7 92,7 92,7
Indtægt .................................................. 92,5 93,1 95,5 95,1 95,1 95,1 95,1

3. Hovedformål og lovgrundlag
I medfør af lov om jagt og vildtforvaltning, jf. LB nr. 735 af 14. juni 2013 opkræves afgift

for indløsning af jagttegn. Jagttegnsafgiften er en formålsbestemt afgift, hvor provenuet medgår
til hel eller delvis dækning af udgifter i forbindelse med lovens formål og administration. Pro-
venuet fra jagttegnsafgiften kan endvidere anvendes til eftersøgning af trafikskadet vildt og til
undersøgelsesaktiviteter vedrørende samspillet mellem vildt og trafik.

Jf. bekendtgørelse nr. 193 af 23. februar 2015 om jagttegn er der fastsat gebyrer for jagt-
prøve, riffelprøve, haglskydeprøve, buejagtprøve.

Udgifter til løn og administration afholdes over § 24.71.01. Naturstyrelsen og § 24.71.02.
Naturforvaltningsenheder og udlignes ved intern statslig overførsel fra nærværende konto.

Af midler fra jagttegnsafgiften afholdes udgifter på op til 2,9 mio. kr. årligt på § 21.33.19.
til Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum.

Der kan indgås en kontrakt med Danmarks Jægerforbund på op til 8,0 mio. kr. om opgaver
af undervisningsmæssig karakter. Der kan endvidere ydes generelle årlige tilskud til Dansk Or-
nitologisk Forening på op til 758.000 kr., til Dansk Land og Strandjagt på op til 33.600 kr.,
Foreningen af danske buejægere på op til 10.000 kr., til Dansk jagthundeudvalg på op til 75.000
kr., og til Foreningen af stående hunde på op til 27.500 kr.

Der kan ydes tilskud til vildtbeplantning via Naturstyrelsens ordning Plant for vildtet på op
til 1,5 mio. kr. og til forbedring af skydebaner via Naturstyrelsens skydebanepulje på op til 2,5
mio. kr. Reglerne for tilskud fremgår af Naturstyrelsens hjemmeside.

Der overføres ved intern statslig overførsel desuden årligt 100 kr. pr. jagttegn til § 24.72.01.
Naturforvaltning.

Til fremme af de interesser, som loven tilsigter at varetage, kan der desuden ydes tilskud til
konkrete projekter vedrørende:
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1) ophjælpning af vildtbestanden, herunder forbedring af vildtets levesteder
2) oplysning om jagt og vildtpleje
3) landsdækkende jagtforeninger
4) gennemførelse af forvaltningsplaner for sjældne eller truede vildtarter
5) forskning, uddannelse og overvågning
6) andre jagt- og vildtforvaltningsformål efter miljø- og fødevareministerens nærmere be-

stemmelse

Regler om ansøgning om tilskud til projekter, herunder ansøgningsfrister mv., fremgår af Natur-
styrelsens hjemmeside.

Virksomhedsstruktur
Virksomhedsbærende hovedkonto: 24.71.01. Naturstyrelsen, CVR-nr. 33157274.

5. Opgaver og mål

4. Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.2.13  Tilskud kan forudbetales.

Opgaver Mål
Ministerbetjening Naturstyrelsen forbereder og bistår miljø- og fødevareministeren

med at gennemføre politiske beslutninger inden for naturområdet.
Det er Naturstyrelsens mål at yde miljø- og fødevareministeren, re-
geringen og Folketinget en kvalificeret og rettidig rådgivning og
betjening.

Rig natur og balanceret
udvikling af land

Naturstyrelsen skaber grundlaget for en rig og varieret dansk natur,
hvor arter og naturområder beskyttes ved målrettet lovgivning, na-
turplanlægning og udviklingsprojekter i landet. Naturstyrelsen ar-
bejder for at forene de samfundsmæssige interesser i arealanven-
delsen og medvirker til at værne om landets natur og miljø, så
samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt
for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet.

Bæredygtig forvaltning
af statens skov- og na-
turarealer

Naturstyrelsen driver en effektiv forvaltning af de statslige skov-
og naturarealer. Her skaber vi gode rammer for befolkningens natur-
og friluftsoplevelser, turisme, vækst, og sikrer en bæredygtig ba-
lance mellem benyttelse og beskyttelse af dansk skov- og natur.
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7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Indtægter i alt .............................................. 92,5 93,1 95,5 95,1 95,1 95,1 95,1
4. Afgifter og gebyrer ................................ - - 95,5 95,1 95,1 95,1 95,1
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske

bidrag, bøder mv. ................................... 91,9 92,7 - - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 0,6 0,4 - - - - -

24.71.07. Salg af ejendomme (tekstanm. 7 og 106) (Anlægsbev.)
Naturstyrelsen har gennem en årrække afhændet en række ejendomme til hvilke, der ikke er

knyttet væsentlige natur-, miljø- og velfærdsinteresser, og som derved ikke understøtter Natur-
styrelsens kerneopgaver, herunder bygninger, som er overflødiggjort i forbindelse med driften af
styrelsens arealer.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019
Udgiftsbevilling ........................................... 0,0 - - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 27,3 27,7 18,7 - - - -

10. Salg af ejendomme
Udgift ................................................... 0,0 - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 - - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 0,0 - - - - - -
Indtægt ................................................ 27,3 27,7 18,7 - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... 18,4 - - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 0,1 0,0 - - - - -
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ - 5,3 - - - - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... - 12,7 - - - - -
52. Afhændelse af anlægsaktiver

  udenfor omkostningsreform .......... 8,8 9,6 18,7 - - - -

Med henblik på at tilpasse den statslige areal- og ejendomsportefølje frasælger Naturstyrelsen
arealer og ejendomme, der ikke understøtter styrelsens kerneopgaver. De budgetterede indtægter
tilfalder de generelle reserver. Der har i perioden 2008-2012 været forudsat et provenu på ca. 90,0
mio. kr. fra salg af 232 sommerhusgrunde ved den jyske vestkyst. Fra 2010 har været forudsat
provenu fra salg af sommerhusgrunde mv. på henholdsvis 45,3 mio. kr. i 2010 og 18,3 mio. kr.
årligt i perioden 2011-2015. Der har endvidere været forudsat et provenu fra salg af overflødig-
gjorte tjenesteboliger mv. på op til 40,0 mio. kr. i perioden 2011-2013. De nævnte forudsatte
provenuer er vist i skemaet nedenfor.

5. Bæredygtig forvaltning af statens
skov- og naturarealer ........................ 23,1 22,8 21,9 22,3 22,3 22,3 22,3

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.
R

2013
R

2014
B

2015
F

2016
BO1
2017

BO2
2018

BO3
2019

Udgift i alt .............................................. 93,4 91,0 92,6 92,7 92,7 92,7 92,7

0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration............................... 6,1 5,9 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

1. Ministerbetjening ............................... 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2
3. Rig natur og balanceret udvikling af

land .................................................... 61,5 62,5 60,0 61,2 61,2 61,2 61,2
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10. Salg af ejendomme

Oversigt over forudsætninger om provenuer:

Pr. 1/1 2016 forventes der at være et udestående provenu ved salg af sommerhusgrunde på
godt 50,0 mio. kr. Der forventes fra 2016 et salg af sommerhusgrunde på ca. 5,0 mio. kr. årligt.

24.71.08. Vederlag for råstofindvinding (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019
Udgiftsbevilling ........................................... 0,0 - - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 69,2 15,1 20,2 19,2 19,2 19,2 19,2

10. Verderlag for råstofsindvinding
Udgift ................................................... 0,0 - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 - - - - - -
Indtægt ................................................ 14,5 15,1 20,2 19,2 19,2 19,2 19,2
13. Kontrolafgifter og gebyrer ............ 14,5 15,1 20,2 19,2 19,2 19,2 19,2

20. Kommmunal andel af grund-
 vandsafgift

Indtægt ................................................ 54,7 - - - - - -
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ 54,7 - - - - - -

10. Verderlag for råstofsindvinding
Der opkræves et vederlag for råstoffer (sand, grus og sten) som indvindes på havet, jf. LB

nr. 657 af 27. maj 2013. Vederlaget blev indført fra 1. januar 2010.

24.71.09. Testcenter Østerild (tekstanm. 106)
Kontoen vedrører udmøntning af Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemo-

kraterne, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti om et nationalt testcenter for store vind-
møller i Østerild af 28. maj 2010 som en del af en helhedsløsning for placering af testvindmøller
frem mod 2020. Der henvises endvidere til akt. 170 af 20. august 2010.

Kontoen omfatter dele af anlægsudgifterne til etablering af testcenteret jf. den ovenstående
aftale. De samlede skønnede brugerfinansierede udgifter til etablering af testcenteret på i alt 155,6
mio. kr. fordeler sig som vist i nedenstående tabel.

Formål, salgsemne (mio. kr.) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

De generelle reserver, sommer-
husgrunde (i alt 90,0 mio. kr.)....... 18,0 18,0
Grøn vækst finansiering: Salg af
sommerhusgrunde mv. (i alt 136,8
mio. kr.) .......................................... 18,3 18,3 18,3 18,3 18,7
Salg af tjenesteboliger mv. ............ 13,0 13,0 14,0
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Budgetterede brugerfinansierede udgifter til anlæg af Testcenter Østerild

Udgifterne afholdes af Naturstyrelsen og DTU. DTU forestår etableringen af de nødvendige
anlægsarbejder. Udgifterne dækkes ved salg og udlejning til vindmølleproducenterne.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019
Udgiftsbevilling ........................................... 11,9 12,7 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9
Indtægtsbevilling ......................................... 0,6 18,3 - - - - -
10. Skovrydning

Udgift ................................................... 0,8 2,8 0,5 1,3 1,3 1,3 1,3
16. Husleje, leje af arealer, leasing .... - 0,1 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 1,9 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - 0,8 0,8 0,8 0,8
Indtægt ................................................ 0,6 - - - - - -
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ 0,6 - - - - - -

20. Ekspropriation og erstatning mv.
Udgift ................................................... 8,5 0,2 0,8 - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 2,1 0,2 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,3 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 6,1 - 0,8 - - - -

Mio. kr. Samlede
udgifter

Samlede udgifter til anlæg mv. 155,6

Anlæg af testcenter ekskl. Rådgivning 73,1

Ekstern rådgivning/projektstyring 7,1

Ekspropriation 28,1

Skovrydning mv. (ved skovfældning på 266 ha.) 16,3

Erstatningsskov (ved skovfældning på 266 ha.) 16,4

Afværgeforanstaltninger 5,1

Kammeradvokat 1,4

Naturovervågning 5,0

Pris for jordareal 3,1

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.12.2 Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til hen-
holdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter.

BV 2.12.3 Der er adgang til videreførsel af ikke forbrugte bevillinger.
BV 2.2.9 Der er adgang til overførsel til § 24.71.02. Naturforvaltningsenheder.
BV 2.2.9 Der er adgang til overførsel til § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet.
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33. Interne statslige overførsels-
  indtægter ........................................ 0,0 - - - - - -

52. Afhændelse af anlægsaktiver
  udenfor omkostningsreform .......... - 0,6 - - - - -

30. Afværgeforanstaltninger
Udgift ................................................... 0,1 0,2 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,2 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,1 0,0 - - - - -

40. Naturovervågning mv.
Udgift ................................................... 0,1 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,8 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,1 0,0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

50. Erstatningsskov
Udgift ................................................... 2,3 8,7 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,1 0,2 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,4 3,6 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ -3,1 2,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ 4,8 2,8 - - - - -

60. Indtægt, Østerild
Indtægt ................................................ - 16,8 - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... - 16,8 - - - - -

70. Overførsel til DTU
Indtægt ................................................ - 0,4 - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... - 0,4 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2015

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 40,7

I alt .................................................................................................................................. 40,7

10. Skovrydning
Kontoen vedrører særligt nettoudgifter i forbindelse med rydning af skovareal til brug for

testcenteret. Kontoen omfatter desuden udgifter til Kammeradvokaten i forbindelse med projektet.

20. Ekspropriation og erstatning mv.
Kontoen vedrører udgifter til erstatninger i forbindelse med bl.a. ekspropriationer og ind-

tægter fra salg af overskydende arealer fra ekspropriationer i forbindelse med etableringen af
testcenteret.

30. Afværgeforanstaltninger
Kontoen vedrører udgifter til afværgeforanstaltninger i forbindelse med etableringen af test-

centeret.

Indtægt ................................................ 0,0 1,2 - - - - -
11. Salg af varer .................................. - 0,6 - - - - -



194 § 24.71.09.40.

40. Naturovervågning mv.
Kontoen vedrører udgifter til naturovervågning i forbindelse med etableringen af testcenteret.

50. Erstatningsskov
Kontoen vedrører udgifter til erstatningsskov i forbindelse med etableringen af testcenteret.

Der er over de 5 år indbudgetteret 5,5 mio. kr. til offentlig skovrejsning med grundvandssikrende
formål og 10,9 mio. kr. til tilskud til privat skovrejsning samt 20,0 mio. kr. til etablering af statslig
finansieret bynær skov i Thy, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne,
Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti om et nationalt testcenter for store vindmøller i Øst-
erild af 28. maj 2010.

60. Indtægt, Østerild
Kontoen vedrører indtægter fra vindmølleindustrien mv. i forbindelse med etableringen af

testcenteret.

24.71.10. Tilskud til tværgående samarbejde på klimatilpasningsområdet (Reser-
vationsbev.)

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019

Udgiftsbevilling ........................................... - 0,0 - - - - -

10. Tværgående samarbejde på kli-
 matilpasning

Udgift ................................................... - 0,0 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - 0,0 - - - - -

10. Tværgående samarbejde på klimatilpasning
Kontoen er medtaget af regnskabshensyn.

24.71.11. Tilskudspulje til udredning af boringsnære beskyttelsesområder (tekst-
anm. 106) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud afgives som tilsagn.
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Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019
Udgiftsbevilling ........................................... 16,5 -2,3 - - - - -

10. Boringsnære beskyttelsesområ-
 der

Udgift ................................................... 16,5 -2,3 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 16,5 -2,3 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

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

10. Boringsnære beskyttelsesområder
Kontoen er medtaget af regnskabshensyn.

24.71.12. Kommunal andel af grundvandsafgift (Reservationsbev.)
I medfør af §§ 12, 13 og 13a i LB nr. 1199 af 30. september 2013 om vandforsyning med

ændringer skal kommunerne oprette og lede et koordinationsforum for bl.a. vandforsyningerne
i kommunen og udarbejde indsatsplaner for udpegede indsatsområder. Kommunerne får via
bloktilskudsaktstykket overført penge til den kommunale indsats. Efter aftale mellem Finansmi-
nisteriet og KL overføres der hvert år 54,7 mio. kr. i årene 2009-2017. Der skal etableres balance
mellem kommunernes samlede udgifter til indsatsplanlægning mv. og den til dækning af udgif-
terne opkrævede afgift over perioden 2009-2017. Der er via bloktilskudsaktstykket for 2015
overført 2,5 mio. kr. i hvert af årene 2016-17 til dækning af kommunernes tilsvarende arbejde
som opfølgning på ændrede indvindingstilladelser. Bevillingen til opfølgning fra 2018-19 er tek-
nisk indarbejdet.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - - 14,2 14,2
Indtægtsbevilling ......................................... - 54,7 54,7 - - - -

10. Kommunal andel af grundvands-
 afgift

Udgift ................................................... - - - - - 14,2 14,2
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - - - - - 14,2 14,2
Indtægt ................................................ - 54,7 54,7 - - - -
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ - 54,7 54,7 - - - -

10. Kommunal andel af grundvandsafgift
Bevillingen anvendes til finansiering af kommunernes opgaver med koordinationsforum og

indsatsplanlægning efter vandforsyningsloven.
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24.71.13. Danmarks Miljøportal (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Nettoudgiftsbevilling ................................... 19,1 19,2 18,8 18,7 18,3 17,9 17,6

Forbrug af reserveret bevilling ................... 0,2 - -  - - - -
Indtægt ......................................................... 22,7 23,1 19,8 19,4 19,1 18,7 18,7
Udgift ........................................................... 41,7 42,1 38,6 38,1 37,4 36,6 36,3

Årets resultat ............................................... 0,4 0,2 -  - - - -

10. Driftsbudget
Udgift .................................................... 41,7 42,1 38,6 38,1 37,4 36,6 36,3
Indtægt .................................................. 22,7 23,1 19,8 19,4 19,1 18,7 18,7

3. Hovedformål og lovgrundlag
Danmarks Miljøportal er et fællesoffentligt partnerskab mellem KL, Danske Regioner og

Staten repræsenteret ved Miljø- og Fødevareministeriet. Miljøportalen opererer på tværs af myn-
dighedsgrænser. Visionen for Danmarks Miljøportal er at være den foretrukne adgang til kvali-
tetsdeklarerede fællesoffentlige miljødata i Danmark.

Danmarks Miljøportal har ansvaret for drift og udvikling af digital infrastruktur på miljø-
området og for at facilitere samarbejdet mellem parterne omkring kvalitetssikring og genbrug af
data. KL, Danske Regioner og Miljø- og Fødevareministeriet har indgået en dataansvarsaftale,
som fastsætter principper for data og datatilgængelighed. Desuden fastsætter aftalen, hvilke
myndigheder der har ansvar for de enkelte datasæt og for at stille dem til rådighed.

Miljøportalen understøtter parternes opgaveløsning, formidlingen til offentligheden samt
genbrug af miljødata med henblik på at realisere det samfundsøkonomiske potentiale ved adgang
til kvalitetssikrede miljødata. Danmarks Miljøportal driver eksempelvis DKJord, der blandt andet
genererer de jordforureningsattester, der bruges ved ejendomshandel i Danmark.

Danmarks Miljøportal er en selvstændig juridisk enhed med en bestyrelse og et sekretariat.
Bestyrelsen består af repræsentanter fra KL, Danske Regioner samt Miljø- og Fødevareministe-
riet. Miljø- og Fødevareministeriet har formandskabet i bestyrelsen Det daglige arbejde i sekre-
tariatet ledes af sekretariatslederen bistået af et sekretariat og en række faglige følgegrupper med
repræsentanter fra parterne. Den generelle fordelingsnøgle for stemmer og finansiering i partner-
skabet er Miljø- og Fødevareministeriet med 45 pct., KL på vegne af kommunerne med 45 pct.
og Danske Regioner på vegne af regionerne med 10 pct.

Yderligere oplysninger kan findes på www.miljoeportal.dk.

Virksomhedsstruktur
24.71.13. Danmarks Miljøportal, CVR-nr. 29776938.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.6.1 Danmarks Miljøportal kan i forbindelse med oplysnings- og informa-
tionsaktiviteter, afholdelse af konferencer mv. modtage sponsorstøtte,
gaver og lignende.

BV 2.6.9 Der kan udføres tilskudsfinansierede aktiviteter.
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5. Opgaver og mål

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Indtægter i alt .............................................. 22,7 23,1 19,8 19,4 19,1 18,7 18,7
6. Øvrige indtægter .................................... 22,7 23,1 19,8 19,4 19,1 18,7 18,7
Bemærkninger: Øvrige indtægter vedrører primært overførsler fra regioner og kommuner til drift af Danmarks Miljøportal.

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Personale i alt (årsværk) ............................ 10 12 11  12 12 12 12
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 5,9 6,3 7,2  7,1 7,0 5,9 5,8

Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 5,9 6,3 7,2  7,1 7,0 5,9 5,8

9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Reguleret egenkapital ................................. - - 0,8 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 1,2 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 2,0 - - - -

Langfristet gæld primo ............................... 32,3 36,6 32,7 24,3 16,4 10,6 7,3
+ anskaffelser .............................................. 14,5 11,6 2,6 2,9 2,5 2,5 2,5
+ igangværende udviklingsprojekter .......... -2,4 3,6 - - - - -
- afhændelse af aktiver ............................... 14,8 5,5 - - - - -
- afskrivninger ............................................. -6,9 5,3 11,0 10,8 8,3 5,8 5,8
Samlet gæld ultimo ..................................... 36,6 41,0 24,3 16,4 10,6 7,3 4,0

Opgaver Mål
Miljødata Danmarks Miljøportals overordnede mål er at formidle miljødata

til professionelle brugere og offentligheden.
Danmarks Miljøportal skal være den fælles indgang for data på
de nævnte områder med afsæt i fællesoffentlige løsninger.

Digital forvaltning Danmarks Miljøportal skal understøtte yderligere digital forvalt-
ning på miljøområdet gennem effektive og sikre elektroniske
samarbejdsmuligheder.

R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Udgift i alt ................................................ 41,6 42,0 38,6 38,1 37,4 36,6 36,3

0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration ................................ 4,2 4,2 4,2 4,1 4,1 4,0 4,0

1. Miljødata ............................................. 12,1 12,2 8,5 8,4 8,1 8,0 7,9
2. Digital forvaltning .............................. 25,3 25,6 25,9 25,6 25,2 24,6 24,4

Låneramme .................................................. - - 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 53,4 36,0 23,3 16,0 8,8
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10. Driftsbudget
Der afholdes udgifter til formidling af miljødata og forbedret digital forvaltning på miljø-

området. Indtægter omfatter primært bidrag fra KL og Danske Regioner.

24.72. Naturforvaltning mv.

24.72.01. Naturforvaltning mv. (tekstanm. 8) (Anlægsbev.)
Formålet med naturforvaltningsbevillingen er blandt andet at bevare og genoprette store og

små naturområder, at skabe sammenhængende naturarealer, at forbedre levemulighederne for det
vilde dyre- og planteliv og at forøge skovarealet samt at forbedre mulighederne for befolkningens
friluftsliv, jf. kapitel 1 i LB nr. 951 om naturbeskyttelse af 3. juli 2013.

En del af naturforvaltningsprojekterne gennemføres på Naturstyrelsens egne eller erhvervede
arealer som en integreret del af driften under § 24.71.02.10. Naturforvaltningsenheder, drifts-
budget.

Der kan i henhold til lov om naturbeskyttelse, jf. LBK nr. 951 af 3. juni 2013, ydes lån og
tilskud til kommuner, almennyttige foreninger, stiftelser, institutioner mv. samt private ejen-
domsejere til bevaring, pleje og genopretning af naturområder og til forbedring af mulighederne
for friluftslivet samt afholdes udgifter til statslig skovrejsning.

Der kan oppebæres indtægter i form af blandt andet gaver, jf. § 56, stk. 2 i lov om naturbe-
skyttelse, samt EU-støtte, Jagttegnsmidler, fondsstøtte, bidrag fra vandværker og kommuner, arv,
sponsorstøtte mv. Der kan optages indtægter og tilskud til skovrejsning, der tjener som veder-
lagsarealer i forbindelse med afgørelser efter skovloven om ophævelse af fredskovspligt. Miljø-
og Fødevareministeriet har hjemmel til at overtage arveløse ejendomme til naturforvaltningspro-
jekter, jf. LBK 1552 af 18. december 2007.

Der kan udbetales midler til § 24.71.02. Naturforvaltningsenheder i forbindelse med anven-
delse af egen arbejdskraft til gennemførelse af naturforvaltningsprojekter. På § 24.72.01. Natur-
forvaltning mv. indgår totalt alle udgifter, der er forbundet med et anlægsprojekt, som en del af
projektets anlægsudgift.

|  I 2016 målrettes midler til et pilotprojekt vedrørende etablering af et stenrev i Limfjorden.
| Der afsættes 9,2 mio. kr. i 2016 til udbetaling til Aalborg Kommune, som er sekretariatskommune
| for Limfjordsrådet, der varetager det formelle projektejerskab.
| Ændringsforslaget medfører ingen ændring i udgiftsbevillingen.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.8.2 I forbindelse med erhvervelse af ejendomme og arealer til naturfor-
valtningsformål medfølger lejlighedsvis fast ejendom, som ikke natur-
ligt indgår i naturforvaltningsprojektet, og som derfor efterfølgende
søges afhændet. Indtægterne i forbindelse med afhændelser opføres på
nærværende konto. Tilsvarende gælder for andre indtægter i form af
EU-støtte, Jagttegnsmidler, fondsstøtte, bidrag fra vandværker og
kommuner, arv, gaver samt sponsorstøtte i øvrigt. Udgiftsrammen kan
udvides svarende de indgåede indtægter i det enkelte finansår.
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Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019
Udgiftsbevilling ........................................... 139,8 163,7 88,5 77,7 62,2 64,7 90,1
Indtægtsbevilling ......................................... 122,0 113,0 41,7 17,5 17,5 17,5 60,2

10. Statslig skovrejsning mv.
Udgift ................................................... 73,9 92,5 30,1 35,9 29,8 33,9 29,1
16. Husleje, leje af arealer, leasing .... 0,0 0,0 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 6,5 15,4 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3
26. Finansielle omkostninger .............. 0,0 0,0 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - 1,9 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 1,4 2,6 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - 0,2 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... -13,5 1,4 - 0,1 0,3 - 8,5
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ 79,5 70,9 29,6 35,5 29,2 33,6 20,3
Indtægt ................................................ 79,9 73,5 17,5 17,5 17,5 17,5 21,9
11. Salg af varer .................................. 3,5 0,0 - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... 57,9 15,9 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - - - - - - 4,4
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ 17,6 21,1 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5
34. Øvrige overførselsindtægter .......... - 16,3 - - - - -
52. Afhændelse af anlægsaktiver

  udenfor omkostningsreform .......... 0,8 20,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

15. Naturforvaltning, landdistrikts-
 programmet
 Udgift ................................................... - - - - - - 51,0

43. Interne statslige overførsels-
  udgifter .......................................... - - - - - - 51,0

BV 2.8.4 Jf. LBK nr. 951 af 3. juni 2013 om naturbeskyttelse kan der afholdes
udgifter til statslig erhvervelse af ejendomme i forbindelse med gen-
nemførelse af naturforvaltningsprojekter. Erhvervelser kan endvidere
ske ved magelæg og jordfordeling. Ved jordfordeling og magelæg kan
der indgå arealer og bygninger mv. fra enten tidligere erhvervede
ejendomme eller andre ejendomme, der administreres under Natursty-
relsen, hvorfor udgifterne til disse erhvervelser kan opføres som net-
toudgifter. Erhvervelserne sker, bortset fra jordfordeling, til priser, der
er godkendt af SKAT.

BV 2.3 Naturstyrelsen kan modtage gaver i form af tilskud til køb af ejendom
eller til den efterfølgende tilplantning, naturgenopretning, friluftstiltag
mv. mod, at der kan tinglyses forkøbsrettigheder til giver og/eller ser-
vitutter angående sikring af uforurenet grundvandsdannelse og andre
væsentlige natur- og miljøinteresser på ejendommen.

BV 2.2.9 Der er i medfør af gældende praksis adgang til overførsel af bevilling
fra § 24.71.02. Naturforvaltningsenheder til § 24.72.01.20. LIFE pro-
jekter til gennemføres af LIFE projekter på Naturstyrelsens arealer

BV 2.2.13 I forbindelse med eksternt finansierede projekter, hvor f.eks. fonde,
kommuner, vandværker, EU eller andre donorer helt eller delvist fi-
nansierer projekterne kan der modtages forskudsbetalinger fra dono-
rerne, og gives betalingshenstand til donorerne indtil projektet er fær-
diggjort.
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33. Interne statslige overførsels-
  indtægter ........................................ - - - - - - 38,3

20. LIFE projekter
 Udgift ................................................... 27,7 36,6 48,4 6,0 21,5 20,8 -

16. Husleje, leje af arealer, leasing .... - 0,0 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 16,7 9,2 48,4 6,0 21,5 20,8 -
26. Finansielle omkostninger .............. 0,0 - - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 14,3 22,2 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 1,0 5,3 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... -4,3 - - - - - -
Indtægt ................................................ 22,8 26,2 24,2 - - - -
11. Salg af varer .................................. 0,8 0,0 - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... 6,1 20,4 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 15,9 -1,4 24,2 - - - -
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ - 6,7 - - - - -
52. Afhændelse af anlægsaktiver

  udenfor omkostningsreform .......... - 0,4 - - - - -

25. Stenrev
Udgift ................................................... - - - 9,2 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - 9,2 - - -

35. Friluftsliv
Udgift ................................................... 16,4 22,4 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
16. Husleje, leje af arealer, leasing .... 0,1 0,0 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 17,2 6,0 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - 0,1 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,9 0,5 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 0,3 1,5 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... -2,7 7,3 - - - - -
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ 0,7 7,1 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Indtægt ................................................ 17,4 3,5 - - - - -
11. Salg af varer .................................. 0,7 - - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... 16,6 3,5 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 0,0 - - - - - -

40. Naturplan Danmark
Udgift ................................................... - - - 16,6 0,9 - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 16,6 0,9 - -

70. Vand- og naturindsats mv.
Udgift ................................................... 21,9 12,2 - - - - -
16. Husleje, leje af arealer, leasing .... 0,0 0,0 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 21,6 12,0 - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 0,0 - - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,2 0,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 0,0 - - - - -
Indtægt ................................................ 1,9 9,8 - - - - -
11. Salg af varer .................................. 1,1 0,1 - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... 0,6 0,0 - - - - -
52. Afhændelse af anlægsaktiver

  udenfor omkostningsreform .......... 0,2 9,8 - - - - -

 Indtægt ................................................ - - - - - - 38,3
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Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2015

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 80,8

I alt .................................................................................................................................. 80,8
Bemærkninger: Beholdningen er reserveret til færdiggørelse af igangværende naturforvaltningsprojekter.

10. Statslig skovrejsning mv.
Kontoen indgår til etablering af flere statsskove i bl.a. bynære områder, hvor de beskytter

vigtige grundvandsressourcer, skaber mere natur, binder CO2, skaber bedre muligheder for fri-
luftsliv mv. Der afholdes udgifter forbundet med erhvervelsen af nye arealer samt etableringen
af nye statsskove. Der overføres ved intern statslig overførsel årligt 100 kr. pr. indløst jagttegn
fra § 24.71.06. Jagttegnsafgift til en særlig indsats for jagtvenlige tiltag i Naturforvaltningspro-
jekter, herunder en støtteordning til etablering af små vådområder på private arealer. Der kan tilgå
indtægter i form af bidrag fra vandværker og kommuner til etablering af nye statsskove. Bidra-
genes størrelse afhænger af de arealer, som Naturstyrelsen tilbydes at købe de enkelte år. Der kan
desuden tilgå indtægter for salg af ejendomme i forbindelse med skovrejsningsprojekter.

Bevilling i budgetoverslagsåret 2019 er foreløbig teknisk budgetteret på baggrund af de hidtil
afsatte bevillinger for 2018, der fremgår af finansloven for 2015.

15. Naturforvaltning, landdistriktsprogrammet
Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R-årene. Bevillingen er overført til §

24.72.02.42. Natura 2000 projekter - optimale vandstandsforhold mv.

20. LIFE projekter
Kontoen vedrører naturforvaltningsprojekter med EU-medfinansiering fra LIFE-ordningen.

Af kontoen kan der ydes støtte til Naturstyrelsens projekter og ydes tilskud til gennemførelse af
kommunale og andre statslige myndigheders EU-LIFE-projekter.

Der kan udbetales midler til § 24.71.02. Naturforvaltningsenheder i forbindelse med kom-
pensation for anvendelsen af egen arbejdskraft til gennemførelsen af naturforvaltningsprojekter.

Der er afsat 47,5 mio. kr. i 2016, 50,0 mio. kr. i 2017 og 55,0 mio. kr. i 2018 til Naturplan
Danmark. Heraf afsættes national medfinansiering på 33,3 mio. kr. til LIFE naturprojekt om
sammenhængende natur, 6,7 mio. kr. til LIFE-klimaprojekt på Samsø og 8,3 mio. kr. til etablering
af stenrev på havet.

25. Stenrev
I vandområdeplanerne for 2015-2021 indgår et fuldskala pilotprojekt, hvor der etableres et

stenrev i Limfjorden til dokumentation af stenrevs potentielle kvælstofeffekt samt bidrag til op-
fyldelse af Natura 2000-direktiverne.

| Projektet har en samlet udgift på 20,4 mio. kr. og gennemføres som et kommunalt projekt,
| som finansieres af nationale midler. Der afsættes 9,2 mio. kr. i 2016, som udbetales til Aalborg
| Kommune, der er sekretariatskommune for Limfjordsrådet, som varetager det formelle projekt-
| ejerskab, herunder regnskabsaflæggelse.

35. Friluftsliv
Kontoen bidrager til et forøget friluftsliv. Kontoen anvendes til aktiviteter, der understøtter

befolkningens muligheder for friluftsliv omfattende bedre adgang og tilgængelighed, indhentning
af viden om friluftsliv, uddannelse og information og etablering af faciliteter.
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40. Naturplan Danmark
Der er i alt afsat 47,5 mio. kr. i 2016, 50,0 mio. kr. i 2017 og 55,0 mio. kr. i 2018 til gen-

nemførelse af Naturplan Danmark. Anlægsreserven til Naturplan Danmark er som følge af rege-
ringens forslag til finanslov for 2016 reduceret med i alt 10,0 mio. kr. i 2016, 5,0 mio. kr. i 2017
og 10,0 mio. kr. i 2018. Der er således afsat 16,6 mio. kr. i 2016 og 0,9 mio. kr. i 2017 som en
reserve med henblik på udmøntning efter serviceeftersyn af Naturplan Danmark. Reserven ud-
møntes på forslag til lov om tillægsbevilling for 2016 og forslag til finanslov for 2017.

Aktivitetsoversigt vedrørende § 24.72.01.10. og § 24.72.01.35.

Bemærkninger: Antal ha for skovrejsning kan variere betydeligt mellem årene afhængig af mulighederne for at erhverve
ejendomme med henblik på skovrejsning.

24.72.02. Landdistriksprogram og vandrammeinitiativer mv. (Reservationsbev.)
Kontoen bidrager til opfyldelse af målene i Vandrammedirektivet og Natura 2000-direkti-

verne samt målsætninger relateret til skove. Indsatserne under denne hovedkonto er medfinansi-
eret via Natur-, miljø- og klima-søjlen under EU's Landdistriktsprogram samt EU's Hav- og Fi-
skeriudviklingsprogram. Desuden indgår nationale ordninger fra bl.a. Naturplan Danmark, der
medvirker til opfyldelse af målene i vandområdeplanerne for 2015-2021, Natura 2000-planerne
for 2016-2021 samt urørt skov, skovrejsning mv.

Standardkonti 33 og 43 anvendes til overførsel af den nationale andel af midlerne under
Landdistriktsprogrammet samt Europæiske Hav- og Fiskerifond til § 24.23.03. Støtte til udvikling
af landdistrikterne og § 24.26.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-finansiering.

Dele af Aftale mellem den daværende regering (SR), Dansk Folkeparti, Det Konservative
Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Venstre om det danske Hav- og Fiskeriud-
viklingsprogram for perioden 2014-2017 af november 2014 udmøntes på kontoen. Kontoen ud-
mønter ligeledes dele af Aftale mellem den daværende regering (SR), Enhedslisten og Socialistisk
Folkeparti om det danske Landdistriktsprogram for perioden 2016-2018 af april 2015. Herudover
afsættes yderligere midler til indsatser under vandmiljøplanerne for 2015-2021.

Kontoen kan anvendes til dækning af andre myndigheders administration af ordningerne.
Derudover kan kontoen dække tilbagebetaling (underkendelse) af EU-tilskud som følge af EU-
revisioner af ordningerne under hovedkontoen.

Med hensyn til de afsatte bevillinger i budgetoverslagsåret 2019 er disse foreløbigt teknisk
budgetteret på baggrund af de hidtil afsatte bevillinger for 2018, der fremgår af finansloven for
2015.

Med hensyn til nærmere vilkår for administration af tilskudsordningerne henvises til Natur-
styrelsens hjemmeside www.naturstyrelsen.dk.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Skovrejsning - antal ha 347 313 250 300 250 280 240

Friluftsliv - antal projekter 15 15 15 15 15 15 15

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud afgives som tilsagn.
BV 2.10.2 Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til hen-

holdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter.
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Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019
Udgiftsbevilling ........................................... 270,0 335,6 447,0 463,4 532,3 600,4 430,9
Indtægtsbevilling ......................................... 188,0 206,2 281,8 338,3 366,1 400,5 243,0

10. N vådområder - realisering og
 fastholdelse mv.
 Udgift ................................................... 12,9 8,2 19,2 109,4 164,5 265,3 96,7

22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,4 - - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 12,5 8,2 19,2 109,4 164,5 265,3 96,7
 Indtægt ................................................ 9,9 6,4 16,1 82,1 123,4 199,0 77,3

33. Interne statslige overførsels-
  indtægter ........................................ 9,9 6,4 16,1 82,1 123,4 199,0 77,3

11. N vådområder - forundersøgel-
 ser
 Udgift ................................................... 132,8 145,5 83,4 29,5 24,5 10,7 -

42. Overførselsudgifter til kommuner
  og regioner .................................... 0,9 0,7 5,9 - - - -

43. Interne statslige overførsels-
  udgifter .......................................... 132,4 144,8 77,5 29,5 24,5 10,7 -

46. Tilskud til anden virksomhed og
  investeringstilskud ......................... -0,5 0,0 - - - - -
 Indtægt ................................................ 98,2 107,6 61,2 29,5 24,5 10,7 -

33. Interne statslige overførsels-
  indtægter ........................................ 98,2 107,6 61,2 29,5 24,5 10,7 -

12. Statslige vådområder
Udgift ................................................... - - - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - - - - - - -

20. P vådområder - realisering og
 fastholdelse mv.

Udgift ................................................... 1,4 9,7 10,6 11,0 12,0 12,6 13,5
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 1,4 9,7 10,6 11,0 12,0 12,6 13,5
 Indtægt ................................................ 1,0 6,8 7,4 8,3 9,0 9,5 10,1

33. Interne statslige overførsels-
  indtægter ........................................ 1,0 6,8 7,4 8,3 9,0 9,5 10,1

BV 2.10.05 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til at afholde
udgifter i forbindelse med administration af ordningen, herunder ana-
lyser, administration, information, annoncering, udbud, revision, re-
sultatformidling, samt evaluering, effektvurdering og spørgeskemaun-
dersøgelser, mv., heraf højest 2/3 som løn. Der er i forbindelse hermed
adgang til overførsel af bevillinger til § 24.71.01. Naturstyrelsen.
Der kan herudover til administration af ordningerne under §
24.72.02.80. Sikring af skov Natura 2000 overføres midler til §
24.71.01. Naturstyrelsen og § 24.71.02. Naturforvaltningsenheder,
herunder højest 2/3 til løn, dog maksimalt svarende til den faktiske
udgift.

BV 2.2.4 Der er adgang til at igangsætte støtteordninger under Landdistrikts-
programmet og Fiskeriudviklingsprogrammet, der indgår i ansøgning
om programændring fremsendt til EU-Kommissionen under Landdi-
striktsprogrammet, uden at afvente EU-Kommissionens godkendelse
af det ændrede program, men efter aftale med Finansministeriet.
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21. P vådområder - forundersøgelser
 Udgift ................................................... 0,4 2,6 2,9 3,0 2,0 1,4 -

43. Interne statslige overførsels-
  udgifter .......................................... 0,4 2,6 2,9 3,0 2,0 1,4 -
 Indtægt ................................................ 0,4 2,5 2,7 3,0 2,0 1,4 -

33. Interne statslige overførsels-
  indtægter ........................................ 0,4 2,5 2,7 3,0 2,0 1,4 -

30. Lavbundsprojekter - realisering
og fastholdelse mv.

 Udgift ................................................... - - 17,3 48,6 56,7 60,0 -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - - 17,3 48,6 56,7 60,0 -
 Indtægt ................................................ - - 3,2 36,5 42,6 45,0 -

33. Interne statslige overførsels-
  indtægter ........................................ - - 3,2 36,5 42,6 45,0 -

31. Lavbundsprojekter - forundersø-
 gelser
 Udgift ................................................... - - 5,9 16,4 8,3 5,0 -

43. Interne statslige overførsels-
  udgifter .......................................... - - 5,9 16,4 8,3 5,0 -
 Indtægt ................................................ - - 1,5 16,4 8,3 5,0 -

33. Interne statslige overførsels-
  indtægter ........................................ - - 1,5 16,4 8,3 5,0 -

40. Natura 2000 projekter - rydning
og forberedelse til afgræsning

 Udgift ................................................... -0,6 18,0 38,3 28,1 29,7 24,7 -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... -0,6 18,0 38,3 28,1 29,7 24,7 -
 Indtægt ................................................ -0,3 13,6 28,7 28,1 29,7 24,7 -

33. Interne statslige overførsels-
  indtægter ........................................ -0,3 13,6 28,7 28,1 29,7 24,7 -

41. Natura 2000 projekter - optimale
 vandstandsforhold, forundersø-
 gelser
 Udgift ................................................... -0,1 2,3 4,9 3,6 3,3 1,8 -

43. Interne statslige overførsels-
  udgifter .......................................... -0,1 2,3 4,9 3,6 3,3 1,8 -
 Indtægt ................................................ 0,0 1,7 3,7 3,6 3,3 1,8 -

33. Interne statslige overførsels-
  indtægter ........................................ 0,0 1,7 3,7 3,6 3,3 1,8 -

42. Natura 2000 projekter - optimale
 vandstandsforhold mv.

Udgift ................................................... 43,2 44,1 51,0 26,5 24,8 13,2 43,2
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 43,2 44,1 51,0 26,5 24,8 13,2 43,2
Indtægt ................................................ 32,4 33,1 38,3 19,9 18,7 10,0 32,4
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ 32,4 33,1 38,3 19,9 18,7 10,0 32,4

43. Natura 2000 planlægning
 Udgift ................................................... - - - 7,2 7,5 6,3 -

43. Interne statslige overførsels-
  udgifter .......................................... - - - 7,2 7,5 6,3 -
 Indtægt ................................................ - - - 7,2 7,5 6,3 -

33. Interne statslige overførsels-
  indtægter ........................................ - - - 7,2 7,5 6,3 -

50. Fysiske anlæg - realisering og
 fastholdelse mv.

Udgift ................................................... - - - 15,0 26,0 26,5 56,3
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - - - 15,0 26,0 26,5 56,3
Indtægt ................................................ - - - 8,5 15,2 16,4 31,0
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33. Interne statslige overførsels-
  indtægter ........................................ - - - 8,5 15,2 16,4 31,0

51. Fysiske anlæg - forundersøgelser
 Udgift ................................................... - - - 12,0 1,0 0,5 -

43. Interne statslige overførsels-
  udgifter .......................................... - - - 12,0 1,0 0,5 -
 Indtægt ................................................ - - - 12,0 1,0 0,5 -

33. Interne statslige overførsels-
  indtægter ........................................ - - - 12,0 1,0 0,5 -

60. Vandløbsrestaureringer
Udgift ................................................... 65,7 59,7 111,8 86,5 93,4 93,8 92,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - 7,9 1,9 6,9 7,7 -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - 1,5 43,9 13,2 15,7 16,1 22,6
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 65,0 58,2 60,0 71,4 70,8 70,0 70,0
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,7 - - - - - -
Indtægt ................................................ 32,5 29,1 30,0 35,0 35,0 35,0 35,0
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ 32,5 29,1 30,0 35,0 35,0 35,0 35,0

61. Dambrug
Udgift ................................................... - 19,8 - 7,8 7,8 7,8 7,8
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - 19,8 - 7,8 7,8 7,8 7,8

62. Sørestaurering
 Udgift ................................................... - - - 1,9 3,8 3,8 -

42. Overførselsudgifter til kommuner
  og regioner .................................... - - - 1,9 3,8 3,8 -

70. Nationale udgifter
Udgift ................................................... - - 0,3 6,3 6,4 6,4 6,2
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - - 0,3 6,3 6,4 6,4 6,2

80. Sikring af skov Natura 2000
Udgift ................................................... 22,0 22,3 52,6 35,6 40,6 40,6 52,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger 6,6 0,1 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 14,6 11,7 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6
45. Tilskud til erhverv ........................ 0,7 10,5 42,0 25,0 30,0 30,0 42,0
Indtægt ................................................ 0,1 5,5 31,5 17,9 21,5 21,5 23,1
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 0,1 5,5 31,5 17,9 21,5 21,5 23,1

81. Bæredygtig skov
Udgift ................................................... -7,6 3,4 48,8 15,0 20,0 20,0 62,0
16. Husleje, leje af arealer, leasing .... - 0,0 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 1,7 0,9 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ -1,2 1,3 48,8 15,0 20,0 20,0 62,0
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... -8,1 1,2 - - - - -
Indtægt ................................................ 13,8 0,0 57,5 30,3 24,4 13,7 34,1
21. Andre driftsindtægter .................... 0,0 - - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 0,0 0,0 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 13,8 0,0 37,5 10,3 13,7 13,7 34,1
35. Forbrug af videreførsel ................. - - 20,0 20,0 10,7 - -
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Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2015

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 471,2
I alt .................................................................................................................................. 471,2
Bemærkning: Beholdningen primo 2015 kommer fra overflytninger foretaget på finansloven for 2016 fra de på finansloven
for 2015 anførte konti § 23.72.01.15. Naturforvaltning, landdistriktsprogrammet (20.571.444,12 kr.), § 23.72.07. Vand-
løbsindsats (190.732.725,33 kr.), § 23.72.08. Vådområder og ådale (75.429.087,42 kr.), § 23.72.09. Naturforvaltning,
lodsejererstatninger (18.800.910 kr.), § 23.72.11. Statslige vådområder (3.708.004,51 kr.) og § 23.73.12. Skovbrugsfor-
anstaltninger iht. skovloven (161.962.595,46 kr.)

10. N vådområder - realisering og fastholdelse mv.
Kontoen anvendes til tilskud (tilsagn) til etablering af vådområdeprojekter med henblik på

reduktion af udvaskningen af kvælstof mv. til vandområder med nationalt fastlagte indsatsbehov
med henblik på opfyldelse af EU's Vandrammedirektiv. Fra 2016 vil kvælstofvådområder enten
kunne gennemføres som statslige eller kommunale projekter.

Der er med Aftale mellem den daværende regering (SR), Enhedslisten og Socialistisk Fol-
keparti om det danske Landdistriktsprogram for perioden 2016-2018 af april 2015 afsat i alt 633,9
mio. kr. til kvælstofvådområder, heraf 569,2 mio. kr. på nærværende underkonto. Der afsættes i
alt 1.128 mio. kr. i perioden 2016-2021 til vådområder i forbindelse med vandområdeplanerne
for 2015-2021. Med Aftale om Landdistriktsprogrammet for perioden 2016-2018 af april 2015
er indsatsen styrket med i alt 14,9 mio. kr. i perioden 2016-2018. Op til 10,0 mio. kr. årligt i
2016-2018 kan anvendes som tilskud til minivådområder med henblik på kvælstof- og fosforre-
duktion.

Vådområdeprojekter er primært forudsat realiseret ved kompensation til landmænd og/eller
opkøb af projektjord og pålæggelse af restriktioner om fastholdelse af vådområdestatus og efter-
følgende salg af projektarealerne med tinglyst deklaration ved udbud. Midlerne på kontoen kan
anvendes til anlæg, køb og salg af projektjord, jordfordeling og driftsudgifter hertil, tingslysning,
fastholdelse af arealer eller engangserstatning (kompensation til lodsejer) samt udgifter forbundet
med høst af biomasse.

Bevilling i budgetoverslagsåret 2019 er foreløbig teknisk budgetteret på baggrund af de hidtil
afsatte bevillinger for 2018, der fremgår af finansloven for 2015.

Der henvises i øvrigt til § 24.23.03.34. Vådområder, kommunal model.

11. N vådområder - forundersøgelser
Kontoen anvendes til tilskud til forundersøgelse af vådområdeprojekter under de forudsæt-

ninger beskrevet under § 24.72.02.10. N vådområder - realisering og fastholdelse mv. Der hen-
vises i øvrigt til § 24.23.03.34. Vådområder, kommunal model.

12. Statslige vådområder
Underkontoen medtages idet der fortsat er aktivitet på projekterne, og der kan forekomme

tilbageløb ved annulleringer mv.

20. P vådområder - realisering og fastholdelse mv.
Kontoen anvendes til tilskud (tilsagn) til etablering af fosforvådområder med henblik på

specifikke reduktioner af tilførslen af fosfor til søer med nationalt fastlagte indsatsbehov med
henblik på opfyldelse af EU's Vandrammedirektiv. Den samlede ramme for fosforvådområder i
vandområdeplanerne for 2015-2021 udgør 84 mio. kr., hvoraf der med Aftale mellem den da-
værende regering (SR), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti om det danske Landdistriktspro-
gram for perioden 2016-2018 af april 2015 er afsat 14 mio. kr. årligt i perioden 2016-2018. Fra
2016 vil fosforvådområder kunne gennemføres som statslige og/eller kommunale projekter.

Bevilling i budgetoverslagsåret 2019 er foreløbig teknisk budgetteret på baggrund af de hidtil
afsatte bevillinger for 2018, der fremgår af finansloven for 2015.
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Midlerne på kontoen anvendes til anlæg, køb og salg af projektjord, jordfordeling og drifts-
udgifter hertil, tingslysning og fastholdelse af arealer eller engangserstatning (kompensation til
lodsejer).

21. P vådområder - forundersøgelser
Kontoen anvendes til tilskud til forundersøgelse af fosforvådområdeprojekter under de for-

udsætninger beskrevet under § 24.72.02.20. P vådområder - realisering og fastholdelse mv. Der
henvises i øvrigt til § 24.23.03.39. Ådale.

30. Lavbundsprojekter - realisering og fastholdelse mv.
Kontoen anvendes til tilskud mv. til udtagning af landbrugsjorder på kulstofrige lavbunds-

arealer.
Kontoen indgår i Landdistriktsprogrammet for perioden 2016-2018 med i alt 195 mio. kr. til

opfyldelse af Vandrammedirektivet.
Kontoen anvendes til anlæg, køb og salg af projektjord, jordfordeling og driftsudgifter hertil,

tingslysning, fastholdelse af arealer, engangserstatning og høst af biomasse. Udtagningen sker
gennem naturprojekter, der reducerer udvaskning af næringsstoffer og reducerer udledningen af
drivhusgasser. Ordningens klimaeffekt opgøres og indgår i de nationale drivhusgasregnskaber,
som følger FN's retningslinjer.

Med vandområdeplanerne for 2015-2021 er indsatsen forlænget til at omfatte hele vand-
planperioden med henblik på at sikre en reduktion af den årlige tilførsel af kvælstof til de danske
kystvande. I perioden 2016-2021 udgør den samlede udgiftsramme for indsatsen 390,0 mio. kr.,
hvoraf 65,2 mio. kr. forudsættes anvendt i 2019.

Bevilling i budgetoverslagsåret 2019 er foreløbig teknisk budgetteret på baggrund af de hidtil
afsatte bevillinger for 2018, der fremgår af finansloven for 2015.

31. Lavbundsprojekter - forundersøgelser
Midlerne anvendes til tilskud til forundersøgelse af lavbundsprojekter under de forudsætnin-

ger beskrevet under § 24.72.02.30. Lavbundsprojekter - realisering og fastholdelse mv. Der hen-
vises i øvrigt til § 24.23.03.29. Udtagning af lavbundsjorder mv.

40. Natura 2000 projekter - rydning og forberedelse til afgræsning
Indsatsen bidrager til opfyldelse af Natura 2000-direktiverne. Midlerne anvendes til tilskud

til lodsejere, kommuner og andre interessenter til bl.a. nødvendige anlæg i tilknytning til etable-
ring af pleje og til facilitering af større plejeprojekter. Midlerne anvendes desuden til tilskud til
private ejere og forpagtere som kompensation ved udlæg af arealer til natur i Natura 2000-om-
råder. Kontoen indgår under Landdistriktsprogrammet for perioden 2016-2018. Indsatsen fast-
lægges nærmere i Natura 2000-planlægningen. Der henvises i øvrigt til § 24.23.03.33. Naturfor-
valtning, lodsejererstatninger.

41. Natura 2000 projekter - optimale vandstandsforhold, forundersøgelser
Indsatsen bidrager til opfyldelse af Natura 2000-direktiverne og anvendes til tilskud til for-

undersøgelse af Natura 2000-projekter om optimale vandstandsforhold under forudsætninger be-
skrevet under § 24.72.02.42. Natura 2000 projekter - optimale vandstandsforhold mv. Der hen-
vises i øvrigt til § 24.23.03.33. Naturforvaltning, lodsejererstatninger.



208 § 24.72.02.42.

42. Natura 2000 projekter - optimale vandstandsforhold mv.
Indsatsen bidrager til opfyldelse af Natura 2000-direktiverne. Midlerne anvendes til støtte-

ordninger, der finansierer nødvendige anlæg i tilknytning til projekter, der bl.a. sikrer optimal
hydrologi for de arter og naturtyper, som det enkelte Natura 2000-område er udpeget for at be-
skytte. Der kan ydes tilskud til lodsejere, kommuner og andre interessenter. Kontoen anvendes
desuden til kompensation af private lodsejere og forpagtere i forbindelse med gennemførsel af
hydrologiprojekter i Natura 2000-områder. Desuden kan midlerne anvendes i forbindelse med
anmeldeordning knyttet til Natura 2000-forpligtigelser. Indsatsen fastlægges nærmere i Natura
2000-planlægningen.

Bevilling i budgetoverslagsåret 2019 er foreløbig teknisk budgetteret på baggrund af de hidtil
afsatte bevillinger for 2018, der fremgår af finansloven for 2015. Der henvises i øvrigt til §
24.23.03.31. Naturforvaltning.

43. Natura 2000 planlægning
Midlerne bidrager til forberedelse og effektvurdering af opfyldelsen af Natura 2000-direkti-

verne. Midlerne kan anvendes til Naturstyrelsens dataindsamling og -sammenfatning i de udpe-
gede Natura 2000-områder, bl.a. i forbindelse med effektvurdering af de landdistriktsordninger,
der er målrettet opfyldelse af Natura 2000-direktiverne og til forberedelse og målretning af
kommende Natura 2000-planer og -tilskudsordninger. Midlerne kan desuden anvendes til udar-
bejdelse af kommunale forvaltningsplaner indenfor Natura 2000-områderne for arealer og ind-
satser, der ikke kan modtage støtte under Landdistriktsprogrammet.

50. Fysiske anlæg - realisering og fastholdelse mv.
Midlerne anvendes til tilskud til kommuner til forbedring af de fysiske forhold i vandløb,

der omfatter anlæg på landbrugsarealer. Med Aftale mellem den daværende regering (SR), En-
hedslisten og Socialistisk Folkeparti om det danske Landdistriktsprogram for perioden 2016-2018
af april 2015 afsættes 27 mio. kr. årligt i 2016-2021. Midlerne anvendes til anlæg og arealkom-
pensation til lodsejere i forbindelse med etablering af f.eks. miniådale og restaurering af hele
ådale.

51. Fysiske anlæg - forundersøgelser
Midlerne anvendes til tilskud til forundersøgelse af projekter vedrørende fysiske anlæg ved

vandløbsrestaurering under de forudsætninger beskrevet under § 24.72.02.50. Fysiske anlæg -
realisering og fastholdelse mv.

60. Vandløbsrestaureringer
Midlerne anvendes til tilskud (tilsagn) til forbedring af de fysiske forhold i vandløb til op-

fyldelse af EU's Vandrammedirektiv. I forbindelse med vandløbsindsatsen i vandområdeplanerne
for 2016-2021 afsættes i alt 696,0 mio. kr. i 2016-2021 svarende til en gennemsnitlig udgiftsbe-
villing på 116,0 mio. kr. årligt, hvoraf 27 mio. kr. årligt er afsat på § 24.72.02.50. Fysiske anlæg
- realisering og fastholdelse mv. og § 24.72.02.51. Fysiske anlæg - forundersøgelser. Der henvises
i øvrigt til § 24.26.30.20. Vandløbsrestaurering mv.

Med Naturplan Danmark er der afsat 1,9 mio. kr. i 2016, 1,9 mio. kr. i 2017 og 2,7 mio. kr.
i 2018 til en styrkelse af gennemførelsen af vandløbsindsatsen.

Endvidere er der indarbejdet 5 mio. kr. årligt i 2017-2018 under forudsætning af, at der til-
vejebringes et LIFE-projekt på min. 10 mio. kr. for et stenrevsprojekt i vandområdeplanerne, jf.
§ 24.72.02.25. Stenrev.

Der kan endvidere gives tilskud til erstatninger, som kommunerne ansøger om i forbindelse
med konkrete projekter, jf. vandløbslovens § 37 om vandløbsrestaurering, som kan gennemføres
på ekspropriationslignende vilkår.
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61. Dambrug
Jf. akt. 16 af 21. oktober 2014 blev der oprettet en tilskudsordning med en bevilling på 20,0

mio. kr. i 2014 for at kunne give tilskud til kommunerne til opkøb af rettigheder til dambrugsdrift.
Midlerne anvendes til tilskud til kommuner eller staten til at indgå frivillige aftaler med

dambrugsejere om ophør af dambrugsdrift med henblik på reduktion af udledning af nærings-
stoffer, forbedre de fysiske forhold i vandløb mv. Midlerne anvendes til kompensation til dam-
brugsejere. Der afsættes i alt 50,0 mio. kr. i perioden 2016-2021 inkl. administration, der er ind-
budgetteret på § 24.71.01. Naturstyrelsen.

62. Sørestaurering
Midlerne anvendes til tilskud til kommuner eller staten til forskellige typer af indsatser til

sørestaurering med henblik på opfyldelse af EU's Vandrammedirektiv. Indsatsen skal vedrøre
søer, der er nationalt udpeget med behov for indsats. Midlerne anvendes til forundersøgelse samt
til nødvendige aktiviteter til at realisere sørestaurering samt til aktiviteter der kan facilitere pro-
jektimplementeringen. Ordningen er national.

Der er med Naturplan Danmark afsat 1,9 mio. kr. til tilskud i 2016 samt 3,8 mio. kr. årligt
i 2017 og 2018.

70. Nationale udgifter
Der afsættes 6,5 mio. kr. i 2016, 6,5 mio. kr. i 2017 og 6,4 mio. kr. i 2018 samt 6,2 mio.

kr. i 2019 til informationsindsats for kommunerne, Naturstyrelsens naturforvaltningsenheder og
andre om ordningen, samt til aktiviteter der faciliterer indsatserne vedrørende N-vådområder,
P-vådområder og Lavbundsprojekter. I særlige tilfælde kan der gives tilskud til ekspropriation,
såfremt det eksproprierede areal udgør et nødvendigt areal for gennemførelse af det samlede
projekt, jf. § 60 i naturbeskyttelsesloven, LB nr. 951 af 3. juli 2013.

80. Sikring af skov Natura 2000
Indsatsen bidrager til opfyldelse af Natura 2000-direktiverne i skovene. Indsatsen omfatter

tilskud til skovejere m.fl. om sikring af skovarealer i overensstemmelse med Natura 2000-planer
for det pågældende område. Kontoen kan desuden dække tab vedrørende afgørelser efter skov-
lovens §§ 17 og 19-21, jf. § 24 i LB nr. 678 af 14. juni 2013 om skov. Bevilling i budgetover-
slagsåret 2019 er foreløbig teknisk budgetteret på baggrund af de hidtil afsatte bevillinger for
2018, der fremgår af finansloven for 2015.

Der kan til administration af ordningerne overføres midler til § 24.71.01. Naturstyrelsen og
§ 24.71.02. Naturforvaltningsenheder, herunder til lønudgifter.

81. Bæredygtig skov
Midlerne bidrager til indsatsen for bæredygtig skovdrift og privat skovrejsning mv. Indsatsen

omfatter tilskud til privat skovrejsning på landbrugsjord og pleje af kulturerne i en periode.
Endvidere kan der af kontoen ydes tilskud til private skovejere til fremme af bæredygtig skovdrift
indenfor eksisterende skov, herunder til udarbejdelse af naturplaner for skove, til konvertering
af nåletræsskove til skove med mere robuste arter og til naturvenlig skovdrift, herunder udlæg til
urørt skov. Endvidere kan der af kontoen ydes tilskud til skovejere for at gennemføre foranstalt-
ninger til fordel for art. 12 arter i skov, jf. Habitatdirektivet, til sikring af egekrat mv. samt til
praksisnære forsøg vedrørende bæredygtig skovdrift og skovrejsning. Bevilling i budgetover-
slagsåret 2019 er foreløbig teknisk budgetteret på baggrund af de hidtil afsatte bevillinger for
2018, der fremgår af finansloven for 2015.

Der kan til administration af ordningerne udbetales midler til § 24.71.01. Naturstyrelsen og
§ 24.71.02. Naturforvaltningsenheder, herunder til lønudgifter.

Der er i forbindelse med finansloven for 2015 omprioriteret opsparing på i alt 20 mio. kr.
årligt til § 24.71.01. Naturstyrelsen og § 24.71.02. Naturforvaltningsenheder. I forbindelse med
en budgetanalyse af Naturstyrelsen gennemført i foråret-sommeren 2015 tilbageføres 9,3 mio. kr.
i 2017 og 20,0 mio. kr. fra 2018 og frem.
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24.72.03. Grønne partnerskaber (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019

Udgiftsbevilling ........................................... 8,8 7,0 5,1 - - - -

10. Vand- og naturindsats
Udgift ................................................... 0,8 0,3 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,3 0,1 - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 0,0 - - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 0,3 0,2 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,1 - - - - - -

20. Grønne partnerskaber
Udgift ................................................... 8,1 6,8 5,1 - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - 2,5 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

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

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2015

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 8,2

I alt .................................................................................................................................. 8,2
Bemærkninger: Videreførelsen er til brug for færdiggørelse af igangværende vand- og naturprojekter.

20. Grønne partnerskaber
Bevillingen er som følge af regeringens forslag til finanslov for 2016 reduceret med 5,1 mio.

kr. årligt.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.10 Tilskud afgives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af tilskudsbevillingerne til

afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningen
herunder udbud, information, annoncering, mødeaktivitet, revision,
evaluering, resultatformidling mv. heraf højst 2/3 som lønsum. Der er
i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 24.71.01.
Naturstyrelsen.
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24.72.05. Nationalparker (tekstanm. 110) (Reservationsbev.)
Kontoen bidrager til nationalparkindsatsen.
Nationalpark Skjoldungernes Land blev oprettet ved LBK af 18. marts 2015, og den etable-

rede nationalparkfond skal senest 1. april 2017 have udarbejdet en nationalparkplan for etablering
og udvikling af nationalparken.

I henhold til lov nr. 533 af 6. juni 2007 om nationalparker etableres nationalparker i Danmark.
Bevillingen under nærværende konto omfatter statens tilskud til de af miljø- og fødevaremini-
steren oprettede nationalparkfonde.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019

Udgiftsbevilling ........................................... 19,8 20,3 28,9 28,9 37,9 37,9 37,9
Indtægtsbevilling ......................................... - 0,6 - - - - -

10. Nationalparkfond Thy
Udgift ................................................... 6,6 6,9 7,5 7,6 7,6 7,6 7,6
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 6,6 6,9 7,5 7,6 7,6 7,6 7,6

20. Nationalparkfond Mols Bjerge
Udgift ................................................... 9,4 5,7 7,5 7,6 7,6 7,6 7,6
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 9,4 5,7 7,5 7,6 7,6 7,6 7,6

30. Nationalparkfond Vadehavet
Udgift ................................................... 3,7 7,6 7,5 7,6 7,6 7,6 7,6
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 3,7 6,5 7,5 7,6 7,6 7,6 7,6
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ - 1,1 - - - - -
Indtægt ................................................ - 0,6 - - - - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... - 0,6 - - - - -

40. Nationalparkfond Skjoldunger-
 nes land

Udgift ................................................... - - - 3,3 7,6 7,6 7,6
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - - - 3,3 7,6 7,6 7,6

80. Reserve vedrørende nationalpar-
 ker

Udgift ................................................... - - 6,4 2,8 7,5 7,5 7,5
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 6,4 2,8 7,5 7,5 7,5

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres

Beskrivelse

BV 2.12.2 Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til
henholdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter

BV 2.2.10 Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
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Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2015

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 39,6

I alt .................................................................................................................................. 39,6
Bemærkninger: Videreførslen er til brug for oprettelse og drift af i alt fem nationalparker.

10. Nationalparkfond Thy
Kontoen omfatter statens tilskud til Nationalparkfond Thy.

20. Nationalparkfond Mols Bjerge
Kontoen omfatter statens tilskud til Nationalparkfond Mols Bjerge.

30. Nationalparkfond Vadehavet
Kontoen omfatter statens tilskud til Nationalparkfond Vadehavet.

40. Nationalparkfond Skjoldungernes land
Kontoen omfatter statens tilskud til Nationalparkfond Skjoldungernes Land.

80. Reserve vedrørende nationalparker
Reserven vedrører midler til nationalparker. Midlerne kan udmøntes direkte på forslag til lov

om tillægsbevilling, efterhånden som nationalparkerne etableres.
Der er i forbindelse med finansloven for 2015 omprioriteret 9,0 mio. kr. årligt i 2015 og 2016

til § 24.71.01. Naturstyrelsen.

24.72.11. Statslige vådområder (Reservationsbev.)
Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i Regnskabsårene.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019
Udgiftsbevilling ........................................... 162,2 -1,2 -1,5 - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 121,5 -1,1 - - - - -
10. Forundersøgelser og anlæg

Udgift ................................................... 59,5 -1,4 -1,5 - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - -1,5 - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 59,5 -1,4 - - - - -
Indtægt ................................................ 44,6 -1,1 - - - - -
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ 44,6 -1,1 - - - - -

20. Køb og salg af projektjord
Udgift ................................................... 93,0 - - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 93,0 - - - - - -
Indtægt ................................................ 69,7 - - - - - -
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ 69,7 - - - - - -

30. Projektjord, driftsudgifter
Udgift ................................................... 9,7 0,2 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 9,7 0,2 - - - - -
Indtægt ................................................ 7,1 - - - - - -
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ 7,1 - - - - - -
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24.73. Privat skovbrug mv.

24.73.13. Tilskud til genplantning mv. efter stormfald (Reservationsbev.)
I henhold til lov nr. 349 af 17. maj 2000 om stormflod og stormfald med senere ændringer,

jf. LB nr. 1129 af 20. oktober 2014, kan Stormrådet yde tilskud til gentilplantning med robust
skov på private fredskovsarealer, der er ramt af stormfald. Endvidere kan Stormrådet beslutte at
dække omkostninger til lagring mv. af stormfældet træ fra statens skove.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019
Udgiftsbevilling ........................................... -13,0 2,2 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Indtægtsbevilling ......................................... 3,9 2,2 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

10. Tilskud til genplantning mv.
Udgift ................................................... -13,0 2,2 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,1 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,7 2,1 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
45. Tilskud til erhverv ........................ -13,7 0,0 - - - - -

20. Refusion fra stormflods- og
 stormfaldspuljen

Indtægt ................................................ 3,9 2,2 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
31. Overførselsindtægter fra EU ......... -4,5 0,0 - - - - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 8,4 2,3 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

10. Tilskud til genplantning mv.
Kontoen vedrører tilsagn vedrørende stormfald.

20. Refusion fra stormflods- og stormfaldspuljen
På kontoen optages bidrag fra stormflods- og stormfaldspuljen til dækning af udgifterne til

tilskud, administration og lagring mv. af træ fra statens skove.
Der kan udbetales midler til administration og til udgifter til lagring af træ til § 23.71.01.

Naturstyrelsen og § 23.71.02. Naturforvaltningsenheder, herunder til dækning af lønudgifter.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud afgives som tilsagn.
BV 2.10.2 Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til hen-

holdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter.
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Den Danske Naturfond

24.81. Den Danske Naturfond
Den Danske Naturfond stiftes på privatretligt grundlag af miljøministeren, VILLUM FON-

DEN og Aage V. Jensen Naturfond som en privat erhvervsdrivende fond uden for den offentlige
forvaltning. Grundlaget for fondens virksomhed, herunder dens formål, fastsættes i fondens ved-
tægter. Fonden er endvidere omfattet af lov om Den Danske Naturfond, som fastsætter væsentlige
rammer for fondens virksomhed.

Den Danske Naturfond skal arbejde for at forbedre naturtilstanden og vandmiljøet i Danmark.
Derudover vil det være et selvstændigt formål for fonden at styrke den folkelige forankring og
opbakning til naturgenopretning og naturbeskyttelse. Fonden kan bl.a. opkøbe, eje og udvikle
arealer, indgå aftaler med andre lodsejere og yde støtte til eksterne aktiviteter med henblik på at
realisere sit formål.

Den Danske Naturfond ledes af en uafhængig bestyrelse, der har det overordnede ansvar for
fondens organisering og drift. Det er alene bestyrelsen, der træffer beslutninger vedrørende fon-
dens forvaltning og virksomhed, herunder anvendelse af fondens midler inden for fondens formål.

Efter § 4, stk. 1, nr. 2, i lov om revision af statens regnskaber mm. kan rigsrevisor kræve
fondens regnskaber forelagt til gennemgang.

24.81.01. Sekretariat for Den Danske Naturfond (tekstanm. 120) (Reservationsbev.)
Den Danske Naturfond ledes af en uafhængig bestyrelse. Fondens sekretariat betjener fondens

bestyrelse og varetager den daglige drift af fonden.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019
Udgiftsbevilling ........................................... - - 10,0 15,0 15,0 - -

10. Tilskud til fondens sekretariat-
 sudgifter

Udgift ................................................... - - 10,0 15,0 15,0 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - 10,0 15,0 15,0 - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2015

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 9,0

I alt .................................................................................................................................. 9,0

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres

Beskrivelse

BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
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10. Tilskud til fondens sekretariatsudgifter
Som led i aftalen mellem den daværende regering (SRSF), Venstre og Det Konservative

Folkeparti om finansloven for 2014 af november 2013 yder staten et tilskud på 9,0 mio. kr. i
2014, 10,0 mio. kr. i 2015 og 15,0 mio. kr. i 2016-2017 til udgifter forbundet med etablering af
fonden og sekretariatsudgifter for Den Danske Naturfond.

24.81.02. Den Danske Naturfond (tekstanm. 120) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019
Udgiftsbevilling ........................................... - - 125,0 125,0 125,0 125,0 -

10. Tilskud til Den Danske Natur-
 fond
 Udgift ................................................... - - 125,0 125,0 125,0 125,0 -

46. Tilskud til anden virksomhed og
  investeringstilskud ......................... - - 125,0 125,0 125,0 125,0 -

10. Tilskud til Den Danske Naturfond
På kontoen afholdes udgifter til det statslige tilskud til Den Danske Naturfond. Der ydes

125,0 mio. kr. årligt i årene 2015-2018.
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Miljøundersøgelser

24.91. Miljøundersøgelser

24.91.01. Miljøundersøgelser (Reservationsbev.)
Bevillingen anvendes til forskning, myndighedsbetjening og rådgivning, herunder overvåg-

ning vedrørende miljø og natur. Opgaverne varetages af Nationalt Center for Miljø og Energi
under Aarhus Universitet.

Miljø- og Fødevareministeriet indgår for finansåret 2016 kontrakt med Aarhus Universitet.
Kontrakten er baseret på en 4-årig aftale og forhandles hvert år. I 2016 anvendes bevillingen til,
at Aarhus Universitet fortsat kan gennemføre forskning, rådgivning og myndighedsopgaver ved-
rørende natur og miljø, herunder blandt andet opgaver vedrørende det nationale miljø- og natu-
rovervågningsprogram (NOVANA), overvågning af luftforurening i byområder, understøttelse af
opgaver for Råstofdirektoratet, Grønlands selvstyre mv.

Miljø- og Fødevareministeriet kan konkurrenceudsætte forskningsbaseret myndighedsbetje-
ning mv. Tilskudsmodtager opkræver moms sammen med betalingen for løsningen af opgaverne.
Miljø- og Fødevareministeriet har fradragsret for den opkrævede moms vedrørende myndigheds-
betjening.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019
Udgiftsbevilling ........................................... 127,2 125,0 123,4 121,2 113,4 111,3 109,0
Indtægtsbevilling ......................................... 1,2 - - - - - -

10. Opgaver vedrørende miljøunder-
 søgelser

Udgift ................................................... 127,2 125,0 123,4 121,2 113,4 111,3 109,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - 1,2 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 127,2 125,0 122,2 121,2 113,4 111,3 109,0
Indtægt ................................................ 1,2 - - - - - -
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ 1,2 - - - - - -
Bemærkning: Interne statslige overførselsindtægter. Fra 2014 og frem er pesticidafgiften afkoblet, således at indtægten i
stedet bevillingsfinansieres. 

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 24.11.01. Departe-
mentet og § 24.91.01. Miljøundersøgelser.

BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
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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
forskning på ministeriets område.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til FL15, og den er første gang optaget på FL94.

Ad tekstanmærkning nr. 2.
Tekstanmærkningen giver miljø- og fødevareministeren beføjelse til at refundere kommu-

nernes udgifter til strandsanering vedrørende olie- og kemikalieforurening af kysten, herunder
udgifter til refusion af affaldsafgifter i forbindelse med bortskaffelse af olie- og kemikaliefor-
urenet sand. Udgifterne hertil finansieres inden for den gældende bevillingsramme op til et beløb
på 2,0 mio. kr. årligt. Eventuelle udgifter herudover kan direkte optages på forslag til lov om
tillægsbevilling.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til FL15, og den er optaget første gang på FL04.

Ad tekstanmærkning nr. 4.
Tekstanmærkningen har til formål at sikre bevillingsmæssig dækning for en eventuel hel eller

delvis indfrielse af den danske stats garantiforpligtigelse overfor Den Nordiske Investeringsbank
i forbindelse med miljøinvesteringer i Nordens nærområder, jf. akt. 143 af 22. januar 1997.

Eventuelle udgifter til indfrielse af garantien kan afholdes direkte på de årlige forslag til lov
om tillægsbevilling.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til FL15, og den er optaget første gang på FL98.

Ad tekstanmærkning nr. 5.
Tekstanmærkningen giver miljø- og fødevareministeren beføjelse til i tilfælde af katastrofer

forårsaget af produktion, anvendelse, oplagring og transport af gifte og andre sundhedsfarlige
stoffer at afholde de fornødne udgifter, også ud over de på bevillingslovene fastsatte bevillings-
mæssige rammer. Tekstanmærkningen begrundes med hensynet til at kunne yde hurtig hjælp ved
visse miljøuheld.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til FL15, og den er optaget første gang på FL03.

Ad tekstanmærkning nr. 6.
Tekstanmærkningen er opført som følge af Rådets Forordning (EØF) nr. 1013/2006 om

overførsel af affald. Forordningen, der blandt andet gennemfører Baselkonventionen om kontrol
med grænseoverskridende transporter af farligt affald og dets bortskaffelse, forpligter afsender-
staten til i nærmere angivne tilfælde at tage affald tilbage. Tekstanmærkningen giver mulighed
for, at Danmark som afsenderstat kan afholde eventuelle udgifter i de situationer, hvor udgiften
ikke kan afholdes af de involverede parter (anmelder og modtager).

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til FL15, og den er optaget første gang på FL95.
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Ad tekstanmærkning nr. 7.
Naturstyrelsen lejer ca. 520 sommerhusgrunde ud til lejere, der ejer sommerhuset på grunden.

Den udlejning påbegyndtes i 1920'erne i klitterne langs den jyske vestkyst. Hensigten er, at ejerne
af sommerhusgrundene også bør eje de grunde, hvorpå deres sommerhuse er placeret. Dertil
kommer, at lejerne har givet udtryk for et ønske om at eje grundene. Miljø- og fødevareministeren
vil derfor tilbyde lejerne, at de kan købe den grund, deres sommerhus ligger på. Et salg forud-
sætter udstykning. Der er 232 grunde, der kan udstykkes og sælges til lejerne. Salget vil blive
et tilbud til lejerne. Lejemålene vil også kunne fortsættes.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til FL15, og den er optaget første gang på FL08.

Ad tekstanmærkning nr. 8.
Tekstanmærkningen giver miljø og fødevareministeren mulighed for at garantere den statslige

finansiering udover finansåret i forbindelse med naturforvaltningsprojekter, hvor der modtages
midler fra anden side til delvis finansiering af projekterne, f.eks. fra EU, kommuner, vandværker,
fonde mv.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til FL15, hvor den er optaget første gang.

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 FL15, og den er første gang optaget på FL85.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 103.
Tekstanmærkningen har først og fremmest til formål at give hjemmel til, at Miljø- og Føde-

vareministeriet kan modtage midler fra oliebranchen til medfinansiering af tilskud til kommuner
til dækning af udgifter vedrørende oprydning efter udslip fra villaolietanke. Tekstanmærkningen
har desuden til formål at give hjemmel til, at Miljø- og Fødevareministeriet fremadrettet vil kunne
modtage midler fra brancheorganisationer og andre private institutioner til lignende formål.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til FL15, og den er første gang optaget på FL11.

Ad tekstanmærkning nr. 104.
Tekstanmærkningen præciserer reglerne for administrationen af tilskud under de omhandlede

konti, herunder krav til dokumentation mv. fra tilskudsmodtagerens side.
Tekstanmærkningen er senest ændret i forbindelse med finansloven for 2011, hvor anven-

delsesområdet blev udvidet til også at omfatte § 24.52.07. Oprydning efter udslip fra villaolie-
tanke.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til FL15, og den er første gang optaget på FL01.

Ad tekstanmærkning nr. 105.
Tekstanmærkningen er præciseret med reference til civilarbejderloven. Bestemmelsen er

nødvendig for at ansættelsesvilkårene for de ansatte, som ved oprettelsen af Kort- og Matrikel-
styrelsen blev overført fra Forsvarsministeriet, ikke forringes. En række af de omfattede medar-
bejdere overførtes i 2005 fra Kort- og Matrikelstyrelsen til henholdsvis Danmarks og Grønlands
Geologiske Undersøgelse og Miljøministeriets Center for Koncernforvaltning.

De medarbejdere, der i 2005 blev overført til Center for Koncernforvaltning, er ved nedlæg-
gelsen af centeret tilbageført til Kort- og Matrikelstyrelsen (nu Geodatastyrelsen).
Som følge af et serviceeftersyn af det daværende Miljøministeriums organisation og oprettelsen
af Naturstyrelsen flyttes medarbejdere, tidligere overført fra Forsvarsministeriet, til Miljøstyrelsen
og Naturstyrelsen. For at ansættelsesvilkårene for de pågældende ikke forringes, tilføjes Miljø-
styrelsen og Naturstyrelsen til tekstanmærkning 105.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til FL15, og den er første gang optaget på FL02.
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Ad tekstanmærkning nr. 106.
Tekstanmærkningen præciserer reglerne for administrationen af tilskud under de omhandlede

konti, herunder krav om dokumentation fra tilskudsmodtagers side og mulighed for udlicitering
af administrationen.

Som følge af oprettelsen af en tilskudsordning til kommunerne vedrørende støtte til vurdering
af behovet for beskyttelsesnære boringsområder er fra 2012 tilføjet § 23.71.11. Tilskudspulje til
udredning af boringsnære beskyttelsesområder. For at kunne oprette en tilskudsordning til bl.a.
lokalt forankrede samarbejdsprojekter, der understøtter oplysning om og formidling af viden om
grøn omstilling mv. samt etablering af et bedre vidensgrundlag, er fra 2013 tilføjet § 23.23.11.
Miljømærkeordninger, formidling mv. Som følge af oprettelsen af en tilskudsordning til initiativer
vedrørende ressourcestrategien er § 23.23.12. Ressourcestrategi tilføjet fra 2014. Nu henholdsvis
§ 24.71.11. Tilskudspulje til udredning af boringsnære beskyttelsesområder, § 24.53.11. Miljø-
mærkeordninger, formidling mv. og § 24.53.12. Ressourcestrategi.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til FL15, og den er første gang optaget på FL14..

Ad tekstanmærkning nr. 107.
Tekstanmærkningen præciserer reglerne for ydelse af statsgaranti for lån under den om-

handlende konto, herunder krav og dokumentation for de boligejere, der ønsker at bruge låne-
ordningen.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til FL15, og den er første gang optaget på FL04.

Ad tekstanmærkning nr. 110.
Tekstanmærkningen præciserer, at nationalparkfondenes regnskaber revideres i henhold til §

3 i lov nr. 101 af 19. januar 2012 om revisionen af statens regnskaber mm., jf. § 2, stk. 1, nr. 1,
og at nationalparkfondenes udgifter og indtægter regnskabsføres under § 24.71.02. Naturforvalt-
ningsenheder, og nettoudgiften udlignes ved intern statslig overførsel fra § 24.72.05. National-
parker. Tekstanmærkningen erstattes af materiel lovgivning ved først givne lejlighed.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til FL15, og den er første gang optaget på FL13.

Ad tekstanmærkning nr. 111.
Tekstanmærkningen har til formål at skabe hjemmel til, at miljø- og fødevareministeren kan

stille garanti over for havne, som miljø- og fødevareministeren har udpeget som nødområde og
som har udgifter forbundet hermed. Miljø- og fødevareministeren har således udpeget nødområder
i de danske farvande, herunder en række havne, hvortil skibe med behov for assistance kan søge
med henblik på at undgå eller mindske forurening og fare for sø- og sejladssikkerheden. Det er
i praksis Søværnets Operative Kommando, som efter bemyndigelse fra miljø- og fødevaremini-
steren stiller sikkerheden over for havne, der er udpeget som nødområde. Eventuelle udgifter vil
blive søgt dækket ved efterfølgende opkrævning fra skibets reder/ejer og forsikringsselskab. Så-
fremt dette ikke er muligt forelægges eventuelle merudgifter for Finansudvalget.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til FL15, hvor den er optaget første gang.

Ad tekstanmærkning nr. 113.
Miljø- og fødevareministeren er bemyndiget til at fastsætte nærmere regler for gennemførelse

og administration af puljerne vedr. Havnepakke II, kystbeskyttelsespuljer og lignende. Tekstan-
mærkningen er på FL10 udvidet med en bemyndigelse til at fastsætte bestemmelser om tilbage-
betaling af uberettigede tilskud, herunder betaling af renter. Tekstanmærkningen omfatter til-
skudsordninger og andre statslige tilskud i Kystdirektoratet.

Tekstanmærkningen er ny, men kan henføres til § 28. Transportministeriet, hvor den første
gang er optaget på FL09.

Ad tekstanmærkning nr. 114.
Som det fremgår af anmærkningerne til 24.53.08. Indtægtsført pant var de forventede ind-

tægter betingede af, at en aftale om dansk-tysk pant indgås. Det har ikke været muligt at indgå
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denne aftale endnu. Det vurderes, at en aftale først vil kunne få helårsvirkning fra 2017. På den
baggrund justeres overførslerne af indtægtsført pant i 2015 fra 26,0 mio. kr. til 13,0 mio. kr., og
fra 37,1 mio. kr. til 18,6 mio. kr. i 2016.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til FL15, hvor den er optaget første gang.

Ad tekstanmærkning nr. 120.
Tekstanmærkningen har til formål at give miljø- og fødevareministeren hjemmel til at yde

økonomisk bidrag til Den Danske Naturfond.
Tekstanmærkningen er uændret i forhold til FL15, hvor den er optaget første gang.

Ad tekstanmærkning nr. 125.
Der er ved tekstanmærkningen skabt hjemmel til på Miljø- og Fødevareministeriets område

at indføre brugerbetaling for bistand ved løsning af problemer i forbindelse med kommerciel
eksport af fødevarer 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 FL15, og den er første gang optaget på FL02.

Ad tekstanmærkning nr. 130.
Der søges om hjemmel til at etablere en ægtefællepensionsordning for udsendte medarbejdere

under samme betingelser, som er gældende for Udenrigsministeriets udsendte medarbejdere.
Tekstanmærkningen er uændret i forhold til FL15, og den er første gang optaget på FL05.

Ad tekstanmærkning nr. 135.
Der stilles forslag om bemyndigelse for miljø- og fødevareministeren til at afholde de med

EU's garantifond mv. forbundne udgifter samt oppebære de hermed forbundne indtægter.
Udgifter vil f.eks. kunne opstå til prøveudtagning, laboratorieudgifter og lignende, som fuldt

ud skal dækkes af nationale midler. Udgifter vil endvidere kunne opstå som følge af kursdiffe-
rencer mellem euro og danske kroner. Finansielle korrektioner (underkendelser) pålagt af Euro-
pa-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 garantifond, hvor der foreligger evt. renteindtægter, eller hvor forordningerne
fastsætter, at visse beløb tilfalder medlemsstaten.

Endvidere er der udgifter og indtægter i forbindelse med den direkte landbrugsstøtte, eks-
portstøtteordningen og forskellige støtteordninger under den fælles markedsordning samt diverse
produktionsbegrænsende foranstaltninger.

Endelig er der advokatudgifter (Kammeradvokaten) i tilknytning til EU's garantifond, som
afholdes på § 24.21.01.31. Advokatudgifter i forbindelse med sager og forhold, hvor der er tvivl
om retsgrundlaget.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til FL15, og den er første gang optaget på FL 73-74.

Ad tekstanmærkning nr. 136.
I forbindelse med administrationen af Enkeltbetalingsordningen og Grundbetalingsordningen

finansieret af Europæiske Garantifond for Landbruget er NaturErhvervstyrelsen forpligtet til efter
anmodning at foretage notering af pant i de betalingsrettigheder, som landbrugerne er tildelt. De
administrative omkostninger ved styrelsens notering af pant foreslås finansieret ved opkrævning
af et gebyr for notering af disse pantrettigheder. Der henvises til BEK 641 af 25. juni 2008 om
gebyr i forbindelse med notering af pant i betalingsrettigheder.

Tekstanmærkningen er ændret da Enkeltbetalingsordningen er ændret til Grundbetalingsord-
ningen på FL16, og den er første gang optaget på FL05.



§ 24. 221

Ad tekstanmærkning nr. 148.
Ved akt. 88 af 19. februar 2009 godkendte Finansudvalget, at ministeriet kan yde tilskud til

avlere af arter eller racer af bier, der er bevaringsværdige, og til foreninger, der bidrager til be-
varingen af sådanne bier. Da aktiviteterne fortsætter, søges bemyndigelse til miljø- og fødevare-
ministeren til fastsættelse af nærmere regler for ydelse af tilskud til aktiviteterne. Hjemmelen vil
ved førstkommende lejlighed blive indarbejdet i lovgivningen på området.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til FL15, 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 miljø- og fødevareministeren bemyndigelse til

at yde tilskud til eller indgå kontrakt om gennemførslen af rådgivningsaktiviteter målrettet inte-
greret plantebeskyttelse samt oprettelse og drift af demonstrationslandbrug om integreret plante-
beskyttelse. Målet er at skabe rammerne for aktiviteter, der kan bidrage til en minimering af pe-
sticidforbruget, og til at erhvervet anvender de mindst miljø- og sundhedsbelastende pesticider.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til FL 15, og den er første gang optaget på FL10.

Ad tekstanmærkning nr. 154.
Formålet med tekstanmærkningen er at give miljø- og fødevareministeren hjemmel til at

fastsætte regler for den selvejende institution Madkulturen samt for tilskud til driften af Mad-
kulturen for at fremme et mere innovativt og konkurrencedygtigt fødevareerhverv, der kan øge
værditilvæksten i fødevareindustrien. Madkulturen er en selvejende institution af typen særligt
forvaltningssubjekt.

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
om udbetaling og krav om tilbagebetaling af tilskud mv. Afgørelser truffet af Madkulturen kan
alene indbringes for Klagecenter for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri som anden instans. På per-
sonaleområdet følger de for statsansatte gældende regler, herunder om klageadgang.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til FL15, 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 det daværende Ministeriet
for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Målet med dyrevelfærdspuljen er at støtte dyrevelfærdsor-
ganisationers arbejde i Danmark. Formålet med tekstanmærkningen er at give miljø- og fødeva-
reministeren hjemmel til at yde tilskud til og fastsætte nærmere regler om ydelse af tilskud til
foreninger, der arbejder for dyrevelfærden i Danmark (dyrevelfærdspuljen), herunder regler om
ansøgning, betingelser for tilskud, herunder a conto udbetaling, prioritering, regnskab, kontrol,
revision, indhentning af oplysninger, udbetaling og tilbagebetaling.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til FL15, og den er første gang optaget på FL13.

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 Miljø- og Fødevareministeriets område, at de, der er omfattet af lovenes
kontrolordninger, også afholder omkostningerne herved. Dette princip har imidlertid kun i be-
skedent omfang været gennemført på dyrevelfærdsområdet, idet kun lov om hold af slagtekyl-
linger og dyreværnsloven har bestemmelser om brugerfinansiering af en del af kontrollen. Det
er på den baggrund besluttet som del af veterinærforliget, at velfærdskontrollen skal gebyrfinan-
sieres. 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. besæt-
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ningsejer med en eller flere besætninger med mindst 10 dyr, dog således at besætningsejere med
en eller flere besætninger med over 40 dyr, for fjerkræ 2.000 dyr, betaler en højere takst end
besætningsejere, der alene har en eller flere besætninger af 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 ordinære kontrol består, jf. veterinærforliget, af følgende grundelementer:
Basiskontrol, nulpunktsmåling, prioriteret kontrol og kampagnekontrol.

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 registreret 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.

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 besætningsejere.

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 337 kr. med
tillæg af 441 kr. pr. påbegyndt kvarter og et særligt gebyr på 2.642 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.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til FL15, bortset fra dato for betalingsforpligtelse i
stk. 1 og stk. 2. Tekstanmærkningen er første gang optaget på FL13.

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 Miljø- og Fødevareministeriets nettoramme forhøjet
med 443,4 mio. kr. i 2015, 443,4 mio. kr. i 2016 og herefter 438,4 mio. kr. årligt.

Tekstanmærkningen vil være gældende, indtil der gennemføres en ændring af landbrugsstøt-
teloven.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til FL15, og den er optaget første gang på FL14.



§ 24. 223

Ad tekstanmærkning nr. 161.
Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at afholde udgifter til finansielle korrektioner

pålagt af Europa-Kommissionen i forbindelse med EU's garantifond, Landdistriktsprogrammet
og Hav- og Fiskerifondsprogrammet. Finansieringen håndteres efter modellen angivet nedenfor.
Dette gælder finansielle korrektioner på Landdistriktsprogrammet (LDP), Hav- og Fiskerifonds-
programmet (EHFF) og området for EU's garantifond, hvor EU finansierer eller medfinansierer
udgifterne.

Europa-Kommissionen kan ikende en medlemsstat en finansiel korrektion, hvis Europa-
Kommissionen ikke finder, at landets administration lever op til de gældende forordningskrav.
Kravene skærpes løbende, og medlemsstaterne kan idømmes finansielle korrektioner på grundlag
af forholdsvis få konstaterede uregelmæssigheder eller begrundet tvivl. Det må forventes, at
Danmark også fremadrettet vil modtage finansielle korrektioner.

Merudgifterne finansieres efter følgende model: Miljø- og 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 udgifter mellem 80-200 mio. kr. årligt. Der er således et loft på Miljø- og Fødevaremini-
steriets medfinansiering på årligt 26,5 mio. kr.

Finansielle korrektioner på mere end 10 mio. kr. skal forelægges for Folketingets Finansud-
valg.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til FL15, og den er første gang optaget på FL14.

Ad tekstanmærkning nr. 165.
Der søges ved tekstanmærkningen skabt hjemmel til, at miljø- og fødevareministeren kan yde

projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyrarter og -racer samt projekttilskud
til bevaringsarbejdet med plantegenetiske ressourcer.

Det er hensigten, at en relativ bred kreds skal kunne søge projekttilskud under ordningen,
f.eks. avlere af gamle danske husdyr, museer, private virksomheder, offentlige virksomheder,
fonde, foreninger, organisationer, offentlige institutioner mv. Der henvises til akt. 146 af 4. sep-
tember 2014.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til FL15, hvor den er optaget første gang.

Ad tekstanmærkning nr. 166.
Som et led i Aftale om Vækstpakke af 17. juni 2014 blev Erhvervs- og Vækstministeriets

næringsbrevsordning afskaffet ved lov nr. 1370 af 16. december 2014. Fødevarelovens bestem-
melser om virksomhedernes betaling til finansiering af Fødevarestyrelsens kampagnekontrol og
betalingsmodel i sammenhæng med denne ordning kan dermed ikke længere anvendes. Det var
derfor med virkning fra 1. januar 2015 nødvendigt at etablere en ny hjemmel til finansiering af
kampagnekontrollen.

Med fødevareforliget af 28. juni 2010 blev det besluttet, at fødevarekontrollen skulle styrkes
gennem indførelse af kampagnekontrol, og at denne skulle finansieres af erhvervet. Der blev
derfor til finansiering af kampagnekontrollen ved lov nr. 604 af 14. juni 2011 indsat bestemmelser
i fødevareloven som hjemler opkrævning af et årligt beløb hos fødevarevirksomheder, der har
fødevarenæringsbrev i henhold til lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder, og som i
den forbindelse betaler et årligt beløb pr. næringsbrev til næringsbasen. Beløbet til finansiering
af kampagnekontrol er i fødevareloven fastsat til 600 kr. pr. næringsbrev med årlig pris- og løn-
regulering. I 2014 udgør beløbet 619 kr. og for 2015 ville det have udgjort 626 kr.

Med henblik på at sikre, at opkrævningen for kampagnekontrol for såvel virksomheder som
myndigheder blev så let at administrere som muligt, blev det vedtaget, at alle udgifter til kam-
pagnekontrol fordeles på de virksomheder, der har fødevarenæringsbrev og i den forbindelse be-
taler for udgifter ved Erhvervsstyrelsens administration af næringsbrevsordningen. Det var på den
måde muligt at foretage en samlet opkrævning af betalingen til de to ordninger.

Med ophævelsen af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder bortfaldt de kriterier,
som hidtil var afgørende for, hvilke virksomheder, der skulle betale for kampagnekontrollen. Fra
1. januar 2015 har betalingspligten beroet på, at virksomhederne er registreret eller autoriseret
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til fremstilling eller forhandling af fødevarer og fødevarekontaktmaterialer, og at de er momsre-
gistrerede.

Offentlige institutioner er omfattet af betaling af beløbet, uanset om de er momsregistrerede
eller ej. Som definition af offentlige institutioner anvendes den samme, som har fundet anvendelse
i lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder og lov om restaurationsvirksomhed og al-
koholbevilling m.v. Det vil sige, at som offentlig institution betragtes en virksomhed, for hvilken
det offentlige er forpligtet til at dække et eventuelt underskud på driften. Drives virksomheden
af en selvejende institution med delvis offentlig ledelse og med pligt for det offentlige til under-
skudsdækning, betragtes institutionen altså som offentlig. Det er derimod ikke tilstrækkeligt, at
der ydes tilskud til og føres tilsyn med virksomheden.

Betalingsmodellen er baseret på CVR-registrets produktionsenhedsnumre (P-numre). Ud over
CVR-nummer får en virksomhed også tildelt ét P-nummer for hver fysisk beliggenhed, hvorfra
der drives virksomhed fra. Da virksomheden tildeles et P-nummer for hver fysisk beliggenhed,
hvorfra der drives virksomhed, kan der således være tilknyttet flere P-numre til samme CVR-
nummer. En produktionsenhed er en adresse, der ejes af en virksomhed; en adresse hvor virk-
somheden udfører aktiviteter. Der opkræves de anførte 404 kr. pr. P-nummer og en virksomhed
eller offentlig institution med flere P-numre vil således betale mere end ét beløb. Beløbet op-
kræves hos de virksomheder og offentlige institutioner, som er registreret af Fødevarestyrelsen
på en nærmere fastsat skæringsdato. Skæringsdatoen fastsættes ved bekendtgørelse. Virksomhe-
der, som er registreret af Fødevarestyrelsen denne dato, men som ikke er momsregistrerede denne
dato, er undtaget fra betaling.

Beløbet dækker samtlige udgifter til kampagnekontrol, herunder tab på debitorer.
Tekstanmærkningen er uændret fra FL 15, hvor den første gang er optaget. Tekstanmærk-

ningen vil være gældende, indtil der er gennemført en ændring af fødevareloven.

Ad tekstanmærkning nr. 167.
En række af NaturErhvervstyrelsens opgaver omkring forvaltning af planteformeringsmate-

riale, herunder sortsafprøvning, er under omlægning. Som følge af denne udvikling er det fundet
hensigtsmæssigt at henlægge opgaverne tættere på de erhverv, der efterspørger de pågældende
ydelser. Derfor åbnes der mulighed for, at sortsafprøvningen, og de opgaver der naturligt hænger
sammen med varetagelsen heraf, udskilles fra NaturErhvervstyrelsen til en privat juridisk person,
f.eks. en erhvervsdrivende fond, som samtidig skal være uafhængig af økonomiske og kommer-
cielle interesser i de virksomheder, hvis materiale den private juridiske person skal afprøve.

Det daværende Fødevareministerium stiftede den 1. december 2014 sammen med 8 fonde
og virksomheder den erhvervsdrivende fond, TystofteFonden, hvis formål er at drive sortsaf-
prøvning og dertil knyttede opgaver.

NaturErhvervstyrelsen har den 1. juli 2015 overført opgaver vedr. den danske sortsliste til
TystofteFonden. Optagelse på sortslisten, som er en forvaltningsafgørelse, kan kun ske efter af-
prøvning af de nye sorters egenskaber. Denne afprøvning er i Danmark hidtil blevet foretaget ved
NaturErhvervstyrelsens afdeling for sortsafprøvning, beliggende i Tystofte ved Skælskør. Afde-
lingen, dens medarbejdere og opgaver er den 1. juli 2015 overdraget til TystofteFonden. Beslut-
ningen om optagelse på sortslisten træffes fortsat af NaturErhvervstyrelsen. Der er fri adgang for
sortsansøgere til at vælge, hvor afprøvningen af deres nye sorter skal foretages, herunder i andre
EU-medlemsstater.

NaturErhvervstyrelsen varetager endvidere opgaver vedr. certificering af planteformerings-
materiale m.v. Certificering, der er en forvaltningsafgørelse, er en forudsætning for omsætning
og eksport af planteformeringsmateriale og sker i henhold til regler og retningslinjer udstedt af
EU, OECD, ISTA m.fl. Som grundlag for certificeringen foretages kontrol af marker, hvor der
sker opformering af frø og sædekorn, samt prøveudtagning af de færdige partier. Disse kontrol-
opgaver har karakter af faktisk forvaltningsvirksomhed. Væsentlige dele af denne kontrol foregår
derfor allerede via private aktører, som er autoriseret af NaturErhvervstyrelsen. Der vil fremover
være mulighed for, at de private aktører overtager den faktiske forvaltningsvirksomhed.
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Den forvaltningsvirksomhed, der er omfattet af delegationen, vil være omfattet af offentlig-
hedsloven og forvaltningsloven, det vil sige bl.a. krav om aktindsigt og begrundelse af afgørelser.

Der ønskes endvidere hjemmel til at lade den private juridiske person opkræve betaling for
arbejdet med at træffe de forvaltningsafgørelser, som er omfattet af delegationen. Den private
juridiske person vil endvidere kunne autoriseres til at udføre rent praktiske opgaver, herunder de
tekniske afprøvninger, der er grundlaget for sortsafprøvningen, plantenyhedsbeskyttelsen mv. Der
ønskes derfor ligeledes mulighed for at lade den private juridiske person opkræve betaling for
løsning af disse praktiske opgaver.

Tekstanmærkningen vil være gældende, indtil der gennemføres en ændring af relevant lov-
givning.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til FL15, hvor den er optaget første gang.

Ad tekstanmærkning nr. 168.
Som led i gennemførelsen af nye indsatser, jf. Aftale om finansloven for 2015, søges ved

tekstanmærkningen skabt hjemmel til, at miljø- og fødevareministeren kan yde tilsagn om tilskud
til økologiprojekter, der skal fremme produktionen og afsætningen af økologiske fødevarer, her-
under projekter der skal styrke afsætningen og eksporten af økologiske fødevarer, fremme om-
lægningen til økologi i jordbruget, fastholdelse af økologer og sikre den fortsatte omstilling til
økologi i køkkener, bl.a. på offentlige arbejdspladser. Ved tekstanmærkningen skabes samtidig
hjemmel til at ministeren kan fastsætte regler om ansøgning, betingelser for tilskud, prioritering,
regnskab, kontrol, revision, indhentning af oplysninger, udbetaling og tilbagebetaling. Ministeren
kan henlægge sine beføjelser til en institution under ministeriet eller til Fonden for økologisk
landbrug, som er en særlig forvaltningsmyndighed omfattet af reglerne i forvaltningsloven, of-
fentlighedsloven og lov om behandling af personoplysninger. Ministeren kan endvidere i forbin-
delse med henlæggelsen af sine beføjelser fastsætte regler om adgang til at klage over afgørelser
truffet af disse myndigheder.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til FL15, hvor den er optaget første gang.
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