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§ 23. Miljøministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... 2.523,4 3.897,4 1.374,0
Udgifter uden for udgiftsloft ................................................. 484,9 571,9 87,0

Heraf anlægsbudget ....................................................... 484,9 552,2 67,3
Indtægtsbudget ....................................................................... - - -

Fællesudgifter ........................................................................................... 559,1 10,8
23.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 1) ........................................................ 559,1 10,8

Beskyttelse af miljø og natur (tekstanm. 5) .......................................... 2.195,8 708,6
23.21. Fællesudgifter miljø og natur (tekstanm. 1) .................................. 1.070,8 132,4
23.22. Land og vand .................................................................................. 380,2 42,0
23.23. Miljø og Erhverv ............................................................................ 149,7 -
23.24. Natur og Ressourcer ....................................................................... 595,1 534,2

Natur og kyster mv. ................................................................................. 1.514,5 730,2
23.31. Arealforvaltning og kystbeskyttelse (tekstanm. 1) ........................ 1.514,5 730,2

Forskning på miljø- og naturområdet ................................................... 187,1 11,4
23.41. Forskningsbaseret myndighedsbetjening mv. inden for miljøom-
 rådet ................................................................................................. 157,7 11,4
23.45. Forskning og udvikling på miljø- og naturområdet ...................... 29,4 -

Natur- og skovfonde ................................................................................. 12,8 -
23.52. Den Danske Klimaskovfond ........................................................... 12,8 -
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Artsoversigt:
Driftsposter ................................................................................................. 2.267,1 1.109,8
Interne statslige overførsler ....................................................................... 131,8 99,1
Øvrige overførsler ...................................................................................... 1.616,3 227,2
Finansielle poster ....................................................................................... 54,9 -
Kapitalposter ............................................................................................... 399,2 24,9
Aktivitet i alt .............................................................................................. 4.469,3 1.461,0
Årets resultat .............................................................................................. - -
Nettostyrede aktiviteter .............................................................................. -914,8 -914,8
Bevilling i alt ............................................................................................. 3.538,8 546,2

B. Bevillinger.

 Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———

 Fællesudgifter

23.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 1)
01. Departementet (tekstanm. 6, 125 og 184) (Driftsbev.) .......... 274,3 -
14. Mærkningsordning, formidling mv. (tekstanm. 106)

(Reservationsbev.) ................................................................... 11,6 -
15. Indtægtsført pant ..................................................................... - -
79. Reserver og budgetregulering ................................................. 262,4 -

Beskyttelse af miljø og natur (tekstanm. 5)

23.21. Fællesudgifter miljø og natur (tekstanm. 1)
01. Miljøstyrelsen (tekstanm. 2, 106, 111, 180 og 192)

(Driftsbev.) .............................................................................. 862,2 -
13. Danmarks Miljøportal (Driftsbev.) ......................................... 21,1 -
15. Forskellige tilskud (tekstanm. 106 og 182) (Reservationsbev.) 5,5 -
30. Nordisk Miljøfinansieringsselskab NEFCO (tekstanm. 4)

(Reservationsbev.) ................................................................... 2,8 -
31. Miljøstøtte til Arktis mv. (tekstanm. 106) (Reservationsbev.) 30,1 -
50. Anlægsprogram (tekstanm. 8 og 106) (Anlægsbev.) ............. 16,7 -

23.22. Land og vand
02. Vand- og naturindsats (tekstanm. 106 og 194)

(Reservationsbev.) ................................................................... 278,5 42,0
12. Indsatser vedrørende grundvand og vandforsyning

(Reservationsbev.) ................................................................... 15,2 -
13. Kompensation vedrørende tilbagebetaling af vandafgift

(Reservationsbev.) ................................................................... - -
14. Tilskud til drikkevandsbeskyttelse (tekstanm. 106)

(Reservationsbev.) ................................................................... 31,7 -
31. Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler (tekstanm. 106)

(Reservationsbev.) ................................................................... 54,8 -
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23.23. Miljø og Erhverv
11. Diverse grønne initiativer (Reservationsbev.) ........................ - -
15. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

(Reservationsbev.) ................................................................... 124,1 -
30. Ordninger for reduktion af partikeludslip (tekstanm. 106)

(Reservationsbev.) ................................................................... 25,6 -
50. Virksomhedsordningen (tekstanm. 106) (Reservationsbev.) . - -
60. Forebyggelse og afhjælpning af miljøskader (tekstanm. 43)

(Lovbunden) ............................................................................ - -

23.24. Natur og Ressourcer
05. Erstatninger (Reservationsbev.) .............................................. 12,3 -
06. Jagttegnsafgift (Driftsbev.) ..................................................... -5,9 -
08. Vederlag for råstofindvinding (Reservationsbev.) ................. - 23,8
30. Tilskud til genplantning mv. efter stormfald

(Reservationsbev.) ................................................................... 0,7 0,7
50. Afhjælpende foranstaltninger, værditabsordning (tekstanm.

107) (Reservationsbev.) .......................................................... 27,7 -
54. Støtte til indsats vedrørende generationsforureninger (tekst-

anm. 198) (Reservationsbev.) ................................................. 101,1 50,6
55. Teknologipulje (Reservationsbev.) ......................................... 6,0 -
60. Indsamlingsordning vedr. dæk og biler (tekstanm. 106)

(Reservationsbev.) ................................................................... 338,0 328,2
62. Indsamlingsordning vedr. bærbare batterier

(Reservationsbev.) ................................................................... 0,4 19,7
70. Ressourcer, affald og genanvendelse (tekstanm. 106)

(Reservationsbev.) ................................................................... 3,6 -

Natur og kyster mv.

23.31. Arealforvaltning og kystbeskyttelse (tekstanm. 1)
01. Naturstyrelsen (tekstanm. 106 og 110) (Statsvirksomhed) .... 238,6 -
02. Salg af ejendomme (tekstanm. 7) (Anlægsbev.) .................... 0,1 13,6
03. Testcenter Østerild (tekstanm. 106) ....................................... - -
04. Arealforvaltning mv. (tekstanm. 8, 106 og 197) (Anlægsbev.) 119,4 27,8
06. Tilskud til oprensning ............................................................. 27,0 -
07. Tilskud til natur og klimatilpasning mv. (tekstanm. 106 og

186) (Reservationsbev.) .......................................................... 5,5 2,5
08. Puljer til diger og kystbeskyttelse mv. (tekstanm. 106)

(Reservationsbev.) ................................................................... 150,0 -
09. Kystbeskyttelse, havne mv. (tekstanm. 179 og 185)

(Anlægsbev.) ............................................................................ 266,0 41,6
20. Nationalparker (tekstanm. 110) (Reservationsbev.) ............... 47,5 -
25. Øvrige tilskud (Reservationsbev.) .......................................... - -

Forskning på miljø- og naturområdet

23.41. Forskningsbaseret myndighedsbetjening mv. inden for miljøom-
rådet
10. Forskningsbaseret myndighedsbetjening ved Danmarks Tek-

niske Universitet (Reservationsbev.) ...................................... 18,7 -
20. Forskningsbaseret myndighedsbetjening ved Aarhus Univer-

sitet (Reservationsbev.) ........................................................... 118,1 -
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30. Forskningsbaseret myndighedsbetjening ved Københavns
Universitet (Reservationsbev.) ................................................ 5,2 -

40. Skov-, landskabs- og vildtopgaver (alle universiteter)
(Reservationsbev.) ................................................................... 15,7 11,4

23.45. Forskning og udvikling på miljø- og naturområdet
10. Forskning og udvikling i øvrigt (Reservationsbev.) .............. 29,4 -

Natur- og skovfonde

23.52. Den Danske Klimaskovfond
02. Den Danske Klimaskovfond ................................................... 12,8 -

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 1. ad 23.11., 23.21. og 23.31.
Miljøministeren bemyndiges til at kunne indgå forpligtelser med virkning for fremtidige fi-

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

Nr. 2. ad 23.21.01.
Miljøministeren bemyndiges til at afholde de fornødne udgifter til refusion af de af kommu-

nerne afholdte udgifter til strandsanering vedrørende olie- og kemikalieforurening af kysten.
Merudgifter større end 2,0 mio. kr. årligt skal forelægges Finansudvalget.

Nr. 4. ad 23.21.30.
I forbindelse med etableringen af et fællesnordisk finansieringssystem for miljøinvesteringer

af nordisk interesse i Nordens nærområder, bemyndiges miljøministeren til at afholde 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 24,0 mio. euro, svarende til
180,0 mio. kr. ved kurs 7,5.

Nr. 5. ad 23.2.
Miljøministeren bemyndiges til i tilfælde af katastrofer forårsaget af produktion, anvendelse,

oplagring og transport af gifte og andre sundhedsfarlige stoffer at afholde alle fornødne 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 23.11.01.
Miljøministeren bemyndiges til at afholde de fornødne udgifter, herunder udgifter ud over

de på bevillingslovene fastsatte bevillingsmæssige rammer, ved tilbagetagning af affald i de til-
fælde, 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 23.31.02.
Miljøministeren bemyndiges til, uden særskilt forelæggelse for Finansudvalget, at sælge 232

udlejede sommerhusgrunde til de lejere, som ejer husene på grundene, uden offentligt udbud.
Det forudsættes, at salgssummen og handelsvilkårene i øvrigt kan tiltrædes af Vurderingsstyrel-
sen. Salgene vil blive gennemført på almindelige salgsvilkår i øvrigt.
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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 23.21.50. og 23.31.04.
Miljøministeren bemyndiges til at indgå flerårige aftaler om naturforvaltningsprojekter med

udgiftsvirkning i senere finansår.

Nr. 43. ad 23.23.60.
Miljøministeren bemyndiges til i tilfælde af miljøskader, hvor den ansvarlige for en miljø-

skade eller for en overhængende fare for en miljøskade ikke er forpligtet til at bære omkostnin-
gerne til opfyldelse af dennes forpligtelser, jf. § 47, stk. 5 i LBK nr. 277 af 27. marts 2017 om
undersøgelse, forebyggelse og afhjælpning af miljøskader, som ændret ved lov nr. 126 af 30. ja-
nuar 2021 om miljøskadeloven og miljøbeskyttelse og forskellige andre love at afholde alle ud-
gifter forbundet med forebyggelse og afhjælpning af skaden, herunder udgifter ud over de på
bevillingslovene fastsatte bevillingsmæssige rammer.

Materielle bestemmelser.

Nr. 106. ad 23.11.14., 23.21.01., 23.21.15., 23.21.31., 23.21.50., 23.22.02., 23.22.14., 23.22.31.,
23.23.30., 23.23.50., 23.24.60., 23.24.70., 23.31.01., 23.31.03., 23.31.04., 23.31.07. og 23.31.08.

Miljøministeren bemyndiges til at fastsætte regler om anvendelse af bevilling, herunder om
ydelse af tilskud, om behandling af ansøgninger, ansøgningers form og indhold, tidsfrister, be-
tingelser og vilkår for modtagelse af tilskuddet, herunder modtagerkreds, og regler om renter og
a conto udbetaling. Miljøministeren bemyndiges endvidere til i kontrakt eller tilskuds- og til-
sagnsskrivelse at fastsætte vilkår om tilskud, samt for hvilken dokumentation tilskudsmodtager
skal fremlægge for tilskuddets anvendelse. Miljøministeren kan herunder fastsætte bestemmelser
om budgetter, kontrol og tilsyn, regnskaber, revision og rapportering vedrørende tilskudsberetti-
gede aktiviteter samt om øvrig administration af ordningen. 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 tilskudsformålet/projektet gennemføres i overensstemmelse med de af miljøministeren stillede
tilsagnsvilkår.

Stk. 3. Tilskudsmodtageren er forpligtet til at underrette miljøministeren om ethvert forhold,
der har betydning for meddelelse af tilsagn og udbetaling af tilskud, eller for miljøministerens
kontrol med at fastsatte vilkår overholdes.

Stk. 4. Miljøministeren kan bestemme, at tilsagn om tilskud helt eller delvist bortfalder eller
at et tilskud, der er udbetalt, og eventuelle renter helt eller delvis skal tilbagebetales, hvis ansø-
geren ikke har opfyldt vilkårene for tilsagnet, eller de forhold, hvorpå tilsagnet er givet, ændres.

Stk. 5. Miljøministeren bemyndiges til at udlicitere dele af sine beføjelser angående tildeling
af tilsagn, kontrol med dokumentation for afholdelsen af de tilskudsberettigede udgifter og ud-
betaling af tilskud til en ekstern virksomhed, herunder til en privat virksomhed.

Stk. 6. Miljøministeren kan henlægge sine beføjelser til en institution under ministeriet eller
en anden offentlig myndighed.

Stk. 7. Afgørelser truffet i henhold til regler udstedt i medfør af stk. 1 kan, hvis ikke andet
er fastsat, jf. stk. 9, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som behandler sagen i en af
nævnets afdelinger, jf. § 3, stk. 1, nr. 2-8, i lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og
Fødevareklagenævnet, og kan dermed ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. §
49.

Stk. 8. Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives skriftligt til den myndighed, der
har truffet afgørelsen, ved anvendelse af digital selvbetjening, jf. dog § 21, stk. 2-4, i lov nr. 1715
af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet. Myndigheden skal, hvis den vil fast-
holde afgørelsen, snarest og som udgangspunkt ikke senere end 3 uger efter modtagelsen af kla-
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gen videresende klagen til klageinstansen. Klagen skal ved videresendelsen være ledsaget af den
påklagede afgørelse, de dokumenter der er indgået i sagens bedømmelse, og en udtalelse fra
myndigheden med dennes bemærkninger til sagen og de i klagen anførte klagepunkter.

Stk. 9. Miljøministeren bemyndiges til at fastsætte regler om adgangen til at påklage afgø-
relser efter stk. 1, 2 eller 4 eller afgørelser truffet i henhold til regler udstedt i medfør af stk. 1,
herunder at afgørelserne ikke skal kunne påklages.

Nr. 107. ad 23.24.50.
Miljøministeren bemyndiges til at yde statsgaranti for lån inkl. renter optaget af boligejere,

der er på venteliste til værditabsordningen, til oprydning efter værditabsordningen. Miljøministe-
ren bemyndiges endvidere til at fastsætte regler og vilkår om ordningens indhold og administra-
tion, herunder tidsfrister og dokumentationsgrundlag for de boligejere, der ønsker at bruge låne-
ordningen, og udstedelse af pantebrev til staten som garanti for boligejernes andel af rentebeta-
lingen på lån eller anden sikkerhed. Vilkårene fremgår af de tilsagnsskrivelser, der sendes til de
omfattede boligejere.

Nr. 110. ad 23.31.01. og 23.31.20.
Nationalparkfondenes regnskaber revideres i henhold til § 3 i LBK nr. 101 af 19. januar 2012

om revisionen af statens regnskaber mm., jf. § 2, stk. 1, nr. 1. Nationalparkfondenes udgifter og
indtægter regnskabsføres under § 23.31.01. Naturstyrelsen. De årlige statslige tilskud til natio-
nalparkfondene udgiftsføres under § 23.31.20. Nationalparker som afgivet tilsagn, der herefter
løbende udbetales til § 23.31.01. Naturstyrelsen vedrørende nationalparkfondenes regnskabsførte
indtægter og udgifter.

Nr. 111. ad 23.21.01.
Miljøministeren bemyndiges til at stille sikkerhed over for havne, der er udpeget som nød-

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

Nr. 125. ad 23.11.01.
Miljøministeren bemyndiges til at fastsætte regler for bistand, der på anmodning fra en

virksomhed ydes af Miljøministeriet til løsning af problemerne i forbindelse med eksport samt
vejledning. 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. 179. ad 23.31.09.
Naturstyrelsen bemyndiges til at stille en garanti på 7,7 mio. kr. gældende frem til udgangen

af 2030 og før, til sikkerhed for de forpligtigelser, herunder til nedlukning og efterbehandling af
depot for havnesediment i Esbjerg Havn, der påhviler Kystdirektoratet i Naturstyrelsen, jf. an-
læggets miljøgodkendelse og § 39b i miljøbeskyttelsesloven, LBK nr. 966 af 23. juni 2017.

Nr. 180. ad 23.21.01.
Miljøministeren bemyndiges til at bestemme eller fastsætte regler om vilkår for ydelse af

tilskud til små og mellemstore virksomheder til medfinansiering af omkostninger forbundet med
ansøgning om godkendelse af mindre belastende biocidprodukter og godkendelse af aktivstoffer
til biocidforordningens bilag I, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 528/2012.

Stk. 2. Ministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om ansøgning om projekter, ansøg-
ningsfrist, betingelser, modtagerkreds, prioritering mellem ligeværdige ansøgninger ved evt.
manglende økonomiske midler, kontrol, regnskab og revision mv.

Stk. 3. Ministeren kan henlægge sine beføjelser efter stk. 1 og 2 til Miljøstyrelsen, og mini-
steren kan i forbindelse hermed fastsætte regler om adgangen til at klage over styrelsens afgø-
relser.
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Nr. 182. ad 23.21.15.
Miljøministeren bemyndiges til at lade Friluftsrådet varetage forvaltningen af puljer til lokale

foreninger inden for friluftsområdet, herunder fastsættelsen af ansøgnings- og fordelingskriterier,
afgørelseskompetencen samt udbetalingen af puljen.

Stk. 2. Puljerne forudsættes udmøntet som ansøgningspuljer til lokale foreninger fordelt bredt
såvel geografisk som i forhold til foreninger og formål. Organisationerne kan som udgangspunkt
ikke afgrænse ansøgerkredsen til egne medlemmer. Puljen kan dog afgrænses til egne medlem-
mer, såfremt administrationsomkostningerne af puljen ellers bliver uforholdsmæssige store, eller
det kan begrundes ud fra andre saglige hensyn. Organisationerne kan ikke tildele midler til egne
afdelinger.

Stk. 3. Der foretages ikke effektvurderinger af tilskudsordningen.
Stk. 4. Afgørelser om tilskud fra puljerne kan ikke påklages til miljøministeren.

Nr. 184. ad 23.11.01.
Miljøministeriet meddeler tilsagn om tilskud til institutioner og organisationer mv. i de nor-

diske lande, som arbejder for reduktion af luftforurening og udslip af klimagasser, og bemyndiges
til ved tilsagnsbrev at kunne fastsætte vilkår om tilsagnsmodtagers dokumentation i form af
budgetter, regnskaber mv., og bestemme at tilskuddet anvises til bank eller andet pengeinstitut.

Nr. 185. ad 23.31.09.
I tilknytning til gældende bestemmelser i lov om kystbeskyttelse, jf. § 16 a, stk. 1, § 19 b,

nr. 1, § 19 d, stk. 1 og 4, LBK nr. 705 af 29. maj 2020, og som led i kommunens opgaver ifølge
kommunalfuldmagten i forhold til sikring og vedligehold af attraktive, rene rekreative områder
mv. i byen, kan Københavns Kommune deltage i og medfinansiere Miljøministeriets anlægspro-
jekt vedrørende oprydning i Erdkehlgraven, Laboratoriegraven og Tømmergraven i 2019-2022.

Nr. 186. ad 23.31.07.
Miljøministeren bemyndiges til at yde tilskud til visse ikke økonomiske eller konkurren-

ceudsatte aktiviteter i Foreningen Klimatorium.
Stk. 2. Udbetaling af tilskud efter stk. 1 sker på basis af aktivitetsplan med budget og på

nærmere vilkår fastsat ved tilskudsbrev.
Stk. 3. Klimatorium skal underrette Miljøministeriet om ethvert forhold, der har betydning

for tilskuddet eller for ministeriets kontrol med at tilskudsvilkårene overholdes.
Stk. 4. Ministeren kan bestemme, at tilskuddet helt eller delvist bortfalder, eller at tilskud helt

eller delvist skal tilbagebetales, hvis foreningsvedtægten eller tilskudsvilkår ikke overholdes eller
de forhold hvorpå tilskuddet er givet, ændres væsentligt.

Stk. 5. Afgørelser truffet efter stk. 1 til 4 kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet,
jf. § 1 og § 3 i lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. § 49.

Stk. 6. Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives skriftligt til Miljøministeriet ved
anvendelse af digitalt selvbetjening, jf. dog § 21, stk. 2-4, i lov om Miljø- og Fødevareklage-
nævnet, lov nr. 1715 af 27. december 2020. Miljøministeriet skal, hvis det ønsker at fastholde
afgørelse snarest og som udgangspunkt ikke senere end 3 uger efter modtagelsen af klagen, vi-
deresende klagen til klageinstansen. Klagen skal ved videresendelsen være ledsaget af den på-
klagede afgørelse, de dokumenter der er indgået i sagens bedømmelse og en udtalelse fra Miljø-
ministeriet med ministeriets bemærkninger til sagen og de i klagen anførte klagepunkter.

Nr. 192. ad 23.21.01.
Miljøministeren bemyndiges til at fastsætte regler om obligatorisk elektronisk opkrævning

og indbetaling af gebyr efter naturbeskyttelseslovens § 72, LBK nr. 240 af 13. marts 2019, til
dækning af Miljøstyrelsens omkostninger i forbindelse med administration på CITES-området,
herunder behandling af ansøgninger om CITES-certifikater- og tilladelser.
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Stk. 2. Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om dispensation fra kravet om obligato-
risk elektronisk opkrævning og indbetaling af det i stk.1 nævnte gebyr.

Nr. 194. ad 23.22.02.
Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at yde samt fastsætte regler om

tilskud til projekter, der har til formål at udtage kulstofrige lavbundsjorder af landbrugsmæssig
drift og gennem afbrydning af dræn, lukning af grøfter mv. genoprette den naturlige hydrologi i
videst muligt omfang (klima-lavbundsprojekter). Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri
bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om tilskuddet, herunder ansøger og modtagerkreds,
ansøgningernes form og indhold, budgetter, krav til projekter, prioritering, behandlinger af an-
søgninger, tilskudsberettigede udgifter, lodsejerkompensation for værditab af projektarealer,
tinglysning af servitut på projektarealer om fastholdelse af naturlig hydrologi i videst muligt
omfang, krav til dokumentation, kontrol og tilsyn, samt klageadgang. Herudover kan der fast-
sættes yderligere regler, der er betinget af statsstøttegodkendelsen i EU.

Stk. 2. Modtagere af tilskud til klima-lavbundsprojekter, jf. stk. 1, er forpligtet til at under-
rette ministeren om ethvert forhold, der har betydning for afgørelse om tilskud eller for kontrollen
med, at fastsatte vilkår overholdes.

Stk. 3. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan henlægge sine beføjelser efter stk.
1 til institutioner under miljøministeriet, ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri eller anden
offentlig myndighed.

Stk. 4. Tilskud kan ikke gives og lodsejerkompensation kan ikke udbetales, før der foreligger
statsstøttegodkendelse fra EU-Kommissionen.

Stk. 5. Afgørelser truffet i henhold til regler udstedt i medfør af stk. 1-3 kan ikke indbringes
for anden administrativ myndighed.

Nr. 197. ad 23.31.04.
Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at gennemføre klimalavbunds-

projekter, herunder ved køb af projektarealer, køb af erstatningsarealer, efterfølgende salg af disse
samt jordfordeling. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri varetager i udvælgelsen af pro-
jekter ud over klimahensyn andre hensyn, særligt vedrørende natur-, miljø- og klimatilpasning.

Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan afholde nødvendige anlægsudgifter
og yde lodsejerkompensation. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at
fastsætte nærmere regler for ordningen, herunder om krav til projekterne, lodsejerkompensation
for værditab af arealerne og for kompensation for øvrige udgifter for lodsejeren knyttet til ud-
tagningen, tinglysning af servitut på projektarealer om fastholdelse af naturlig hydrologi i videst
muligt omfang samt kontrol og tilsyn. Herudover kan der fastsættes yderligere regler, der er be-
tinget af statsstøttegodkendelse i EU.

Stk. 3. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan henlægge sine beføjelser efter stk.
1 og 2 til institutioner under miljøministeriet, ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri eller
anden offentlig myndighed.

Stk. 4. Lodsejerkompensation kan ikke udbetales, før der foreligger statsstøttegodkendelse fra
EU-Kommissionen.

Stk. 5. Afgørelser truffet i henhold til regler udstedt i medfør af stk. 1-3 kan ikke indbringes
for anden administrativ myndighed.

Nr. 198. ad 23.24.54.
Miljøministeren bemyndiges til at yde et tilskud til regionernes håndtering af generations-

forureninger.
Stk. 2. Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om ydelse af tilskud, om behandling af

ansøgninger, ansøgningers form og indhold, tidsfrister, betingelser og vilkår for modtagelse af
tilskuddet, herunder modtagerkreds, og regler om renter og a conto udbetaling. Ministeren be-
myndiges endvidere til i kontrakt eller tilskuds- og tilsagnsskrivelse at fastsætte vilkår om tilskud,
samt for hvilken dokumentation tilskudsmodtager skal fremlægge for tilskuddets anvendelse.



§ 23. 11

Ministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om budgetter, kontrol og tilsyn, regnskaber, re-
vision og rapportering vedrørende tilskudsberettigede aktiviteter samt om øvrig administration af
ordningen. Der kan stilles krav om, at tilskuddet anvises til bank eller andet pengeinstitut.

Stk. 3. Ministeren kan henlægge sine beføjelser til en institution under ministeriet eller en
anden offentlig myndighed.

Stk. 4. Afgørelser truffet i henhold til stk. 1-3 og regler udstedt i medfør af stk. 1-3 kan ikke
indbringes for ministeren eller en anden administrativ myndighed.





Anmærkninger

§ 23. 
Miljøministeriet





§ 23. 15

Med Kongelig resolution af 19. november 2020 er det bestemt, at der oprettes et ministerium
for Fødevare, Landbrug og Fiskeri, samt at betegnelsen for Miljø- og Fødevareministeriet ændres
til Miljøministeriet.

Miljøministeriet vil skabe rammerne for en miljøpolitik, der beskytter og udvikler miljø på
et fagligt solidt grundlag, samt en forsvarlig forvaltning af natur, skov og kystlinje.

Ministeriet varetager opgaver inden for:
- Politikformulering, administration og ledelse
- Beskyttelse og forvaltning
- Kontrol og tilsyn
- Tilskud til erhverv og forskningsinstitutioner
- Information og rådgivning

Miljøministeriets virksomhed er fastlagt i national lovgivning og i EU-retsakter. For speci-
fikke bestemmelser henvises til anmærkningerne til de enkelte hovedkonti. Der kan findes yder-
ligere oplysninger om Miljøministeriet på www.mim.dk.

Flerårsbudget:
Mio. kr. 2019 2020 2021 F 2023 2024 2025
Udgifter under delloft for driftsudgifter:

Nettotal ....................................................... 2.038,2 2.091,4 2.473,5 2.523,4 2.178,9 2.078,9 1.900,9
Udgift ......................................................... 3.204,2 3.425,6 3.707,2 3.897,4 3.504,8 3.403,0 3.080,6
Indtægt ....................................................... 1.165,9 1.334,2 1.233,7 1.374,0 1.325,9 1.324,1 1.179,7

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter ........................................... 254,3 260,8 586,4 548,3 501,2 495,7 282,3
23.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 1) ...... 254,3 260,8 586,4 548,3 501,2 495,7 282,3

Beskyttelse af miljø og natur (tekst-
anm. 5) ...................................................... 1.289,5 1.197,3 1.395,5 1.470,5 1.169,3 1.097,0 1.004,7
23.21. Fællesudgifter miljø og natur

(tekstanm. 1) ................................. 928,3 877,3 832,7 917,6 818,9 765,0 709,6
23.22. Land og vand ................................ 138,7 130,5 244,2 323,0 165,7 169,4 153,0
23.23. Miljø og Erhverv .......................... 112,4 163,8 160,7 149,7 55,5 43,5 17,9
23.24. Natur og Ressourcer ..................... 110,1 25,8 157,9 80,2 129,2 119,1 124,2

Natur og kyster mv. ................................ 347,3 387,6 344,2 316,1 332,3 319,8 478,0
23.31. Arealforvaltning og kystbe-

skyttelse (tekstanm. 1) .................. 347,3 387,6 344,2 316,1 332,3 319,8 478,0

Forskning på miljø- og naturområdet .. 147,2 145,6 147,4 175,7 176,1 166,4 135,9
23.41. Forskningsbaseret myndigheds-

betjening mv. inden for miljø-
området .......................................... 147,2 145,6 144,2 146,3 140,6 137,9 135,2

23.45. Forskning og udvikling på mil-
jø- og naturområdet ...................... - - 3,2 29,4 35,5 28,5 0,7

Natur- og skovfonde ................................ - 100,0 - 12,8 - - -
23.52. Den Danske Klimaskovfond ......... - 100,0 - 12,8 - - -

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal ....................................................... 164,2 166,7 475,0 484,9 1.417,8 1.257,0 52,6
Udgift ......................................................... 402,3 348,8 532,4 571,9 1.481,1 1.320,5 90,5
Indtægt ....................................................... 238,1 182,1 57,4 87,0 63,3 63,5 37,9

Specifikation af nettotal:

Beskyttelse af miljø og natur (tekst-
anm. 5) ...................................................... -3,4 -2,7 6,6 16,7 14,4 4,3 -10,2

http://www.mim.dk
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23.21. Fællesudgifter miljø og natur
(tekstanm. 1) ................................. 18,3 18,5 7,0 20,8 18,7 8,8 9,8

23.22. Land og vand ................................ - - 15,0 15,2 15,2 15,2 -
23.24. Natur og Ressourcer ..................... -21,7 -21,3 -15,4 -19,3 -19,5 -19,7 -20,0

Natur og kyster mv. ................................ 167,6 169,5 468,4 468,2 1.403,4 1.252,7 62,8
23.31. Arealforvaltning og kystbe-

skyttelse (tekstanm. 1) .................. 167,6 169,5 468,4 468,2 1.403,4 1.252,7 62,8

Indtægtsbudget:

Nettotal ....................................................... 32,2 - - - - - -
Indtægt ....................................................... 32,2 - - - - - -

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter ........................................... 32,2 - - - - - -
23.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 1) ...... 32,2 - - - - - -

Miljøministeriet er opdelt i følgende faglige delområder: Fællesudgifter, beskyttelse af miljø
og natur, natur og kyster mv., forskning på miljø- og naturområdet, samt natur- og skovfonde.
Områderne hører under Departementet, Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen og Danmarks Miljøportal.
Enkelte ordninger administreres af Udbetaling Danmark.

Der ydes tilskud til forskning og udvikling, herunder Miljøteknologisk Udviklings- og De-
monstrationsprogram (MUDP), og forskningsbaseret myndighedsbetjening. Der indgås aftaler om
forskningsbaseret myndighedsbetjening med Nationalt Center for Miljø og Energi på Aarhus
Universitet samt institutterne Food og Miljø under Danmarks Tekniske Universitet. Desuden va-
retages opgaver vedrørende forskningsbaseret myndighedsbetjening af Center for Skov og Land-
skab samt Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO) på Københavns Universitet. Af-
talerne indgås sammen med Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

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 ministrene og departementet.
- Myndigheds- og forvaltningsniveauet, som udgøres af Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen samt

dele af departementet.

Departementet bistår miljøministeren med at formulere regeringens politik på miljøbeskyt-
telses-, natur- og kystbeskyttelsesområdet. Departementet forestår udførelsen af denne politik
gennem fastsættelse af overordnede rammer for ministeriets opgavevaretagelse og varetager in-
ternationale forhandlinger forbundet hermed. Departementet varetager endvidere den overordnede
styring og koordination på ministerområdet samt regelarbejde og policyudvikling på miljøområ-
det. Departementet er endelig forvaltningsorgan for Klima- og Luftgruppen under Nordisk Mini-
sterråd.

Styrelserne varetager den løbende administration og kontrol inden for hver deres område.
Styrelserne varetager den primære kontakt med borgerne samt udøver rådgivnings- og informa-
tionsvirksomhed over for departementet, myndigheder og offentligheden. Miljøstyrelsen varetager
udbetalingen af tilskud under den forskningsbaserede myndighedsbetjening og på forskning- og
udvikling i øvrigt.

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 aftale mål- og resultatplaner med Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen.



§ 23. 17

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

Udgifter under delloft for driftsudgifter:
23.11.01. Departementet (tekstanm. 6, 125 og 184)

(Driftsbev.)  
23.11.14. Mærkningsordning, formidling mv.

(tekstanm. 106) (Reservationsbev.)  
23.11.79. Reserver og budgetregulering  
23.21.01. Miljøstyrelsen (tekstanm. 2, 106, 111,

180 og 192) (Driftsbev.)  
23.21.13. Danmarks Miljøportal (Driftsbev.)  
23.21.15. Forskellige tilskud (tekstanm. 106 og

182) (Reservationsbev.)  
23.21.30. Nordisk Miljøfinansieringsselskab NEF-

CO (tekstanm. 4) (Reservationsbev.)  
23.21.31. Miljøstøtte til Arktis mv. (tekstanm. 106)

(Reservationsbev.)  
23.22.02. Vand- og naturindsats (tekstanm. 106 og

194) (Reservationsbev.)  
23.22.13. Kompensation vedrørende tilbagebetaling

af vandafgift (Reservationsbev.)  
23.22.14. Tilskud til drikkevandsbeskyttelse (tekst-

anm. 106) (Reservationsbev.)  
23.22.31. Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmid-

ler (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)  
23.23.11. Diverse grønne initiativer

(Reservationsbev.)  
23.23.15. Miljøteknologisk Udviklings- og Demon-

strationsprogram (Reservationsbev.)  
23.23.30. Ordninger for reduktion af partikeludslip

(tekstanm. 106) (Reservationsbev.)  
23.23.50. Virksomhedsordningen (tekstanm. 106)

(Reservationsbev.)  
23.23.60. Forebyggelse og afhjælpning af miljø-

skader (tekstanm. 43) (Lovbunden)  
23.24.05. Erstatninger (Reservationsbev.)  
23.24.06. Jagttegnsafgift (Driftsbev.)  
23.24.08. Vederlag for råstofindvinding

(Reservationsbev.)  
23.24.30. Tilskud til genplantning mv. efter storm-

fald (Reservationsbev.)  
23.24.50. Afhjælpende foranstaltninger, værditabs-

ordning (tekstanm. 107)
(Reservationsbev.)  

23.24.54. Støtte til indsats vedrørende generations-
forureninger (tekstanm. 198)
(Reservationsbev.)  

23.24.55. Teknologipulje (Reservationsbev.)  
23.24.60. Indsamlingsordning vedr. dæk og biler

(tekstanm. 106) (Reservationsbev.)  
23.24.70. Ressourcer, affald og genanvendelse

(tekstanm. 106) (Reservationsbev.)  
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23.31.01. Naturstyrelsen (tekstanm. 106 og 110)
(Statsvirksomhed)  

23.31.03. Testcenter Østerild (tekstanm. 106)  
23.31.06. Tilskud til oprensning  
23.31.07. Tilskud til natur og klimatilpasning mv.

(tekstanm. 106 og 186)
(Reservationsbev.)  

23.31.20. Nationalparker (tekstanm. 110)
(Reservationsbev.)  

 23.41.10. Forskningsbaseret myndighedsbetjening
ved Danmarks Tekniske Universitet
(Reservationsbev.)  

 23.41.20. Forskningsbaseret myndighedsbetjening
ved Aarhus Universitet
(Reservationsbev.)  

 23.41.30. Forskningsbaseret myndighedsbetjening
ved Københavns Universitet
(Reservationsbev.)  

23.41.40. Skov-, landskabs- og vildtopgaver (alle
universiteter) (Reservationsbev.)  

23.45.10. Forskning og udvikling i øvrigt
(Reservationsbev.)  

23.52.02. Den Danske Klimaskovfond  

Udgifter uden for udgiftsloft:
23.21.01. Miljøstyrelsen (tekstanm. 2, 106, 111,

180 og 192) (Driftsbev.)  
23.21.50. Anlægsprogram (tekstanm. 8 og 106)

(Anlægsbev.)  
23.22.12. Indsatser vedrørende grundvand og vand-

forsyning (Reservationsbev.)  
23.24.62. Indsamlingsordning vedr. bærbare batte-

rier (Reservationsbev.)  
23.31.02. Salg af ejendomme (tekstanm. 7)

(Anlægsbev.)  
23.31.04. Arealforvaltning mv. (tekstanm. 8, 106

og 197) (Anlægsbev.)  
23.31.08. Puljer til diger og kystbeskyttelse mv.

(tekstanm. 106) (Reservationsbev.)  
23.31.09. Kystbeskyttelse, havne mv. (tekstanm.

179 og 185) (Anlægsbev.)  
23.31.25. Øvrige tilskud (Reservationsbev.)  

Indtægtsbudget: 23.11.15. Indtægtsført pant  
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Artsoversigt:
Mio. kr. 2019 2020 2021 F 2023 2024 2025
Bevilling i alt ............................................. 2.118,6 2.227,6 2.949,0 2.992,6 3.594,8 3.332,3 1.953,0
Årets resultat .............................................. 51,6 30,5 - - - - -
Forbrug af videreførsel .............................. - - -0,5 15,7 1,9 3,6 0,5
Aktivitet i alt .............................................. 2.170,2 2.258,1 2.948,5 3.008,3 3.596,7 3.335,9 1.953,5

Udgift ..................................................... 3.606,5 3.774,4 4.239,6 4.469,3 4.985,9 4.723,5 3.171,1
Indtægt ................................................... 1.436,2 1.516,3 1.291,1 1.461,0 1.389,2 1.387,6 1.217,6

Specifikation af aktivitet i alt:
Driftsposter:

Udgift ..................................................... 2.207,5 2.264,2 2.175,4 2.267,1 2.133,7 2.055,5 1.979,5
 Indtægt ................................................... 932,9 1.053,8 993,9 1.109,8 1.062,3 1.062,6 873,3
Interne statslige overførsler:

Udgift ..................................................... 181,3 254,1 185,1 131,8 131,6 127,1 127,1
Indtægt ................................................... 228,3 259,8 137,0 99,1 99,1 94,6 94,6

Øvrige overførsler:
Udgift ..................................................... 888,6 901,4 1.484,1 1.616,3 1.360,6 1.192,0 930,2
Indtægt ................................................... 213,8 161,8 157,8 227,2 226,8 229,4 248,7

Finansielle poster:
Udgift ..................................................... 55,0 54,3 7,9 54,9 54,2 53,7 53,7
Indtægt ................................................... 0,2 0,7 - - - - -

Kapitalposter:
Udgift ..................................................... 274,1 300,5 387,1 399,2 1.305,8 1.295,2 80,6
Indtægt ................................................... 61,0 40,2 2,4 24,9 1,0 1,0 1,0

Standardkontooversigt:
Mio. kr. 2019 2020 2021 F 2023 2024 2025
Driftsposter ................................................. 1.274,6 1.210,4 1.181,5 1.157,3 1.071,4 992,9 1.106,2
11. Salg af varer ....................................... 461,2 442,2 500,2 529,7 502,6 528,4 364,8
12. Internt statsligt salg af varer og

tjenesteydelser ..................................... 48,1 65,1 - 24,7 24,7 24,7 24,7
13. Kontrolafgifter og gebyrer ................. 405,8 423,7 423,2 418,2 418,4 418,6 418,9
16. Husleje, leje af arealer, leasing .......... 52,7 50,5 46,0 39,8 39,8 39,8 39,8
17. Internt statsligt køb af varer og

tjenester ............................................... 118,8 123,4 38,9 75,6 75,6 75,6 75,6
18. Lønninger / personaleomkostninger ... 1.034,1 1.049,8 1.081,2 1.150,3 1.075,8 1.038,6 995,1
19. Fradrag for anlægsløn ......................... -21,0 -23,8 -17,0 -18,1 -18,1 -18,1 -18,1
20. Af- og nedskrivninger ........................ 79,8 76,3 80,5 75,9 75,1 73,0 72,9
21. Andre driftsindtægter .......................... 3,4 116,2 70,5 137,2 116,6 90,9 64,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger ... 943,1 987,8 945,8 943,6 885,5 846,6 814,2
28. Ekstraordinære indtægter .................... 14,5 6,6 - - - - -
29. Ekstraordinære omkostninger ............. - 0,2 - - - - -

Interne statslige overførsler ....................... -47,0 -5,7 48,1 32,7 32,5 32,5 32,5
33. Interne statslige overførsels-

indtægter ............................................. 228,3 259,8 137,0 99,1 99,1 94,6 94,6
43. Interne statslige overførsels-

udgifter ................................................ 181,3 254,1 185,1 131,8 131,6 127,1 127,1

Øvrige overførsler ...................................... 674,8 739,6 1.326,8 1.373,4 1.131,9 959,0 681,0
30. Skatter og afgifter ............................... 124,9 90,9 104,7 111,2 111,2 111,2 111,2
31. Overførselsindtægter fra EU .............. 11,8 7,7 1,8 59,3 58,9 61,5 80,8
32. Overførselsindtægter fra kommuner

og regioner .......................................... 30,1 - 18,7 20,1 20,1 20,1 20,1
34. Øvrige overførselsindtægter ............... 47,0 63,3 32,6 36,6 36,6 36,6 36,6
35. Forbrug af videreførsel ....................... - - -0,5 15,7 1,9 3,6 0,5
41. Overførselsudgifter til EU og

øvrige udland ...................................... 32,7 34,3 35,7 36,2 36,2 36,2 36,2
42. Overførselsudgifter til kommuner

og regioner .......................................... 28,8 34,0 211,4 347,6 251,4 250,0 245,5
44. Tilskud til personer ............................. 2,1 2,1 - - - - -
45. Tilskud til erhverv .............................. 116,7 155,6 152,7 138,2 38,3 38,3 14,2
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46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .............................. 708,5 675,5 761,3 830,4 816,1 649,0 617,0

49. Reserver og budgetregulering ............ - - 323,0 263,9 218,6 218,5 17,3

Finansielle poster ....................................... 54,8 53,5 7,9 54,9 54,2 53,7 53,7
25. Finansielle indtægter ........................... 0,2 0,7 - - - - -
26. Finansielle omkostninger .................... 55,0 54,3 7,9 54,9 54,2 53,7 53,7

Kapitalposter .............................................. 161,4 229,8 384,7 374,3 1.304,8 1.294,2 79,6
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .............. 274,1 200,5 387,1 386,4 1.305,8 1.295,2 80,6
52. Afhændelse af anlægsaktiver

udenfor omkostningsreform ............... 61,0 40,2 2,4 24,9 1,0 1,0 1,0
58. Værdipapirer, tilgang .......................... - 100,0 - 12,8 - - -
74. Fri egenkapital (budgettering af

årets resultat) ....................................... 51,6 30,5 - - - - -
I alt ............................................................. 2.118,6 2.227,6 2.949,0 2.992,6 3.594,8 3.332,3 1.953,0

Der budgetteres med EU-indtægter til LIFE-projekter på Miljøstyrelsen og Naturstyrelsens
områder, herunder anlæg.

Videreførselsoversigt, inkl. overført overskud:

Beholdning primo 2021 ............................................ 170,6 47,6 675,5 900,5
 Mio. kr.

Drifts-
bevilling

Statsvirk-
somhed

Anlægs-
bevilling

Reserva-
tions-

bevilling
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Fællesudgifter

23.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 1)
Aktivitetsområdet omfatter § 23.11.01. Departementet, § 23.11.14. Mærkningsordning og

formidling mv. samt § 23.11.79. Reserver og budgetregulering.

23.11.01. Departementet (tekstanm. 6, 125 og 184) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Nettoudgiftsbevilling ................................... 243,5 258,6 251,8 274,3 272,6 267,1 256,2
Indtægt ......................................................... 6,3 10,3 8,1 10,8 10,8 10,8 10,8
Udgift ........................................................... 250,1 260,2 259,9 285,1 283,4 277,9 267,0
Årets resultat ............................................... -0,3 8,7 -  - - - -
10. Almindelig virksomhed

Udgift .................................................... 245,0 251,7 254,3 275,5 273,8 268,3 257,4
Indtægt .................................................. 1,2 0,5 2,4 1,2 1,2 1,2 1,2

97. Andre tilskudsfinansierede akti-
 viteter

Udgift .................................................... 5,1 8,5 5,6 9,6 9,6 9,6 9,6
Indtægt .................................................. 5,1 9,8 5,7 9,6 9,6 9,6 9,6

Bemærkninger: Der budgetteres med interne statslige overførsler på 2,4 mio. kr. vedrørende sagsbehandlertakst for ud-
sendte attachéer i Bruxelles til § 06.11.01. Udenrigstjenesten samt 1,0 mio. kr. til § 09.31.10. Skattestyrelsen for vareta-
gelse af tilsyn med pant- og retursystemet. I henhold til kongelig resolution af 19. november 2020 er Miljøministeriets
departement udskilt og overflyttet fra § 24.11.01. Departementet. R- og B-tal er overflyttet tilsvarende. 

3. Hovedformål og lovgrundlag
Departementet varetager den overordnede ledelse og styring af ministeriet. Departementet har

det overordnede ansvar for ministeriets policyudvikling, ministerbetjening og koncernstyring.
Departementet bistår miljøministeren med at formulere regeringens politik på miljø-, natur-,

og kystbeskyttelsesområdet og forestår udførelsen af denne politik gennem fastsættelse af over-
ordnede rammer for ministeriets opgavevaretagelse.

Departementet varetager internationale forhandlinger af væsentlig miljø- og naturpolitisk be-
tydning, herunder koordination i forhold til EU og en række internationale organisationer i rela-
tion 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.

Til gennemførelse af initiativer i staten og kommunerne vedrørende Vandområdeplan III i
perioden 2022-2027 er der afsat 18,7 mio. kr. årligt i 2022 og frem.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9.1 Der er adgang til at overføre bevillingsbeløb fra § 23.11.79. Reserver
og budgetregulering til samtlige konti på § 23. Miljøministeriet.
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Som led i Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven
for 2019 af november 2018 er der tilført 2,5 mio. kr. i 2022 til initiativer for mere miljøvenlig
krydstogtsturisme i Østersøregionen.

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, En-
hedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet om Klimaplan for en
grøn affaldssektor og cirkulær økonomi af juni 2020 afsættes 3,6 mio. kr. i 2022 samt 2,7 mio.
kr. i 2023 til initiativer vedrørende bl.a. reduktion af take-away emballage, affaldssortering og
gennemførelse af udvidet producentansvar for emballage.

Attachéer ansat ved den faste danske repræsentation ved EU i Bruxelles, Belgien, bistår mi-
nisteriet ved forhandlinger om EU-reguleringen af miljø- og naturområdet.

Der er etableret en pensionsordning for medfølgende ægtefæller eller samlevere til udsendte
medarbejdere, der er varigt ansat i Miljøministeriet, således at der af nærværende bevilling kan
afholdes udgifter på op til 0,5 mio. kr. årligt til pensionsordningen. Det er en forudsætning, at
de pågældende ægtefæller eller samlevere under opholdet i udlandet ikke ved selvstændig ar-
bejdsindkomst har mulighed for at etablere en pensionsordning, og ikke som led i et aktuelt an-
sættelsesforløb deltager i en arbejdsmarkedspension. Pensionsordningen etableres som en løbende
alderspension, som er godkendt af Finansministeriet.

For yderligere oplysninger henvises der til Miljøministeriets hjemmeside www.mim.dk.

Virksomhedsstruktur
23.11.01. Departementet, CVR-nr. 12854358.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9.1 Der er adgang til at overføre løn- og driftsbevillinger mellem hovedkon-
tiene § 23.11.01. Departementet, § 23.21.01. Miljøstyrelsen, § 23.21.13.
Danmarks Miljøportal, § 23.24.06. Jagttegnsafgift og § 23.31.01. Natur-
styrelsen.

BV 2.2.11 Der er adgang til at yde tilsagn om tilskud i fremtidige finansår til projekter
under forvaltningsorganet for Nordisk Ministerråds Klima-luftgruppe.

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 Af bevillingen kan der afholdes udgifter vedrørende pensionsordningen for
medfølgende ægtefæller eller samlevere til udsendte medarbejdere, der er
varigt ansat i Miljøministeriet.

BV 2.6.5 Der kan optages indtægter og afholdes drifts- og lønudgifter i tilknytning
til departementets opgavevaretagelse ved administration, kontrol og tilsyn
med Dansk Retursystem.

BV 2.4.8 Der kan ydes bidrag eller tilskud på op til 1,5 mio. kr. årligt til danske og
internationale miljøorganisationer, herunder til konventionsarbejde.

http://www.mim.dk
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5. Opgaver og mål

| 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Bemærkninger: I henhold til kongelig resolution af 19. november 2020 er Miljøministeriets departement udskilt og over-
flyttet fra § 24.11.01. Departementet. R- og B-tal er overflyttet tilsvarende.

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

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Indtægter i alt .............................................. 6,3 10,3 8,1  10,8 10,8 10,8 10,8
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... 5,1 9,8 5,7  9,6 9,6 9,6 9,6
6. Øvrige indtægter .................................... 1,2 0,5 2,4  1,2 1,2 1,2 1,2
Bemærkninger: Ad 3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter vedrører indtægter fra Nordisk Ministerråd til drifts- og til-
skudsaktiviteter i forvaltningsorganet for Nordisk Ministerråds ekspertgruppe Klima- og Luftgruppen. Ad 6. Øvrige ind-
tægter vedrører betaling fra Dansk Retursystem på 2,9 mio. kr. for tilsyn og kontrol mv. med pantordningen. Der forventes
herudover indtægter på 0,6 mio. kr. årlig primært fra EU-medfinansiering af udgifter til mødevirksomhed mv.

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Personale i alt (årsværk) ............................ 252 281 289  299 289 287 278
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 174,8 191,1 181,1  198,2 191,4 189,3 183,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 0,5 0,7 0,4  0,7 0,7 0,7 0,7
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 174,3 190,4 180,7  197,5 190,7 188,6 183,0
Bemærkninger: Hertil kommer 2 årsværk (attachéer) under § 24.11.01. Departementet, som indgår i personaleoplysninger
under § 06.11.01. Udenrigstjenesten, men udgifterne indgår i budgetoversigten som lønninger ovenfor. I henhold til

Opgaver Mål
Miljø Det er et mål at udarbejde politikker og regler, som fremmer bæredygtig

udnyttelse og genanvendelse af ressourcerne frem mod en mere cirkulær
økonomi. Målet er endvidere at reducere borgernes påvirkning af ska-
delig kemi, støj og luftforurening. Beskyttelse af grundvandet og ad-
gang til rent drikkevand skal sikres, og regionernes indsats til oprydning
af generationsforureninger skal understøttes. Endelig er det et mål at
udvikle en moderne miljøregulering, som på én gang fremmer miljøet,
letter virksomhedernes byrder og forbedrer danske virksomheders kon-
kurrencevilkår. På det samlede felt arbejdes for at styrke eksporten af
grøn dansk miljøteknologi.

Natur Det er et mål at udarbejde politikker og regler, som sikrer mere vild
natur og biodiversitet på statens arealer, samt i land og by i øvrigt. Det
er et mål at beskytte og forvalte arter, skove, søer, kyster og de åbne
landskaber, samt sørge for aktiviteter og oplevelsesmuligheder i for-
skellige dele af naturen. Endelig er det et mål at udarbejde politikker
og regler, der beskytter hav- og vandmiljø og ruster Danmark til kli-
maforandringer og ekstreme vejrhændelser.

| Mio. kr.
| R
| 2019
| R
| 2020
| B
| 2021
| F
| 2022
| BO1
| 2023
| BO2
| 2024
| BO3
| 2025

| Udgift i alt .................................................| 259,4| 267,0| 264,3| 285,0| 283,4| 277,9| 267,0

| 0.| Generelle fællesomkostninger .............| 125,4| 129,1| 127,8| 126,6| 123,8| 122,7| 120,3
| 1.| Miljø .....................................................| 75,9| 78,1| 77,3| 80,4| 72,8| 79,2| 72,2
| 2.| Natur .....................................................| 58,1| 59,8| 59,2| 78,0| 76,8| 76,0| 74,5
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kongelig resolution af 19. november 2020 er Miljøministeriets departement udskilt og overflyttet fra § 24.11.01. Depar-
tementet. Personaleregnskabstal og personalebudgettal er overflyttet tilsvarende.

9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Reguleret egenkapital ................................. - - 5,4 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 75,8 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 81,2 - - - -

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

Låneramme .................................................. - - - 6,0 6,0 6,0 6,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - - 28,3 25,0 21,7 28,3

10. Almindelig virksomhed
Kontoen vedrører departementets almindelige virksomhed, herunder udgifter til husleje, løn,

kurser, rejser mv. Departementet kan endvidere afholde udgifter til præmier i konkurrencesam-
menhæng inden for en samlet årlig ramme på 200.000 kr.

Der kan afholdes udgifter til internationalt samarbejde, herunder internationalt konventions-
arbejde. Det gælder bl.a. Minamatakonventionen (kviksølv), Stockholmkonventionen (miljøgifte),
Rotterdamkonventionen (import/eksport af farlige kemikalier), Østersøkonventionen (havmiljø),
SAICM (strategisk kemikalieinitiativ), European Environmental Bureau og 92-gruppen - Forum
for Bæredygtig Udvikling. Til HELCOM (mellemstatslig kommission, der styrer og administrerer
Helsingforskonventionen om det maritime miljø i det baltiske område) budgetteres med udgifter
på 1,4 mio. kr. årligt. Til OSPAR (konvention om Nord-Østatlanten) afsættes 0,5 mio. kr. årligt,
til Bonn konventionen (vildtlevende grænseoverskridende dyr) budgetteres med 0,3 mio. kr. årligt
og endelig afsættes 0,6 mio. kr. årligt til Biodiversitetskonventionen.

Der er afsat 2,1 mio. kr. i 2022 til departementets indsats under plastikhandlingsplanen.
Kontoen er herudover forhøjet med 2,7 mio. kr. i 2022 til initiativer under regeringens vækstplan
for handel og logistik.

Endelig er der afsat 1,0 mio. kr. i 2022 til yderligere støtte til 92-gruppen - Forum for Bæ-
redygtig Udvikling, jf. Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, En-
hedslisten og Alternativet om finansloven for 2021 af december 2020.

Kontoen er reduceret med 0,5 mio. kr. i 2022 og 0,6 mio. kr. årligt i 2023 og frem som følge
af udmøntning af besparelse på statens konsulentforbrug, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk
Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti
og Nye Borgerlige om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2021-2023 af december 2020.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 4,0 mio. kr. årligt i 2022-2023
| samt 3,0 mio. kr. årligt i 2024-2025 til et nationalt luftpartnerskab, jf. Aftale mellem regeringen,
| Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om miljøinitiativer i grønne byer og en
| hovedstad i udvikling af september 2021. Luftpartnerskabet forventes at bestå af udvalgte kom-
| muner, KL og andre centrale interessenter. Luftpartnerskabets centrale opgave er at komme med
| anbefalinger til mulige konkrete tiltag samt iværksætte analyser og projekter mv., som kan be-
| grænse luftforureningen.
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,1 mio. kr. i 2022, der fi-
| nansierer klimaprojekter vedrørende klimapåvirkning fra statslige flyrejser foretaget i perioden
| medio 2019-2020.
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,9 mio. kr. årligt i 2023-2026
| som led i projektet "Danmarks naturstier - en omvej værd", jf. Aftale mellem regeringen, Venstre,
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| Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Fol-
| keparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Frie Grønne, Alternativet og Kristendemokraterne om
| mere liv i bymidter og landdistrikter af november 2021.
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2022, 3,1 mio.
| kr. i 2023, 2,8 mio. kr. i 2024 og 0,4 mio. kr. i 2025 som led i Aftale mellem regeringen, Venstre,
| Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Fol-
| keparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om grøn omstilling af dansk
| landbrug af oktober 2021. Midlerne anvendes til bidrag til udvikling af ny reguleringsmodel for
| kvælstof og forberedelse af en bedriftsmodel, faglig projektledelse mv. i forbindelse med forsk-
| ning i gyllehåndtering samt igangsættelse og drift af initiativer om fedtfordring og hyppig ud-
| slusning. Med aftalen afsættes i alt 23,0 mio. kr. til forskning i gyllehåndtering, heraf 3,0 mio.
| kr. på denne konto, 19,5 mio. kr. på § 23.45.10.20. Forskning i gyllehåndtering og 0,5 mio. kr.
| under § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 3,8 mio. kr. 2022, 2,0 mio.
| kr. i 2023, 2,9 mio. kr. i 2024 og 5,6 mio. kr. i 2025 som følge af omprioritering af midler til
| finansiering af sø- og dambrugsindsatser, forbedret vidensgrundlag samt forberedelse og gen-
| nemførelse af genbesøg af vandområdeplanerne 2021-2027 i 2023/2024.
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,8 mio. kr. i 2022, 5,9 mio.
| kr. i 2023, 5,5 mio. kr. årligt i 2024-2025 til vidensopbygning og initiativer vedrørende bedre
| drikkevandsbeskyttelse, jf. Aftale mellem regeringen og Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre,
| Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne om finansloven for 2022 af december 2021.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Den tilskudsfinansierede virksomhed vedrører Miljøministeriets rolle som forvaltningsorgan

for Klima- og Luftgruppen under Nordisk Ministerråd. Indtægten fra Nordisk Ministerråd finan-
sierer drift af forvaltningsorganet samt de tilskud, som Klima- og Luftgruppen yder til institu-
tioner og organisationer i de nordiske lande.

23.11.14. 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.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Der er adgang til at yde tilsagn om tilskud i fremtidige finansår.
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 2.10.5 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, dog
maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed
adgang til at overføre midler til § 23.11.01. Departementet.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... 10,5 10,9 12,9 11,6 11,6 11,6 10,1
10. Mærkningsordning, formidling
 mv.

Udgift ................................................... 10,5 10,9 12,9 11,6 11,6 11,6 10,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger 10,8 10,9 10,9 10,1 10,1 10,1 10,1
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... -0,3 - 2,0 1,5 1,5 1,5 -
Bemærkninger: I henhold til Kongelig resolution af 19. november 2020 er regnskabs- og budgettal overflyttet fra §
24.11.14. Mærkningsordning, formidling mv.

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2021

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 4,4
I alt .................................................................................................................................. 4,4
Bemærkninger: Videreførslen forventes anvendt til aktiviteter vedrørende miljømærkning og formidling.

10. Mærkningsordning, formidling mv.
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 samt at fremme udvikling, produktion, afsætning og anven-
delse af produkter, som er mindre miljøbelastende end andre lignende produkter. Den løbende
administration, herunder administration af gebyrer, varetages af et sekretariat, Miljømærkning
Danmark og Miljømærkenævnet. Der ydes som supplement til gebyrindtægter en årlig betaling
fra staten på 9,9 mio. kr. til drift af ordningerne. Miljømærkning Danmark drives som en selv-
stændig del af Dansk Standard. Dansk Standards ydelser præciseres i forbindelse med resultat-
kontrakter med staten.

Lovgrundlaget for aktiviteterne er Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 66/2010
af 25. november 2009 om EU-miljømærket og BEK nr. 447 af 19. maj 2020 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 samt forsknings- og udviklingsprojekter til støtte for administrationen, herunder kriterie-
udvikling og evaluering.

Kontoen er forhøjet med 1,5 mio. kr. årligt i 2022-2024 til tilskud til udvikling og drift af
databaser under Miljømærkning Danmark, jf. regeringens strategi for grønne offentlige indkøb
af oktober 2020.

23.11.15. Indtægtsført pant
Kontoen er opført på indtægtsbudgettet.
Som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven

for 2013 af november 2012 blev der indført en ny model for anvendelse af den pant, som Dansk
Retursystem A/S kan indtægtsføre, og som ved aftalens indgåelse forventedes at indebære stats-
lige indtægter på i alt 183,4 mio. kr. i 2015-2019. Aftalen var midlertidig og er ophørt. Fra 2020
og frem overfører Dansk Retursystem A/S ikke indtægtsført pant til staten.

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/680
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Indtægtsbevilling ......................................... 32,2 - - - - - -
10. Indtægtsført pant

Indtægt ................................................ 32,2 - - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 32,2 - - - - - -

10. Indtægtsført pant
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

23.11.79. Reserver og budgetregulering

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... - - 321,7 262,4 217,0 217,0 16,0
11. Reserve til sprøjteforbud på vis-

se offentlige arealer
Udgift ................................................... - - - - 16,0 16,0 16,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - 16,0 16,0 16,0

14. Reserve til skovplan
Udgift ................................................... - - - 10,0 - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 10,0 - - -

22. Reserve til natur- og biodiversi-
 tetspakke
 Udgift ................................................... - - 270,7 241,6 191,0 191,0 -

49. Reserver og budgetregulering ....... - - 270,7 241,6 191,0 191,0 -

60. Ændrede dispositioner i bevil-
 lingsåret

Udgift ................................................... - - 51,0 1,8 - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 51,0 1,8 - - -

70. Reserve til indsatser i grøn om-
stilling af dansk landbrug

 Udgift ................................................... - - - 9,0 10,0 10,0 -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 9,0 10,0 10,0 -

Bemærkninger: Der er i henhold til kongelig resolution af 19. november 2020 overflyttet B-tal fra § 24.11.79. Reserver
og budgetregulering.

| 11. Reserve til sprøjteforbud på visse offentlige arealer
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 16,0 mio. kr. årligt i 2023 og
| frem, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om
| miljøinitiativer i grønne byer og en hovedstad i udvikling af september 2021. Reserven afsættes
| til et finansieringsbehov på op til 16,0 mio. kr. årligt i 2023 og frem i kommunerne og regionerne
| ved indførsel af et forbud mod sprøjtning med midler, der ikke er let-nedbrydelige, på visse of-
| fentlige arealer.
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| 14. Reserve til skovplan
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 10,0 mio. kr. i 2022 til udar-
| bejdelse af en skovplan, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre,
| Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne om finansloven for 2022 af december 2021.

22. Reserve til natur- og biodiversitetspakke
Der er afsat en reserve på 239,0 mio. kr. i 2022 og 189,0 mio. kr. årligt i 2023 og 2024 til

en natur- og biodiversitetspakke, jf. Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk
Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven for 2021 af december 2020.

Reserven vedrører bl.a. udlæg af urørt skov, etablering af nye naturnationalparker og udar-
bejdelse af en strategi for forvaltning af truede arter. Herudover afsættes 4,0 mio. kr. årligt i
2021-2024 i reserve til etablering af et biodiversitetsråd.

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.

Der er afsat en reserve på 76,8 mio. kr. i 2022 til initiativer vedrørende reduktion af ammo-
niak fra landbruget.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 75,0 mio. kr. i 2022 som led
| i finansieringen af initiativerne i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialis-
| tisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige,
| Liberal Alliance og Kristendemokraterne om grøn omstilling af dansk landbrug af oktober 2021.

| 70. Reserve til indsatser i grøn omstilling af dansk landbrug
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 9,0 mio. kr. i 2022 og 10,0
| mio. kr. i 2023-2024 til gennemførsel af en evaluering af det faglige grundlag for kvælstofind-
| satsen ("second opinion"), jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk
| Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal
| Alliance og Kristendemokraterne om grøn omstilling af dansk landbrug af oktober 2021.
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Beskyttelse af miljø og natur (tekstanm. 5)

Under hovedområdet hører aktivitetsområderne § 23.21. Fællesudgifter miljø og natur, §
23.22. Land og Vand, § 23.23. Miljø og Erhverv og § 23.24. Natur og Ressourcer.

23.21. Fællesudgifter miljø og natur (tekstanm. 1)
Aktivitetsområdet omfatter § 23.21.01. Miljøstyrelsen, som er den nationale myndighed på

dele af miljøområdet, § 23.21.13. Danmarks Miljøportal, § 23.21.15. Forskellige tilskud, inter-
nationale aktiviteter under § 23.21.30. Nordisk Miljøfinansieringsselskab (NEFCO) og § 23.21.31.
Miljøstøtte til Arktis samt anlæg på miljøområdet under § 23.21.50. Anlægsprogram.

23.21.01. Miljøstyrelsen (tekstanm. 2, 106, 111, 180 og 192) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Nettoudgiftsbevilling ................................... 849,6 794,8 774,9 862,2 765,1 711,6 656,6
Indtægt ......................................................... 91,9 89,6 82,4 86,9 86,6 85,2 85,0
Udgift ........................................................... 971,3 907,5 857,3 949,1 851,7 796,8 741,6
Årets resultat ............................................... -29,9 -23,2 -  - - - -
10. Driftsbudget

Udgift .................................................... 955,0 902,7 849,9 897,1 801,7 746,8 691,6
Indtægt .................................................. 81,2 84,7 75,0 80,6 80,3 78,9 78,7

11. Kortlægning af ammoniakfølsom
 natur

Udgift .................................................... 5,6 - - - - - -

12. Afværgeforanstaltninger vedrø-
rende mink og covid19
Udgift .................................................... - - - 4,1 2,1 2,1 2,1

32. Kemiindsats 2022-2025
Udgift .................................................... - - - 41,6 41,6 41,6 41,6

97. Andre tilskudsfinansierede akti-
 viteter

Udgift .................................................... 10,7 4,9 7,4 6,3 6,3 6,3 6,3
Indtægt .................................................. 10,7 4,9 7,4 6,3 6,3 6,3 6,3

Bemærkninger: Der kan overføres op til 1,4 mio. kr. årligt til § 08.71.01. Søfartsstyrelsen som betaling for tilsyn med
modtagefaciliteter for affald fra skibe, kontrol med svovlindhold i skibsbrændstoffer, tilsyn i havne mv. Herudover over-
føres der årligt 0,4 mio. kr. til § 23.21.13. Danmarks Miljøportal og 0,8 mio. kr. til § 23.31.01. Naturstyrelsen til admi-
nistration af tilskudsordninger. 

3. Hovedformål og lovgrundlag
Miljøstyrelsen er national myndighed på dele af miljøområdet og administrerer dele af Mil-

jøministeriets lovgivning og den hertil knyttede EU-lovgivning, jf. BEK nr. 95 af 28. januar 2019.
Miljøstyrelsens opgaver og ansvarsområder er bl.a. fastlagt i bekendtgørelser udstedt efter lov

om miljøbeskyttelse, lov om miljø og genteknologi, lov om kemikalier, lov om beskyttelse af
havmiljøet, lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, lov om forurenet jord, skovloven, jagt-
og vildtforvaltningsloven, lov om naturbeskyttelse, miljømålsloven, miljøvurderingsloven, fiske-
riloven, vandløbsloven, råstofloven og loven om vandplanlægning. Miljøstyrelsen forestår gen-
nemførelse af en række EU-forordninger og direktiver, herunder REACH-forordningen, pesticid-
forordningen, biocidforordningen, forordningen om fremmede arter, IE-direktivet, affaldsdirekti-
ver, kosmetikforordningen, naturbeskyttelsesdirektiver, vandrammedirektivet via Natura 2000-

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/95
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planerne og vandområdeplanerne. Der ydes tilskud til en række kommunale, regionale og private
indsatser på områderne.

I henhold til krav i EU's rammedirektiv om bæredygtig anvendelse af pesticider (Dir.
2009/128/EØF) er bevilling til pesticidstrategi 2017-2021 af april 2017 teknisk videreført i 2022
og frem. Indsatsen vedrører bl.a. en fortsat restriktiv godkendelsesordning for pesticider, målrettet
kontrol med pesticider samt oplysning, rådgivning og vejledning i brugen af pesticider. Som led
i tillægsaftale til Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Dansk Folkeparti, Socialdemo-
kratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Pesticidstrategi 2017-2021 af januar 2019
er der afsat yderligere 9,0 mio. kr. i 2019 samt 9,9 mio. kr. årligt i 2020-2022 til opfølgning på
Vandpanelets anbefalinger om screening for flere stoffer i Miljøstyrelsens grundvandsovervågning
samt styrkelse af Miljøstyrelsens indsats for at modvirke resistens.

Som led i Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Dansk Folkeparti og Radikale
Venstre om udmøntning af pulje til strategi for cirkulær økonomi af oktober 2018 er der afsat
yderligere 7,1 mio. kr. i 2019, 9,1 mio. kr. i 2020, 7,7 mio. kr. i 2021 og 4,7 mio. kr. i 2022 til
initiativer vedrørende cirkulær økonomi. Sammen med den eksisterende finansiering på hoved-
kontoen er der samlet afsat 47,1 mio. kr. under § 23.21.01. Miljøstyrelsen til strategien for cir-
kulær økonomi i perioden 2019-2022.

Som led i Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven
for 2019 af november 2018 er der afsat 9,1 mio. kr. i 2019, 7,3 mio. kr. i 2020, 4,0 mio. kr. i
2021 og 3,0 mio. kr. i 2022 til initiativer vedrørende bedre klima og renere luft. Initiativerne
vedrører udarbejdelse af metoder til brug for håndhævelsen af NOx-snyd fra lastbiler, overvåg-
ning og kontrol med skibes udledninger af svovl i danske farvande, mindskelse af metanudslip
fra biogasanlæg samt administrationsbidrag vedrørende skrotningsordninger for ældre brændeovne
og ældre dieselbiler.

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, En-
hedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet om Klimaplan for en
grøn affaldssektor og cirkulær økonomi af juni 2020 er der afsat 2,8 mio. kr. i 2021, 3,7 mio.
kr. i 2022, 2,0 mio. kr. i 2023 og 1,0 mio. kr. i 2024 til initiativer vedrørende bl.a. affaldssorte-
ring, gennemførelse af udvidet producentansvar for emballage samt analyser og loft over latter-
gasemissioner fra rensningsanlæg. Der er fra 2025 og frem afsat 0,5 mio. kr. årligt til initiativerne.

I henhold til Aftale mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti,
Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet om udbetaling af resterende to ugers
indefrosne feriemidler, eksportpakke og reserve til forlængelse af hjælpepakker af december 2020
er der afsat 2,0 mio. kr. i 2021, 3,0 mio. kr. i 2022 og 3,0 mio. kr. i 2023 til eksportfremme og
rådgivning samt styrket myndighedssamarbejde. Midlerne skal bl.a. gå til myndighedssamarbejder
på højværdimarkeder med henblik på at fremme grøn eksport og bidrage til international grøn
omstilling.

Yderligere oplysninger kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk.

Virksomhedsstruktur
23.21.01. Miljøstyrelsen, CVR-nr. 25798376, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhe-
dens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

23.24.06. Jagttegnsafgift

http://www.mst.dk
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4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9.1 Der er adgang til at overføre løn- og driftsbevillinger mellem hovedkon-
tiene § 23.11.01. Departementet, § 23.21.01. Miljøstyrelsen, § 23.21.13.
Danmarks Miljøportal, § 23.24.06. Jagttegnsafgift og § 23.31.01. Natur-
styrelsen.

BV 2.2.9.1 Der er adgang til at anvende tilskudsbevilling fra § 23.24.05. Erstatninger
til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningen til
vederlag mv. til nævnsformænd. Der er i forbindelse hermed adgang til at
overføre bevilling til § 23.21.01. Miljøstyrelsen, dog maksimalt svarende
til den faktiske udgift.

BV 2.2.9.2 Der er adgang til via intern statslig overførsel at overføre midler fra nær-
værende hovedkonto til § 23.21.50.20. LIFE-Projekter til gennemførelse
af LIFE-projekter på Naturstyrelsens arealer.

BV 2.2.11 Der er adgang til at yde tilsagn om tilskud i fremtidige finansår.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.13 Der kan ske hel eller delvis forudbetaling og aconto betaling i forbindelse

med bidrag, tilskud og lignende til nationale og internationale organisatio-
ner, konventioner, oplysningskampagner, undersøgelser mv. I forbindelse
med eksternt finansierede projekter, hvor f.eks. fonde, kommuner, EU eller
andre donorer helt eller delvist finansierer projekterne, kan der modtages
forskudsbetalinger fra donorerne og gives betalingshenstand til donorerne,
indtil projektet er færdiggjort.

BV 2.3.1 Statslige gebyrer på miljøområdet kan opkræves til hel eller delvis dækning
af de med ydelserne forbundne omkostninger i overensstemmelse med
lovgivningen på området.

BV 2.3.1 Taksten for gebyret på indsamlerbevis vedrørende genanvendeligt er-
hvervsaffald fastsættes således, at der tilstræbes balance over en løbende
5-årig periode fra og med regnskabsåret.

BV 2.3.1 Der er på § 23.21.01.10. Driftsbudget adgang til underdækning på pesticid-
og biocidgebyrordningerne.

BV 2.4.8 Der kan udbetales tilskud på op til 3,0 mio. kr. til kommunale naturpro-
jekter mv., hvor tilskuddene ikke har kunnet forudses på tidspunktet for
udfærdigelsen af finansloven.

BV 2.6.5 Lønsumsbevillingen kan forhøjes svarende til lønomkostninger i forbin-
delse med behandling af sager efter miljøbeskyttelsesloven. Forhøjelsen
modsvares fuldt ud af gebyrindtægter.

BV 2.6.5 Lønsumsbevillingen kan reguleres med op til 34,0 mio. kr. til dækning af
de faktiske lønomkostninger inkl. lønoverhead til producentansvar for bat-
terier, vurdering af nye aktivstoffer og revurdering af gamle aktivstoffer
samt godkendelse af plantebeskyttelsesmidler og biocidmidler, syn af
sprøjter, autorisation af forhandlere og sprøjteførere, GMO-regulering og
andre gebyrbelagte områder. Reguleringen modsvares af gebyrindtægter.
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5. Opgaver og mål

BV 2.6.5 Lønsumsbevillingen kan reguleres med beløb svarende til lønomkostninger
i forbindelse med opgaver udført for Det Europæiske Kemikalieagentur i
henhold til REACH-forordningen. Reguleringen modsvares af vederlag fra
agenturet.

Opgaver Mål
Beskyttelse og bæredygtig be-
nyttelse af land og vand

Miljøstyrelsen gennemfører og forvalter natur- og miljølov-
givningen med mål om at balancere hensynet til både beskyt-
telse og benyttelse. Miljøstyrelsen administrerer tilskudsord-
ninger og arbejder for rent vand i vandhaner, vandløb, søer,
fjorde, kystvande og hav, for en effektiv håndtering af spilde-
vand og for at ruste Danmark til ekstreme vejrhændelser gen-
nem fremme af klimatilpasning.

Grøn produktion og sikker kemi Miljøstyrelsen understøtter en miljø- og ressourcemæssig bæ-
redygtig økonomisk vækst. Miljøstyrelsen arbejder for at
fremme miljøteknologi til især mindre og nye virksomheder
og for at understøtte eksport af danske miljøteknologiske løs-
ninger. Miljøstyrelsen arbejder for, at borgerne skal føle sig
trygge og ikke udsættes for miljø- og sundhedsmæssige unø-
dige risici. Miljøstyrelsen arbejder for at mindske borgernes
påvirkning fra farlige kemikalier og bekæmpelsesmidler. Det
sker ved at forvalte bestemmelserne om godkendelse af pesti-
cider og biocider, øge borgeroplysning om kemikaliers farlig-
hed og risici samt sikre et godt beskyttelsesniveau fra støj-,
lugt- og luftforurening. Miljøstyrelsen arbejder for at fremme
bæredygtig udnyttelse og genanvendelse af naturressourcerne
i en cirkulær økonomi bl.a. ved at forebygge affald og fjerne
barrierer for øget genanvendelse. Endelig informerer Miljø-
styrelsen om, hvordan man som borger og forbruger kan agere
miljøvenligt.

Fremtidssikret naturforvaltning Miljøstyrelsen arbejder for en rig natur, hvor dyre- og plante-
arter og naturområder beskyttes gennem naturplanlægning og
udviklingsprojekter. I arbejdet indgår bl.a. strategier for bio-
diversitet, bekæmpelse af invasive arter og forvaltning af tru-
ede dyr og planter. Miljøstyrelsen arbejder herudover med
miljøvurderinger og forvaltning af landskaber og skov.

Øget viden gennem vand- og na-
turovervågning

Miljøstyrelsen overvåger vandmiljøet og naturen samt ind-
samler, bearbejder og formidler data om naturens og vandets
tilstand. Miljøstyrelsen gør viden og data tilgængelige og bi-
drager til, at Danmark opfylder forpligtigelser i forhold til na-
tional lovgivning, EU-direktiver og internationale konventio-
ner om overvågning af vandmiljø, natur og luft.
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| 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

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

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Indtægter i alt .............................................. 91,9 89,6 82,4  86,9 86,6 85,2 85,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... 10,7 4,9 7,4  6,3 6,3 6,3 6,3
4. Afgifter og gebyrer ................................ 42,3 49,7 57,2  46,5 46,5 46,5 46,5
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske

bidrag, bøder mv. ................................... 0,2 - -  - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 38,7 35,0 17,8  34,1 33,8 32,4 32,2
Bemærkninger: Ad 3. Under Andre tilskudsfinansierede aktiviteter er bl.a. budgetteret med indtægter vedrørende ikke-
kommercielle undersøgelses-, udviklings- og udredningsprojekter mv., jf. kontobeskrivelsen til § 23.21.01.97. Andre til-
skudsfinansierede aktiviteter. Ad 4. Afgifter og gebyrer inkluderer primært indtægter vedrørende gebyr for virksomheds-
tilsyn og godkendelser, behandling af ansøgninger om transport af farligt affald, ansøgningsgebyrer vedrørende godken-
delse af biocider og pesticider mv. Der kan oppebæres indtægter fra restante gebyrer, som indbetales efter en gebyrord-
nings ophør. Ad 6. Miljøstyrelsen kan i forbindelse med opgaveløsning indgå aftaler om partnerskab, sponsorering og
lignende med offentlige og private organisationer. Som intern statslig overførsel er optaget en indtægt på 3,3 mio. kr. fra
§ 23.22.31. Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler til finansiering af sprøjtejournalindberetning og kontrol, 4,0 mio.
kr. fra § 23.22.02. Vand- og naturindsats vedrørende bl.a. arbejdet med opdatering og gennemførelse af eksisterende
Natura 2000-planer samt 4,0 mio. kr. fra § 23.24.05. Erstatninger til administration af ordningen til vederlag mv. til
nævnsmænd. Som interne statslige overførselsindtægter er desuden optaget 0,9 mio. kr. fra § 23.21.31. Miljøstøtte til
Arktis vedrørende yderligere udgifter til administration af ordningen, 0,7 mio. kr. fra § 23.24.30. Tilskud til genplantning
mv. efter stormfald til administration og 0,6 mio. kr. fra § 23.24.60. Indsamlingsordningen vedrørende dæk og biler til
administration af yderligere opgaver på ordningen til indsamling af dæk. Slutteligt er der optaget en indtægt på 10,0 mio.
kr. fra § 23.24.06. Jagttegnsafgift til finansiering af naturindsatser.

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Personale i alt (årsværk) ............................ 869 843 920  972 870 836 783
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 510,0 508,9 547,6  593,8 530,3 509,6 477,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 5,2 3,8 3,0  4,6 4,6 4,6 4,6
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 504,8 505,1 544,6  589,2 525,7 505,0 472,9

| Mio. kr.
| R
| 2019
| R
| 2020
| B
| 2021
| F
| 2022
| BO1
| 2023
| BO2
| 2024
| BO3
| 2025

| Udgift i alt .................................................| 971,3| 907,5| 857,3| 949,1| 851,7| 796,8| 741,6

| 0.| Generelle fællesomkostninger .............| 198,0| 233,6| 236,1| 266,6| 248,5| 241,4| 223,5
| 1.| Beskyttelse og bæredygtig benyttelse
| af land og vand ....................................| 244,5| 132,6| 98,7| 159,4| 151,2| 123,2| 113,9
| 2.| Grøn produktion og sikker kemi .........| 186,5| 272,8| 282,9| 271,7| 232,8| 219,7| 206,5
| 3.| Fremtidssikret naturforvaltning ..........| 111,5| 58,5| 48,3| 57,0| 43,2| 41,8| 38,9
| 4.| Øget viden gennem vand- og
| naturovervågning ..................................| 230,8| 210,0| 191,3| 194,4| 176,0| 170,7| 158,8
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9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Reguleret egenkapital ................................. - - 31,0 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 90,4 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 121,4 - - - -

Langfristet gæld primo ............................... 116,4 113,3 155,9 169,3 171,4 168,7 165,5
+ anskaffelser .............................................. 8,5 26,0 76,0 13,1 8,6 17,5 6,2
+ igangværende udviklingsprojekter .......... 5,1 28,0 -64,4 15,3 16,2 3,5 15,0
- afhændelse af aktiver ............................... -0,4 23,3 - - - - -
- afskrivninger ............................................. 16,9 8,2 21,8 26,3 27,5 24,2 23,4
Samlet gæld ultimo ..................................... 113,5 135,8 145,7 171,4 168,7 165,5 163,3

Låneramme .................................................. - - 173,2 173,2 173,2 173,2 174,2
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 84,1 99,0 97,4 95,6 93,7

10. Driftsbudget
Der afholdes udgifter til refusion af de af kommunerne afholdte udgifter til strandsanering

vedrørende olie- og kemikalieforurening af kysten efter lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. LBK
nr. 1165 af 25. november 2019.

Der kan ydes tilskud til institutioner og organisationer mv. inden for Miljøstyrelsens opga-
veformål.

Der kan ydes tilskud på op til 0,5 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.

Til den nationale plastikhandlingsplan er der afsat 8,8 mio. kr. i 2020, 10,7 mio. kr. i 2021
og 10,4 mio. kr. i 2022. Bevillingen finansierer primært oprettelse af et nationalt plastikcenter
og hertil hørende aktiviteter, herunder vidensopbygning.

Der er tilført 0,5 mio. kr. i 2021 og 0,8 mio. kr. i 2022 til Vækstplan for handel og logistik,
initiativ 1.1. bæredygtig emballage i e-handlen.

Til dækning af de generelle basisudgifter ved administration af indsamlingsordningen ved-
rørende dæk er der afsat 0,5 mio. kr. årligt, så der med en intern statslig overførsel på 0,6 mio.
kr. fra § 23.24.60. Indsamlingsordning vedrørende dæk og biler samlet set er finansieret udgifter
på 1,1 mio. kr. til administration af indsamlingsordningen vedrørende dæk. Til dækning af ge-
nerelle basisudgifter ved administration af indsamlingsordningen vedrørende biler er der afsat 0,7
mio. kr. årligt.

Til administration af digitaliserede og skærpede miljøzoner er der afsat 3,5 mio. kr. i 2021,
3,0 mio. kr. i 2022 og 1,5 mio. kr. årligt i 2023 og frem.

Der kan afholdes udgifter til internationalt samarbejde på miljø- og naturområdet, herunder
internationalt konventionsarbejde og fremme af danske synspunkter i internationalt samarbejde.
Der kan herunder afholdes udgifter til rejse- og opholdsudgifter til danske delegationer. Der kan
afholdes udgifter til internationale naturbeskyttelsesorganisationer mv. Endvidere kan der afholdes
udgifter til 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 delegationer.

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. Miljøstyrelsen kan
endvidere afholde udgifter til præmier i konkurrencesammenhæng.

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1165
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Der kan ydes tilskud på op til 50.000 kr. til Dansk Skovforening vedrørende skiltning i pri-
vate skove.

Der kan ydes godtgørelse til brand- og hærværksskader i henhold til Aftale med Dansk
Skovforening, Dansk Erhvervsjordbrug, De Danske Landboforeninger og Dansk Familielandbrug
om godtgørelsesordning for brand-, tyveri- og hærværksskader forvoldt af offentlighedens adgang
til naturen, jf. akt. 181 af 6. april 1994. Aftalen er udmøntet i BEK nr. 922 af 27. juni 2016 om
godtgørelse for skader som følge af offentlighedens adgang til naturen. Der kan afholdes erstat-
ninger til lodsejere, når arealer pålægges status som vildtreservat samt til private lodsejere som
følge af skader på husdyr forvoldt af ulve.

Der er afsat 0,4 mio. kr. årligt i 2019-2024 til administration og gennemførelse af initiativer
under § 23.23.15. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram. Herudover er afsat
0,4 mio. kr. årligt i 2019-2022 til administration, formidling og information i forbindelse med
pulje for frivillige initiativer til rengøring af de danske strande under § 23.24.70. Ressourcer, af-
fald og genanvendelse.

Der er i 2021 og 2022 overført 0,9 mio. kr., heraf 0,7 mio. kr. i lønsum, fra § 24.21.01.
Landbrugsstyrelsen til faglig bistand i forbindelse med hjælpepakke til landbruget for at håndtere
nye tørkesituationer, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet og
Dansk Folkeparti om tørkepakke af september 2018.

Der er fra 2021 og frem overført 0,4 mio. kr. årligt i lønsum fra § 23.22.02.82. Naturpakke
mv. - privat urørt skov til administration af ordningen.

Til dækning af Miljøministeriets udgifter forbundet med grundvandskortlægning og udpeg-
ning af drikkevandsressourcer, jf. LBK nr. 1450 af 5. oktober 2020, er der afsat 35,4 mio. kr.
årligt i 2021-2024. Udgiften finansieres ved en forhøjelse af afgiften af ledningsført vand sva-
rende til niveauet for det hidtidige drikkevandsbidrag i 2020. Bevillingen erstatter dog det hidti-
dige bidrag opkrævet efter lov om afgift af ledningsført vand, jf. LBK nr. 171 af 25. februar 2020.

Der er afsat 4,6 mio. kr. i 2021, 5,4 mio. kr. i 2022 og 0,4 mio. kr. i 2023 til vidensopbygning
og administration af tilskudsordning vedrørende udtagning af landbrugsjord.

Som led i regeringens strategi for grønne offentlige indkøb af oktober 2020 er der afsat 3,4
mio. kr. i 2021, 2,7 mio. kr. i 2022, 6,4 mio. kr. i 2023 og 6,6 mio. kr. i 2024 og frem.

Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2021 og 1,0 mio. kr. årligt i 2022 og 2023 til understøttelse af
eksportindsatsen i EU på vand og miljø, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti,
Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alterna-
tivet om sommer- og erhvervspakke mv. af juni 2021.

Kontoen er forhøjet med 9,2 mio. kr. i 2022, 8,8 mio. kr. i 2023 og 8,9 mio. kr. årligt i 2024
og frem som følge af justeret snitflade mellem departementet og Miljøstyrelsen, samt placering
af koncernfunktioner vedrørende billedarkiv og web.

Kontoen er reduceret med 2,2 mio. kr. i 2022 og 2,7 mio. kr. årligt i 2023 og frem som følge
af udmøntning af besparelse på statens konsulentforbrug, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk
Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti
og Nye Borgerlige om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2021-2023 af december 2020.

Til sikring af opgavevaretagelsen i Miljøstyrelsen er der tilført 47,0 mio. kr. i 2022 og 12,0
mio. kr. årligt i 2023-2025.

Til administration, vidensopbygning og nye indsatser vedrørende vandområdeplan III afsættes
20,0 mio. kr. årligt i 2022-2025.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 7,5 mio. kr. i 2022, 11,5 mio.
| kr. i 2023, 4,8 mio. kr. i 2024 og 3,9 mio. kr. i 2025 til indsatser vedrørende renere luft i byerne,
| jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om mil-
| jøinitiativer i grønne byer og en hovedstad i udvikling af september 2021. Midlerne anvendes bl.a.
| til administration og håndhævelse af miljøzoner for dieselpersonbiler, udarbejdelse af vejled-
| ningsmateriale og ydelse af juridisk bistand mv. til kommunerne i forbindelse med muligheden
| for at forbyde ældre brændeovne produceret før 2008 i områder med fjernvarme og naturgas.
| Herudover anvendes midlerne til dækning af de generelle basisudgifter ved udvikling og admi-
| nistration af tilskudspulje til eftermontering af partikelfilter på dieselpersonbiler.

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/922
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1450
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/171
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| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,5 mio. kr. årligt i 2022 og
| frem, da sekretariatsfunktionen for Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) pr.
| januar 2021 er flyttet fra Miljøstyrelsen til Landbrugsstyrelsen, jf. kongelig resolution af 19. no-
| vember 2020.
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,2 mio. kr. i 2022, der fi-
| nansierer klimaprojekter vedrørende klimapåvirkning fra statslige flyrejser foretaget i perioden
| medio 2019-2020.
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,6 mio. kr. årligt i 2022-2024
| som følge af udmøntning af ny national strategi for cyber- og informationssikkerhed.
| I forbindelse med ændringsforslagne er kontoen forhøjet med 1,5 mio. kr. i 2022 til admini-
| stration og gennemførelse af initiativer, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti,
| Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Bor-
| gerlige, Frie Grønne, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne om fordeling af
| forskningsreserven mv. i 2022 af oktober 2021.
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 12,5 mio. kr. i 2022, 7,7 mio.
| kr. i 2023, 4,2 mio. kr. i 2024 og 2,5 mio. kr. i 2025, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk
| Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti,
| Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om grøn omstilling af dansk landbrug
| af oktober 2021. Midlerne anvendes til faglig projektledelse og analyser mv. i forbindelse med
| indsatser om forbedret kortlægning af tilbageholdelsen af kvælstof til en ny reguleringsmodel for
| kvælstof og til marine virkemidler. Endelig anvendes midlerne til faglig administration forbundet
| med tilskudsordninger vedrørende kollektive virkemidler i regi af EU's fælles landbrugspolitik
| samt heraf afledt skovlovsadministration.
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 3,8 mio. kr. i 2022 og 15,7
| mio. kr. i 2023 samt reduceret med 2,7 mio. kr. i 2024 til finansiering af forbedret vidensgrundlag
| samt forberedelse og gennemførelse af genbesøg af vandområdeplanerne 2021-2027 i 2023-2024.
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 11,0 mio. kr. i 2022 som led
| i en akutpakke til styrket sagsbehandling i Miljøstyrelsen i sager vedrørende grøn omstilling, jf.
| Aftale mellem regeringen og Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet
| og Kristendemokraterne om finansloven for 2022 af december 2021.
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 7,6 mio. kr. årligt i 2022-2024
| og 6,6 mio. kr. i 2025 til vidensindsatser og drift af et sekretariat for hhv. en marin naturnatio-
| nalpark i Øresund og Lillebælt, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale
| Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne om finansloven for 2022 af december
| 2021.
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 16,5 mio. kr. i 2022, 11,5 mio.
| kr. i 2023, 9,3 mio. kr. i 2024 og 5,7 mio. kr. i 2025 til vidensopbygning og initiativer vedrørende
| bedre drikkevandsbeskyttelse samt administration af tilskudspuljer til hhv. medfinansiering af
| drikkevandsbeskyttelse og sløjfning af ubenyttede boringer, jf. Aftale mellem regeringen, Socia-
| listisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne om fi-
| nansloven for 2022 af december 2021. Tilskudspuljerne er afsat under § 23.22.14. Tilskud til
| drikkevandsbeskyttelse.
| I forbindelse med ændringsforslagene er indtægter og udgifter på kontoen forhøjet med 4,9
| mio. kr. i 2022, 4,6 mio. kr. i 2023, 3,2 mio. kr. i 2024 og 3,0 mio. kr. i 2025 som led i ud-
| møntning af Digitaliseringsfonden, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale
| Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne om finansloven for 2022 af december
| 2021. Finansieringen hertil kommer fra det danske hjemtag fra EU's genopretningsfacilitet.
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11. Kortlægning af ammoniakfølsom natur
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

12. Afværgeforanstaltninger vedrørende mink og covid19
Til dækning af Miljøstyrelsens udgifter forbundet med afværgeforanstaltninger ved minkop-

gravning er der afsat 4,1 mio. kr. i 2022 og 2,1 mio. kr. årligt i 2023-2026.

32. Kemiindsats 2022-2025
Med henblik på ny kemindsats 2022-2025 afsættes en teknisk ramme på 41,1 mio. kr. årligt

i perioden 2022-2025 til aktiviteter under § 23.21.01. Miljøstyrelsen, § 23.11.01. Departementet,
§ 24.32.01. Fødevarestyrelsen og § 08.21.04. Forbrugerrådet Tænk.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Den tilskudsfinansierede virksomhed forventes bl.a. at omfatte ikke-kommercielle undersø-

gelses-, udviklings- og udredningsprojekter mv., der er naturlige udløbere af den ordinære virk-
somhed og finansieres helt eller delvist via indtægter evt. som samarbejdsaftaler. Der kan være
tale om strategisk sektorsamarbejde, rapporteuropgaver for Det Europæiske Kemikalieagentur og
lignende. Projekterne administreres af Miljøstyrelsen og kan bl.a. finansieres af bidrag fra EU-
Kommissionen, Udenrigsministeriet, Nordisk Ministerråd, kommunerne samt fonde mv.

23.21.13. Danmarks Miljøportal (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Nettoudgiftsbevilling ................................... 20,3 21,6 19,8 21,1 20,5 20,1 19,7
Indtægt ......................................................... 41,6 60,5 20,1 45,5 45,5 45,5 45,5
Udgift ........................................................... 59,9 82,3 39,9 66,6 66,0 65,6 65,2
Årets resultat ............................................... 2,0 -0,2 -  - - - -
10. Driftsbudget

Udgift .................................................... 45,4 49,7 38,9 41,6 41,0 40,6 40,2
Indtægt .................................................. 26,1 27,2 19,1 20,5 20,5 20,5 20,5

90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... 14,5 32,6 1,0 25,0 25,0 25,0 25,0
Indtægt .................................................. 15,5 33,3 1,0 25,0 25,0 25,0 25,0

3. Hovedformål og lovgrundlag
Danmarks Miljøportal er et fællesoffentligt partnerskab mellem kommunerne repræsenteret

ved Kommunernes Landsforening, regionerne repræsenteret ved Danske Regioner og staten re-
præsenteret ved Miljøministeriet. Miljøportalen opererer på tværs af myndighedsgrænser. Mis-
sionen for Danmarks Miljøportal er at være den unikke indgang til miljødata i Danmark og bringe
data i spil, så de skaber mest mulig værdi for myndigheder, borgere og virksomheder i Danmark.
Miljødata skal i denne sammenhæng forstås bredt og omfatter data om miljø, vand, natur, areal-
anvendelse, klimatilpasning, miljøvurderinger og cirkulær økonomi.

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. Kommunernes Landsforening, Danske Regioner og Miljøministeriet har indgået en dataan-
svarsaftale, 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 er forpligtet til at understøtte parternes opgaveløsning, formidlingen til offent-
ligheden samt genbrug af miljødata med henblik på at realisere det samfundsøkonomiske poten-
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tiale ved adgang til kvalitetssikrede miljødata. Danmarks Miljøportal driver, vedligeholder og
udvikler en række fagsystemer, herunder DKJord, der bl.a. genererer de jordforureningsattester,
der bruges ved ejendomshandel i Danmark.

Parterne kan samlet eller hver for sig beslutte sig for at henlægge opgaver til Danmarks
Miljøportal. Opgaverne skal falde inden for formålet med Danmarks Miljøportal. Danmarks
Miljøportal kan ikke undslå sig at udføre sådanne opgaver. Vilkårene for opgaveudførelsen, her-
under finansieringen, fastsættes af den ansvarlige part med afsæt i principperne for indtægts-
dækket virksomhed.

Ud over parterne har Danmarks Miljøportal et bredt samarbejde med anvendere og produ-
center af data til grøn omstilling. Det omfatter NGO'er, forskningsinstitutioner, borgere, rådgivere,
IT-virksomheder, forsyningsselskaber, byggeindustrien, den finansielle sektor og landbruget.

Danmarks Miljøportal er en selvstændig juridisk enhed med en bestyrelse og et sekretariat.
Bestyrelsen består af repræsentanter fra Kommunernes Landsforening, Danske Regioner samt
Miljøministeriet. Miljøministeriet har formandskabet i bestyrelsen. Det daglige arbejde i sekreta-
riatet 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 Miljøministeriet med 45 pct., Kommunernes Landsforening 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
23.21.13. Danmarks Miljøportal, CVR-nr. 29776938.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9.1. Der er adgang til at overføre løn- og driftsbevillinger mellem hoved-
kontiene § 23.11.01. Departementet, § 23.21.01. Miljøstyrelsen, §
23.21.13. Danmarks Miljøportal, § 23.24.06. Jagttegnsafgift, og §
23.31.01. Naturstyrelsen.

BV 2.3.5 Danmarks Miljøportal kan i forbindelse med oplysnings- og informa-
tionsaktiviteter, afholdelse af konferencer mv. modtage sponsorstøtte,
gaver og lignende.

Opgaver Mål
Miljødata Danmarks Miljøportals mål er at forbedre forvaltningsgrundlaget for

myndighedernes afgørelser, effektivisere myndighedsvaretagelsen ved
at gøre det lettere at indberette, hente og sammenstille miljødata, samt
forbedre borgernes og virksomhedernes adgang til miljødata.

http://www.miljoeportal.dk
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6. Specifikation af udgifter pr. opgave

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

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Indtægter i alt .............................................. 41,6 60,5 20,1  45,5 45,5 45,5 45,5
1. Indtægtsdækket virksomhed .................. 15,5 33,3 1,0  25,0 25,0 25,0 25,0
6. Øvrige indtægter .................................... 26,1 27,2 19,1  20,5 20,5 20,5 20,5
Bemærkninger: Ad 1. Indtægten vedrører bl.a. salg af rekvirerede opgaver mm., jf. kontobeskrivelsen til § 23.21.13.90.
Indtægtsdækket virksomhed. Ad 6. Øvrige indtægter vedrører primært overførsler fra regioner og kommuner til drift af
Danmarks Miljøportal.

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Personale i alt (årsværk) ............................ 15 12 11  17 17 17 17
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 8,5 8,8 7,3  10,8 10,7 10,6 10,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 1,6 2,3 0,6  2,5 2,5 2,5 2,5
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 6,9 6,5 6,7  8,3 8,2 8,1 8,0

9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Reguleret egenkapital ................................. - - 0,8 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 4,4 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 5,2 - - - -

Langfristet gæld primo ............................... 7,8 14,9 28,1 29,3 27,6 25,3 22,4
+ anskaffelser .............................................. - 6,8 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
+ igangværende udviklingsprojekter .......... 9,7 5,5 - - - - -
- afhændelse af aktiver ............................... 9,8 - - - - - -
- afskrivninger ............................................. -3,4 1,2 4,7 4,7 5,3 5,9 5,3
Samlet gæld ultimo ..................................... 11,0 25,9 26,4 27,6 25,3 22,4 20,1

Låneramme .................................................. - - 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 58,0 60,7 55,6 49,2 44,2

10. Driftsbudget
Der afholdes udgifter til formidling af miljødata og forbedret digital forvaltning på miljø-

området. Indtægter omfatter primært bidrag fra Kommunernes Landsforening og Danske Regio-
ner.

Der er fra § 29.71.01 Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering overført 1,0 mio. kr. i
2022 og 0,9 mio. kr. årligt i 2023-2025 til at finansiering af afskrivninger på anlæg vedrørende
vandløbsdata og arealanvendelse, som er flyttet til Danmarks Miljøportal.

Mio. kr.
R

2019
R

2020
B

2021
F

2022
BO1
2023

BO2
2024

BO3
2025

Udgift i alt ................................................. 59,9 82,3 39,9 66,6 66,0 65,6 65,2

0. Generelle fællesomkostninger ............. 2,3 3,9 2,2 2,5 2,5 2,5 2,5
1. Miljødata .............................................. 57,6 78,4 37,7 64,1 63,5 63,1 62,7
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90. Indtægtsdækket virksomhed
Danmarks Miljøportal kan mod betaling udføre opgaver for eksterne parter, det vil sige parter,

som ikke er kommuner, regioner eller en del af staten. Den indtægtsdækkede virksomhed vedrører
indtægter fra salg af adgange for andre end Miljøportalens systemer til softwarekomponenter
udviklet af Miljøportalen. Herudover vedrører den indtægtsdækkede virksomhed konsulentydelser
og IT-ydelser for at imødekomme specifikke behov fra professionelle brugere af miljødata.

23.21.15. Forskellige tilskud (tekstanm. 106 og 182) (Reservationsbev.)
Kontoen vedrører forskellige mindre tilskud til friluftsforeninger og interessenter på det

grønne område.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... 2,5 8,0 5,5 5,5 2,5 2,5 2,5
10. Tilskud til friluftsforeninger

Udgift ................................................... 2,5 5,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 2,5 5,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

20. Tilskud til Rådet for Grøn Om-
 stilling

Udgift ................................................... - 3,0 3,0 3,0 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 3,0 3,0 3,0 - - -

10. Tilskud til friluftsforeninger
Der er afsat en bevilling på 2,5 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til en pulje til lokale fri-

luftsforeninger, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk
Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om fordeling af spillehalsmidlerne af no-
vember 2017. Midlerne afsættes til Friluftsrådet, som administrerer og udmønter puljen. Puljen
forudsættes udmøntet til lokale friluftsformål, fordelt bredt såvel geografisk og i forhold til lokale
foreninger.

20. Tilskud til Rådet for Grøn Omstilling
|  I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2022 som til-
| skud til Rådet for Grøn Omstilling, jf. Aftale mellem regeringen og Socialistisk Folkeparti, Ra-
| dikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne om finansloven for 2022 af
| december 2021.

 Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.10.5 Der er adgang til under § 23.21.15. Forskellige tilskud at overføre
midler til § 23.21.01. Miljøstyrelsen til dækning af udgifter til ordnin-
gen, herunder løn. Der kan således anvendes op til 2,0 pct. af bevil-
lingerne til udgifter i forbindelse med administration af og tilsyn med
ordningen, heraf 2/3 til lønsum, dog maksimalt svarende til de faktiske
udgifter.
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23.21.30. Nordisk Miljøfinansieringsselskab NEFCO (tekstanm. 4) (Reservations-
bev.)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... - - 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
35. Nordisk Miljøfinansieringssel-
 skab NEFCO

Udgift ................................................... - - 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - - 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2021

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 8,4
I alt .................................................................................................................................. 8,4

35. Nordisk Miljøfinansieringsselskab NEFCO
Der ydes tilskud til Nordisk Miljøudviklingsfond i Nordisk Miljøfinansieringsselskab (NEF-

CO) til målrettede miljø- og energiprojekter. Nordisk Miljøudviklingsfond yder finansiering til
miljøprojekter med høj miljømæssig prioritet.

23.21.31. Miljøstøtte til Arktis mv. (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)
Formålet med bevillingen er at understøtte Danmarks tilslutning til den arktiske miljøbe-

skyttelsesstrategi, (AEPS) og Danmarks nuværende deltagelse i Arktisk Råds arbejde og andet
internationalt miljø- og naturarbejde med arktisk relevans. Indsatsen administreres i øvrigt under
hensyntagen til den overordnede kompetencefordeling som følge af lov nr. 473 af 12. juni 2009
om Grønlands selvstyre og Kongeriget Danmarks Strategi for Arktis.

Udgifter til understøtning af forskningsbaseret myndighedsbetjening og rådgivning af råstof-
myndighederne i Grønland afholdes som udgangspunkt under § 23.41.20. Forskningsbaseret
myndighedsbetjening ved Aarhus Universitet. Udgifter til aktiviteter relateret til arktiske klima-
forandringer og deres effekt administreres under § 29. Klima-, Energi og Forsyningsministeriet.
Udgifter til IPS (Indigenious Peoples Secretariat under Arktisk Råd) er overført til § 6. Uden-
rigsministeriet.

Ved administrationen af bevillingen bistås Miljøministeriet af en række faglige fora samt
relevante myndigheder og organisationer.

Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Der er adgang til at yde tilsagn om tilskud i fremtidige finansår.
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.

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2009/473
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... 28,1 29,6 29,7 30,1 30,1 30,1 30,1
10. Miljøstøtte til Arktis

Udgift ................................................... 28,1 29,6 29,7 30,1 30,1 30,1 30,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 0,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 28,0 29,5 28,7 28,2 28,2 28,2 28,2
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - - - 0,9 0,9 0,9 0,9

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2021

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 3,2
I alt .................................................................................................................................. 3,2

10. Miljøstøtte til Arktis
Der kan blandt andet afholdes udgifter til nedenstående aktiviteter. En del af bevillingen kan

udmøntes som en eller flere tilskudsordninger.
- Monitering, kortlægning, dokumentation og vurdering af forureningen og dennes betydning
for de arktiske økosystemer og befolkningerne i Grønland og på Færøerne. Hovedvægten skal
ligge på den langttransporterede forurening.
- Monitering, kortlægning, dokumentation og vurdering af den arktiske flora og fauna, arkti-
ske habitater og arktisk biodiversitet.
- Kortlægning af kilder til emissioner og anden miljømæssig påvirkning af den arktiske flora
og fauna, arktiske habitater og arktiske økosystemer og af befolkninger i Arktis.
- Forbedret forståelse af samspillet med klimatiske faktorer og fysiske, kemiske og biologiske
processer.
- Projekter til brug for beslutning om eventuelt forbehold for Grønland og Færøernes ved
ratificering af internationale miljø- og naturaftaler. Der lægges vægt på projekter, der bidrager
med faktuel viden om forholdene i Grønland og Færøerne og behovet for regelfastsættelse i
Grønland og Færøerne relateret til bestemmelserne i internationale aftaler.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres

Beskrivelse

BV 2.2.11 Der er adgang til at yde tilsagn om tilskud i fremtidige finansår.
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 at flytte midler til § 23.21.01. Miljøstyrel-
sen.
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- Tilvejebringelse af datagrundlag for regeringens rapportering til internationale konventioner
om grønlandske og færøske forhold.
- Grønlandske enkeltstående indsatser for bevarelse af biodiversitet og bæredygtig udnyttelse
samt enkeltstående indsatser, der forbedrer og bevarer miljøforholdene. Der lægges vægt på
videns- og kapacitetsudvikling.
- Samarbejdsprojekter med andre arktiske lande, med delt finansiering, delte aktiviteter og
delte projektresultater, der kan medvirke til at nedbringe udledningen af langtransporteret
forurening i den arktiske region.
- Drift af sekretariats- og koordineringsfunktioner for aktiviteter relateret til Arktisk Råd og
vidensopbygning om Arktis.
- Aktiviteter i forbindelse med det internationale og regionale miljøsamarbejde i Arktis, f.eks.
afholdelse af konferencer, arbejdsgruppemøder og formidlingsaktiviteter. Herunder vederlag,
rejse- og opholdsudgifter mm. i forbindelse med eksperters deltagelse i arbejdet.
- Honorarer, rejse- og opholdsudgifter mv. for institutioner og andre aktører, der rådgiver
miljøministeren om forvaltning af bevillingen.
- Afholdelse af udgifter, herunder støtte, kan omfatte honorar og udlæg, som f.eks. fremmede
tjenesteydelser, analyseudgifter, rejser og udstyr samt andre foranstaltninger direkte relateret
til aktiviteten.
- Kortlægning og vurdering af eksisterende oplysninger om efterladt materiel og affald på
den tidligere Camp Century i indlandsisen i Nordvestgrønland og på baggrund af klimamo-
deller for området efterfølgende vurdering af forureningen fra Camp Centurys omfang og
mulige fremtidige miljø- og sundhedspåvirkning. Der kan ydes støtte til projekter på Fær-
øerne med arktisk relevans.

Centrale aktivitetsoplysninger:

23.21.50. Anlægsprogram (tekstanm. 8 og 106) (Anlægsbev.)
Formålet med hovedkontoen er at give tilskud til flerårige friluftsprojekter og naturforvalt-

ningsprojekter for bl.a. at bevare og genoprette store og små naturområder, at forbedre mulighe-
derne for befolkningens friluftsliv, at skabe sammenhængende naturarealer, at forbedre levemu-
lighederne for det vilde dyre- og planteliv og at forøge skovarealet, i henhold til lov om natur-
beskyttelse, jf. LBK nr. 240 af 13. marts 2019.

Projekternes anlægsudgift omfatter alle udgifter, der er forbundet med anlægsprojekterne.
Der kan i henhold til lov om naturbeskyttelse, jf. LBK nr. 240 af 13. marts 2019, 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.

Der kan oppebæres indtægter i form af bl.a. gaver, jf. § 56, stk. 2 i lov om naturbeskyttelse,
jf. LBK nr. 240 af 13. marts 2019, samt EU-støtte, fondsstøtte, bidrag fra kommuner, arv, spon-
sorstøtte mv.

På kontoen afholdes udgifter, der er forbundet med anlægsprojekt om genetablering af stenrev
i Roskilde Fjord. Hertil er der afsat 10,0 mio. kr. i 2021 som led i Aftale mellem regeringen,
Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om en naturpakke i 2020
af juni 2020. Derudover afholdes udgifter, der er forbundet med anlægsprojekt om genetablering
af stenrev i Øresund. Hertil er der som led i Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socia-
listisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven for 2021 afsat 10,0 mio. kr. i 2021.

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Antal ansøgninger........................................ 54 45 43 45 43 43 43 43 43 43
Afgivne tilsagn i pct. af antal ansøgninger 44 36 36 56 65 63 63 63 63 63
Ansøgt sum (mio. kr. 2022-pl) ................... 71,9 70,1 64,7 50,8 51,5 51,5 51,5 51,5 51,5 51,5
Tilsagn ift. Ansøgt sum (pct.)..................... 34 41 44 60 59 54 55 55 55 55

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/240
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/240
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/240
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Bevillingerne til genetablering af stenrev er foreløbig afsat under § 23.11.79. Reserver og bud-
getregulering.

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk
Folkeparti og Enhedslisten om hhv. tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO af juni 2014
har der i perioden i 2014-2017 været afsat samlet set 185,2 mio. kr. til etablering af biocovers i
overfladen på affaldsdeponier for at reducere udledningen af drivhusgasser. På baggrund af tilsagn
kan der dækkes udgifter til etablering af biocovers frem til sidste tilskudsfinansierede monitering
af anlægget, som finder sted op til 2,5 år efter etableringen.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... 18,3 18,5 7,0 16,7 16,6 6,7 7,7
20. LIFE-Projekter

Udgift ................................................... 0,2 13,5 2,7 - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,2 - 2,7 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 13,5 - - - - -

25. Stenrev
Udgift ................................................... 0,0 - - 10,0 10,0 - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 0,0 - - - - - -
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ - - - 10,0 10,0 - -

30. Marine naturfremmende indsat-
 ser

Udgift ................................................... - - - 2,4 2,4 2,4 3,4

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9.2 Der er adgang til via intern statslig overførsel at overføre midler mel-
lem § 23.21.01. Miljøstyrelsen, § 23.31.01. Naturstyrelsen, §
23.21.50.20. LIFE-projekter og § 23.31.04.50. LIFE-projekter til gen-
nemførelse af LIFE-projekter på Naturstyrelsens arealer.

BV 2.2.11 Der er adgang til at yde tilsagn om tilskud i fremtidige finansår.
BV 2.2.13 I forbindelse med eksternt finansierede projekter, hvor f.eks. fonde,

kommuner, EU eller andre donorer helt eller delvist finansierer pro-
jekterne, kan der modtages forskudsbetalinger fra donorerne og gives
betalingshenstand til donorerne, indtil projektet er færdiggjort.

BV 2.8.1 Der er adgang til via intern statslig overførsel at overføre midler til §
23.21.01. Miljøstyrelsen og § 23.31.01. Naturstyrelsen i forbindelse
med kompensation for anvendelsen af egen arbejdskraft til gennemfø-
relse af naturforvaltningsprojekter og friluftslivsaktiviteter (anlægsløn),
dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter.

BV 2.8.1 Der er adgang til via intern statslig overførsel at overføre op til 1,0 mio.
kr. årligt til § 23.21.01. Miljøstyrelsen eller svarende til de faktiske
udgifter til administration, opfølgning og evaluering på ordningen
vedrørende etablering af biocovers på affaldsdeponier.

BV 2.8.2 Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til hen-
holdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter.
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51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ - - - 2,4 2,4 2,4 3,4

35. Friluftsliv
Udgift ................................................... - 1,0 4,3 4,3 4,2 4,3 4,3
17. Internt statsligt køb af varer og

  tjenester ......................................... - 1,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - 4,3 4,3 4,2 4,3 4,3

60. Etablering af biocovers
Udgift ................................................... 18,0 4,1 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 1,1 0,9 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

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

  investeringstilskud ......................... 16,0 2,1 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2021

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 136,1
I alt .................................................................................................................................. 136,1
Bemærkninger: Dele af beholdningen er reserveret til færdiggørelse af igangværende naturforvaltningsprojekter. Af be-
holdningen på 136,1 mio. kr. primo 2021 vedrører 84,0 mio. kr. etablering af biocovers på affaldsdeponier, som forventes
anvendt i perioden frem til og med 2024.

20. LIFE-Projekter
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

25. Stenrev
Udgifter til genetablering af stenrev i Roskilde Fjord og Øresund, der afholdes af behold-

ninger, bogføres på denne konto.
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 10,0 mio. kr. årligt i 2022-
| 2023 til genetablering af stenrev, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale
| Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne om finansloven for 2022 af december
| 2021.

| 30. Marine naturfremmende indsatser
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 2,4 mio. kr. årligt i 2022-2024
| og 3,4 mio. kr. i 2025 til marine naturfremmende indsatser i Øresund og Lillebælt som led i
| etableringen af marine naturnationalparker i Øresund og Lillebælt, jf. Aftale mellem regeringen,
| Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne om
| finansloven for 2022 af december 2021.

35. Friluftsliv
Kontoen anvendes til etablering af faciliteter vedrørende aktiviteter, der genererer natur- og

friluftstilbud.
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Centrale aktivitetsoplysninger :

60. Etablering af biocovers
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Friluftsliv - antal projekter.......................... - - - - 5 5 5 5 5 5
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23.22. Land og vand
Aktivitetsområdet vedrører opgaver til beskyttelse af natur, vandmiljø og drikkevand og

omfatter tilskud under § 23.22.02. Vand- og naturindsats, § 23.22.12. Indsatser vedrørende
grundvand og vandforsyning, § 23.22.13. Kompensation vedrørende tilbagebetaling af vandafgift
og § 23.22.31. Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler.

23.22.02. Vand- og naturindsats (tekstanm. 106 og 194) (Reservationsbev.)
Kontoen bidrager til opfyldelse af målene i vandrammedirektivet og Natura 2000-direktiverne

samt nationale målsætninger relateret til skove. Vandløbsrestaureringer er medfinansieret via EU's
Hav-, Fiskeri- og Akvakulturudviklingsprogram (EHFAF), jf. Aftale mellem regeringen og Ven-
stre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative
Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Alternativet om Hav-, Fiskeri- og Akvakultur-
programmet for perioden 2021-2023 af marts 2021. Desuden indgår nationale ordninger, der
medvirker til opfyldelse af målene i vandområdeplanerne i 2022-2027, Natura 2000-planerne i
2022-2027 samt andre nationale prioriteringer på vand- og naturområdet, herunder skov. Kontoen
bidrager også til at reducere udledningen af CO2 fra landbrugsarealer ved udtagning af lav-
bundsjorde, hvor jordbearbejdning, gødskning og sprøjtning ophører.

EHFAF-programmet udmønter den danske andel af Den Europæiske Hav-, Fiskeri- og
Akvakulturfond, som er det finansielle instrument, der ledsager EU's fælles fiskeri- og havpolitik
i perioden 2021-2027. Inden for programmet gives støtte til bæredygtigt fiskeri, akvakultur og
implementering af natur og miljømålsætninger mv. samt til myndighedsopgaver. Der afsættes 60,0
mio. kr. årligt til vandløbsrestaurering under unionsprioritet 1, heraf 42,0 mio. kr. i EHFAF-til-
skudsmidler. Programmet løber i perioden 2021-2027, men udmøntes i to perioder for hhv.
2021-2023 og 2024-2027. Bevillingen er teknisk videreført fra 2024 og frem for så vidt angår
finansieringen ved EHFAF. Der budgetteres med overførsel af den nationale andel af midlerne
under den Europæiske Hav- og Fiskerifond til § 24.63.30.20. Vandløbsrestaurering mv. Der er
foruden fondsmidler med national medfinansiering afsat midler til en national tilskudsordning,
så den samlede ramme udgør 99,3 mio. kr. til den fysiske vandløbsindsats for 2021-2023 og 99,8
mio. kr. fra 2024 og frem.

Som led i udmøntningen af EHFAF oprettes en national FLAG-ordning i Indenrigs- og Bo-
ligministeriet. Ordningen har tidligere indgået i EHFAF-programmet. Som led i finansieringen
af FLAG er den nationale ordning til vandløbsrestaureringer derfor nedskrevet med 0,5 mio. kr.
i perioden 2021-2023 i forhold til perioden fra 2024 og frem.

Kontoen udmønter ligeledes dele af Aftale mellem den daværende V-regering, Dansk Fol-
keparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Naturpakke af maj 2016 for så vidt
angår initiativer vedrørende privat urørt skov.

Endvidere indgår midler som følge af udmøntning af midler til natur og truede arter.
Kontoens bevillinger kan anvendes til dækning af andre myndigheders administration af

ordningerne. Med hensyn til nærmere vilkår for administration af tilskudsordningerne henvises
til Miljøstyrelsens hjemmeside: www.mst.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Der er adgang til at yde tilsagn om tilskud i fremtidige finansår.
BV 2.10.2 Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til hen-

holdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter.

http://www.mst.dk
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Udgiftsbevilling ........................................... 133,8 189,7 224,3 278,5 124,4 130,5 130,5
Indtægtsbevilling ......................................... 43,0 113,1 35,0 42,0 42,0 42,0 42,0

13. Naturpakke - Synergiprojekter
Udgift ................................................... 3,8 -2,8 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 2,3 -2,8 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 1,1 - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 0,4 - - - - - -

14. Helhedsprojekter i udvalgte kli-
 mafølsomme vandløbssystemer

Udgift ................................................... - 9,3 3,0 - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - - 3,0 - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - 0,4 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 8,9 - - - - -

32. Udtagning af klima-lavbundsjor-
 der

Udgift ................................................... - - 94,3 152,7 - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - - 94,3 152,7 - - -

44. National ordning for sammen-
 hængende arealer

Udgift ................................................... 18,5 18,3 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

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

  investeringstilskud ......................... 18,5 17,2 - - - - -

60. Vandløbsrestaureringer
Udgift ................................................... 57,9 126,8 92,8 99,3 99,3 99,8 99,8
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 3,5 24,4 22,8 39,3 39,3 39,8 39,8
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 54,2 94,8 70,0 60,0 60,0 60,0 60,0
45. Tilskud til erhverv ........................ - 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,1 7,6 - - - - -

BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til udgifter i
forbindelse med administration af ordningen, herunder analyser, admi-
nistration, information, annoncering, udbud, revision, resultatformid-
ling, rådgivning samt evaluering, effektvurdering og spørgeskemaun-
dersøgelser mv., heraf højst 2/3 som løn. Der er i forbindelse hermed
adgang til overførsel til § 23.21.01. Miljøstyrelsen dog maksimalt
svarende til den faktiske udgift. Hertil kommer overførsel af midler
op til 4,0 mio. kr. årligt afsat til Natura 2000 formål.

BV 2.2.4 Der er adgang til at igangsætte støtteordninger under Hav-, Fiskeri- og
Akvakulturudviklingsprogrammet (EHFAF), der indgår i ansøgning om
programændring fremsendt til EU-Kommissionen, uden at afvente
EU-Kommissionens godkendelse af det ændrede program, men efter
aftale med Finansministeriet.
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Indtægt ................................................ 43,0 113,1 35,0 42,0 42,0 42,0 42,0
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ 43,0 113,1 35,0 42,0 42,0 42,0 42,0

61. Dambrug
Udgift ................................................... 8,2 6,8 8,1 - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 8,2 6,8 8,1 - - - -

62. Sørestaurering og dambrugsop-
 køb

Udgift ................................................... 3,6 5,6 3,0 3,0 3,0 8,6 8,6
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 3,6 5,6 3,0 3,0 3,0 8,6 8,6

70. Nationale udgifter
Udgift ................................................... 9,8 6,5 6,9 7,1 7,1 7,1 7,1
17. Internt statsligt køb af varer og

  tjenester ......................................... 0,3 - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,7 2,4 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - - 6,9 3,1 3,1 3,1 3,1
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 8,8 4,0 - 4,0 4,0 4,0 4,0

71. Arkæologiske undersøgelser ved
gennemførelse af kvælstof- og

 fosforvådområder
Udgift ................................................... 0,6 - 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 0,6 - 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3

82. Naturpakke mv. - privat urørt
 skov

Udgift ................................................... 24,9 21,1 12,9 13,1 11,7 11,7 11,7
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - 0,3 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 24,9 20,8 12,9 13,1 11,7 11,7 11,7

85. Naturpakke - tilskud til læhegn
Udgift ................................................... 6,6 -1,9 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 6,6 -1,9 - - - - -

Bemærkninger: Der kan ved intern statslig overførsel fra underkonto 60 årligt overføres midler til § 24.63.30. Tilskud
inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering vedrørende den nationale andel af midlerne under den Europæiske
Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond. Der kan endvidere ved intern statslig overførsel fra underkonto 70 overføres midler til
løn og administration på § 23.21.01. Miljøstyrelsen til bl.a. arbejdet med opdatering og gennemførelse af eksisterende
Natura 2000-planer, hvilket opgøres til forventeligt 4,0 mio. kr. årligt.

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2021

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 483,6
I alt .................................................................................................................................. 483,6
Bemærkninger: Beholdningen er reserveret til vandløbsindsatser, herunder EU's Hav- , Fiskeri - og Akvakultur udvik-
lingsprogram samt nationale ordninger. Herudover kan beholdningen anvendes til at dække større tab efter skovlovens
§17 og §§ 19-21, jf. § 24 i LBK nr. 315 af 28. marts 2019 om skove, som ikke kan finansieres af bevilling på § 23.24.05.
Erstatninger.

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/315
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13. Naturpakke - Synergiprojekter
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

14. Helhedsprojekter i udvalgte klimafølsomme vandløbssystemer
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

32. Udtagning af klima-lavbundsjorder
Midlerne anvendes til tilskud til udtagning af landbrugsjord og vil i 2020-2022 kunne søges

af kommuner, lodsejere og fonde. Tilskudsordningen kan finansiere udgifter til forundersøgelser,
anlæg, projektledelse og engangskompensation til lodsejere.

44. National ordning for sammenhængende arealer
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

60. Vandløbsrestaureringer
Midlerne anvendes til finansiering af tilskud (tilsagn) til forbedring af de fysiske og biologi-

ske forhold i vandløb til opfyldelse af EU's vandrammedirektiv. Der er afsat en ramme på 99,3
mio. kr. årligt til den fysiske vandløbsindsats i perioden 2022-2023 og i 2024-2027 med 99,8
mio. kr. årligt.

På indeværende konto afsættes der under EHFAF-prorammet for perioden 2021-2023 60,0
mio. kr. årligt til vandløbsrestaurering, heraf udgør 42,0 mio. kr. EU-finansiering fra EHFAF.
Bevillingen er teknisk videreført fra 2024-2027 for så vidt angår finansieringen ved EHFAF. Der
henvises i øvrigt til § 24.63.30.20. Vandløbsrestaurering mv. Hertil kommer midler til nationale
tilskud.

Der kan endvidere gives tilskud til erstatninger, som kommunerne ansøger om i forbindelse
med konkrete projekter, i henhold til § 37 i lov om vandløb, jf. LBK nr. 1217 af 25. november
2019 med senere ændringer.

61. Dambrug
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

62. Sørestaurering og dambrugsopkøb
Som led i Aftale med Kommunernes Landsforening og Danske Regioner om statens bloktil-

skud, jf. akt. 116 af 22. juni 2017, overføres 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021. Midlerne
anvendes til tilskud til kommuner eller staten til forskellige typer af indsatser til sørestaurering
efter national udpegning med behov for indsats med henblik på opfyldelse af EU's vandramme-
direktiv. Ordningen fortsættes i perioden 2022-2025 til opfyldelse af målene i vandrammedirek-
tivet for tredje vandplanperiode.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 5,6 mio. kr. årligt i 2024-2025
| som en del af udmøntningen af vandområdeplanerne 2021-2027. Midlerne anvendes til tilskud
| til kommuner eller staten til sørestaurering samt til at indgå frivillige aftaler med dambrugsejere
| om ophør af dambrugsdrift med henblik på reduktion af udledning af næringsstoffer samt for-
| bedring af tilstanden i vandløb, søer og kystvande. Midlerne kan anvendes til kompensation til
| dambrugsejere.

70. Nationale udgifter
Midlerne anvendes til informationsindsats for lodsejere, kommunerne, Naturstyrelsens enhe-

der og andre interessenter om N-vådområder, P-vådområder, lavbundsprojekter og vandløbsre-
staurering samt til aktiviteter, der faciliterer indsatserne. Der kan anvendes midler til forskning,
udvikling og monitering, som kan udbygge viden om indsatserne. Der kan ydes kompensation for
arealer, der som følge af projekterne lider et værditab, og hvor der ikke kan ydes kompensation
under ordninger i Landdistriktsprogrammet. I særlige tilfælde kan der gives tilskud til ekspropri-
ation, såfremt det eksproprierede areal udgør et nødvendigt areal for gennemførelse af det samlede

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1217
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projekt, jf. § 60 i naturbeskyttelsesloven, LBK nr. 240 af 13. marts 2019. Der kan under kontoen
endvidere afholdes udgifter til indsamling og sammenfatning af arealdata vedrørende arters le-
vesteder, effektmålinger af gennemførte forvaltningsindsatser samt opdatering og gennemførelse
af eksisterende Natura 2000-planer (Natura 2000-skovplanlægning).

71. Arkæologiske undersøgelser ved gennemførelse af kvælstof- og fosforvådområder
Som led i Aftale med Kommunernes Landsforening og Danske Regioner om statens bloktil-

skud, jf. akt. 116 af 22. juni 2017, overføres 3,3 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 til at yde
tilskud til kommunerne og Naturstyrelsen til at dække udgifter til arkæologiske undersøgelser
mv. i forbindelse med gennemførelse af kvælstof- og fosforvådområder og vandløbsprojekter.
Der kan herudover gives tilskud til fordyrelser af projektændringer af vandløbsprojekter, der
skyldes jordbundsforhold mv., som ikke har kunnet forudses i forundersøgelser eller i projekte-
ringsfasen. Ordningen fortsættes i perioden 2022-2025 til opfyldelse af målene i vandrammedi-
rektivet for tredje vandplanperiode.

82. Naturpakke mv. - privat urørt skov
Som følge af Aftale mellem den daværende V-regering, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance

og Det Konservative Folkeparti om Naturpakke af maj 2016 er der afsat 10,0 mio. kr. årligt fra
2017 og frem til gennemførelse af initiativ om urørt skov på private arealer samt yderligere 2,0
mio. kr. årligt fra 2021 og frem. Heraf er afsat 0,4 mio. kr. årligt i 2020 og frem til administration
under § 23.21.01. Miljøstyrelsen.

Som led i Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet og Dansk Fol-
keparti om udlæg af sommerhusområder og styrket naturhensyn af december 2018 er der afsat
1,0 mio. kr. i 2019, 1,2 mio. kr. i 2020 og 1,4 mio. kr. i henholdsvis 2021 og 2022 til udlæg af
privat urørt skov.

85. Naturpakke - tilskud til læhegn
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

23.22.12. Indsatser vedrørende grundvand og vandforsyning (Reservationsbev.)
I medfør af LBK nr. 1450 af 5. oktober 2020 om vandforsyning mv. skal kommunerne oprette

og lede et koordinationsforum for bl.a. vandforsyningerne i kommunerne og udarbejde indsats-
planer for udpegede indsatsområder.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... - - 15,0 15,2 15,2 15,2 -
10. Kommunal indsatsplanlægning
 og koordinationsforum
 Udgift ................................................... - - 15,0 15,2 15,2 15,2 -

42. Overførselsudgifter til kommuner
  og regioner .................................... - - 15,0 15,2 15,2 15,2 -

10. Kommunal indsatsplanlægning og koordinationsforum
Bevillingen anvendes til finansiering af kommunernes opgaver i 2021-2024 med koordina-

tionsforum og indsatsplanlægning efter vandforsyningsloven, jf. LBK nr. 1450 af 5. oktober 2020.
Bevillingen erstatter det hidtidige bidrag opkrævet efter lov om afgift af ledningsført vand, jf.
LBK nr. 171 af 25. februar 2020.

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/240
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1450
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1450
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/171
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23.22.13. Kompensation vedrørende tilbagebetaling af vandafgift (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... - 2,1 - - - - -
10. Tilskud til kompensation for til-

bageført vandafgift 2009-2011
Udgift ................................................... - 2,1 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - 2,1 - - - - -

10. Tilskud til kompensation for tilbageført vandafgift 2009-2011
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

| 23.22.14. Tilskud til drikkevandsbeskyttelse (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet til en drikkevandsfond, der består
| af en tilskudspulje til medfinansiering af drikkevandsbeskyttelse i vigtige indvindingsområder og
| strategisk vigtige fremtidige indvindingsområder og en tilskudspulje til afvikling af ubenyttede
| boringer, der ikke er sløjfet på forsvarlig vis, jf. Aftale mellem regeringen og Socialistisk Fol-
| keparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne om finansloven for
| 2022 af december 2021.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 31,7 32,6 30,2 13,8
10. Tilskudspulje til medfinansiering
 af drikkevandsbeskyttelse

Udgift ................................................... - - - 29,9 30,8 28,4 13,8
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - - - 29,9 30,8 28,4 13,8

20. Tilskudspulje til sløjfning af
 ubenyttede boringer
 Udgift ................................................... - - - 1,8 1,8 1,8 -

45. Tilskud til erhverv ........................ - - - 1,8 1,8 1,8 -

| 10. Tilskudspulje til medfinansiering af drikkevandsbeskyttelse
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 29,9 mio. kr. i 2022, 30,8 mio.
| kr. i 2023, 28,4 mio. kr. i 2024 og 13,8 mio. kr. i 2025 til en drikkevandsfond, der består af en
| tilskudspulje til medfinansiering af drikkevandsbeskyttelse i vigtige indvindingsområder og stra-
| tegisk vigtige fremtidige indvindingsområder, jf. Aftale mellem regeringen og Socialistisk Fol-
| keparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne om finansloven for
| 2022 af december 2021. Med hensyn til nærmere vilkår for administration af tilskudsordningen
| henvises til Miljøstyrelsens hjemmeside: www.mst.dk.

| 4. Særlige bevillingsbestemmelser:
| Regel der fraviges
| eller suppleres| Beskrivelse

| BV 2.2.11| Der er adgang til at yde tilsagn om tilskud i fremtidige finansår.

http://www.mst.dk
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| 20. Tilskudspulje til sløjfning af ubenyttede boringer
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 1,8 mio. kr. årligt i 2022-2024
| til en tilskudspulje til afvikling af ubenyttede boringer, der ikke er sløjfet på forsvarlig vis, jf.
| Aftale mellem regeringen og Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet
| og Kristendemokraterne om finansloven for 2022 af december 2021. Med hensyn til nærmere
| vilkår for administration af tilskudsordningen henvises til Miljøstyrelsens hjemmeside:
| www.mst.dk.

23.22.31. Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler (tekstanm. 106) (Reserva-
tionsbev.)

Bevillingen er teknisk videreført fra 2022 og frem. Aktiviteterne under kontoen vedrører
følgende områder: Tilskud til et bekæmpelsesmiddelforskningsprogram, indsatser for styrkelse
af integreret plantebeskyttelse (IPM), herunder partnerskab om sprøjte- og præcisionsteknologi
og handlingsplan mod resistens, samt tilskud til ansøgning om godkendelse af alternative mindre
belastende bekæmpelsesmidler og basisstoffer, der bl.a. kan anvendes til økologisk avl. Herudover
gennemføres projekter i relation til administration og myndighedsbehandling af pesticidgodken-
delser mv., informationskampagner for haveejere og forhandlere bl.a. om ulovlige sprøjtemidler,
kontrol af regler og indholdet af aktivstoffer i bekæmpelsesmidler, drift af varslingssystemer for
pesticider i grundvand, indsats omkring boringsnære beskyttelsesområder, autorisationsordninger
for forhandlere og sprøjteførere, uddannelse af forhandlere, statistik over forbrug af sprøjtemidler
og afgiftsberegninger, golfbranchen og offentlige arealer.

Ved tillægsaftale mellem den daværende VLAK-regering, Dansk Folkeparti, Socialdemokra-
tiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti til Aftale om Pesticidstrategi 2017-2021 af januar
2019 er der afsat yderligere 4,1 mio. kr. årligt i 2020-2022 til indsatsen mod udvikling af resistens
mod pesticider og styrket IPM-indsats. Aktiviteterne vedrører en resistenshandlingsplan, styrket
IPM-indsats på baggrund af anbefalingerne fra en IPM-task force samt styrkelse af Partnerskabet
for sprøjte- og præcisionsteknologi. Formålet med programmet for bekæmpelsesmiddelforskning
er at bidrage til at sikre fortsat udbygning og styrkelse af vidensgrundlaget for vurdering af be-
kæmpelsesmidlers sundhedseffekter og deres effekter på miljø og natur. Tilskudsbevillingen for
bekæmpelsesmiddelforskning følger reglerne i lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Inno-
vationsfond. Loven foreskriver, at fonden skal godkende uddelingsproceduren og foretage en
forskningsfaglig vurdering af indkomne ansøgning for de enkelte ministres uddeling af statslige
forskningsbevillinger, som ikke er basisbevillinger knyttet til en bestemt institution eller bevil-
linger til forskningsbaseret myndighedsbetjening. De enkelte ministre uddeler herefter midlerne
blandt de ansøgere, som fonden har fundet støtteværdige.

Formålet med tilskudsordningen til ansøgninger om godkendelse af alternative pesticider er
at fremme indsendelse af ansøgninger om at få alternative pesticider godkendt til brug i Danmark.
Tilskudsbevillingen for alternative pesticider følger reglerne i Bekendtgørelse om tilskud til pro-
jekter til fremme af ansøgninger om godkendelse af alternative plantebeskyttelsesmidler samt til
betaling af gebyr for ansøgninger om godkendelse af alternative plantebeskyttelsesmidler, jf. BEK
nr. 1355 af 8. september 2020.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Der er adgang til at yde tilsagn om tilskud i fremtidige finansår.
BV 2.10.5 Der er adgang til at foretage interne statslige overførsler fra § 23.22.31.

Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler til § 23.21.01. Miljøstyrel-
sen med henblik på dækning af administrative udgifter, herunder heraf
højst 2/3 som lønsum dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter.

http://www.mst.dk
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/384
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1355
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... 47,9 51,8 54,9 54,8 50,7 50,7 50,7
Indtægtsbevilling ......................................... - 0,0 - - - - -
10. Aktiviteter vedrørende bekæm-
 pelsesmidler

Udgift ................................................... 47,9 51,8 54,9 54,8 50,7 50,7 50,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger 18,6 22,8 23,6 23,8 19,9 19,9 19,9
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 11,7 12,3 12,1 11,5 11,3 11,3 11,3
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 17,6 16,7 19,2 19,5 19,5 19,5 19,5
Indtægt ................................................ - 0,0 - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... - 0,0 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2021

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 18,6
I alt .................................................................................................................................. 18,6
Bemærkninger: De videreførte midler anvendes til styrkelse af digitalisering og andre aktiviteter vedrørende bekæmpel-
sesmidler.

Centrale aktivitetsoplysninger: Bekæmpelsesmiddelforskning

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.

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Behov (ansøgte tilsagn)............................... 22 21 28 27 21 25 25 25 25 25
Produktion/aktivitet (antal tilsagn).............. 6 6 5 10 6 5 5 5 5 5
Dækning af behov (pct. afgivne tilsagn) .... 27 29 19 37 29 20 20 20 20 20
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Centrale aktivitetsoplysninger: Alternative plantebeskyttelsesmidler

10. Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler
Dele af midlerne under pesticidstrategien kan overføres til § 29.41.01. De Nationale Geolo-

giske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) samt Institut for Agroøkologi på Aarhus
Universitet til driften af varslingssystemet for pesticider i grundvand, effektivitetsvurderinger og
rådgivning om bekæmpelsesmidlers anvendelse og resistensudvikling.

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, der styrker viden til grund for vurdering af bekæmpelsesmidler i
forbindelse med godkendelser, eller som medvirker til reduktion af belastningen fra bekæmpel-
sesmidler.

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. LBK nr. 115 af 26. januar 2017, indgår Miljøstyrelsen kontrakter om kontrol-
analyse af bekæmpelsesmidler. Den årlige udgift udgør ca. 2,0 mio. kr.

Der overføres midler til aktiviteter under § 24.21.01. Landbrugsstyrelsen vedrørende kontrol
af pesticider hos jordbrugere, til § 24.32.01. Fødevarestyrelsen vedrørende indsats mod pesticid-
rester i fødevarer samt til § 23.21.01. Miljøstyrelsen vedrørende pesticidkontrol hos forhandlere
mv. Overførslerne fremgår af nedenstående oversigt:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. I 2022 overføres et beløb på 3,0 mio. kr. til §
24.21.01. Landbrugsstyrelsen, 5,2 mio. kr. til § 24.32.01. Fødevarestyrelsen og 3,3 mio. kr.
til § 23.21.01. Miljøstyrelsen, jf. ovenstående oversigt.

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Behov (ansøgte tilsagn)............................... 2 8 0 0 9 8 8 8 8 8
Produktion/aktivitet (antal tilsagn).............. 2 7 0 0 8 4 4 4 4 4
Dækning af behov (pct. afgivne tilsagn) .... 100 100 0 0 89 50 50 50 50 50

Mio. kr. 2022 2023 2024 2025

§ 24.21.01.10. Kontrol hos jord-
brugere ......................................... 3,0 3,0 3,0 3,0
§ 23.21.01.10. Håndhævelse af
kontrol hos jordbrugere ............... 2,0 2,0 2,0 2,0
§ 23.21.01.10. Drift af sprøjte-
journalsystem ............................... 1,3 1,3 1,3 1,3
§ 24.32.01.10. Kontrol af rest-
koncentrationer ............................. 2,4 2,2 2,2 2,2
§ 24.32.01.10. Bidrag til restriktiv
godkendelsesordning .................... 2,0 2,0 2,0 2,0
§ 24.32.01.10. Informations-kam-
pagner og formidling i øvrigt...... 0,6 0,6 0,6 0,6
§ 24.32.01.10. Opfølgning på pe-
sticidstrategi ................................. 0,2 0,2 0,2 0,2

I alt fordelt. .................................. 11,5 11,3 11,3 11,3

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/115
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23.23. Miljø og Erhverv
Aktivitetsområdet omfatter opgaver vedrørende miljøteknologi, luftforurening, virksomheds-

regulering og miljøskader under § 23.23.11. Diverse grønne initiativer, § 23.23.15. Miljøtekno-
logisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, § 23.23.30. Ordninger for reduktion af partike-
ludslip, § 23.23.50. Virksomhedsordningen og § 23.23.60. Forebyggelse og afhjælpning af mil-
jøskader.

23.23.11. Diverse grønne initiativer (Reservationsbev.)
Hovedformålet med indsatsen er at fremme grøn omstilling og beskæftigelse.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... - -0,8 - - - - -
35. Grønne ildsjæle

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

  investeringstilskud ......................... - -0,2 - - - - -

50. Pilotprojekter om grøn omstil-
 ling

Udgift ................................................... - -0,6 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - -0,6 - - - - -

35. Grønne ildsjæle
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

50. Pilotprojekter om grøn omstilling
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

23.23.15. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (Reservations-
bev.)

I henhold til LBK nr. 101 af 26. januar 2017 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 løs-
ninger, herunder tekniske gennemførlighedsundersøgelser forud for udvikling, test eller demon-
stration.

2) Projekter til at opbygge viden om eller informere om miljøteknologiske muligheder og
behov.

3) Projekter, der har til formål at etablere teknologiske løsninger, som indebærer miljøbe-
skyttelse, 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 udvælgelseskomité.

Bestyrelsen for MUDP træffer beslutning om tilskud. MUDP sekretariatsbetjenes af Miljø-
styrelsen.

Herudover kan bestyrelsen for MUDP efter LBK nr. 101 af 26. januar 2017 om Miljøtek-
nologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram træffe beslutning om afholdelse af udgifter til:

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/101
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/101
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- Etablering af innovationspartnerskaber.
- Understøttelse af internationalt og bilateralt samarbejde på miljø- og innovationsområdet.
- Vidensopbygning, herunder afholdelse af udgifter til evaluering af MUDP og dets resultater

og til formidling af programmets resultater.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... 82,5 134,6 144,3 124,1 25,6 25,6 -
35. Måling af lattergas fra spilde-
 vand

Udgift ................................................... 0,6 -0,1 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,2 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 0,6 -0,3 - - - - -

50. Udvikling, test og demonstration
af nye miljøteknologier
Udgift ................................................... -0,6 - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ -0,6 - - - - - -

60. Offentligt-private partnerskaber,
miljøsamarbejde med højvækst-
lande og grøn markedsføring
Udgift ................................................... 0,7 0,3 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,7 0,3 - - - - -

70. Miljøteknologisk Udviklings- og
 Demonstrationsprogram MUDP
 Udgift ................................................... 82,0 135,1 144,3 124,1 25,6 25,6 -

22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,8 2,0 7,0 3,3 3,3 3,3 -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,5 0,6 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 80,7 132,6 137,3 120,8 22,3 22,3 -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - -0,1 - - - - -

71. Grøn innovationspulje
Udgift ................................................... -0,1 -0,7 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 0,0 0,0 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ -0,2 -0,7 - - - - -

Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Der er adgang til at yde tilsagn om tilskud i fremtidige finansår.
BV 2.2.13 Der kan foretages kvartalsvise forudbetalinger.
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 overføre midler til § 23.21.01. Miljøstyrelsen til

dækning af udgifter til administration af ordningen, herunder til vare-
tagelse af sekretariatsbetjening og honorering af bestyrelse. Admini-
strationsomkostningerne vedrører lønninger, analyser, information, an-
noncering, udbud, revision, resultatformidling, rådgivning af virksom-
heder om mulighederne for at realisere miljøteknologiske udviklings-
projekter samt evaluering mv., dog maksimalt svarende til den faktiske
udgift.
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Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2021

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 19,8
I alt .................................................................................................................................. 19,8
Bemærkninger: De videreførte midler forventes anvendt bl.a. til betaling af flerårige kontrakter om indkøb af varer og
tjenesteydelser.

35. Måling af lattergas fra spildevand
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

50. Udvikling, test og demonstration af nye miljøteknologier
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

60. Offentligt-private partnerskaber, miljøsamarbejde med højvækstlande og grøn mar-
kedsføring

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

70. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram MUDP
Som led i Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten

og Alternativet om finansloven for 2020 af december 2019 er basisbevillingen til Miljøteknolo-
gisk Udviklings- og Demonstrationsprogram videreført til og med 2022 med 25,6 mio. kr. årligt.
Tilførslen er forlænget til og med 2024. Til administration er der afsat 0,4 mio. kr. årligt i
2022-2024 under § 23.21.01. Miljøstyrelsen.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 98,5 mio. kr. i 2022, jf. Aftale
| mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, En-
| hedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Frie Grønne, Liberal Alliance, Alterna-
| tivet og Kristendemokraterne om fordeling af forskningsreserven mv. i 2022 af oktober 2021.
| Til administration er der endvidere afsat 1,5 mio. kr. i 2022 under § 23.21.01. Miljøstyrelsen.

| Centrale aktivitetsoplysninger:

71. Grøn innovationspulje
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

23.23.30. Ordninger for reduktion af partikeludslip (tekstanm. 106) (Reservations-
bev.)

| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024| 2025

| Behov (ansøgte tilsagn)| 102| 84| 81| 90| 149| 150| 150| 80| 80| 0
| Produktion/aktivitet (antal tilsagn)| 43| 42| 40| 60| 47| 50| 45| 20| 20| 0
| Dækning af behov (pct. afgivne tilsagn)| 42| 50| 50| 67| 32| 33| 30| 25| 25| 0
| Tilsagn (mio. kr. 2022-pl) | 132,5| 104,9| 84,4| 80,7| 132,6| 137,3| 120,8| 22,3| 22,3| 0,0

Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... 28,3 30,0 16,4 25,6 29,9 17,9 17,9
15. Miljøzoner

Udgift ................................................... - 16,7 16,4 17,6 17,9 17,9 17,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 16,7 16,4 17,6 17,9 17,9 17,9

16. Pulje til eftermontering af parti-
kelfilter på dieselpersonbiler
Udgift ................................................... - - - 8,0 12,0 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - 8,0 12,0 - -

20. Indsats mod partikelforurening
Udgift ................................................... 28,3 13,3 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,6 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 27,7 13,3 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2021

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 23,3
I alt .................................................................................................................................. 23,3
Bemærkninger: De videreførte midler forventes anvendt i 2022.

15. Miljøzoner
 Til en primær håndhævelse af miljøzoner er der, jf. LBK nr. 1218 af 25. november 2019

om lov om miljøbeskyttelse, afsat 16,4 mio. kr. i 2021, 13,4 mio. kr. i 2022, 13,7 mio. kr. i 2023
og 13,7 mio. kr. i 2024 og frem. Heraf er der afsat 16,1 mio. kr. i 2021, 13,0 mio. kr. i 2022,
13,3 mio. kr. i 2023 og 13,3 mio. kr. i 2024 og frem til Sund & Bælt til udvikling og drift af den
digitaliserede håndhævelsesløsning, samt til indsamling og analyse af data om trafik i miljøzo-
nerne, informationsindsats mm.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 4,0 mio. kr. årligt i 2022 og
| frem til Sund & Bælt til videreudvikling og drift af den digitaliserede håndhævelsesløsning, så
| den kan håndtere skærpede miljøzoner for dieselpersonbiler, jf. Aftale mellem regeringen, So-
| cialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om miljøinitiativer i grønne byer og en
| hovedstad i udvikling af september 2021.

| 16. Pulje til eftermontering af partikelfilter på dieselpersonbiler
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 8,0 mio. kr. i 2022 og 12,0
| mio. kr. i 2023 til en tilskudspulje til eftermontering af partikelfilter på dieselpersonbiler, jf. Af-
| tale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om miljøiniti-
| ativer i grønne byer og en hovedstad i udvikling af september 2021. Formålet med ordningen er
| at bidrage til nedbringelse af partikeludledningen fra trafikken på byveje ved at fremme tilgæn-
| gelighed og eftermontering af partikelfiltre. Der vil blive etableret en tilskudspulje, der kan søges
| af ejere af de omfattede dieselpersonbiler uden partikelfilter, og som målrettes bilejere i lavere
| indkomstgrupper. Der forventes givet et tilskud på 2.000 kr. pr. partikelfilter.

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1218
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20. Indsats mod partikelforurening
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

23.23.50. 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.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... 1,6 - - - - - -
10. Virksomhedsordningen

Udgift ................................................... 1,6 - - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 1,6 - - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2021

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 5,0
I alt .................................................................................................................................. 5,0
Bemærkninger: Hovedparten af det videreførte beløb er disponeret til finansiering af afskrivninger på PDE-systemet. Fi-
nansieringen gennemføres ved årlig intern statslig overførsel til § 23.21.01. Miljøstyrelsen. Øvrige midler forventes an-
vendt i overensstemmelse med ordningens prioriteringsplan.

10. Virksomhedsordningen
 Der budgetteres ikke længere på kontoen.

23.23.60. Forebyggelse og afhjælpning af miljøskader (tekstanm. 43) (Lovbunden)
På kontoen afholdes udgifter, som påhviler staten i særlige tilfælde. Det omfatter udgifter

afholdt af den ansvarlige for en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade, hvor
denne ikke er forpligtet til at bære omkostningerne til opfyldelse af dennes forpligtelser, jf. § 47,
stk. 5 i LBK nr. 277 af 27. marts 2017 om undersøgelse, forebyggelse og afhjælpning af miljø-
skader, som ændret ved lov nr. 126 om ændring af miljøskadeloven og forskellige andre love.

Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

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 overføre uforbrugte midler til § 23.21.01. Miljø-
styrelsen til dækning af udgifter til afskrivninger på PDE-systemet.

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/277
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/126
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - - - -
10. Miljøskade

Udgift ................................................... - - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - - - - -

10. Miljøskade
Der budgetteres ikke på kontoen.
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23.24. Natur og Ressourcer
Aktivitetsområdet vedrører § 23.24.05. Erstatninger, § 23.24.06. Jagttegnsafgift, § 23.24.08.

Vederlag for råstofindvinding samt § 23.24.30. Tilskud til genplantning mv. efter stormfald.
Herudover omfatter aktivitetsområdet indsatser vedrørende jordforurening under § 23.24.50.
Værditabsordningen, § 23.24.54. Støtte til indsats vedrørende generationsforureninger og §
23.24.55. Teknologipuljen. Endelig vedrører aktivitetsområdet producentansvarsordningerne un-
der § 23.24.60. Indsamlingsordning vedr. dæk og biler og § 23.24.62. Indsamlingsordning vedr.
bærbare batterier samt § 23.24.70. Ressourcer, affald og genanvendelse.

23.24.05. Erstatninger (Reservationsbev.)
Miljøstyrelsen afholder udgifter til fredningserstatninger efter lov om naturbeskyttelse, jf.

LBK nr. 240 af 13. marts 2019, erstatninger i henhold til grundlovens § 73 for afslag på tilladelse
til indvinding af råstoffer omfattet af en anmeldelse efter § 5, stk. 1, nr. 1-3 i lov nr. 285 af 7.
juni 1972 om udnyttelse af sten, grus og andre naturforekomster i jorden og på søterritoriet, jf.
§ 52 a, stk. 1, i lov om råstoffer, jf. LBK nr. 124 af 26. januar 2017 samt erstatninger efter
skovlovens § 24 for tab, som afgørelser efter § 17 og §§ 19-21 i skovloven påfører en ejer eller
indehaver af rettigheder over ejendommen, jf. LBK nr. 315 af 28. marts 2019.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... 7,6 5,5 12,1 12,3 12,3 12,3 12,3
10. Erstatninger

Udgift ................................................... 7,6 5,5 12,1 12,3 12,3 12,3 12,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 3,6 3,0 - 4,0 4,0 4,0 4,0
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 4,0 2,5 12,1 8,3 8,3 8,3 8,3
Bemærkninger: Der kan ved intern statslig overførsel overføres midler til § 23.21.01. Miljøstyrelsen i forbindelse med
administration af ordningen til vederlag mv. til nævnsmænd, hvilket opgøres til forventeligt 4,0 mio. kr. årligt.

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2021

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 11,5
I alt .................................................................................................................................. 11,5

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende tilskudsbevilling fra § 23.24.05. Erstat-
ninger til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af
ordningen til vederlag mv. til nævnsformænd. Der er i forbindelse
hermed adgang til intern statslig overførsel til § 23.21.01. Miljøsty-
relsen, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/240
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/124
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/315
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10. Erstatninger
Der kan afholdes udgifter til fredningserstatninger efter lov om naturbeskyttelse, jf. LBK nr.

240 af 13. marts 2019, udgifter til erstatninger efter lov om råstoffer, jf. LBK nr. 124 af 26. januar
2017 samt udgifter til erstatninger efter skovlovens § 24 for tab, som afgørelser efter § 17 og §§
19-21 i skovloven påfører en ejer eller indehaver af rettigheder over ejendommen, jf. LBK nr.
315 af 28. marts 2019.

Centrale aktivitetsoplysninger:

23.24.06. Jagttegnsafgift (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Nettoudgiftsbevilling ................................... -5,9 -5,9 -5,9 -5,9 -5,9 -5,9 -5,9
Indtægt ......................................................... 92,9 91,3 111,2 111,2 111,2 111,2 111,2
Udgift ........................................................... 89,3 89,5 105,3 105,3 105,3 105,3 105,3
Årets resultat ............................................... -2,3 -4,1 -  - - - -
10. Jagttegnsafgift

Udgift .................................................... 89,3 89,5 105,3 105,3 105,3 105,3 105,3
Indtægt .................................................. 92,9 91,3 111,2 111,2 111,2 111,2 111,2

Bemærkninger: Der gennemføres ved internt statsligt køb af varer og tjenester midler til § 23.31.01. Naturstyrelsen som
led i samarbejdsaftale om Naturstyrelsens opgaver vedrørende jagttegnsordning, herunder plant for vildt-, hassel- og bir-
kemus, hvilket opgøres til forventeligt 24,7 mio. kr. årligt. Der overføres ved intern statslig overførsel årligt 100 kr. pr.
jagttegn til § 23.31.04. Arealforvaltning mv. samt 10,0 mio. kr. årligt til § 23.21.01. Miljøstyrelsen til generel naturindsats.
Herudover overføres ved intern statslig overførsel årligt 1,4 mio. kr. vedrørende faldvildtundersøgelser og 10,0 mio. kr.
vedrørende arts- og vildtforvaltning til § 23.41.40. Skov-, landskabs- og vildtopgaver.

3. Hovedformål og lovgrundlag
I medfør af lov om jagt- og vildtforvaltning, jf. LBK nr. 265 af 21. marts 2019, 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.
Provenuet fra jagttegnsafgiften kan endvidere anvendes til eftersøgning af trafikskadet vildt, ud-
gifter til dyrlægebehandling og genoptræning af skadede schweisshunde samt erstatning for døde
schweisshunde og til undersøgelsesaktiviteter vedrørende samspillet mellem vildt og trafik. Der
kan endvidere afholdes udgifter til overvågning af ulve.

Der er fastsat gebyrer for jagtprøve, riffelprøve, haglskydeprøve og buejagtprøve, jf. BEK
nr. 491 af 18. marts 2021 om jagttegn.

Udgifter til løn og administration mv. afholdes over § 23.21.01. Miljøstyrelsen og overføres
fra nærværende konto. Udgifter til administration afholdes desuden over § 23.31.01. Natursty-
relsen og refunderes fra nærværende konto.

Af midler fra jagttegnsafgiften afholdes udgifter på op til 2,9 mio. kr. årligt på § 21.33.17.
Det Grønne Museum.

En samarbejdsaftale mellem Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen fastlægger arbejdsdelingen på
jagt- og vildtområdet. Aftalen tager udgangspunkt i, at det overordnede myndighedsansvar for
området ligger i Miljøstyrelsen, og at den praktiske udførelse inden for de givne rammer udføres
af Naturstyrelsen.

Der kan ydes tilskud til vildtbeplantning via § 23.31.01.10. Naturstyrelsens ordning Plant for
vildtet, hvor der årligt afsættes en pulje på op til 1,5 mio. kr. Derudover afsættes årligt via Mil-

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1. Erstatninger - antal afgjorte sager...... 13 1 3 9 4 4 7 7 7 7

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/240
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jøstyrelsens skydebanepulje op til 1,5 mio. kr. til at indgå kontrakter eller yde tilskud til forbed-
ring af skydebaner til fremme af de interesser, som loven tilsigter at varetage:

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 miljøministerens nærmere bestemmelse.

Virksomhedsstruktur
Virksomhedsbærende hovedkonto: 23.21.01. Miljøstyrelsen, CVR-nr. 25798376.

5. Opgaver og mål

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

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

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Indtægter i alt .............................................. 92,9 91,3 111,2  111,2 111,2 111,2 111,2
4. Afgifter og gebyrer ................................ - - 6,5  - - - -
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske

bidrag, bøder mv. ................................... 92,5 90,9 104,7  111,2 111,2 111,2 111,2
6. Øvrige indtægter .................................... 0,4 0,4 -  - - - -

4. Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9.1 Der er adgang til at overføre løn- og driftsbevillinger mellem hoved-
kontiene § 23.11.01. Departementet, § 23.21.01. Miljøstyrelsen, §
23.21.13. Danmarks Miljøportal, § 23.24.06. Jagttegnsafgift og §
23.31.01. Naturstyrelsen.

BV 2.2.11 Der er adgang til at yde tilsagn om tilskud i fremtidige finansår.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.

Opgaver Mål
Natur Miljøstyrelsen passer på naturen og giver alle mulighed for at komme

ud og nyde den. Styrelsen arbejder for at sikre et rigt dyre- og plan-
teliv, hvor arter og naturområder beskyttes gennem målrettet lovgiv-
ning, naturplanlægning og udviklingsprojekter. I arbejdet indgår bl.a.
strategier for biodiversitet og forvaltning af truede dyr og planter.

R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Udgift i alt ................................................ 89,3 89,5 105,3 105,3 105,3 105,3 105,3

0. Generelle fællesomkostninger ............. 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
1. Natur ..................................................... 83,3 83,5 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3



§ 23.24.06.10. 65

10. Jagttegnsafgift
Der er for 2022 budgetteret med et samlet salg af 164.550 jagttegn med en jagttegnsafgift

på 650 kr. svarende til et samlet afgiftsprovenu på 107,0 mio. kr. Derudover er der i 2022 bud-
getteret med gebyrindtægter fra 8.000 jagtprøvetilmeldinger, 4.000 haglprøvetilmeldinger, 3.800
riffelprøvetilmeldinger og 600 buejagtprøvetilmeldinger og 10 falkonerjagtprøver.

Ordningen administreres af Miljøstyrelsen i samarbejde med Naturstyrelsen i henhold til
gældende samarbejdsaftale.

Oversigt over gebyrer og formålsbestemte afgifter

23.24.08. Vederlag for råstofindvinding (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Indtægtsbevilling ......................................... 39,0 44,9 23,5 23,8 23,8 23,8 23,8
10. Vederlag for råstofindvinding

Indtægt ................................................ 39,0 44,9 23,5 23,8 23,8 23,8 23,8
13. Kontrolafgifter og gebyrer ............ 39,0 44,9 23,5 23,8 23,8 23,8 23,8

10. Vederlag for råstofindvinding
Der opkræves et vederlag for råstoffer (sand, grus og sten), som indvindes på havet efter lov

om råstoffer, jf. LBK nr. 124 af 26. januar 2017. Vederlaget blev indført fra d. 1. januar 2010.

23.24.30. Tilskud til genplantning mv. efter stormfald (Reservationsbev.)
I henhold til lov om stormflod og stormfald, jf. LBK nr. 281 af 16. april 2018, kan Stormrådet

yde tilskud til gentilplantning med robust skov på private fredskovsarealer, der er ramt af
stormfald.

Gebyr- eller
Afgiftsordning (G/A) Hjemmel Sats. kr. Provenu, mio. kr.

Jagttegnsafgift (A) .............. BEK nr. 2126 af 15/12/2020 650 107,0
Jagtprøvegebyr (G) ............. BEK nr. 2126 af 15/12/2020 310 2,5
Haglskyderprøvegebyr (G) BEK nr. 2126 af 15/12/2020 200 0,8
Riffelprøvegebyr (G) ......... BEK nr. 2126 af 15/12/2020 135 0,5
Buejagtprøvegebyr (G) ....... BEK nr. 2126 af 15/12/2020 540 0,3
Falkonerjagtprøver (G) ....... BEK nr. 2126 af 15/12/2020 310 0,0

Jagtrelaterede afgifter og gebyrer i alt 111,2

Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9.2 Der er adgang til via intern statslig overførsel at overføre midler fra
nærværende hovedkonto til § 23.21.01. Miljøstyrelsen til administra-
tion, herunder til dækning af lønudgifter, dog maksimalt svarende til
den faktiske udgift.

BV 2.2.11 Der er adgang til at yde tilsagn om tilskud i fremtidige finansår.
BV 2.10.2 Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til hen-

holdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter.

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/124
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... 0,0 0,5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Indtægtsbevilling ......................................... 0,0 0,5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
10. Tilskud til genplantning mv.

Udgift ................................................... 0,0 0,5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,3 0,5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
45. Tilskud til erhverv ........................ -0,3 0,0 - - - - -

20. Refusion fra stormflods- og
 stormfaldspuljen

Indtægt ................................................ 0,0 0,5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 0,0 0,5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Bemærkninger: Der er via intern statslig overførsel adgang til at overføre midler til administration til § 23.21.01. Miljø-
styrelsen, herunder til dækning af lønudgifter.

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 og administration mv.

23.24.50. Afhjælpende foranstaltninger, værditabsordning (tekstanm. 107) (Reser-
vationsbev.)

Ordningen omfatter en værditabsordning, som har til formål at løse de særlige problemer,
der opstår for boligejere, der uforvaret har erhvervet en forurenet grund, jf. LBK nr. 282 af 27.
marts 2017 om forurenet jord. Hovedprincippet i jordforureningsloven er, at oprydninger sker
efter en miljøprioritering. Dette betyder, at boligejere risikerer at vente lang tid på oprydning. I
den mellemliggende 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 LBK nr. 282 af 27. marts 2017 om forurenet jord foretager regionerne en vur-
dering 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 øko-
nomiske administration af ordningen varetages af Udbetaling Danmark. Udbetaling Danmarks
opgaver i forhold til værditabsordningen er beskrevet i LBK nr. 282 af 27. marts 2017 om for-
urenet jord, BEK nr. 1174 af 22. september 2016 om behandling af sager efter kapitel 4 om
Værditabsordning for boligejere mv. i lov om forurenet jord og lov nr. 628 af 8. juni 2016 om
ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9.1 Der kan overføres bevillinger mellem § 23.24.50. Afhjælpende foran-
staltninger, værditabsordning og § 23.24.55. Teknologipulje.

BV 2.2.11 Der er adgang til at yde tilsagn om tilskud i fremtidige finansår.
BV 2.10.1 Der kan ydes tilskud til dækning af udgifter til forsikringer vedrørende

eventuelt erstatningsansvar i forbindelse med oprensninger.

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/282
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... 26,3 25,8 27,3 27,7 27,7 27,7 27,7
Indtægtsbevilling ......................................... 0,1 0,3 - - - - -
10. Afhjælpende foranstaltninger,
 værditabsordning

Udgift ................................................... 26,3 25,8 27,3 27,7 27,7 27,7 27,7
26. Finansielle omkostninger .............. 0,0 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 26,2 25,8 27,3 27,7 27,7 27,7 27,7
Indtægt ................................................ 0,1 0,3 - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... 0,1 0,3 - - - - -

20. Låneordning, værditab
Udgift ................................................... 0,0 0,0 - - - - -
44. Tilskud til personer ....................... 0,0 0,0 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2021

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 19,0
I alt .................................................................................................................................. 19,0
Bemærkninger: 5,0 mio. kr. af videreførslen primo 2021 vedrører afhjælpende foranstaltninger, mens 14,0 mio. kr. af
videreførslen primo 2021 vedrører låneordningen. 

10. Afhjælpende foranstaltninger, værditabsordning
Der kan inden for bevillingen afholdes udgifter til erstatninger for skader, der opstår som

følge af oprydninger, ydes lån til egenbetaling for personer, som er fyldt 65 år, får pension eller
modtager efterløn, ligesom egenbetaling og renter kan tilbagebetales, jf. bestemmelserne om
værditabsordningen i kapitel 4 i LBK nr. 282 af 27. marts 2017 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 ind-
tægter som følge af afdrag på lån. Endvidere budgetteres udgifter som følge af tab på udlån mv.
(afskrivning af uafholdelige beløb). Vedrørende Udbetaling Danmarks dispositionsrammer mv.
for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 07. Finansmini-
steriet.

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 at overføre midler til § 23.21.01. Miljøstyrelsen.

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/282
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Centrale aktivitetsoplysninger:

20. Låneordning, værditab
Den ved akt. 102 af 31. marts 2004 etablerede låneordning og garantiordning videreføres i

2022 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 opta-
gelse af et afdragsfrit lån, hvor staten yder et rentetilskud svarende til Nationalbankens udlåns-
rente.

23.24.54. Støtte til indsats vedrørende generationsforureninger (tekstanm. 198)
 (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... - - 50,0 101,1 156,7 151,6 176,9
Indtægtsbevilling ......................................... - - - 50,6 50,6 55,6 75,8
10. Støtte til indsats vedrørende ge-
 nerationsforureninger

Udgift ................................................... - - 50,0 101,1 156,7 151,6 176,9
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - - 50,0 101,1 156,7 151,6 176,9
Indtægt ................................................ - - - 50,6 50,6 55,6 75,8
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - - - 50,6 50,6 55,6 75,8

10. Støtte til indsats vedrørende generationsforureninger
Som følge af Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedsli-

sten og Alternativet om finansloven for 2021 af december 2020 er der afsat 50,0 mio. kr. i 2021,
100,0 mio. kr. i 2022, 155,0 mio. kr. i 2023, 150,0 mio. kr. i 2024 og 175,0 mio. kr. i 2025 til
at yde støtte til oprensning af de store generationsforureninger i Danmark. Prioriteringen af ge-
nerationsforureningerne aftales som led i udmøntningen af midlerne, herunder evt. finansiering
fra eksterne aktører. På kontoen kan optages indtægter vedrørende ekstern finansiering.

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1. Behov (ansøgte tilsagn) ...................... 300 280 260 229 229 158 140 120 100 100
2. Produktion/aktivitet (antal tilsagn) ..... 115 40 100 100 108 100 100 100 100 100
3. Dækning af behov (pct. afgivne tilsagn

ift. ansøgninger) .................................. 38 15 38 38 47 63 71 83 100 100

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Der er adgang til at yde tilsagn om tilskud i fremtidige finansår.
BV 2.10.2 Udgiftsbevillingen kan forhøjes ud over budgetterede beløb svarende

til merindtægter fra donationer fra eksterne aktører.
BV 2.10.5 Der er ved intern statslig overførsel adgang til at overføre op til 1 mio.

kr., heraf 2/3 til lønsum til § 23.21.01. Miljøstyrelsen til administration,
dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter.
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Aftaleparterne er enige om, at generationsforureningerne ved Himmark Strand, Kærgård
Klitplantage, det tidligere Grindstedværket, Høfde 42 og Cheminovas gamle fabriksgrund skal
prioriteres i udmøntningen af midlerne.

| I forbindelse med ændringsforslagene er der som en del af den danske genopretningsplan
| afsat 50,6 mio. kr. årligt i 2022-2023, 55,6 mio. kr. i 2024 og 75,8 mio. kr. i 2025 til indsatsen
| vedrørende generationsforureninger. Finansieringen hertil kommer fra det danske hjemtag fra
| EU's genopretningsfacilitet.

23.24.55. Teknologipulje (Reservationsbev.)
Der er med LBK nr. 282 af 27. marts 2017 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 over for jord- og grundvandsforureninger.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... 2,7 1,0 3,0 6,0 3,0 3,0 3,0
10. Teknologipulje

Udgift ................................................... 2,7 1,0 3,0 6,0 3,0 3,0 3,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger 1,5 0,2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 1,3 0,8 1,5 4,5 1,5 1,5 1,5

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2021

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 3,6
I alt .................................................................................................................................. 3,6
Bemærkninger: Beholdningen videreføres til betaling af indgåede kontrakter, der endnu ikke er afsluttet.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9.1 Der kan overføres bevillinger mellem § 23.24.50. Afhjælpende foran-
staltninger, værditabsordning og § 23.24.55. Teknologipulje.

BV 2.2.11 Der er adgang til at yde tilsagn om tilskud i fremtidige finansår.
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 at overføre midler til § 23.21.01. Miljøstyrelsen.

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/282
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10. Teknologipulje
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 forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2022 til udvik-
| ling og afprøvning af nye teknologier til oprensning af PFOS-forureninger via tilskud til test af
| relevante teknologier, jf. Aftale mellem regeringen og Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre,
| Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne om finansloven for 2022 af december 2021.

Centrale aktivitetsoplysninger:

23.24.60. Indsamlingsordning vedr. dæk og biler (tekstanm. 106) (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 ordningerne.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... 415,7 344,4 411,5 338,0 338,0 338,0 338,0
Indtægtsbevilling ......................................... 302,5 307,4 301,7 328,2 328,2 328,2 328,2
10. Indsamlingsordning vedrørende
 dæk

Udgift ................................................... 69,7 75,2 61,1 61,1 61,1 61,1 61,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,9 1,3 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,8 0,8 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1. Behov (ansøgte tilsagn) ...................... 11 11 11 8 15 15 15 15 15 15
2. Produktion/aktivitet (antal tilsagn) ..... 6 7 7 5 2 6 6 6 6 6
3. Dækning af behov (pct. afgivne tilsagn

ift. ansøgninger) .................................. 55 64 64 63 13 40 40 40 40 40

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 2.2.13 Der kan afholdes udgifter og ske forskudsbetaling til dækning af IT-
videreudviklingsomkostninger hos Dansk Producentansvarssystem
(DPA).

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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46. Tilskud til anden virksomhed og
  investeringstilskud ......................... 68,0 73,1 58,9 58,9 58,9 58,9 58,9

Indtægt ................................................ 52,1 52,2 50,6 50,6 50,6 50,6 50,6
13. Kontrolafgifter og gebyrer ............ 52,1 52,2 50,6 50,6 50,6 50,6 50,6

40. Indsamlingsordning vedrørende
 biler

Udgift ................................................... 275,7 242,8 250,4 276,9 276,9 276,9 276,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger 12,3 9,8 5,9 7,0 7,0 7,0 7,0
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 263,0 232,6 244,1 269,5 269,5 269,5 269,5
Indtægt ................................................ 250,3 255,2 251,1 277,6 277,6 277,6 277,6
13. Kontrolafgifter og gebyrer ............ 250,3 255,2 269,6 277,6 277,6 277,6 277,6
35. Forbrug af videreførsel ................. - - -18,5 - - - -

50. Yderligere godtgørelse ved
skrotning af ældre dieselbiler
Udgift ................................................... 70,3 26,4 100,0 - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,3 0,4 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 70,0 26,0 100,0 - - - -
Bemærkninger: Der overføres 1,2 mio. kr. årligt til § 09.31.01. Skattestyrelsen i forbindelse med samarbejdsaftale ved-
rørende indsamlingsordningerne for hhv. dæk og biler. Der overføres 0,6 mio. kr. årligt til § 23.21.01. Miljøstyrelsen til
dækning af udgifter til yderligere administration i forbindelse med udvidelse af ordningen til også at gælde dæk oparbejdet
ved pyrolyse.

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2021

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 219,7
I alt .................................................................................................................................. 219,7
Bemærkninger: 223,0 mio. kr. af videreførslen primo 2021 vedrører indsamlingsordning vedr. biler, -4,5 mio. kr. vedrører
indsamlingsordning vedr. dæk og 1,2 mio. kr. vedrører yderligere godtgørelse ved skrotning af ældre dieselbiler.

10. Indsamlingsordning vedrørende dæk
Formålet med ordningen er at fremme indsamling og oparbejdning af kasserede dæk fra

motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer hertil. Der ydes tilskud til virksomheder, der er-
hvervsmæssigt foretager indsamling af dæk, og som leverer dæk til virksomheder, der er aner-
kendt af Miljøstyrelsen som modtagere og oparbejdere mv. af brugte dæk, jf. BEK nr. 1660 af
13. november 2020. Gebyrordningen administreres i samarbejde med Skattestyrelsen.

Ordningen er fra 2009 forhøjet med 11,0 mio. kr. årligt til dækning af udgifter, der vedrører
moms af tilskudsbeløbene. Merbevillingen modsvares af indsamlingsvirksomhedernes momsind-
betaling. Beløbet reguleres årligt på forslag til lov om tillægsbevilling i forhold til de faktiske
udgifter til moms.

Der afholdes udgifter til Dækbranchens Miljøfond til administrationen af tilskudsordningen.
Under § 23.21.01. Miljøstyrelsen er der bevilget 0,5 mio. kr. årligt til dækning af generelle ba-
sisudgifter ved administration af ordningen, så der sammen med en intern statslig overførsel på
0,6 mio. kr. årligt samlet set er finansieret 1,1 mio. kr. til administration under § 23.21.01. Mil-
jøstyrelsen.

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1660
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40. Indsamlingsordning vedrørende biler
Formålet med ordningen er at nedbringe antallet af herreløse biler og sikre en miljømæssigt

forsvarlig affaldsbehandling af udtjente person- og varebiler, jf. BEK nr. 1337 af 8. december
2019 om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer, opkrævning af miljøbidrag og
udbetaling af skrotningsgodtgørelse (bilskrotbekendtgørelsen). Der kan anvendes op til 1,0 mio.
kr. årligt til videreudvikling af det digitale system for udbetaling af skrotningsgodtgørelse.

Miljøbidraget administreres i samarbejde med Skattestyrelsen, mens der til administration af
godtgørelsesordningen er udpeget en administrator, Dansk Producentansvarssystem, med repræ-
sentanter fra erhvervs- og forbrugerorganisationer.

Der er på § 23.21.01. Miljøstyrelsen afsat 0,7 mio. kr. årligt til dækning af generelle basis-
udgifter ved administration af ordningen, jf. lov nr. 150 af 7. februar 2017 om opkrævning af
miljøbidrag og udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler.

Centrale aktivitetsoplysninger:

50. Yderligere godtgørelse ved skrotning af ældre dieselbiler
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

23.24.62. Indsamlingsordning vedr. bærbare batterier (Reservationsbev.)
Nærværende konto omfatter gebyr- og indsamlingsordningen vedrørende bærbare batterier.

Der afholdes udgifter til kommunernes indsamling af udtjente bærbare batterier og akkumulatorer
samt til administration af ordningen.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Indtægtsbevilling ......................................... 22,1 21,7 15,8 19,7 19,9 20,1 20,4
10. Indsamlingsordning vedrørende
 bærbare batterier

Udgift ................................................... 0,4 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 0,4
Indtægt ................................................ 22,1 21,7 15,8 19,7 19,9 20,1 20,4
13. Kontrolafgifter og gebyrer ............ 22,1 21,7 15,8 19,7 19,9 20,1 20,4

Bemærkninger: Der overføres ved intern statslig overførsel 0,4 mio. kr. i 2022 til § 09.31.01. Skattestyrelsen i forlængelse
af samarbejdsaftale vedrørende indsamlingsordning for bærbare batterier. 

10. Indsamlingsordning vedrørende bærbare batterier
Formålet med ordningen er at fremme indsamling af udtjente bærbare batterier og akkumu-

latorer, jf. LBK nr. 1218 af 25. november 2019. De hermed forbundne udgifter, der i 2012 blev
skønnet til ca. 16,0 mio. kr. årligt for kommunerne og andre myndigheder, finansieres via en
betaling pålagt producenter og importører af bærbare batterier og akkumulatorer. Der blev i 2013
ifm. bloktilskudsaktstykket aftalt en årlig overførsel på 14,0 mio. kr. Herudover er der overført
0,5 mio. kr. årligt til § 23.21.01. Miljøstyrelsen til dækning af de generelle basisudgifter ved ad-
ministration af ordningen.

Værdien af den årlige overførsel til kommunerne pl-reguleres som en del af det årlige blok-
tilskud til kommunerne og udgør sammen med administrationsbidragene til Miljøstyrelsen og
Skattestyrelsen udgiftssiden af ordningen, som modsvares af indtægtsbevillingen, da ordningen

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1. Antal udbetalte godtgørelser (tusinde) 81,9 105,7 111,0 122,5 122,5 122,5 122,5 122,5 122,5 122,5
2. Udgift til godtg. (mio. kr. 2022-pl).... 122,8 232,6 244,1 269,5 269,5 269,5 269,5 269,5 269,5 269,5

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1337
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/224
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1218
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skal hvile i sig selv. 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 forbindelse med indsamlingsordningen. Fra 2021 er betalingssatsen 5,44
kr. pr. markedsført kg. Betalingssatsen pl-reguleres årligt.

23.24.70. Ressourcer, affald og genanvendelse (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)
Aktiviteterne under kontoen vedrører pulje til frivillige lokale initiativer til rengøring af de

danske strande for plastik og andet affald.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... 3,1 3,4 3,6 3,6 - - -
10. Ressourcestrategi

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

  investeringstilskud ......................... -0,1 -0,6 - - - - -

20. Pulje til rengøring af de danske
 strande

Udgift ................................................... 3,2 4,0 3,6 3,6 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 3,2 4,0 3,6 3,6 - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2021

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 5,0
I alt .................................................................................................................................. 5,0

10. Ressourcestrategi
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Pulje til rengøring af de danske strande
Der er afsat 4,0 mio. kr. årligt i 2019-2022 til lokale frivilligfunderede initiativer til rengøring

af de danske strande for plastik og andet affald. Tilskudspuljen kan søges til materielanskaffelse,
ledelse og organisering. Af midlerne er afsat 0,4 mio. kr. årligt i 2019-2022 til administration,
formidling og information under § 23.21.01. Miljøstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Der er adgang til at yde tilsagn om tilskud i fremtidige finansår.
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.
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Natur og kyster mv.

23.31. Arealforvaltning og kystbeskyttelse (tekstanm. 1)
Naturstyrelsens aktiviteter vedrører arealforvaltning, drift af skove og naturarealer samt be-

skyttelse af kysterne og varetagelse af statens forpligtelser i havne på den jyske vestkyst mv.,
herunder oprensning af indsejlinger, bassiner og sejlløb.

23.31.01. Naturstyrelsen (tekstanm. 106 og 110) (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Nettoudgiftsbevilling ................................... 251,5 299,7 267,5 238,6 263,8 251,3 409,5
Indtægt ......................................................... 537,2 600,1 618,6 660,4 612,6 607,2 442,8
Udgift ........................................................... 809,8 911,5 886,1 899,0 876,4 858,5 852,3
Årets resultat ............................................... -21,2 -11,7 -  - - - -
10. Natur og friluftsliv

Udgift .................................................... 672,7 760,2 717,5 726,8 712,3 707,0 703,4
Indtægt .................................................. 478,5 530,3 540,8 578,6 536,9 537,0 373,3

11. Tilskud til beplantning til gavn
for vildtet samt hassel- og birke-

 musen
Udgift .................................................... 1,4 1,8 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Indtægt .................................................. 1,4 1,8 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

20. Nationalparker
Udgift .................................................... 50,6 60,2 65,9 65,9 59,9 59,9 59,9
Indtægt .................................................. 50,6 60,2 66,4 66,4 60,4 60,4 60,4

21. Tilskud til nationalparkformål
Udgift .................................................... 0,8 2,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Indtægt .................................................. 0,8 2,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

40. Kyster mv.
Udgift .................................................... 45,8 43,9 41,8 45,3 44,4 38,9 37,4
Indtægt .................................................. 5,9 5,9 8,8 12,8 12,7 7,2 6,5

50. Oprensning i indsejlinger, hav-
nebassiner og sejlløb
Udgift .................................................... 38,4 43,5 58,3 58,4 57,2 50,1 49,0

Bemærkninger: De tidligere § 23.31.01.50. Oprensning i og ved Esbjerg Havn og § 23.31.01.55. Oprensning i øvrige
indsejlinger, bassiner og sejlløb er fra 2022 slået sammen under § 23.31.01.50. Oprensning i indsejlinger, havnebassiner
og sejlløb.

3. Hovedformål og lovgrundlag
Naturstyrelsen varetager de overordnede statslige interesser ved drift af statens arealer og

gennemførelse af projekter til gavn for natur, biodiversitet og friluftsliv og er statens teknisk
sagkyndige organ inden for kystbeskyttelse og havne mv. Naturstyrelsen forvalter i alt ca. 210.000
hektar skov- og naturarealer og ca. 4.500 hektar hav. Bevillingen omfatter den centrale del af
Naturstyrelsen, som ligger i Randbøl, Kystdirektoratet, der er placeret i Lemvig, samt 16 loka-
lenheder fordelt over hele landet.

Naturstyrelsens opgaver og ansvarsområder er bl.a. fastlagt i delegationsbekendtgørelsen,
BEK nr. 269 af 6. marts 2020, naturbeskyttelsesloven, LBK nr. 240 af 13. marts 2019, skovloven,
LBK nr. 315 af 28. marts 2019, lov om jagt og vildtforvaltning, LBK nr. 265 af 21. marts 2019,
samt lov om kystbeskyttelse mv., LBK nr. 705 af 29. maj 2020 og forskellige love om digeanlæg.

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/269
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/240
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/315
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/265
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/705
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En af Naturstyrelsens opgaver er gennemførelse af EU's naturbeskyttelsesdirektiver via Natura
2000-planerne for de arealer, styrelsen administrerer, samt implementeringen af EU's oversvøm-
melsesdirektiv 2007/60/EF om vurdering og styring af risikoen for oversvømmelser.

Naturstyrelsen administrerer og gennemfører initiativer om bl.a. urørt skov og naturnational-
parker på statslige arealer, som følge af Aftale mellem daværende V-regering, Dansk Folkeparti,
Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Naturpakke af maj 2016, Aftale mellem re-
geringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om Udmøntning
af midler afsat til urørt skov på finansloven for 2020 af juni 2020, Aftale mellem regeringen,
Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om Naturnationalparker
og mere natur på land og i havet af juni 2020, samt Natur- og biodiversitetspakken, som indgår
i Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternati-
vet om finansloven for 2021 af december 2020.

Naturstyrelsen varetager det overordnede tilsyn med nationalparkerne, og nationalparkernes
indtægter og udgifter bogføres under denne hovedkonto.

Yderligere oplysninger kan findes på Naturstyrelsens hjemmeside: www.naturstyrelsen.dk og
Kystdirektoratets hjemmeside: www.kyst.dk

Virksomhedsstruktur
23.31.01. Naturstyrelsen, CVR-nr. 33157274.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9.1 Der er adgang til at overføre løn- og driftsbevillinger mellem hoved-
kontiene § 23.11.01. Departementet, § 23.21.01. Miljøstyrelsen, §
23.11.13. Danmarks Miljøportal, § 23.24.06. Jagttegnsafgift, og §
23.31.01. Naturstyrelsen.

BV 2.2.9.2 Der er adgang til intern statslig overførsel fra nærværende hovedkonto
til § 23.31.04.50. LIFE-projekter til gennemførelse af LIFE-projekter
på Naturstyrelsens arealer. Der er endvidere adgang til overførsel af
provenu fra salg af ejendomme til § 23.31.04.55. Naturgenopretnings-
projekter. Yderligere er der adgang til intern statslig overførsel mellem
§ 23.31.20. Nationalparker og § 23.31.01.20. Nationalparker svarende
til nationalparkernes nettoudgifter.

BV 2.2.10 Der kan indgås flerårige kontrakter med henblik på at opnå gunstige
tilbudspriser.

BV 2.2.11 Der er adgang til at yde tilsagn om tilskud i fremtidige finansår til til-
skudsordningerne Plant for hasselmusen, Plant for birkemusen og Plant
for vildtet samt for de tilskud, som gives af nationalparkerne.

BV 2.2.13 Tilskud, som gives af nationalparkerne, kan forudbetales.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007L0060&from=DA
http://www.naturstyrelsen.dk
http://www.kyst.dk
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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 2.2.16.1 Ved afhændelse af ejendomme gennem indskud i Statens Ejendomssalg
A/S (Freja ejendomme A/S) sker salget/overdragelsen til Finansmini-
steriet til markedsprisen i henhold til et nærmere fastsat vurderingste-
ma. Afhændelse af ejendomme til en anden statslig institution uden for
eget ministerområde kan ligeledes ske til markedsprisen i henhold til
et nærmere fastsat vurderingstema. Dette gælder, når afhændelsen sker
for at opfylde indtægtskrav vedrørende styrelsens drift eller andre ind-
budgetterede provenukrav.

BV 2.2.16.1 Der er adgang til salg af ejendomme, herunder bygninger og arealer,
uden indskud i Statens Ejendomssalg A/S og uden godkendelse fra
Folketingets Finansudvalg og Finansministeriet, såfremt salget sker i
forbindelse med jordfordelinger og magelæg.

BV 2.2.16.3 Med tilslutning fra Finansministeriet kan der ved primokorrektioner
af statsregnskabets status overføres ejendomme mellem Naturstyrelsen
og andre statsinstitutioner.

BV 2.3.2 Der er adgang til at fravige fuld omkostningsdækning således, at Na-
turstyrelsen kan afsætte frømateriale høstet i egne skove til markedspris
af hensyn til at sikre anvendelsen af frø tilpasset danske forhold også
på andre lodsejeres natur- og skovarealer.

BV 2.3.3 Naturstyrelsen kan opretholde lavere lejeniveauer end markedslejen for
bygninger og arealer til brug for visse institutioner samt til forsknings-
og forsøgsvirksomhed. Naturstyrelsen kan herudover tillade, at der på
Naturstyrelsens arealer vederlagsfrit afholdes arrangementer og lig-
nende, når der ikke med det enkelte arrangement er et egentligt er-
hvervsmæssigt sigte, eller det medfører særlige udgifter for Natursty-
relsen.

BV 2.3.4 Naturstyrelsen kan vederlagsfrit overdrage nedskrevne maskiner, red-
skaber mv., herunder skovningsmaskiner, til Det Grønne Museum og
eventuelt andre offentlige museer og samlinger med kulturelle formål,
når disse maskiner, redskaber mv. ikke har betydning for den almin-
delige produktion, og når overdragelsen kun medfører begrænsede ud-
gifter for Naturstyrelsen.

BV 2.7 Nationalparkerne under § 23.31.01.20. Nationalparker administreres
efter reglerne for tilskud til drift af øvrige selvejende institutioner mv.,
jf. BV 2.4.9. Dog skal tilskuddet anvendes i overensstemmelse med
de regler, der gælder for statsvirksomheder.

BV 2.7.2 Under Naturstyrelsens statsvirksomhed administreres den indtægts-
dækkede virksomhed inden for rammerne af den almindelige virk-
somhed. Indtægtsdækket virksomhed budgetteres og regnskabsføres
ikke på separate underkonti.
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5. Opgaver og mål
Opgaver Mål
Naturforvaltning Naturstyrelsens naturarealer rummer en stor andel af de vigtigste na-

turværdier i Danmark, og styrelsens forvaltning af naturarealerne har
derfor en stor betydning for den nationale indsats for biodiversitet.
Forvaltningen af skov- og naturarealerne har som mål at øge natur-
kvaliteten på naturtyperne og skabe gode levesteder for planter og dyr
for derved at sikre biodiversiteten. Det sker bl.a. ved etablering af na-
turnationalparker. Den øvrige forvaltning, herunder bortforpagtning til
naturpleje, sker under hensyntagen til, at udøvelsen af aktiviteterne
sikrer en balance mellem benyttelse og beskyttelse af arealerne. Af
Naturstyrelsens skovarealer bliver ca. 2/3 forvaltet med biodiversitet
som hovedformål.

Friluftsliv Naturstyrelsen bidrager til udvikling af befolkningens natur- og fri-
luftsoplevelser, herunder også jagt, naturformidling og aktiviteter, der
medvirker til at fremme turisme og lokal vækst. Forvaltningen sker
under hensyntagen til, at udøvelsen af aktiviteterne sikrer en balance
mellem benyttelse og beskyttelse af arealerne.

Skov De skovarealer, der ikke har biodiversitet som hovedformål, forvaltes
efter principperne for naturnær skovdrift, og indtægten bidrager bl.a.
til at understøtte styrelsens hovedformål gennem produktion af f.eks.
træ og flis, som begge er fornybare ressourcer med mange forskellige
anvendelsesmuligheder. Ved skovdriften lægges der vægt på at vare-
tage flersidige hensyn til bl.a. natur, friluftliv, kulturhistorie, miljø- og
grundvandsbeskyttelse samt på udviklings- og forsøgsvirksomhed.

Ejendoms- og anden for-
valtning

Naturstyrelsens forvaltning af ministeriets arealer omfatter 210.000 ha
og ca. 2.300 bygninger fordelt over hele landet. Ejendomsforvaltningen
består ud over varetagelse af driften af bygninger, tekniske anlæg og
vejvedligehold også af udleje af arealer og bygninger til forskellige
formål, herunder naturskoler mv., samt en række øvrige indtægtsgi-
vende aktiviteter. Endelig udføres myndighedsopgaver, herunder jagt-
og vildtforvaltning for Miljøstyrelsen, samt bogføring og tilsynet for
nationalparkerne.

Kyster og havne Naturstyrelsen v/Kystdirektoratet arbejder med at beskytte kysterne
mod oversvømmelser og erosion fra havet bl.a. i lyset af klimaforan-
dringerne og varetager som del heraf den statslige kystbeskyttelses-
indsats. Kystdirektoratet varetager de statslige forpligtelser i de tidli-
gere statshavne mv., herunder foretager oprensninger i visse indsejlin-
ger og bassiner, samt i visse sejlløb. Kystdirektoratet indgår i storm-
flodsberedskaberne på Vestkysten og varetager endvidere visse myn-
dighedsopgaver efter kystbeskyttelsesloven og naturbeskyttelsesloven.
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6. Specifikation af udgifter pr. opgave

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

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Indtægter i alt .............................................. 537,2 600,1 618,6  660,4 612,6 607,2 442,8
6. Øvrige indtægter .................................... 537,2 600,1 618,6  660,4 612,6 607,2 442,8
Bemærkninger: Naturstyrelsen forventer følgende indtægter i 2022: Ca. 239,0 mio. kr. fra salg af træ- og flisprodukter,
ca. 185,0 mio. kr. fra bortforpagtninger og bygningsudleje mv., ca. 10,0 mio. kr. vedrørende kyster og havne, ca. 14,0
mio. kr. vedrørende friluftsaktiviteter, ca. 39,0 mio. kr. fra anlægsopgaver inden for naturforvaltning, ca. 24,7 mio. kr. fra
jagttegnsmidler, ca. 22,3 mio. kr. fra salg af boliger og ca. 20,0 mio. kr. vedrørende nationalparkernes egne indtægter.
Derudover er ca. 47,0 mio. kr. af indtægterne fra interne statslige overførsler fra § 23.31.20. Nationalparker vedrørende.
nationalparkernes drift. På baggrund af igangværende projekter i 2021 er der desuden skønnet en indtægt fra ekstern
medfinansiering på ca. 40,0 mio. kr. fra bl.a. EU, fonde, mv. De resterende ca. 16,2 mio. kr. fordeler sig på diverse mindre
indtægter.

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Personale i alt (årsværk) ............................ 672 659 682  645 634 612 601
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 340,7 340,8 345,2  347,5 343,4 329,1 323,4

9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Reguleret egenkapital ................................. - - 29,9 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 47,6 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 77,5 - - - -

Langfristet gæld primo ............................... 981,9 935,2 948,4 907,8 886,4 868,2 847,8
+ anskaffelser .............................................. 52,8 31,3 63,3 45,4 37,2 35,5 35,0
+ igangværende udviklingsprojekter .......... -16,3 4,0 - - - - -
- afhændelse af aktiver ............................... 57,7 53,3 19,8 22,3 10,0 10,0 10,0
- afskrivninger ............................................. 25,5 5,3 45,3 44,5 45,4 45,9 46,6
Samlet gæld ultimo ..................................... 935,2 911,9 946,6 886,4 868,2 847,8 826,2

Donationer ................................................... - - 77,3 75,2 73,0 70,9 68,9
Låneramme .................................................. - - 1.277,7 1.277,7 1.277,7 1.277,7 1.277,7
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 74,1 69,4 68,0 66,4 64,7
Bemærkninger: Fra 2021 føres regnskabet for § 23.31.01.20. Nationalparker omkostningsbaseret. Nationalparkernes for-
ventede anvendelse af lånerammen er endnu ikke blevet fastlagt og fremgår derfor ikke af finansieringsoversigten.

Mio. kr.
R

2019
R

2020
B

2021
F

2022
BO1
2023

B02
2024

B03
2025

Udgift i alt ................................................ 830,0 925,2 886,1 895,8 869,2 852,3 846,8

0. Generelle fællesomkostninger ............ 175,2 170,4 171,6 162,7 159,4 155,3 154,1
1. Naturforvaltning .................................. 107,1 109,6 103,9 102,5 100,5 99,8 99,3
2. Friluftsliv ............................................. 56,6 135,1 124,0 126,8 124,2 123,4 122,8
3. Skov .................................................... 191,1 176,7 185,2 174,1 161,8 160,7 159,9
4. Ejendoms- og anden forvaltning ........ 232,9 269,2 225,8 257,1 252,1 250,4 249,2
5. Kyster og havne .................................. 67,2 64,1 75,6 72,6 71,2 62,7 61,5
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10. Natur og friluftsliv
Naturstyrelsen har ansvaret for drift og pleje af Miljøministeriets skove og andre naturarealer

samt gennemførelse af projekter, hvor der bl.a. lægges vægt på at varetage landskabelige, natur-
historiske, kulturhistoriske, miljøbeskyttende, klimaregulerende og tilpassende, grundvandsbe-
skyttende, biodiversitetsfremmende og friluftsmæssige hensyn. Naturstyrelsen har også en særlig
forpligtelse i forhold til udviklings- og forsøgsvirksomhed herunder vidensdeling og information
om bæredygtig drift af skovene. Gennem frøavl og afsætning af frø fra kårede bevoksninger på
Miljøministeriets arealer sikrer Naturstyrelsen det danske skovbrug adgang til frømateriale til-
passet danske forhold. Naturstyrelsens grønne hensyn i forbindelse med arealdriften og hensynet
til friluftsliv indebærer øgede udgifter og mindskede indtægter. Værdien af disse hensyn er senest
opgjort på baggrund af regnskabstal fra 2018 til øgede udgifter på 70,5 mio. kr. og mindskede
indtægter på 94,9 mio. kr. (2018-pl). Der er i opgørelsen kun indregnet en del af de hensyn, der
vedrører driften af de lysåbne arealer. Der vil blive taget stilling til evt. fremtidige opgørelser i
løbet af 2022, når der er foretaget en udmøntning af Natur- og biodiversitetspakken, som indgår
i Aftale mellem regeringen og Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alter-
nativet om finansloven for 2021 af december 2020.

I forbindelse med Naturstyrelsens forvaltning af statens skov- og naturarealer kan der afhol-
des udgifter til forvaltningen og beskyttelsen af arealerne. Til gennemførelse af projekter på Na-
turstyrelsens arealer kan der bl.a. afholdes udgifter til køb og salg af erstatningsjord, tinglysninger,
erstatninger mv.

Naturstyrelsen kan oppebære indtægter ved salg af råtræ, flis, brænde, sankebrænde, frø og
øvrige produkter, der er forbundet med Naturstyrelsens skov- og arealdrift. Derudover kan der
oppebæres indtægter fra salg af f.eks. ridetegn, naturvejledningsture, dagjagter og andre varer og
tjenesteydelser, der leveres som en del af Naturstyrelsens almindelige drift.

Naturstyrelsen kan bortforpagte/udleje en del af styrelsens arealer og bygninger. Bortfor-
pagtningen skal ske på markedsmæssige vilkår. Jf. akt. 117 af 11. januar 1980 kan der dog op-
retholdes lavere lejeniveauer end markedslejen for bygninger og arealer til brug for visse insti-
tutioner samt til forsknings- og forsøgsvirksomhed. Derudover kan Naturstyrelsen oppebære
indtægter i forbindelse med salg af retten til at udøve og afholde jagt på dele af styrelsens arealer.
Naturstyrelsen kan tilsvarende oppebære indtægter fra salg af maskiner, huse, arealer mv.

Der kan inden for en samlet ramme på op til 25,0 mio. kr. indgås aftaler med private lejere
af Naturstyrelsens ejendomme om kompensation ved lejemålets eventuelle ophør for investeringer
foretaget af lejeren efter aftale med Naturstyrelsen. Den del af lejers investering, som Natursty-
relsen godkender til kompensation, afskrives lineært over en periode på op til 20 år. Natursty-
relsen kan i forbindelse med personalereduktioner indgå aftale om lejemål 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 bo-
ligbidrag.

Der forudsættes et provenu ved frasalg af ejendomme på 10,0 mio. kr. årligt herunder byg-
ninger, som er overflødiggjort i forbindelse med driften af styrelsens arealer. I 2021 og 2022 er
der budgetteret yderligere salg af ejendomme på 12,3 mio. kr. årligt til finansiering af kommu-
nernes opgaver vedrørende boringsnære beskyttelsesområder.

Der kan overføres midler fra § 23.24.06. Jagttegnsafgift til nærværende hovedkonto i for-
bindelse med Naturstyrelsens administration af jagt- og vildtforvaltningsopgaver, herunder udfø-
relse af bl.a. jagttegnsprøver, nyjægerjagte mv. Der kan ligeledes overføres midler fra § 23.21.01.
Miljøstyrelsen til nærværende underkonto i forbindelse med opgaver, hvor Naturstyrelsen bidra-
ger til bekæmpelsen af invasive arter.

Der kan oppebæres indtægter, jf. bl.a. naturbeskyttelsesloven, LBK nr. 240 af 13. marts 2019,
dels hvor der foregår erhvervsmæssige aktiviteter, dels i forbindelse med at borgerne får en vi-
deregående adgang til naturen, herunder 1) hvor der gives udvidet færdselsret med f.eks. motor-
drevet køretøj, ved ridning, kørsel med hestevogn, sejlads og lignende, 2) hvor der stilles særlige
faciliteter, egentlige anlæg og lignende til rådighed, f.eks. besøgscentre, toiletter, mountainbike-
baner, parkeringspladser i tilknytning til besøgscentre eller andre særlige faciliteter og lignende

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/240
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eller 3) hvor en videregående adgang indgår som en del af arrangementer eller erhvervsmæssige
aktiviteter.

Der kan modtages sponsor- og fondsstøtte mv., herunder tilskud fra foreninger og private bl.a.
i forbindelse med naturforvaltnings- og friluftsprojekter.

Naturstyrelsen kan overtage administrationen af arealer fra private og andre offentlige myn-
digheder og indgå i fællesskaber til varetagelse af arealer i det omfang, formålet hermed svarer
til de målsætninger, der er for drift og pleje af Naturstyrelsens egne arealer samt oppebære ind-
tægter forbundet hermed. Naturstyrelsen kan desuden oppebære indtægter i forbindelse med re-
kvireret arbejde, som f.eks. rådgivning af lufthavne om begrænsning af birdstrike, assistance ifm.
naturbrande mv.

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 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.

Naturstyrelsen kan afholde udgifter, uden at oppebære indtægter, til i akutte situationer at
assistere Landbrugsstyrelsen i forbindelse med indgreb på offentlige og private arealer i forbin-
delse med indgreb til bekæmpelse af særligt alvorlige angreb af planteskadegørere. Efter den
akutte fase af bekæmpelsen kan Naturstyrelsen fortsat assistere og yde bistand til Landbrugssty-
relsen og herved oppebære indtægter ved bekæmpelse af planteskadegørere. Ydelserne udføres
inden for rammerne af lov om planteskadegørere, LBK nr. 1132 af 3. juli 2020, Beredskabsloven,
LBK nr. 314 af 3. april 2017, og der henvises desuden til Landbrugsstyrelsens Beredskabsplan
for håndtering af udbrud af planteskadegørere.

Naturstyrelsen kan assistere Fødevarestyrelsen i tilfælde af udbrud af alvorlige smitsomme
husdyrsygdomme og afholde udgifter hertil. Udgifter vil efterfølgende blive refunderet af Føde-
varestyrelsen fra § 24.32.14. Erstatninger ved nedslagning af dyr og andre udgifter ved bekæm-
pelsesforanstaltninger mm.

Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter til skovrydning, etablering af erstatnings-
skov, etablering af afværgeforanstaltninger, naturpleje samt etablering og vedligehold af publi-
kumsanlæg mv. i forbindelse med Testcenter Østerild II, jf. LBK nr. 1069 af 21. august 2018.

Som følge af Aftale mellem daværende V-regering, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og
Det Konservative Folkeparti om Naturpakke af maj 2016 er der udlagt i alt ca. 13.300 ha til urørt
skov og anden biodiversitetsskov. Merudgifter og indtægtstab dækkes af indtægter fra udtag og
salg af ikke hjemmehørende træarter i en overgangsperiode samt af bevillinger. Der er afsat 2,8
mio. kr. fra 2017 stigende til 13 mio. kr. årligt fra 2027 (2017-pl).

Som følge af Aftale mellem daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om styrket
indsats mod afrikansk svinepest i Danmark af marts 2018 er der afsat 93,2 mio. kr. i perioden
2018-2022 til de indsatser, som Naturstyrelsen skal gennemføre, hvoraf de 54,0 mio. kr. er til
anlægsprojekter og 39,2 mio. kr. er til driftsudgifter. Driftsbevillingerne på denne konto er 10,5
mio. kr. i 2018, 7,9 mio. kr. i 2019, 8,6 mio. kr. i 2020 samt 6,1 mio. kr. årligt i 2021 og 2022.
Opgaverne drejer sig om etablering af dyrehegn ved den dansk-tyske grænse, intensiveret indsats
mod vildsvin på statens arealer kombineret med indsats på private arealer, styrket samarbejde
med Danmarks Jægerforbund samt en faglig opgradering af schweissregistret.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk
Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige om politiets og ankla-
gemyndighedens økonomi i 2021-2023 af december 2020 er kontoen reduceret med 0,3 mio. kr.
i 2022 og 0,4 mio. kr. årligt i 2023 og frem, som følge af udmøntning af besparelse på statens
konsulentforbrug.

Der er indbudgetteret øgede indtægter på 20 mio. kr. i 2022 vedrørende salg af træ fra ik-
ke-hjemmehørende arter i skove, der vil blive lagt urørt i forbindelse med Natur- og biodiversi-
tetspakken. Ydermere er konsekvenserne af Natur- og biodiversitetspakken teknisk indbudgetteret

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1132
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/314
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1069
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med 163,1 mio. kr. i 2025 som kompensation for henholdsvis udlægning af styrelsens arealer til
urørt skov samt etablering af nye naturnationalparker.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 4,1 mio. kr. årligt i 2023-2026
| og herefter 5,0 mio. kr. årligt til drift af sekretariat som led i projektet "Danmarks naturstier - en
| omvej værd", jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti,
| Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance,
| Frie Grønne, Alternativet og Kristendemokraterne om mere liv i bymidter og landdistrikter af
| november 2021.

11. Tilskud til beplantning til gavn for vildtet samt hassel- og birkemusen
Naturstyrelsen kan yde tilskud til vildtbeplantning på op til 1,5 mio. kr. årligt via ordningen

Plant for vildtet. Der kan desuden ydes tilskud til beplantning til gavn for birke- og hasselmusen
via tilskudsordningerne Plant for hasselmusen og Plant for birkemusen på samlet op til 0,5 mio.
kr. årligt. Midler til afholdelse af udgifter relateret hertil overføres fra § 23.24.06. Jagttegnsafgift.
Der er desuden en vis egenbetaling ifm. ordningen.

20. Nationalparker
Til nærværende konto udbetales tilskud fra § 23.31.20. Nationalparker svarende til national-

parkfondenes udgifter og indtægter. Jf. hovedkontoen sker nationalparkfondenes virke i henhold
til Nationalparkloven, jf. LBK nr. 120 af 26. januar 2017, samt den for hver nationalpark rele-
vante bekendtgørelse og nationalparkplan. Nationalparkfondene er uafhængige organer inden for
den statslige forvaltning, men er omfattet af de almindelige regler for den offentlige forvaltning.

Nationalparkerne er omfattet af statens regler om selvforsikring samt statslige løn- og an-
sættelsesvilkår. Regnskabet føres omkostningsbaseret og revideres af Rigsrevisionen. National-
parkfondene kan udbetale vederlag til medlemmer af nationalparkbestyrelserne, jf. cirkulære nr.
9418 af 4. juli 2013 om betaling til medlemmer af kollegiale organer i staten. Nationalparkerne
kan jf. hjemlen under § 23.31.01.10. Natur og friluftsliv og efter aftale med grundejeren, oppe-
bære indtægter, hvor nationalparkerne stiller særlige faciliteter til rådighed, f.eks. besøgscentre,
toiletter, parkeringspladser i tilknytning til besøgscentre eller andre særlige faciliteter mv.

Som følge af konsulentbesparelser i staten er nationalparkernes udgiftsbevilling 0,5 mio. kr.
årligt lavere end det tilførte tilskud.

Nationalparkernes egne indtægter forventes at være ca. 20,0 mio. kr. i 2022.

21. Tilskud til nationalparkformål
På underkontoen kan nationalparkerne udbetale tilskud til kommuner, foreninger, stiftelser,

institutioner mv. og private ejendomsejere inden for formålet med nationalparkerne som følger
af lov om nationalparker, jf. LBK nr. 120 af 26. januar 2017. Tilskud kan gøres betinget af, at
der indgås aftaler om naturbevaring, naturpleje, drift, naturgenopretning, styrkelse af kulturhisto-
riske værdier og offentlighedens adgang. Miljøministeren kan fastsætte regler om administratio-
nen af midlerne, herunder generelle tilskudsforudsætninger og om ændring og bortfald af tilskud.
Bevillingerne i 2022-2025 er foreløbig teknisk budgetterede.

40. Kyster mv.
Som en del af Naturstyrelsen er Kystdirektoratet statens teknisk sagkyndige organ inden for

kystbeskyttelse, havne mv. og forestår som sådan anlæg og drift af statslige kystbeskyttelsesan-
læg, fører tilsyn med dige- og kystbeskyttelsesanlæg og bistår kommuner i sager om kystbe-
skyttelse ud for flere ejendomme. Kystdirektoratets opgaver løses i høj grad i lyset af klimafor-
andringerne og omfatter derved bidrag til klimatilpasning i relation til kystbeskyttelse mv. Her-
udover varetager Kystdirektoratet myndighedsopgaver vedrørende strand- og klitbeskyttelse i re-
lation til en række paragraffer i naturbeskyttelsesloven, jf. LBK nr. 240 af 13. marts 2019.

Kystdirektoratet er ansvarligt for implementeringen af EU's oversvømmelsesdirektiv (direktiv
2007/60/EF om vurdering og styring af risikoen for oversvømmelser). Havnerelaterede opgaver
udføres i henhold til akt. 183 af 21. marts 2000, akt. 114 af 28. november 2000, akt. 120 af 30.

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/120
http://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2013/9418
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007L0060&from=DA
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april 2007 og akt. 161 af 15. juni 2011 om overdragelse af de tidligere statshavne til lokalsam-
fundene 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 ligeledes senere overdraget til
havnen i henhold til akt. 97 af 28. maj 2014.

Efter bemyndigelse fra Miljøministeriet, jf. BEK nr. 269 af 6. marts 2020 om henlæggelse
af opgaver og beføjelser til Naturstyrelsen, herunder Kystdirektoratet, administrerer Kystdirekto-
ratet statens højhedsret over søterritoriet, for så vidt angår tilladelser til anbringelse af høfder og
andre kystbeskyttelsesanlæg, visse kabler og rørledninger, opfyldninger, anlæg af lystbådehavne,
broer og dæmninger mm. Kystdirektoratet udøver tillige visse beføjelser, der i kystbeskyttelses-
loven, jf. LBK nr. 705 af 29. maj 2020, og forskellige love om digeanlæg er tillagt miljømini-
steren. Bekendtgørelse henlæggelse af opgaver og beføjelser til Naturstyrelsen, herunder Kystdi-
rektoratet, jf. BEK nr. 269 af 6. marts 2020 omhandler endvidere Kystdirektoratets beføjelser
vedrørende vedtægter for dige-, kystbeskyttelses- og pumpelag samt miljømæssig vurdering af
anlæg på søterritoriet.

Kystdirektoratet administrerer dele af lov om miljøvurdering af planer og programmer af
konkrete projekter (VVM), jf. LBK nr. 973 af 25. juni 2020 vedrørende miljøvurdering af planer
og programmer mv. samt BEK nr. 1062 af 21. august 2018 vedrørende miljøskader.

Som følge af akt. 103 af 28. marts 2019 om oprydning af Erdkehlgraven mv. afholdes der
på kontoen udgifter til styrelsens deltagelse i styre- og arbejdsgrupper. Anlægsbevillingen til
projektet er opført på § 23.31.09.80. Oprydning af Erdkehlgraven mv.

Ved akt. 12 af 7. november 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, jf. 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 tjenestemandsloven, jf. LBK nr. 511 af 18. maj 2017, 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.

| I forbindelse med ændringsforslagene er indtægter og udgifter på kontoen forhøjet med 3,2
| mio. kr. i 2022, 3,1 mio. kr. i 2023, 2,1 mio. kr. i 2024 og 1,4 mio. kr. i 2025 som led i ud-
| møntning af Digitaliseringsfonden, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale
| Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne om finansloven for 2022 af december
| 2021. Finansieringen hertil kommer fra det danske hjemtag fra EU's genopretningsfacilitet.

50. Oprensning i indsejlinger, havnebassiner og sejlløb
Bevillingen omfatter driftsmæssig varetagelse af oprensningsopgaven i og ved Esbjerg Havn,

jf. akt. 120 af 10. maj 2007. Kontoen er øget med 6,9 mio. kr. årligt i 2019-2023.
Bevillingen omfatter endvidere Kystdirektoratets varetagelse af oprensningen af øvrige ind-

sejlinger, havnebassiner og sejlløb, hvor staten har forpligtelser.
 Der er afsat 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2020-2044 til øget oprensning i Hanstholm Havn.

23.31.02. Salg af ejendomme (tekstanm. 7) (Anlægsbev.)
Naturstyrelsen har gennem en årrække afhændet en række arealer, til hvilke der ikke er

knyttet væsentlige natur-, miljø- og velfærdsinteresser, og som derved ikke understøtter Natur-
styrelsens kerneopgaver.

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/269
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/705
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/269
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/973
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1062
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2002/710
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/511
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... -0,1 4,7 - 0,1 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 3,0 15,5 - 13,6 - - -
10. Salg af sommerhusgrunde

Udgift ................................................... 0,0 - - 0,1 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 - - 0,1 - - -
Indtægt ................................................ 3,2 10,8 - 13,6 - - -
21. Andre driftsindtægter .................... - - - - - - -
52. Afhændelse af anlægsaktiver

  udenfor omkostningsreform .......... 3,2 10,8 - 13,6 - - -

20. Salg af grunde og arealer mv.
Udgift ................................................... -0,1 4,7 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 - - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... -0,1 4,7 - - - - -
Indtægt ................................................ -0,1 4,7 - - - - -
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ - 4,7 - - - - -
52. Afhændelse af anlægsaktiver

  udenfor omkostningsreform .......... -0,1 0,0 - - - - -

10. Salg af sommerhusgrunde
Naturstyrelsen ejer en række ejendomme beliggende langs den jyske vestkyst. Det blev i for-

bindelse med finanslovene for 2008 og 2010 besluttet, at Naturstyrelsen skal forsøge at sælge
grundene til de nuværende lejere. lov nr. 246 af 23. marts 2010 om udstykning og salg af visse
sommerhusgrunde tilhørende staten blev i 2019 forlænget, således at lejer har mulighed for at
købe grunden uden offentligt udbud frem til 31. juli 2024. Af det oprindelige provenukrav på
226,8 mio. kr. er der pr. 1. januar 2021 et udestående provenu ved salg af sommerhusgrunde på
ca. 34,0 mio. kr. Der forventes et årligt salg på ca. 10,0 mio. kr.

Indtægtskravet er øget med 13,6 mio. kr. i 2022 til finansiering af anlægsaktivitet på §
23.31.04.40. Øvrige arealer under Naturstyrelsen.

| Der kan på kontoen afholdes handelsomkostninger i forbindelse med salg af ejendomme.

20. Salg af grunde og arealer mv.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

23.31.03. Testcenter Østerild (tekstanm. 106)
Kontoen vedrører udmøntning af Aftale mellem daværende VK-regering, Socialdemokratiet,

Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om et nationalt testcenter for store
vindmøller i Østerild af maj 2010 som en del af en helhedsløsning for placering af testvindmøller
frem mod 2020, jf. akt. 170 af 20. august 2010.

Kontoen omfatter dele af anlægsudgifterne til etablering af testcenteret, jf. den ovenstående
aftale af maj 2010. Kontoen er medtaget, da projekterne under bevillingen endnu ikke er fær-
diggjort. Da bevillingen er ophørt, finansieres det resterende arbejde af videreførte midler fra
tidligere år.

Indsatser i medfør af udvidelse af testcenter Østerild (Østerild II) gennemføres under §
23.31.01.10. Natur og friluftsliv.

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2010/246
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... 7,2 2,8 - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 0,1 1,6 - - - - -
10. Skovrydning

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

  udgifter .......................................... 0,3 - - - - - -

20. Ekspropriation og erstatning mv.
Udgift ................................................... 0,0 1,0 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 0,0 - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 0,0 - - - - - -
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ - 1,0 - - - - -
Indtægt ................................................ 0,1 1,3 - - - - -
11. Salg af varer .................................. 0,1 0,1 - - - - -
52. Afhændelse af anlægsaktiver

  udenfor omkostningsreform .......... - 1,2 - - - - -

40. Naturovervågning mv.
Udgift ................................................... - 0,1 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,1 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - 0,0 - - - - -

50. Erstatningsskov
Udgift ................................................... 6,9 1,7 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,9 0,7 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,1 0,2 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - 0,0 - - - - -
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ 6,0 0,9 - - - - -
Indtægt ................................................ - 0,3 - - - - -
52. Afhændelse af anlægsaktiver

  udenfor omkostningsreform .......... - 0,3 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2021

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 42,7
I alt .................................................................................................................................. 42,7

 Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9.1 Der er adgang til overførsel til § 23.31.01. Naturstyrelsen.
BV 2.12.3 Der er adgang til videreførsel af ikke forbrugte bevillinger.
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10. Skovrydning
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Ekspropriation og erstatning mv.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Naturovervågning mv.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

50. Erstatningsskov
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

23.31.04. Arealforvaltning mv. (tekstanm. 8, 106 og 197) (Anlægsbev.)
Formålet med anlægsbevillingen er bl.a. at gennemføre naturforvaltningsprojekter, herunder

at bevare og genoprette store og små naturområder, at skabe sammenhængende naturarealer, at
forbedre levemulighederne for dyre- og planteliv, at beskytte grundvandet og vandmiljøet, at bi-
drage til begrænsning af udledning af klimagasser samt at forbedre mulighederne for befolknin-
gens friluftsliv i henhold til lov om naturbeskyttelse, jf. LBK nr. 240 af 13. marts 2019 samt
skovloven, jf. LBK nr. 315 af 28. marts 2019.

En del af de projekter, der gennemføres på Naturstyrelsens arealer, understøtter forvaltning
mv. under § 23.31.01. Naturstyrelsen.

Der kan i henhold til lov om naturbeskyttelse, jf. LBK nr. 240 af 13. marts 2019, bl.a. af-
holdes udgifter til statslig skovrejsning og ydes lån og tilskud til kommuner, almennyttige for-
eninger, stiftelser, institutioner mv.

Der kan oppebæres indtægter i form af gaver i medfør af lov om naturbeskyttelse, jf. LBK
nr. 240 af 13. marts 2019. Der kan også modtages øvrige indtægter i form af tilskud fra foreninger
og private, EU-støtte, jagttegnsmidler, fondstilskud, bidrag fra vandværker og kommuner, arv,
sponsorstøtte mv.

Der kan oppebæres indtægter og tilskud til skovrejsning, der tjener som erstatningsskov bl.a.
i forbindelse med afgørelser efter skovloven, jf. LBK nr. 315 af 28. marts 2019, om ophævelse
af fredskovspligt, ligesom der kan overtages arveløse ejendomme til naturforvaltningsprojekter,
jf. BEK nr. 1552 af 18. december 2007 om arv, der tilfalder staten.

Der kan udbetales tilskud til projekter til fremme af de interesser, som lov om jagt og vildt-
forvaltning, jf. LBK nr. 265 af 21. marts 2019, tilsigter at varetage.

Ejendomserhvervelser sker under denne hovedkonto efter reglerne for en rådighedspulje.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9.2 Der er adgang til overførsel af provenu fra salg af arealer fra nærvæ-
rende hovedkonto til § 23.31.01. Naturstyrelsen ifm. opfyldelse af
indtægtskrav vedrørende ejendomssalg.

BV 2.2.10 Der kan indgås flerårige kontrakter med henblik på at opnå gunstige
tilbudspriser.

BV 2.2.11 Der er adgang til at yde tilsagn om tilskud i fremtidige finansår i for-
bindelse med tilskud til private til etablering af mindre søer, vådom-
råder og vandhuller.

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/240
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/315
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/240
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/240
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/315
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2007/1552
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/265
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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.

BV 2.2.16.1 Ved afhændelse af ejendomme gennem indskud i Statens Ejendomssalg
A/S (Freja ejendomme A/S) sker salget/overdragelsen til Finansmini-
steriet til markedsprisen i henhold til et nærmere fastsat vurderingste-
ma. Afhændelse af ejendomme til en anden statslig institution uden for
eget ministerområde kan ligeledes ske til markedsprisen i henhold til
et nærmere fastsat vurderingstema. Dette gælder, når afhændelsen sker
for at opfylde indtægtskrav vedrørende styrelsens drift eller andre
budgetterede provenukrav.

BV 2.2.16.1 Der er adgang til salg af ejendomme, herunder bygninger og arealer,
uden indskud i Statens Ejendomssalg A/S og uden godkendelse fra
Folketingets Finansudvalg og Finansministeriet, såfremt salget sker i
forbindelse med jordfordelinger og magelæg.

BV 2.2.16.3 Med tilslutning fra Finansministeriet kan der ved primokorrektioner
af statsregnskabets status overføres ejendomme mellem Naturstyrelsen
og andre statsinstitutioner.

BV 2.2.16.3 I forbindelse med ekspropriationer af arealer under Naturstyrelsen eller
udbetaling af erstatninger og kompensationer vedrørende Naturstyrel-
sens nuværende eller tidligere arealer opføres indtægterne på nærvæ-
rende konto. Udgifterne kan udvides svarende til de indgående ind-
tægter i de enkelte finansår.

BV 2.3.5 Naturstyrelsen kan modtage gaver i form af tilskud til køb af ejendom,
tilplantning, naturgenopretning, friluftstiltag mv. mod, at der kan ting-
lyses forkøbsrettigheder til giver og/eller servitutter angående sikring
af ikkeforurenet grundvandsdannelse, herunder forbud mod råstofind-
vinding, og andre væsentlige natur- og miljøinteresser på ejendommen,
samt sikring af offentlighedens adgang.

BV 2.8.1 Der kan udbetales midler til § 23.31.01. Naturstyrelsen i forbindelse
med kompensation for anvendelsen af egen arbejdskraft til gennemfø-
relse af friluftsaktiviteter, skovrejsningsprojekter, naturgenopretnings-
projekter, udtagning af landbrugsjord mv.

BV 2.8.2 Udgifterne kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til henholdsvis
mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter. Det gælder
f.eks. ved indtægter ifm. afhændelse af ejendomme, erstatninger, EU-
støtte, jagttegnsmidler, fondsstøtte, bidrag fra vandværker og kommu-
ner, arv, gaver samt sponsorstøtte i øvrigt.

BV 2.8.3 Bygge- og anlægsprojekts totaludgifter forstås under denne hovedkonto
som ekskl. udgifter til ejendomserhvervsler mht. grænsen for forelæg-
gelse af nye projekter for Finansudvalget.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... 244,8 112,9 158,1 119,4 1.052,2 1.052,3 52,2
Indtægtsbevilling ......................................... 203,0 125,0 33,4 27,8 17,5 17,5 17,5
10. Statslig skovrejsning

Udgift ................................................... 69,1 52,8 31,8 37,0 25,6 25,7 25,7
16. Husleje, leje af arealer, leasing .... 0,1 0,1 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 11,1 15,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
26. Finansielle omkostninger .............. 0,0 0,0 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 6,7 1,6 4,5 - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 2,0 1,9 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - -0,7 - - - - -
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ 49,2 34,7 27,0 36,7 25,3 25,4 25,4
Indtægt ................................................ 82,3 78,7 32,0 17,5 17,5 17,5 17,5
11. Salg af varer .................................. 0,1 0,4 - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... 5,2 5,9 - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 0,0 0,0 - - - - -
28. Ekstraordinære indtægter ............. 14,5 6,6 - - - - -
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ 17,9 17,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 20,8 30,3 - - - - -
35. Forbrug af videreførsel ................. - - 14,5 - - - -
52. Afhændelse af anlægsaktiver

  udenfor omkostningsreform .......... 23,8 18,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

15. Statslig skovrejsning i hoved-
 stadsområdet

Udgift ................................................... - - - 5,0 15,0 15,0 15,0
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ - - - 5,0 15,0 15,0 15,0

20. Friluftsliv
Udgift ................................................... 5,7 7,9 6,5 6,6 6,5 6,5 6,5
16. Husleje, leje af arealer, leasing .... - 0,0 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 4,8 6,9 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 0,0 - - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,8 0,5 1,0 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... -0,1 - - - - - -
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ 0,3 0,5 5,5 6,6 6,5 6,5 6,5
Indtægt ................................................ 0,4 - - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... 0,4 - - - - - -

30. Vand og naturindsats mv.
Udgift ................................................... 2,2 7,8 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 2,1 7,8 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

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

  investeringstilskud ......................... 0,1 - - - - - -
Indtægt ................................................ 1,0 0,1 - - - - -
11. Salg af varer .................................. 0,0 0,1 - - - - -

BV 2.8.4 Ejendomserhvervelser kan bl.a. ske ved køb, magelæg og jordforde-
ling. Ved erhvervelser af ejendomme til naturforvaltningsprojekter er
Naturstyrelsen fritaget for at rette henvendelse til Bygningsstyrelsen. I
tilfælde hvor Naturstyrelsens ejendomserhvervelser sker i tilknytning
til et projekt, som involverer jordfordeling forestået af Landbrugssty-
relsen, kan Landbrugsstyrelsen godkende handelspris og -vilkår.
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21. Andre driftsindtægter .................... 0,1 - - - - - -
52. Afhændelse af anlægsaktiver

  udenfor omkostningsreform .......... 0,9 - - - - - -

40. Øvrige arealer under naturstyrel-
 sen

Udgift ................................................... 34,2 1,8 19,5 18,8 5,1 5,1 5,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger 2,1 1,7 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ 32,1 0,1 18,0 17,3 3,6 3,6 3,5
Indtægt ................................................ 22,9 - - - - - -
52. Afhændelse af anlægsaktiver

  udenfor omkostningsreform .......... 22,9 - - - - - -

45. Udtagning af landbrugsjord
 Udgift ................................................... - 1,3 98,4 41,7 1.000,0 1.000,0 -

43. Interne statslige overførsels-
  udgifter .......................................... - 1,3 - - - - -

51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ - - 98,4 41,7 1.000,0 1.000,0 -

50. LIFE-projekter
Udgift ................................................... 18,8 17,5 - - - - -
16. Husleje, leje af arealer, leasing .... 0,2 0,0 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 14,8 8,0 - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. - 0,0 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - 0,0 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 9,7 9,5 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... -8,6 0,0 - - - - -
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ 2,6 0,0 - - - - -
Indtægt ................................................ 17,3 11,2 - - - - -
11. Salg af varer .................................. 0,5 0,4 - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... 0,3 0,0 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 8,8 6,4 - - - - -
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ 7,7 4,3 - - - - -

55. Naturgenopretningsprojekter
Udgift ................................................... 33,7 3,4 1,4 10,3 - - -
16. Husleje, leje af arealer, leasing .... 0,0 - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 2,9 3,0 - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. - 0,0 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,0 0,4 - - - - -
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ 30,8 - 1,4 10,3 - - -
Indtægt ................................................ 49,7 30,1 1,4 10,3 - - -
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ 42,1 20,3 - - - - -
52. Afhændelse af anlægsaktiver

  udenfor omkostningsreform .......... 7,7 9,9 1,4 10,3 - - -

60. Naturpakke - indsats for sam-
 menhængende natur

Udgift ................................................... 12,4 6,0 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,2 0,1 - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 0,0 0,0 - - - - -
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ 12,2 5,9 - - - - -
Indtægt ................................................ 12,6 4,7 - - - - -
11. Salg af varer .................................. 0,1 - - - - - -
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ 9,7 4,7 - - - - -
52. Afhændelse af anlægsaktiver

  udenfor omkostningsreform .......... 2,8 - - - - - -

65. Indsats mod afrikansk svinepest
Udgift ................................................... 42,3 4,2 0,5 - - - -
16. Husleje, leje af arealer, leasing .... 0,0 0,0 - - - - -
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22. Andre ordinære driftsomkostninger 42,2 4,2 0,5 - - - -
Indtægt ................................................ 16,7 - - - - - -
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ 16,7 - - - - - -

70. Mere vild natur og overdrev-
 sindsats

Udgift ................................................... 26,4 10,2 - - - - -
16. Husleje, leje af arealer, leasing .... - 0,1 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,8 1,1 - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. - 0,0 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,2 0,3 - - - - -
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ 25,3 8,8 - - - - -

80. Naturnationalparker
Udgift ................................................... - 0,0 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,0 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - 0,0 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2021

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 391,6
I alt .................................................................................................................................. 391,6
Bemærkninger: Beholdningen er hovedsageligt reserveret til statslig skovrejsning, projekter vedrørende friluftsliv, LIFE-
projekter, naturforvaltningsprojekter, udtagning af landbrugsjord samt etablering af naturnationalparker mv.

10. Statslig skovrejsning
Kontoen anvendes til køb af jord til og etablering af nye statslige skove, jf. lov om naturbe-

skyttelse, LBK nr. 240 af 13. marts 2019. De nye skove anlægges bl.a. i områder, hvor skovene
beskytter grundvandsressourcer, forbedrer borgernes adgang til bynære rekreative naturarealer
og/eller skaber mere natur. Desuden binder skovene CO2 og reducerer udledning af kvælstof.
Den statslige skovrejsning gennemføres i henhold til Naturstyrelsens Retningslinjer for statslig
skovrejsning af januar 2019. Der kan på kontoen også afholdes mindre udgifter uden aftale om
medfinansiering til opkøb af arealer med henblik på at skabe mere sammenhængende arealer i
tilknytning til skovrejsningsprojekter.

Der overføres ved intern statslig overførsel årligt 100 kr. pr. indløst jagttegn fra § 23.24.06.
Jagttegnsafgift til en særlig indsats for jagt- og vildtvenlige hensyn i naturforvaltningsprojekter.
De tilførte jagttegnsmidler fordeles gennemsnitligt med ca. 6,5 mio. kr. årligt til udvalgte pro-
jekter målrettet jagt og vildt, ca. 2,0 mio. kr. årligt til tilskud til private til etablering af mindre
søer, vådområder og vandhuller, og resterende jagttegnsmidler indgår som en del af den samlede
naturforvaltningsindsats.

Der er afsat 5,8 mio. kr. årligt i 2021-2022 til øget bynær statslig skovrejsning, jf. akt. 80
af 21. februar 2019.

Der er endvidere afsat 5,0 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 til øget skovrejsning, jf. Aftale
mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Liberal Alliance om
erstatning mv. til minkavlere og følgeerhverv berørt af COVID-19 af januar 2021, jf. akt. 239
af 20. maj 2021. Eventuelt mindreforbrug på bevillingen på 5,0 mio. kr. i 2022 til øget skov-
rejsning nedskrives på forslag til lov om tillægsbevilling for 2022.

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/240
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| 15. Statslig skovrejsning i hovedstadsområdet
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 5,0 mio. kr. i 2022 og 15,0
| mio. kr. årligt i 2023-2025 til statslig skovrejsning i hovedstadsområdet uden medfinansiering,
| jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om mil-
| jøinitiativer i grønne byer og en hovedstad i udvikling af september 2021. Midlerne prioritereres
| til skovrejsning på arealer i hovedstadsområdet, hvor potentialet for biodiversitet er størst, og hvor
| tilgængeligheden til grønne områder i dag er mindst.

20. Friluftsliv
Kontoen anvendes til aktiviteter, der understøtter befolkningens muligheder for friluftsliv på

statens skov- og naturarealer, f.eks. ved at sikre bedre adgang og tilgængelighed for borgerne,
indhentning af viden om friluftsliv, bedre formidling og information, samt til at etablere og ved-
ligeholde faciliteter, jf. naturbeskyttelsesloven LBK nr. 240 af 13. marts 2019.

| Aktivitetsoversigt vedrørende § 23.31.04.10., § 23.31.04.15. og § 23.31.04.20.

| Bemærkninger: Antal hektar for skovrejsning kan variere betydeligt mellem årene afhængigt af bevilling og mulighederne
| for at erhverve ejendomme med henblik på skovrejsning. 

30. Vand og naturindsats mv.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Øvrige arealer under naturstyrelsen
Kontoen omfatter anlægsudgifter på Naturstyrelsens område vedrørende arealer og ejendom-

me samt køb og salg af arealer og ejendomme, herunder arealer overtaget fra andre statslige in-
stitutioner, f.eks. Landbrugsstyrelsen.

Der kan erhverves jord til kompensation i forbindelse med bevarelse af kolonihaver. Der kan
bl.a. i den forbindelse afholdes udgifter til ejendomserhvervelse f.eks. ved jordfordeling og eta-
blering. Der kan også erhverves jord af hensyn til forbedring af levevilkår for flora og fauna,
forbedring af mulighederne for friluftsliv mv. samt bedre arrondering af Naturstyrelsens arealer.

Der kan afholdes udgifter til drift og vedligeholdelse af forlandsarbejder i Vadehavet. Her-
udover afholdes på kontoen diverse anlægsudgifter på Naturstyrelsens skov- og naturområder.

Som følge af et kommunalt påbud forventer Naturstyrelsen udgifter i perioden 2020-2022
på ca. 30,0 mio. kr. til kloakering af kolonihaver i Rødovre.

45. Udtagning af landbrugsjord
Til udtagning af kulstofrig lavbundsjord for at understøtte natur-, vandmiljø- og klimaformål

i henhold til bekendtgørelse om udtagning af kulstofrige lavbundsjorder med henblik på genop-
retning af naturlig hydrologi (klima-lavbundsprojekter), jf. BEK nr. 50 af 15. januar 2021, er der
afsat 41,3 mio. kr. i 2022.

Indsatsen sker gennem opkøb og arrondering af ejendomme med det formål at udtage lav-
bundsjorder, som efterfølgende vådgøres ved grøftelukning, sløjfning af dræn, omlægning af drift
og sikring af områder uden for lavbundsområderne. Bevillingen kan anvendes til forundersøgelser
og projektledelse, jordfordeling, køb af arealer og ejendomme, lodsejerkompensation mv. Der kan
endvidere afholdes udgifter til etablering af muligheder for offentlig adgang til projektområder.

Projektarealerne planlægges som udgangspunkt videresolgt efter projekternes afslutning med
henblik på genanvendelse af midlerne til videre udtagning af landbrugsjorder. Ved salg vil der
blive tinglyst servitutter, som begrænser den landbrugsmæssige anvendelsesmulighed. I særlige

| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024| 2025

| Skovrejsning - antal hektar| 259| 136| 250| 335| 265| 265| 265

| Skovrejsning i hovedstadsområdet - antal hek-
| tar| -| -| -| 20| 55| 55| 55

| Friluftsliv - antal projekter| 30| 46| 50| 50| 50| 50| 50

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/240
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/50
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situationer kan arealer beholdes i offentligt eje, hvis det skønnes, at de herved kan bidrage til
opnåelse af væsentlige natur-, miljø- eller friluftsmæssige formål af betydning for samfundet. Det
samlede salgsprovenu bliver tilbageført til denne konto med henblik på yderligere udtagning af
landbrugsjord.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1.000,0 mio. kr. årligt i
| 2023-2024 til udtagning af kulstofrige lavbundsjorde med henblik på reduktion af drivhusgasser,
| jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Ven-
| stre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Kristende-
| mokraterne om grøn omstilling af dansk landbrug af oktober 2021.

50. LIFE-projekter
På kontoen kan der afholdes udgifter til naturforvaltningsprojekter med EU-finansiering fra

LIFE-ordningen, bl.a. til gennemførelse af projekter til gavn for naturgenopretning, naturpleje,
herunder hegning og rydning af arealer, målrettet indsats for sårbare og truede arter, erstatninger,
tilskud og jordfordeling. I 2021 var der 8 aktive LIFE-projekter. Nettoudgifterne til disse projekter
afholdes af uforbrugte midler givet i tidligere år.

På kontoen kan bl.a. oppebæres indtægter fra national medfinansiering, bl.a. fra §
23.21.50.20. LIFE-projekter, § 23.31.01.10. Natur og friluftsliv samt i forbindelse med donatio-
ner, herunder fra kommuner, fonde, EU mv.

Til Naturstyrelsens medfinansiering blev der i 2016-2018 afsat 33,3 mio. kr. til det igang-
værende anlægsprojekt "Landmanden som naturforvalter", jf. akt. 28 af 7. december 2017. Pro-
jektet gennemføres i 2017-2025 og har baggrund i Naturplan Danmark og er videreført i Aftale
mellem daværende V-regering, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folke-
parti om Naturpakke af maj 2016.

Kontoen omfatter også projektet Open Woods, der gennemføres i 2019-2027 og omfatter 6
partnere med Naturstyrelsen som hovedansvarlig. Naturstyrelsens projektdel omfatter 20 statslige
skove beliggende i 18 Natura 2000-områder. Skovene er udpeget til biodiversitetsformål, jf. Na-
turpakken. Formålet med projektet er at styrke en udvikling af skovene i retning mod en gunstig
bevaringsstatus ved f.eks. forbedring af hydrologiske forhold, øge mængden af dødt ved, etable-
ring af græsning og forøgelse af den strukturelle diversitet. Gennemførelse af projektet medvirker
desuden til at implementere forvaltningsplanerne for biodiversitetsskovene. Projektets samlede
udgifter forventes at udgøre ca. 55,0 mio. kr., hvoraf den statslige andel udgør ca. 18,0 mio. kr.,
som overføres fra § 23.31.01. Naturstyrelsen i takt med faktiske afholdte udgifter.

Jf. akt. 288 af 3. september 2020 gennemføres på kontoen også projektet LIFE Forest Fit For
Future (FORFIT) med en samlet udgift på ca. 98,3 mio. kr. i årene 2020-2028. Projektet finan-
siereres af staten, private midler, Aage V. Jensens Fonde, Slesvig-Holstens delstatsskovbrug og
EU LIFE-midler. De statslige udgifter finansieres ved overførsler fra § 23.31.01.10. Natur og
friluftsliv.

55. Naturgenopretningsprojekter
Der er afsat 10,3 mio. kr. i 2022 til anlægsudgifter i forbindelse med naturgenopretnings-

projektet Søborg Sø. Projektet omfatter et areal på ca. 500 ha, hvoraf 335 ha vil blive til sø og
resten til omkringliggende enge. Af bevillingen er 0,2 mio. kr. i 2022 øremærket driftsudgifter.

På kontoen gennemføres også naturgenopretningsprojektet ved Ekkodalens moser inkl. om-
rådet Thorevandet. Formålet med projektet er at sikre sårbare naturtyper og arter og at understøtte
naturturisme og outdoor-aktiviteter på Bornholm ved at udvide vådområdet ved Ekkodalen til
over 100 ha, som suppleres af tilgrænsende tørre områder og skov samt ca. 28 ha. ved Thore-
vandet.

Projekterne er hovedsageligt finansieret ved salg af arealer som bortforpagtes til camping-
pladser samt salg af andre ejendomme under Naturstyrelsen.

Der kan afholdes udgifter til jordopkøb, jordfordeling, lodsejerkompensation, projektering,
anlægsarbejde, formidling og projektledelse mv.
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60. Naturpakke - indsats for sammenhængende natur
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

65. Indsats mod afrikansk svinepest
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

70. Mere vild natur og overdrevsindsats
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

80. Naturnationalparker
| På kontoen afholdes udgifter til etablering af naturnationalparker som led i natur- og biodi-
| versitetspakken, jf. Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enheds-
| listen og Alternativet om finansloven for 2021 af december 2020.
| Der kan afholdes udgifter til rådgivning og anlægsarbejder ifm. hegning og udsætning af dyr,
| herunder etablering af færiste, trafiksikkerhedsrevision samt eventuelle skilte og etablering af
| hastighedsdæmpende foranstaltning mv. Der kan ligeledes afholdes udgifter til genopretning af
| naturlig hydrologi og anden naturgenopretning samt til etablering af friluftsfaciliteter i og uden
| for naturnationalparkerne. Der kan desuden afholdes udgifter til central og decentral projektle-
| delse.
| Der kan afholdes udgifter til opkøb af arealer, der kan bidrage til bedre arrondering/udvidelse
| af naturnationalparker, kompenserende arealer for friluftsliv i forbindelse med etablering af na-
| turnationalparker og/eller opkøb af arealer i det åbne land. De opkøbte arealer kan efterfølgende
| gennem målrettet naturgenopretning udvikles til f.eks. ferske enge, strandenge eller en mosaik
| af skov, krat og lysåbne naturtyper.
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23.31.06. Tilskud til oprensning

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... 22,2 26,4 26,7 27,0 27,0 27,0 27,0
10. Almindelig virksomhed

Udgift ................................................... 22,2 26,4 26,7 27,0 27,0 27,0 27,0
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 22,2 26,4 26,7 27,0 27,0 27,0 27,0

10. Almindelig virksomhed
Kontoen omfatter statens tilskud til oprensning af sejlløbet over Hals Barre med baggrund i

statens interesse i gennemsejlingen til den vestlige del af Limfjorden.
Kontoen omfatter endvidere kompensation til den kommunale selvstyrehavn Hvide Sande

som følge af, at Kystdirektoratet har overdraget opgaver og anlægsaktiver til havnen d. 1. januar
2014, jf. akt. 12 af 7. november 2013.

Tilsvarende omfatter kontoen kompensation til den kommunale selvstyrehavn Thorsminde
som følge af, at Kystdirektoratet har overdraget opgaver og anlægsaktiver til havnen d. 1. juni
2014, jf. akt. 97 af 28. maj 2014.

Endelig er der i forbindelse med finansloven for 2019 afsat midler til kompensation til den
kommunale selvstyrehavn Thyborøn Havn, mod at havnen overtager oprensningsforpligtelsen fra
2020 og fremad.

23.31.07. Tilskud til natur og klimatilpasning mv. (tekstanm. 106 og 186) (Reser-
vationsbev.)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... 3,3 2,1 5,5 5,5 2,5 2,5 2,5
Indtægtsbevilling ......................................... - 0,1 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
10. Vand- og naturindsats

Udgift ................................................... 0,3 0,4 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,1 0,4 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,2 - - - - - -

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Der er adgang til at yde tilsagn om tilskud i fremtidige finansår.
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,
heraf højest 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske
udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til at overføre midler til §
23.31.01. Naturstyrelsen.
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20. Grønne partnerskaber
Udgift ................................................... - -1,3 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - -1,3 - - - - -

30. Tilskud til klimatilpasning mv.
Udgift ................................................... 3,0 3,0 3,0 3,0 - - -
43. Interne statslige overførsels-

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

  investeringstilskud ......................... 2,9 2,9 3,0 3,0 - - -
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ 0,1 - - - - - -

40. Tilskud vedr. LIFE-projekter
Udgift ................................................... - 0,1 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,1 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - - 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Indtægt ................................................ - 0,1 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
21. Andre driftsindtægter .................... - - 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - 0,1 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2021

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 8,2
I alt .................................................................................................................................. 8,2

10. Vand- og naturindsats
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Grønne partnerskaber
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Tilskud til klimatilpasning mv.
Der er afsat 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022. Tilskud gives til Foreningen Klimato-

rium som bl.a. gennemfører projekter vedrørende indsamling og formidling af viden om saltvand
i relation til klimatilpasning, jf. akt. 112 af 11. april 2019.

40. Tilskud vedr. LIFE-projekter
I Aftale mellem den daværende V-regering, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det

Konservative Folkeparti om Naturpakke af maj 2016 indgår videreførelser af naturprojekter fra
Naturplan Danmark, herunder et igangsat, Landmanden som Naturforvalter, der gennemføres med
støtte fra EU's tilskudsordning for natur, miljø og klima. På nærværende konto anvendes en del
af projektets midler til en tilskudsordning vedrørende rådgivning af land- og skovbrugere om
naturpleje. Tilskudsordningen udmøntes i bekendtgørelse om landmanden som naturforvalter, jf.
BEK nr. 341 af 29. marts 2019. Bekendtgørelsen er gældende indtil d. 31. december 2025.

23.31.08. Puljer til diger og kystbeskyttelse mv. (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)
Formålet med bevillingen er at yde tilskud til projekter til gavn for kystbeskyttelse mv.

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/341
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... 7,8 40,0 90,8 150,0 150,0 - -
10. Pulje til aktuelle digeprojekter

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

  investeringstilskud ......................... 2,8 - - - - - -

20. Pulje til fjernelse af skæmmende
 skibsvrag

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

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

30. Pulje til diger og kystbeskyttelse
Udgift ................................................... - 40,0 90,8 150,0 150,0 - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - 0,9 2,6 4,5 4,5 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 39,1 88,2 145,5 145,5 - -

40. Tilskud til flytning af Rubjerg
 Knude Fyr

Udgift ................................................... 5,0 - - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 5,0 - - - - - -

50. Ekstraordinært tilskud til oprens-
ning af ophobning af sand i

 Limfjorden
Udgift ................................................... 0,0 - - - - - -
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ 0,0 - - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2021

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,8
I alt .................................................................................................................................. 0,8
Bemærkninger: Beholdningen primo 2021 på 0,8 mio. kr. består af ikke-udmøntet bevilling fra tilskudspuljen på §
23.31.08. Pulje til diger og kystbeskyttelse i 2020. Beløbet videreføres til udmøntning i 2021 sammen med den øvrige
bevilling her.

 Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Der er adgang til at yde tilsagn om tilskud i fremtidige finansår.
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,
heraf højest 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske
udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til at overføre midler til §
23.31.01. Naturstyrelsen.
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10. Pulje til aktuelle digeprojekter
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Pulje til fjernelse af skæmmende skibsvrag
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Pulje til diger og kystbeskyttelse
Puljen anvendes til etablering eller forstærkning af diger ved Vadehavet, jf. bekendtgørelse

om tilskud fra pulje til diger og anden kystbeskyttelse, jf. BEK nr. 982 af 24. juni 2020. Ansøg-
ninger fra kommuner og digelag kan komme i betragtning. Puljen kan endvidere anvendes til
kommunale fællesprojekter samt indgå som tilskud til projekter i områder, hvor risikoen i for-
bindelse med erosion er størst ifølge Kystanalysen fra 2016. Der skal være tale om en større
sammenhængende kystbeskyttelsesindsats, og projekter med involvering af flere kommuner vil
blive prioriteret. For at kunne opnå tilskud skal der være en vis egenfinansiering. Der ydes ude-
lukkende tilskud til selve kystbeskyttelsen og ikke til forundersøgelser, projektering, administra-
tion eller lignende. Puljen kan tildele støtte til flere virkemidler, herunder blød kystbeskyttelse
og hård kystbeskyttelse mv., hvor det ikke skader nabostrækningen.

Jf. Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Al-
ternativet om finansloven for 2021 af december 2020 er puljen øget med 150,0 mio. kr. årligt i
2022 og 2023. I forbindelse med at puljen øges og forlænges, er det aftalt at udvide kriterierne
for relevante ansøgere således, at flere projekter vil kunne komme i betragtning til puljen.

40. Tilskud til flytning af Rubjerg Knude Fyr
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

50. Ekstraordinært tilskud til oprensning af ophobning af sand i Limfjorden
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

23.31.09. Kystbeskyttelse, havne mv. (tekstanm. 179 og 185) (Anlægsbev.)
Kystdirektoratet, der er en del af Naturstyrelsen, varetager statens andel af kystbeskyttelse

på dele af strækningen fra Skagen til Blåvand samt aktiviteter i en række havne mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.10 Der kan indgås aftaler med udgiftsvirkning i kommende finansår.
BV 2.8.1 Der kan udbetales midler til § 23.31.01. Naturstyrelsen i forbindelse

med kompensation for anvendelsen af egen arbejdskraft til gennemfø-
relse af kystbeskyttelse mv.

BV 2.8.2 Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres svarende til mer- eller min-
dreindtægter fra den kommunale medfinansiering under rammen af
fællesaftalerne.

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/982
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... 131,1 172,2 256,1 266,0 244,6 243,8 28,1
Indtægtsbevilling ......................................... 10,0 19,9 26,2 41,6 27,8 29,5 0,5
10. Øvrige initiativer vedr. kyster og
 havne

Udgift ................................................... 17,3 15,5 21,5 18,7 18,7 18,7 18,6
17. Internt statsligt køb af varer og

  tjenester ......................................... - 0,0 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 2,6 2,6 3,0 - - - -
29. Ekstraordinære omkostninger ....... - 0,2 - - - - -
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ 14,7 12,7 18,5 18,7 18,7 18,7 18,6
Indtægt ................................................ - - 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
35. Forbrug af videreførsel ................. - - 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

15. Tilstandsvurderinger vedr. infra-
struktur, havne, sluser mv.
Udgift ................................................... - - 15,0 8,1 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - 15,0 8,1 - - -

20. Kystbeskyttelse mellem Lod-
bjerg og Nymindegab

 Udgift ................................................... 92,5 130,0 197,1 220,4 206,4 206,2 -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 10,7 8,6 - - - - -
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ 81,8 121,4 197,1 220,4 206,4 206,2 -

 Indtægt ................................................ - 13,5 19,4 20,9 20,9 22,6 -
21. Andre driftsindtægter .................... - 13,5 16,3 19,5 19,5 19,5 -
35. Forbrug af videreførsel ................. - - 3,1 1,4 1,4 3,1 -

30. Kystbeskyttelse ved Blåvand
 Udgift ................................................... 0,6 0,8 5,6 1,1 1,1 1,1 -

51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ 0,6 0,8 5,6 1,1 1,1 1,1 -
 Indtægt ................................................ - 2,8 2,8 16,7 2,8 2,8 -

21. Andre driftsindtægter .................... - 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 -
35. Forbrug af videreførsel ................. - - - 13,9 - - -

40. Kystbeskyttelse ved Skagen
 Udgift ................................................... - 0,4 3,0 3,0 3,0 3,0 -

51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ - 0,4 3,0 3,0 3,0 3,0 -
 Indtægt ................................................ - 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 -

21. Andre driftsindtægter .................... - 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 -

50. Kystbeskyttelse ved Lønstrup
 Udgift ................................................... - 2,5 4,2 4,2 4,2 4,2 -

51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ - 2,5 4,2 4,2 4,2 4,2 -
 Indtægt ................................................ - 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 -

21. Andre driftsindtægter .................... - 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 -

60. Sediment Esbjerg Havn
Udgift ................................................... 18,4 10,9 8,4 9,0 9,6 9,1 8,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ 18,4 10,9 8,4 9,0 9,6 9,1 8,2
Indtægt ................................................ - - 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2
35. Forbrug af videreførsel ................. - - 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2

70. Central anlægsreserve
Udgift ................................................... - - 1,3 1,5 1,6 1,5 1,3
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 1,3 1,5 1,6 1,5 1,3

80. Oprydning af Erdkehlgraven mv.
Udgift ................................................... 2,4 12,2 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 2,4 12,2 - - - - -
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ - 0,0 - - - - -
Indtægt ................................................ 10,0 - - - - - -
32. Overførselsindtægter fra kommuner

  og regioner .................................... 10,0 - - - - - -
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Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2021

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 147,8
I alt .................................................................................................................................. 147,8
Bemærkninger: Beholdningen er hovedsageligt reserveret til de fire kystbeskyttelsesopgaver samt til den centrale an-
lægsreserve vedrørende håndtering af forurenet sediment i Esbjerg Havn.

10. Øvrige initiativer vedr. kyster og havne
Der kan på kontoen afholdes udgifter vedrørende statslige forpligtelser vedrørende ydervær-

ker (såkaldte ADI-værker) og sluser i de tidligere statshavne på den jyske vestkyst samt til op-
gaver ved Rømødæmningen, øvrig kystbeskyttelse mv.

15. Tilstandsvurderinger vedr. infrastruktur, havne, sluser mv.
På kontoen afholdes udgifter til første fase af tilstandsvurderinger på de infrastrukturelle an-

læg og konstruktioner, som Kystdirektoratet ejer og dermed har forpligtelse til at drifte og ved-
ligeholde. Der er tale om havneværker ved de tidligere statshavne (Hirtshals, Hanstholm, Thy-
borøn, Thorsminde og Hvide Sande), sluserne i Thorsminde og Hvide Sande, Rømødæmningen
samt visse mindre kystbeskyttelsesanlæg ved den vestlige del af Limfjorden. Der er hertil afsat
8,0 mio. kr. i 2022 (2021-pl).

20. Kystbeskyttelse mellem Lodbjerg og Nymindegab
På kontoen afholdes udgifter til kystbeskyttelse på strækningen mellem Lodbjerg og Ny-

mindegab. Der er indgået en 5-årig aftale for perioden 2020-2024 om kystbeskyttelse på den
centrale del af den jyske vestkyst for strækningen mellem Lodbjerg og Nymindegab med de fire
vestkystkommuner Thisted, Lemvig, Holstebro og Ringkøbing-Skjern, hvortil der kommer en
kommunal medfinansiering. Der er som den statslige andel afsat 150,8 mio. kr. i 2020 og herefter
179,6 mio. kr. årligt i perioden 2021-2024 (2020-pl). Der er desuden flyttet samlet 27,3 mio. kr.
til kontoen for årene 2022-2024 fra § 23.31.09.30. Kystbeskyttelse ved Blåvand. Den kommunale
medfinansiering udgør 13,3 mio. kr. i 2020, 16,3 mio. kr. i 2021 og 19,3 mio. kr. årligt i årene
2022-2024.

Der kan på nærværende konto afholdes udgifter til VVM-undersøgelser mv. vedrørende den
efterfølgende aftaleperiode for alle fire fællesaftaler.

Oversigt over bygge- og anlægsarbejder vedr. kyster, havne mv.   
Mio. kr. Seneste Slut- Total- F BO1 BO2 BO3

forelæggel-
se

år udgift 2022 2023 2024 2025

Projekter
Tilstandsvurderinger infrastruktur
havne, sluser mv. ........................ FFL21 2022 23,1 8,1 0,0 0,0 0,0

Kystbeskyttelse Lodbjerg-Nymin-
degab ............................................ FL20 2024 994,2 220,4 206,4 206,2 0,0

Kystbeskyttelse ved Blåvand ...... FL20 2024 28,0 1,1 1,1 1,1 0,0
Kystbeskyttelse ved Skagen ........ FL20 2024 15,0 3,0 3,0 3,0 0,0
Kystbeskyttelse ved Lønstrup ..... FL20 2024 21,0 4,2 4,2 4,2 0,0
Sediment ved Esbjerg Havn........ FL16 2025 240,9 9,0 9,6 9,1 8,2
Central anlægsreserve.................. FL16 2025 42,1 1,5 1,6 1,5 1,3
Rådighedspulje
Havne og sluser samt kystbeskyt-
telsesarbejder i øvrigt .................. 21,5 18,7 18,7 18,6
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30. Kystbeskyttelse ved Blåvand
På kontoen afholdes udgifter til kystbeskyttelse på strækningen ved Blåvand. Der er indgået

en 5-årig aftale for perioden 2020-2024 med Varde Kommune om kystbeskyttelse ved Blåvand,
hvortil der kommer en kommunal medfinansiering. Der er som den statslige andel afsat 23,6 mio.
kr. i 2020 og 1,1 mio. kr. årligt i perioden 2021-2024, (2020-pl). Den kommunale medfinansiering
udgør 2,8 mio. kr. årligt i perioden 2020-2024.

Det bemærkes, at det forventede afløb af udgifter er påvirket af, at sandfodring ud for Blå-
vand kun sker hvert femte år.

40. Kystbeskyttelse ved Skagen
På kontoen afholdes udgifter til kystbeskyttelse på strækningen ved Skagen. Der er indgået

en 5-årig aftale for perioden 2020-2024 med Frederikshavn Kommune om kystbeskyttelse ved
Skagen, hvortil der kommer en kommunal medfinansiering. Der er som den statslige andel afsat
1,5 mio. kr. årligt i perioden 2020-2024 (2020-pl). Den kommunale medfinansiering udgør 1,5
mio. kr. årligt i perioden 2020-2024.

50. Kystbeskyttelse ved Lønstrup
På kontoen afholdes udgifter til kystbeskyttelse på strækningen ved Lønstrup. Der er indgået

en 5-årig aftale for perioden 2020-2024 med Hjørring Kommune om kystbeskyttelse ved Løn-
strup, hvortil der kommer en kommunal medfinansiering. Der er som den statslige andel afsat
2,1 mio. kr. årligt i perioden 2020-2024 (2020-pl). Den kommunale medfinansiering udgør 2,1
mio. kr. årligt i perioden 2020-2024.

60. Sediment Esbjerg Havn
Staten er forpligtet til at varetage oprensningsopgaven i Esbjerg Havn, jf. akt. 120 af 10. maj

2007. Der er i alt afsat 224,7 mio. kr. (2015-pl) i perioden 2015-2025 til anlægsprojektet vedrø-
rende håndtering af forurenet sediment i Esbjerg Havn. Herunder er der i perioden 2020-2025 i
gennemsnit afsat 7,9 mio. kr. årligt. 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 ud-
gifter til oprensning i havnebassinerne.

70. Central anlægsreserve
Projektet vedrørende Sediment Esbjerg Havn er omfattet af Ny Anlægsbudgettering, som bl.a.

indebærer, at der i projektets bevilgede totaludgift indgår et bidrag til den centrale reserve på 20
pct. Der er i alt i perioden 2015-2025 afsat 40,8 mio. kr. (2015-pl). Herunder er der i perioden
2020-2025 i gennemsnit afsat ca. 1,4 mio. kr. årligt. Såfremt der bliver behov for at trække på
den centrale anlægsreserve, kræver det godkendelse af Miljøministeriets departement. Ved ud-
møntning af reserven stilles skærpede krav vedrørende dokumentation, således at projektets nye
anlægsoverslag kan sammenholdes med det oprindelige anlægsoverslag, og således at ændringer
kan spores og forklares.

80. Oprydning af Erdkehlgraven mv.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

23.31.20. Nationalparker (tekstanm. 110) (Reservationsbev.)
I henhold til lov om nationalparker, jf. LBK nr. 120 af 26. januar 2017, etableres national-

parker i Danmark. Bevillingen på nærværende konto omfatter statens driftstilskud til de af mil-
jøministeren oprettede nationalparkfonde. Naturstyrelsen er tilsynsmyndighed for nationalparker-
ne.

Nationalparkernes tilskud er opført på nærværende konto, hvorfra der gives tilsagn om tilskud
(bevillingsskrivelser til nationalparkerne), som udbetales til § 23.31.01.20. Nationalparker, hvor
udgifter og indtægter regnskabsføres.

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/120
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Til finansiering af nationalparkerne er der afsat 41,0 mio. kr. årligt. I 2022 er der yderligere
afsat 6,0 mio. kr. til styrkelse af nationalparkerne.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... 42,0 46,5 47,0 47,5 41,5 41,5 41,5
10. Nationalparkfond Thy

Udgift ................................................... 9,2 9,3 9,4 9,5 8,3 8,3 8,3
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 9,2 9,3 9,4 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - 9,5 8,3 8,3 8,3

20. Nationalparkfond Mols Bjerge
Udgift ................................................... 9,2 9,3 9,4 9,5 8,3 8,3 8,3
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 9,2 9,3 9,4 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - 9,5 8,3 8,3 8,3

30. Nationalparkfond Vadehavet
Udgift ................................................... 9,2 9,3 9,4 9,5 8,3 8,3 8,3
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 9,2 9,3 9,4 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - 9,5 8,3 8,3 8,3

40. Nationalparkfond Skjoldunger-
 nes Land

Udgift ................................................... 9,2 9,3 9,4 9,5 8,3 8,3 8,3
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 9,2 9,3 9,4 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - 9,5 8,3 8,3 8,3

50. Nationalparkfond Kongernes
 Nordsjælland

Udgift ................................................... 5,2 9,3 9,4 9,5 8,3 8,3 8,3
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 5,2 9,3 9,4 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - 9,5 8,3 8,3 8,3

4. Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.10.2 Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til hen-
holdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter.

BV 2.2.9.2 Der er adgang til overførsel mellem § 23.31.01.20. Nationalparker og
nærværende hovedkonto for at sikre, at indtægterne på § 23.31.01.20.
Nationalparker svarer til Nationalparkernes udgifter.

BV 2.2.11 Der er adgang til at yde tilsagn om tilskud i fremtidige finansår.
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Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2021

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 23,6
I alt .................................................................................................................................. 23,6

10. Nationalparkfond Thy
Kontoen omfatter statens driftstilskud til Nationalparkfond Thy, jf. BEK nr. 866 af 27. juni

2016.

20. Nationalparkfond Mols Bjerge
Kontoen omfatter statens driftstilskud til Nationalparkfond Mols Bjerge, jf. BEK nr. 1648 af

17. december 2019.

30. Nationalparkfond Vadehavet
Kontoen omfatter statens driftstilskud til Nationalparkfond Vadehavet, jf. BEK nr. 1159 af

30. september 2010.

40. Nationalparkfond Skjoldungernes Land
Kontoen omfatter statens driftstilskud til Nationalparkfond Skjoldungernes Land, jf. BEK nr.

943 af 27. juni 2016.

50. Nationalparkfond Kongernes Nordsjælland
Kontoen omfatter statens driftstilskud til Nationalparkfond Kongernes Nordsjælland, jf. BEK

nr. 520 af 27. april 2020.

23.31.25. Øvrige tilskud (Reservationsbev.)
Kontoen vedrører støtte til renovering af museet ved Jeppe Aakjærs kunstnerhjem Jenle.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... - - 5,0 - - - -
10. Jeppe Aakjærs kunstnerhjem
 Jenle

Udgift ................................................... - - 5,0 - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - - 5,0 - - - -

10. Jeppe Aakjærs kunstnerhjem Jenle
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/866
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1648
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2010/1159
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/943
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/520
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Forskning på miljø- og naturområdet

Under hovedområdet hører aktivitetsområderne § 23.41. Forskningsbaseret myndighedsbe-
tjening mv. inden for miljøområdet og § 23.45. Forskning og udvikling på miljø- og naturområdet.

23.41. Forskningsbaseret myndighedsbetjening mv. inden for miljøområdet
Aktivitetsområdet § 23.41. Forskningsbaseret myndighedsbetjening inden for miljøområdet

omfatter Miljøministeriets tilskud til forskningsbaseret myndighedsbetjening på universiteterne
og omfatter aftaler med henholdsvis Danmarks Tekniske Universitet, Aarhus Universitet og Kø-
benhavns Universitet.

Yderligere oplysninger om Miljøministeriets aftaler med Aarhus Universitet, Danmarks
Tekniske Universitet og Københavns Universitet kan findes på www.mim.dk.

23.41.10. Forskningsbaseret myndighedsbetjening ved Danmarks Tekniske Univer-
sitet (Reservationsbev.)

Kontoen omfatter tilskud til § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet til opgaver vedrø-
rende kemisk produktsikkerhed samt miljø- og livscyklusvurderinger på affaldsområdet af be-
tydning for Miljøministeriets myndighedsvaretagelse.

Tilskudsbevillingerne anvendes til forskningsbaseret myndighedsbetjening, herunder er-
hvervssamarbejde mv., i henhold til rammeaftale og tilhørende ydelsesaftaler mellem Danmarks
Tekniske Universitet og Miljøministeriet samt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.
Aftalen og tilhørende ydelsesaftaler med bilag forhandles årligt med virkning fra et nyt kalen-
derårs begyndelse.

Miljøministeriet kan med rimelig varsel konkurrenceudsætte hele eller dele af bevillingen til
forskningsbaseret myndighedsbetjening mv.

Rammeaftalen med Danmarks Tekniske Universitet og tilhørende ydelsesaftaler er tilgænge-
lig på www.mim.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9.1 Der er adgang til at omflytte udgiftsbevillinger mellem hovedkontiene
§ 23.41.10. Forskningsbaseret myndighedsbetjening ved Danmarks
Tekniske Universitet, § 23.41.20. Forskningsbaseret myndighedsbetje-
ning ved Aarhus Universitet og § 23.41.30. Forskningsbaseret myn-
dighedsbetjening ved Københavns Universitet.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.8 Der er adgang til at omflytte udgiftsbevillinger mellem underkontiene
10 og 20.

BV 2.10.2 Udgiftsbevillingen kan forhøjes med beløb svarende til merindtægter
ud over budgetterede indtægter.

http://www.mim.dk
http://www.mim.dk
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... 18,5 19,4 18,5 18,7 18,0 17,7 17,4
Indtægtsbevilling ......................................... - 0,9 - - - - -
10. Opgaver vedrørende toksikologi

Udgift ................................................... 17,0 17,0 17,0 17,0 16,3 16,0 15,7
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 17,0 17,0 17,0 17,0 16,3 16,0 15,7

20. Opgaver vedrørende miljø og
livscyklusvurderinger på affalds-

 området
Udgift ................................................... 1,5 2,4 1,5 1,7 1,7 1,7 1,7
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 1,5 2,4 1,5 1,7 1,7 1,7 1,7
Indtægt ................................................ - 0,9 - - - - -
33. Interne statslige overførsels-

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

10. Opgaver vedrørende toksikologi
Bevillingen anvendes i henhold til ydelsesaftale med bilag om udførelse af forskningsbaseret

myndighedsbetjening vedrørende kemisk produktsikkerhed, sammenhænge mellem kemiske
stoffers struktur og effekter på miljø og sundhed. Tilskudsmodtager (universitetet) opkræver
moms sammen med betalingen for løsningen af opgaverne. Miljøministeriet har tilsvarende fra-
dragsret for den opkrævede moms.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2022 til styrket
| myndighedsbetjening af Miljøministeriet, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folke-
| parti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye
| Borgerlige, Frie Grønne, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne om fordeling af
| forskningsreserven mv. i 2022 af oktober 2021.

20. Opgaver vedrørende miljø og livscyklusvurderinger på affaldsområdet
Bevillingen på 1,5 mio. kr. årligt anvendes i henhold til ydelsesaftale med bilag mellem

Miljøministeriet, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Danmarks Tekniske Univer-
sitet i relation til Miljø- og livscyklusvurderinger på affaldsområdet.

Tilskudsmodtager (universitetet) opkræver moms sammen med betalingen for løsningen af
opgaverne. Miljøministeriet har tilsvarende fradragsret for den opkrævede moms.

23.41.20. Forskningsbaseret myndighedsbetjening ved Aarhus Universitet (Reser-
vationsbev.)

Kontoen omfatter tilskud til § 19.22.05. Aarhus Universitet til opgaver vedrørende miljøun-
dersøgelser mv.

Tilskudsbevillingerne anvendes til forskningsbaseret myndighedsbetjening, herunder er-
hvervssamarbejde mv., i henhold til rammeaftale mellem Aarhus Universitet og Miljøministeriet
samt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Aftalen og tilhørende ydelsesaftaler med
bilag forhandles årligt med virkning fra et nyt kalenderårs begyndelse.

Miljøministeriet kan med rimelig varsel konkurrenceudsætte hele eller dele af opgaverne
vedrørende forskningsbaseret myndighedsbetjening mv.

Rammeaftalen med Aarhus Universitet er tilgængelig på www.mim.dk.

http://www.mim.dk
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... 119,2 118,3 116,3 118,1 113,5 111,3 109,1
Indtægtsbevilling ......................................... - 0,8 - - - - -
10. Opgaver vedrørende natur og
 vand

Udgift ................................................... 70,5 70,0 68,8 69,9 67,2 65,9 64,6
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 70,5 70,0 68,8 69,9 67,2 65,9 64,6
Indtægt ................................................ - 0,5 - - - - -
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ - 0,5 - - - - -

20. Opgaver vedrørende luft, emis-
sioner og risikovurdering
Udgift ................................................... 40,8 40,5 39,7 40,3 38,7 37,9 37,1
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 40,8 40,5 39,7 40,3 38,7 37,9 37,1
Indtægt ................................................ - 0,3 - - - - -
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ - 0,3 - - - - -

30. Opgaver vedrørende Arktis
Udgift ................................................... 7,9 7,8 7,8 7,9 7,6 7,5 7,4
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 7,9 7,8 7,8 7,9 7,6 7,5 7,4

10. Opgaver vedrørende natur og vand
Bevillingen anvendes i henhold til ydelsesaftale med bilag om udførelse af forskningsbaseret

myndighedsbetjening vedrørende natur og vand, herunder det Nationale Overvågningsprogram
for Vandmiljø og Natur (NOVANA).

Tilskudsmodtager (universitetet) opkræver moms sammen med betalingen for løsningen af
opgaverne. Miljøministeriet har tilsvarende fradragsret for den opkrævede moms.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,3 mio. kr. i 2022 til styrket
| myndighedsbetjening af Miljøministeriet, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folke-
| parti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye
| Borgerlige, Frie Grønne, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne om fordeling af
| forskningsreserven mv. i 2022 af oktober 2021.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.8 Der er adgang til at omflytte udgiftsbevillinger mellem underkontiene
10, 20 og 30 i årets løb.

BV 2.10.2 Udgiftsbevillingen kan forhøjes med beløb svarende til merindtægter
ud over budgetterede indtægter.
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20. Opgaver vedrørende luft, emissioner og risikovurdering
Bevillingen anvendes i henhold til ydelsesaftale med bilag om udførelse af forskningsbaseret

myndighedsbetjening vedrørende luft, emissioner og risikovurdering, herunder opgørelse af
Danmarks nationale luft- og klimaemissioner.

Tilskudsmodtager (universitetet) opkræver moms sammen med betalingen for løsningen af
opgaverne. Miljøministeriet har tilsvarende fradragsret for den opkrævede moms.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,8 mio. kr. i 2022 til styrket
| myndighedsbetjening af Miljøministeriet, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folke-
| parti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye
| Borgerlige, Frie Grønne, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne om fordeling af
| forskningsreserven mv. i 2022 af oktober 2021.

30. Opgaver vedrørende Arktis
Bevillingen anvendes i henhold til ydelsesaftale med bilag om udførelse af forskningsbaseret

myndighedsbetjening vedrørende Arktis, herunder arktisk miljøforskning og rådgivning af Grøn-
lands Selvstyre.

Tilskudsmodtager (universitetet) opkræver moms sammen med betalingen for løsningen af
opgaverne. Miljøministeriet har tilsvarende fradragsret for den opkrævede moms.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2022 til styrket
| myndighedsbetjening af Miljøministeriet, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folke-
| parti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye
| Borgerlige, Frie Grønne, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne om fordeling af
| forskningsreserven mv. i 2022 af oktober 2021.

23.41.30. Forskningsbaseret myndighedsbetjening ved Københavns Universitet
 (Reservationsbev.)

Kontoen omfatter tilskud til § 19.22.01. Københavns Universitet til opgaver vedrørende res-
source- og samfundsøkonomi.

Tilskudsbevillingerne anvendes til forskningsbaseret myndighedsbetjening, herunder er-
hvervssamarbejde mv., i henhold til aftale mellem Københavns Universitet og Miljøministeriet
samt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Rammeaftalen og tilhørende ydelsesaftaler
med bilag forhandles årligt med virkning fra et nyt kalenderårs begyndelse. Rammeaftalen om-
fatter for Miljøministeriets vedkommende opgaver vedrørende samfundsøkonomi, jf. underkonto
10, samt en trækningsret for opgaver vedrørende skov og landskab svarende til 14,5 mio.
kr. optaget på § 19.22.01.10. Almindelig virksomhed samt § 23.41.40. Skov-, landskabs- og
vildtopgaver.

I forbindelse med fusionen mellem Forskningscenter for Skov og Landskab (S&L) og Den
Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (KVL) blev der ved ressortomlægningen af S&L på finans-
loven for 2004 overført i alt 23,8 mio. kr. fra Miljøministeriet til Videnskabsministeriet. Heraf
udgør trækningsretten i dag for opgaver vedrørende skov og landskab 14,5 mio. kr. Restbeløbet
er indlejret i det generelle forskningstilskud til Københavns Universitet og fremgår ikke særskilt
af finansloven.

Miljøministeriet kan med rimelig varsel konkurrenceudsætte hele eller dele af bevillingen til
forskningsbaseret myndighedsbetjening mv.

Rammeaftalen med Københavns Universitet er tilgængelig på www.mim.dk.

http://www.mim.dk
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... 5,2 6,8 5,1 5,2 5,0 4,9 4,8
Indtægtsbevilling ......................................... - 1,5 - - - - -
10. Opgaver vedrørende samfunds-
 økonomi

Udgift ................................................... 5,2 6,8 5,1 5,2 5,0 4,9 4,8
43. Interne statslige overførsels-

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

  investeringstilskud ......................... 5,2 6,8 5,1 5,1 4,9 4,8 4,7
Indtægt ................................................ - 1,5 - - - - -
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ - 1,5 - - - - -
Bemærkninger: Der overføres 0,1 mio. kr. årligt til § 24.63.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering
til national finansiering af opgaver vedrørende dataindsamling under Hav-, Fiskeri- og Akvakulturudviklingsprogrammet
(EHFAF).

10. Opgaver vedrørende samfundsøkonomi
Bevillingen anvendes i henhold til ydelsesaftale med bilag om udførelse af forskningsbaseret

myndighedsbetjening vedrørende samfundsøkonomi mv.
Tilskudsmodtager (universitetet) opkræver moms sammen med betalingen for løsningen af

opgaverne. Miljøministeriet har tilsvarende fradragsret for den opkrævede moms.
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2022 til styrket
| myndighedsbetjening af Miljøministeriet, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folke-
| parti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye
| Borgerlige, Frie Grønne, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne om fordeling af
| forskningsreserven mv. i 2022 af oktober 2021.

23.41.40. Skov-, landskabs- og vildtopgaver (alle universiteter) (Reservationsbev.)
Kontoen omfatter tilskud til myndighedsrelaterede skov-, landskabs- og vildtopgaver ved

universiteterne mv. Yderligere oplysninger om Miljøministeriets eksisterende aftaler med Kø-
benhavns Universitet, Aarhus Universitet og Danmarks Tekniske Universitet kan findes på Mil-
jøministeriets hjemmeside www.mim.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.10.2 Udgiftsbevillingen kan forhøjes med beløb svarende til merindtægter
ud over budgetterede indtægter.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.10.2 Udgiftsbevillingen kan forhøjes med beløb svarende til merindtægter
ud over budgetterede indtægter.

http://www.mim.dk
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... 15,7 15,7 15,7 15,7 15,5 15,4 15,3
Indtægtsbevilling ......................................... 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4
10. Opgaver vedrørende skov og
 landskab

Udgift ................................................... 4,3 4,3 4,3 4,3 4,1 4,0 3,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 4,3 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 4,3 - 4,3 4,3 4,1 4,0 3,9

20. Opgaver vedrørende arts- og
 vildtforvaltning

Udgift ................................................... 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 10,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 10,0 - 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Indtægt ................................................ 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

30. Opgaver vedrørende faldvildtun-
 dersøgelser

Udgift ................................................... 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 1,4 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 1,4 - 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Indtægt ................................................ 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2021

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,1
I alt .................................................................................................................................. 0,1

10. Opgaver vedrørende skov og landskab
Bevillingen anvendes i henhold til kontrakt mellem Miljøministeriet og Københavns Uni-

versitet vedrørende myndighedsrelaterede skovovervågningsopgaver. Derudover har Miljømini-
steriet en trækningsret svarende til 14,5 mio. kr. i 2022 til generel forskningsbaseret myndig-
hedsbetjening optaget på § 19.22.01.10. Almindelig virksomhed. Der henvises i øvrigt til ram-
meaftale med Københavns Universitet, jf. § 23.41.30. Forskningsbaseret myndighedsbetjening
ved Københavns Universitet.

Tilskudsmodtager (universitetet) opkræver moms sammen med betaling for løsningen af op-
gaverne. Miljøministeriet har tilsvarende fradragsret for den opkrævede moms.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2022 til styrket
| myndighedsbetjening af Miljøministeriet, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folke-
| parti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye
| Borgerlige, Frie Grønne, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne om fordeling af
| forskningsreserven mv. i 2022 af oktober 2021.
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20. Opgaver vedrørende arts- og vildtforvaltning
Bevillingen anvendes i henhold til kontrakter mellem Miljøministeriet og Aarhus Universitet

om forskning og rådgivning inden for forvaltning af jagt, konfliktarter og invasive fugle og pat-
tedyr, til forskning og rådgivning inden for forvaltning af fugle og pattedyr bredt samt forvaltning
af de påvirkninger, som mennesker påfører arter.

Tilskudsmodtager (universitetet) opkræver moms sammen med betaling for løsningen af op-
gaverne. Miljøministeriet har tilsvarende fradragsret for den opkrævede moms.

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Fra § 23.24.06.10. Jagttegnsafgift overføres 10,0
mio. kr. årligt til opgaver vedrørende arts- og vildtforvaltning.

30. Opgaver vedrørende faldvildtundersøgelser
Bevillingen på 1,4 mio. kr. årligt anvendes i henhold til kontrakt mellem Miljøministeriet og

konsortium bestående af Danmarks Tekniske Universitet og Aalborg Universitet vedrørende
forskningsbaseret myndighedsbetjening inden for faldvildtundersøgelser.

Tilskudsmodtager (universitetet) opkræver moms sammen med betalingen for løsningen af
opgaverne. Miljøministeriet har tilsvarende fradragsret for den opkrævede moms.

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Fra § 23.24.06.10. Jagttegnsafgift overføres 1,4
mio. kr. årligt til opgaver vedrørende faldvildtundersøgelser.
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23.45. Forskning og udvikling på miljø- og naturområdet
Aktivitetsområdet § 23.45. Forskning og udvikling på miljø- og naturområdet omfatter §

23.45.10. Forskning og udvikling i øvrigt.

23.45.10. Forskning og udvikling i øvrigt (Reservationsbev.)
Kontoen anvendes til fremme af forsknings- og udviklingsaktiviteter, undersøgelser, projekter

samt udredningsaktiviteter af betydning for Miljøministeriets opgave- og myndighedsvaretagelse.
Bevillingen kan endvidere anvendes til finansiering af internationalt samarbejde.

Særlige bevillingsbestemmelser

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... - - 3,2 29,4 35,5 28,5 0,7
10. Forsknings- og udviklingsaktivi-
 teter

Udgift ................................................... - - 3,2 0,8 0,6 0,7 0,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - 0,1 0,1 0,1 0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - 3,2 0,7 0,5 0,6 0,6

20. Forskning i gyllehåndtering
 Udgift ................................................... - - - 5,0 11,5 3,0 -

46. Tilskud til anden virksomhed og
  investeringstilskud ......................... - - - 5,0 11,5 3,0 -

30. Udviklingsinitiativer for marine
 virkemidler
 Udgift ................................................... - - - 10,4 8,4 9,8 -

46. Tilskud til anden virksomhed og
  investeringstilskud ......................... - - - 10,4 8,4 9,8 -

40. Forbedret kortlægning af kvæl-
 stoftilbageholdelse
 Udgift ................................................... - - - 13,2 15,0 15,0 -

46. Tilskud til anden virksomhed og
  investeringstilskud ......................... - - - 13,2 15,0 15,0 -

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9.1 Der er adgang til at overføre bevilling til § 23.34.10. Forskningsbaseret
myndighedsbetjening ved Danmarks Tekniske Universitet, § 23.41.20.
Forskningsbaseret myndighedsbetjening ved Aarhus Universitet, samt §
23.41.30. Forskningsbaseret myndighedsbetjening ved Københavns Uni-
versitet.

BV 2.2.11 Der er adgang til at yde tilsagn om tilskud i fremtidige finansår.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af tilskudsbevillingerne til af-

holdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningen, heraf
højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der
er i forbindelse hermed adgang til at overføre midler til § 23.21.01. Mil-
jøstyrelsen.
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10. Forsknings- og udviklingsaktiviteter
På kontoen er afsat midler til supplerende eller tværgående forsknings- og rådgivningsydelser

under den forskningsbaserede myndighedsbetjening. Tilskuddet kan alene anvendes til aktiviteter
tilknyttet Miljøministeriets eksisterende rammeaftaler med Danmarks Tekniske Universitet, Århus
Universitet og Københavns Universitet f.eks. i forbindelse med tilvejebringelse af grundlag for
nye aftaler, forlig mv. og generelle opprioriteringer. Tilskuddene overføres til én af hovedkontiene
under § 23.34.10. Forskningsbaseret myndighedsbetjening ved Danmarks Tekniske Universitet,
§ 23.41.20. Forskningsbaseret myndighedsbetjening ved Aarhus Universitet eller § 23.41.30.
Forskningsbaseret myndighedsbetjening ved Københavns Universitet.

Herudover kan bevillingen anvendes til køb af analyser, øvrige udredningsopgaver mv.,
konferencer og internationalt samarbejde.

| 20. Forskning i gyllehåndtering
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 5,0 mio. kr. i 2022, 11,5 mio.
| kr. i 2023 og 3,0 mio. kr. i 2024 til forskning og udviklingsinitiativer inden for gyllehåndteringen
| for at nedbringe udledningen af drivhusgasser, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk
| Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti,
| Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om grøn omstilling af dansk landbrug
| af oktober 2021. Bevillingen kan anvendes til forskning, køb af analyser, øvrige udredningsop-
| gaver mv. og publicering samt afholdelse af faglige seminarer.

| 30. Udviklingsinitiativer for marine virkemidler
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 10,4 mio. kr. i 2022, 8,4 mio.
| kr. i 2023 og 9,8 mio. kr. i 2024, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, So-
| cialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerli-
| ge, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om grøn omstilling af dansk landbrug af oktober
| 2021. Med aftalen afsættes i alt 34,0 mio. kr. til tilskud til udviklingsinitiativer for marine vir-
| kemidler (f.eks. ålegræs og tang) med henblik på at vurdere, hvordan marine virkemidler kan
| indgå som supplement til landbaserede virkemidler til hurtigere opnåelse af god økologisk tilstand
| som definereret i vandrammedirektivet. Tilskud kan ydes til én eller flere forskningsinstitutioners
| udviklingsarbejde, herunder til dækning af forskningsinstitutionens omkostninger til offentlige
| og private underleverandører. Der er afsat 1,8 mio. kr. årligt i 2022-2024 på § 23.21.01. Miljø-
| styrelsen til faglig projektledelse og analyser mv.

| 40. Forbedret kortlægning af kvælstoftilbageholdelse
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 13,2 mio. kr. i 2022 og 15,0
| mio. kr. i 2023-2024 til forbedret kortlægning af tilbageholdelsen af kvælstof til en ny regule-
| ringsmodel, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Ra-
| dikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og
| Kristendemokraterne om grøn omstilling af dansk landbrug af oktober 2021. Bevillingen anvendes
| til tilskud til GEUS og Aarhus Universitet med henblik på at indhente viden om vand- og kvæl-
| stoftransport i lokale oplande til en mere detaljeret kortlægning af tilbageholdelsen af kvælstof.
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Natur- og skovfonde

23.52. Den Danske Klimaskovfond
Den Danske Klimaskovfond oprettes som en uafhængig forvaltningsenhed inden for den

statslige forvaltning i henhold til lov nr. 2186 af 29. december 2020 om Den Danske Klima-
skovfond.

Den Danske Klimaskovfond har til formål at fremme og finansiere omkostningseffektiv
skovrejsning med etablering af skovbryn og udtagning af lavbundsjorder primært inden for sek-
toren for arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug (LULUCF-sektoren). Målet
er at opnå klimaeffekter i form af nettoreduktioner af drivhusgasudledninger: Fonden skal sikre
dokumentation for de opnåede nettoreduktioner af drivhusgasudledninger og understøtte opnåel-
sen af Danmarks klimamål.

Miljøministeren har efter bemyndigelse foretaget et kapitalindskud i fonden på 100 mio. kr.
i forbindelse med etablering af fonden. Fonden kan markedsføre sig selv og sit formål og modtage
donationer ved arv eller gave og øremærkede bidrag og medfinansiering fra kommuner og regi-
oner mv. og fra private aktører til brug for sine aktiviteter. Donationer, øremærkede bidrag og
medfinansiering til fonden kan medgå til dækning af udgifter til fondens administration, herunder
udgifter til fondens sekretariat og til dækning af udgifter forbundet med det rådgivende udvalgs
mødeafholdelse.

Den Danske Klimaskovfond ledes af en bestyrelse, som leder fonden og disponerer over
fondens midler. Bestyrelsen er ansvarlig for bogføringen, regnskabsføringen og forvaltningen af
fondens midler. Miljøministeren fører tilsyn med fonden og kan kræve fonden enhver oplysning,
som ministeren anser for nødvendig for at kunne udøve tilsyn. Ministeren skal til enhver tid have
adgang til at gøre sig bekendt med fondens administrative og økonomiske systemer, regnskaber
og virksomhed i øvrigt.

23.52.02. Den Danske Klimaskovfond

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... - 100,0 - 12,8 - - -
10. Tilskud til Den Danske Klima-
 skovfond

Udgift ................................................... - 100,0 - 12,8 - - -
58. Værdipapirer, tilgang .................... - 100,0 - 12,8 - - -

10. Tilskud til Den Danske Klimaskovfond
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 12,8 mio. kr. i 2022 til kli-
| makompensation for statslige flyrejser foretaget i perioden medio 2019-2020.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres

Beskrivelse

BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/2186


112 § 23.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.
Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2021. Den er optaget første gang

på finansloven for 1994.
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.

Ad tekstanmærkning nr. 2.
Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2021 og er optaget første gang

på finansloven for 2004.
Tekstanmærkningen giver miljøministeren beføjelse til at refundere kommunernes udgifter

til strandsanering vedrørende olie- og kemikalieforurening af kysten. Udgifterne hertil finansieres
inden for den gældende bevillingsramme op til et beløb på 2,0 mio. kr. årligt. Eventuelle udgifter
herudover kan efter forelæggelse for Folketingets Finansudvalg optages på forslag til lov om til-
lægsbevilling.

Ad tekstanmærkning nr. 4.
Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2021 og er optaget første gang

på finansloven for 1998.
Tekstanmærkningen har til formål at sikre bevillingsmæssig dækning for en eventuel hel eller

delvis indfrielse af den danske stats garantiforpligtigelse over for 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.

Ad tekstanmærkning nr. 5.
Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2021 og er optaget første gang

på finansloven for 2003.
Tekstanmærkningen giver miljøministeren 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 bevillingsmæssige rammer.

Tekstanmærkningen begrundes med hensynet til at kunne yde hurtig hjælp ved visse miljø-
uheld.

Ad tekstanmærkning nr. 6.
Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2021 og er optaget første gang

på finansloven for 1995.
Tekstanmærkningen er opført som følge af Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF)

nr. 1013/2006 om overførsel af affald. Forordningen, der blandt andet gennemfører Baselkon-
ventionen om kontrol med grænseoverskridende transporter af farligt affald og dets bortskaffelse,
forpligter afsenderstaten til i nærmere angivne tilfælde at tage affald tilbage. Tekstanmærkningen



§ 23. 113

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).

Ad tekstanmærkning nr. 7.
Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2021 og er optaget første gang

på finansloven for 2008.
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. Miljøministeren vil derfor
tilbyde lejerne, at de kan købe den grund, deres sommerhus ligger på. Et salg forudsætter ud-
stykning. Der er 232 grunde, der kan udstykkes og sælges til lejerne. Salget vil blive et tilbud til
lejerne. Lejemålene vil også kunne fortsættes.

Ad tekstanmærkning nr. 8.
Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2021 og er optaget første gang

på finansloven for 2015.
Tekstanmærkningen giver miljøministeren mulighed for at garantere den statslige finansiering

ud over 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.

Ad tekstanmærkning nr. 43.
Tekstanmærkningen er ændret i forhold til finansloven for 2021, hvor den blev optaget første

gang. Ændringen sker på baggrund af en ændring af lovgivningen vedrørende undersøgelse, fo-
rebyggelse og afhjælpning af miljøskader (operatørers handlepligt samt indførelse af visse defi-
nitioner) samt henvisning til dansk lovgivning på området. Tekstanmærkningen giver miljømini-
steren beføjelse til i tilfælde af miljøskader, hvor den ansvarlige for en miljøskade eller en over-
hængende fare for en miljøskade ikke er forpligtet til at bære omkostningerne til opfyldelse af
dennes forpligtelser, jf. § 47, stk. 5 i LBK nr. 277 om undersøgelse, forebyggelse og afhjælpning
af miljøskader, som ændret ved lov nr. 126 af 30. januar 2021 om miljøskadeloven og miljøbe-
skyttelse og forskellige andre love at afholde alle udgifter forbundet med forebyggelse og af-
hjælpning af særlige miljøskader. Tekstanmærkningen begrundes med hensynet til at kunne gen-
nemføre hurtig forebyggelse og afhjælpning i de særlige tilfælde af miljøskader. Merudgifter ift.
det budgetterede kræver forudgående forelæggelse for Finansudvalget.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 106.
Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2021 og er optaget første gang

på finansloven for 2014.
Tekstanmærkningen bemyndiger miljøministeren til at etablere tilskudsordninger på Miljø-

ministeriets område inden for de nævnte konti og præciserer reglerne for administrationen af til-
skud under de omhandlede konti, herunder krav om dokumentation fra tilskudsmodtagers side
og mulighed for udlicitering af administrationen. Tekstanmærkningen indeholder herudover regler
om klageadgang til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. § 49 i lov nr. 1715 af 27. december 2016
om Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. stk. 7, men også mulighed i stk. 9 for, at ministeren kan
beslutte regler om, at afgørelser ikke skal kunne påklages.

Ad tekstanmærkning nr. 107.
Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2021 og er optaget første gang

på finansloven for 2004.

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/277
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/126
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/1715
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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.

Ad tekstanmærkning nr. 110.
Tekstanmærkningen er ændret i forhold til finansloven for 2021 og første gang optaget på

finansloven for 2013.
Naturstyrelsen ændrer regnskabspraksis så de årlige statslige tilskud til nationalparkfondene

udgiftsføres under § 23.31.20. Nationalparker som afgivet tilsagn, der formindskes i forbindelse
med udbetalingen til § 23.31.01 Naturstyrelsen vedrørende Nationalparkfondenes regnskabsførte
indtægter og udgifter.

Tekstanmærkningen præciserer desuden, at nationalparkfondenes regnskaber revideres i hen-
hold til § 3 i LBK 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 § 24.74.01.
Naturstyrelsen

Ad tekstanmærkning nr. 111.
Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2021 og er optaget første gang

på finansloven for 2015.
Tekstanmærkningen har til formål at skabe hjemmel til, at miljøministeren kan stille garanti

over for havne, som miljøministeren har udpeget som nødområde, og som har udgifter forbundet
hermed. Miljøministeren 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 miljøministeren stiller sikkerheden over for havne, der
er udpeget som nødområde. Eventuelle udgifter vil blive søgt dækket ved efterfølgende opkræv-
ning fra skibets reder/ejer og forsikringsselskab. Såfremt dette ikke er muligt, forelægges even-
tuelle merudgifter for Finansudvalget.

Ad tekstanmærkning nr. 125.
Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2021 og er optaget første gang

på finansloven for 2002.
Der er ved tekstanmærkningen skabt hjemmel til på Miljøministeriets område at indføre

brugerbetaling for bistand ved løsning af problemer i forbindelse med kommerciel eksport af fø-
devarer mv. Betalingen skal dække de omkostninger, bistandsydelsen påfører den institution, hvis
personale yder bistanden. Herudover kan udlæg til rejser, ophold mv. kræves refunderet. Det er
hensigten, at ordningen skal fungere helt eller delvist efter samme principper og satser som den
ordning, der er etableret af Udenrigsministeriet på grundlag af lov nr. 150 om udenrigstjenesten.

Ad tekstanmærkning nr. 179.
Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2021.
Tekstanmærkningen er optaget som følge af akt. 74 af 18. april 2018 og skaber hjemmel til,

at Kystdirektoratet i Naturstyrelsen kan stille garanti på 7,7 mio. kr. gældende frem til 2030 til
sikkerhed for de forpligtelser, der påhviler Kystdirektoratet i forbindelse med deponi for havne-
sediment i Esbjerg havn, herunder til nedlukning og efterbehandling. Kystdirektoratet skal stille
sikkerheden i henhold til § 39b, stk. 1, i LBK nr. 1218 om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelses-
loven) og kapitel 4 i BEK nr. 1049 af 28. august 2013 om deponeringsanlæg (deponeringsbe-
kendtgørelsen, udstedt i medfør af § 39 b, stk. 2, i miljøbeskyttelsesloven).

Ad tekstanmærkning nr. 180.
Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2021 og er første gang optaget

på finansloven for 2019.

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2012/101
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/1983/150
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1218
http://www.www.retsinformation.dk/eli/lta/2013/1049
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Ved tekstanmærkningen skabes hjemmel til, at miljøministeren kan bestemme eller fastsætte
regler om vilkår for ydelse af tilskud til små og mellemstore virksomheder til medfinansiering
af omkostninger forbundet med ansøgning om godkendelse af mindre belastende biocidprodukter
og godkendelse af aktivstoffer til biocidforordningens bilag I, jf. Europa-Parlamentets og Rådets
forordning nr. 528/2012 af 22. maj 2012. Ved tekstanmærkningen skabes endvidere hjemmel til,
at ministeren kan fastsætte bestemmelser om ansøgning om projekter, ansøgningsfrist, betingelser,
modtagerkreds, prioritering mellem ligeværdige ansøgninger ved evt. manglende økonomiske
midler, kontrol, regnskab og revision mv. Ministeren kan endvidere henlægge sine beføjelser til
Miljøstyrelsen, og ministeren kan i forbindelse hermed fastsætte regler om adgangen til at klage
over styrelsens afgørelser.

Ad tekstanmærkning nr. 182.
Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2021 og er første gang optaget

på finansloven for 2019.
Tekstanmærkningen giver miljøministeren hjemmel til bemyndige en række organisationer

til at varetage forvaltningen, herunder fastsættelse af ansøgnings- og fordelingskriterier, afgørel-
seskompetencen og udbetalingen af puljer oprettet som følge af Aftale mellem den daværende
VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti
om fordeling af spillehalsmidlerne af november 2017.

Tekstanmærkningen fastsætter endvidere de overordnede rammer for administrationen af
ordningen, herunder modtagerkreds samt de generelle betingelser for tildelingen af tilskud.

Ad tekstanmærkning nr. 184.
Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2021, hvor den er optaget for

første gang.
Miljøministeriet har indgået rammekontrakt med Nordisk Ministerråd om at huse forvalt-

ningsorganet for ekspertgruppen vedrørende Klima- og Luft under Nordisk Ministerråds em-
bedsmandskomité for Miljø og Klima. På baggrund af forvaltningsorganets indstilling træffer
ekspertgruppen vedrørende Klima- og Luft ved enstemmighed beslutning om tildeling af tilskud
til projekter i nordiske institutioner og organisationer, som arbejder for reduktion af luftforurening
og reduktion af klimaskadelige gasser. Klima- og Luftgruppen tildeles hvert år et budget og en
arbejdsplan af embedsmandskomitéen for Miljø og Klima inden for rammerne af det 6-årige
nordiske samarbejdsprogram for miljø- og klima (2019-2024) som er vedtaget af de nordiske
miljø- og klimaministre i henhold til Helsingforsaftalen.

Ved tekstanmærkningen bemyndiges Miljøministeriet til ved tilsagnsbrev til at kunne fast-
lægge vilkår for tilsagnsmodtagers dokumentation i form af budgetter, regnskaber mv., og be-
stemme at tilskuddet anvises til bank eller andet pengeinstitut.

Ad tekstanmærkning nr. 185.
Tekstanmærkningen er ændret i forhold til finansloven for 2021, hvor den er optaget for første

gang.
Formålet med tekstanmærkningen er at tilvejebringe hjemmel til, at Københavns Kommune

kan deltage i anlægsprojektet vedrørende oprydning i Erdkehlgraven, Laboratoriegraven og
Tømmergraven til og med 2022 samt medfinansiere opgaven med op til 10,0 mio. kr. i 2019, jf.
akt. 103 af 28. marts 2019. Projektperioden er ændret og løber frem til og med 2022.

Ad tekstanmærkning nr. 186.
Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2021, hvor den er optaget for

første gang. Der henvises til akt. 112 af 11. april 2019.
Formålet med tekstanmærkningen er at tilvejebringe hjemmel til, at miljøministeren kan

øremærke og udbetale tilskud til natur og klimatilpasning mv. på grundlag af et årligt tilskudsbrev
med relevante betingelser. Der fastsættes således hjemmel til at tilskuddet ydes til Foreningen
Klimatorium.
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Ad tekstanmærkning nr. 192.
Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2021, hvor den er optaget for

første gang.
Med tekstanmærkningen skabes hjemmel til, at miljøministeren kan stille krav om, at op-

krævning og indbetaling af gebyr i forbindelse med Miljøstyrelsens administration på CITES-
området, herunder ifm. ansøgninger om CITES- certifikater- og tilladelser skal ske elektronisk.
Ministeren bemyndiges desuden til at dispensere fra kravet om obligatorisk digital opkrævning
og indbetaling af gebyrer for borgere, der efter lov om Offentlig Digital Post ville kunne undtages
fra digital kommunikation med det offentlige på grund af særlige omstændigheder.

Ad tekstanmærkning nr. 194.
Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2021, hvor den er optaget for

første gang.
Indsatsen vedrørende udtagning af kulstofrig lavbundsjorder til understøttelse af vandmiljø-,

og klimaformål sker i 2020-2022 ved: 1) etablering af en tilskudsordning til kommuner, lodsejere
og fonde til udtag af lavbundsjorder, som administreres af Miljøstyrelsen, og 2) allokering af
anlægsmidler til Naturstyrelsen til udtag af lavbundsjorder. Indsatserne hviler på frivillig lods-
ejerdeltagelse. Denne tekstanmærkning vedrører tilskudsordningen, mens anvendelse af anlægs-
midlerne er hjemlet i tekstanmærkning nr. 197. De to spor giver fleksibilitet i forhold til at finde
lokale løsninger. I begge typer af projekter skal synergieffekter og øvrige hensyn, særligt vedrø-
rende natur, miljø og klimatilpasning aktivt søges inddraget. Tilskudsordningen skal indtil ud-
gangen af 2022 særligt prioritere projekter, der har fået betinget samtykke eller samtykke til
multifunktionel jordfordeling efter bekendtgørelsen herom.

Med tekstanmærkningen får ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri hjemmel til at ud-
stede regler om tilskud mv., herunder lodsejerkompensation, til udtagningsprojekter, der varetager
klimahensyn. Ministerens beføjelser efter stk. 1 henlægges til Miljøstyrelsen, som skal admini-
strere den nationale tilskudsordning til udtag af lavbundsjorder. Med hjemmel i tekstanmærknin-
gen vil der blive udstedt en bekendtgørelse om udtagning af kulstofrige lavbundsjorder med
henblik på genopretning af naturlig hydrologi.

Tilskud til projekter, der udtager lavbundsjorder af intensiv drift (klima-lavbundsprojekter)
kan i første omgang søges af kommuner, af lodsejere og af fonde, men ansøgerkredsen vil kunne
udvides. Der vil kunne ydes tilskud til alle faser af et projekt og midlerne vil blive prioriteret efter
klimaeffekt og efter synergier til andre hensyn, særligt natur-, miljø- og klimahensyn. Der vil
blive fastsat regler om krav til projektet, herunder minimumseffekt og minimumsarealstørrelse,
ligesom der vil blive udarbejdet prioriteringskriterier, herunder pointgivning. Der vil kunne søges
tilskud til såvel forundersøgelse som gennemførelse i én og samme ansøgning. Tilsagn til gen-
nemførelse bliver dog først endeligt, når forundersøgelsen er afsluttet og understøtter, at projektet
overholder projektkriterierne.

Tilskuddet omfatter også udgifter til lodsejerkompensation, og der fastsættes regler om satser
for lodsejerkompensation. Det bemærkes i den forbindelse, at tilskudsordningen, herunder lods-
ejerkompensationen, skal statsstøttegodkendes af EU-Kommissionen. Denne proces er i gang.
Der tinglyses en servitut på projektarealet om genopretning og fastholdelse af naturlig hydrologi.
Servitutten indebærer bl.a., at arealet ikke må dyrkes, ikke må tilføres gødning og ikke må tilføres
sprøjtemidler. Arealet må godt anvendes til ekstensivt landbrug, eksempelvis græsning.

Tilskudsordningen forudsætter statsstøttegodkendelse.
Miljøministeriet forventer inden udgangen af 2022 ved ændring af en eksisterende lov under

ministeriet at tilvejebringe hjemmel til at varetage klimahensyn i regler om udtagning af kulsto-
frige lavbundsjorder.

Ad tekstanmærkning nr. 197.
Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2021, hvor den er optaget for

første gang.
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Indsatsen vedrørende udtagning af kulstofrig lavbundsjorder til understøttelse af vandmiljø-,
og klimaformål sker i 2020-2022 ved: 1) etablering af en tilskudsordning til kommuner, lodsejere
og fonde til udtag af lavbundsjorder, som administreres af Miljøstyrelsen, og 2) allokering af
anlægsmidler til Naturstyrelsen til udtag af lavbundsjorder. Indsatserne hviler på frivillig lods-
ejerdeltagelse. Denne tekstanmærkning vedrører anlægsmidlerne, mens tilskudsordningen er
hjemlet i tekstanmærkning nr. 194. De to spor giver fleksibilitet i forhold til at finde lokale
løsninger. I begge typer af projekter skal synergieffekter og øvrige hensyn, særligt vedrørende
natur, miljø og klimatilpasning aktivt søges inddraget.

Med tekstanmærkningen får ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri hjemmel til at
gennemføre udtagningsprojekter, der varetager klimahensyn og til at udstede regler om lodsejer-
kompensation, til udtagningsprojekter, der varetager klimahensyn. Ministerens beføjelser efter stk.
1-3 henlægges til Naturstyrelsen, som skal stå for gennemførelsen af udtagningsprojekter. Na-
turstyrelsen gennemfører udtagningsprojekter ved køb af projektjord, køb af erstatningsjord, salg
af disse og jordfordeling. Naturstyrelsen kan i helt særlige tilfælde beholde arealerne, f.eks.
arealer, som ligger op til allerede statsligt ejede arealer, og hvor der vil være mulighed for en
samlet naturforvaltning eller for friluftstilbud. Naturstyrelsen varetager ved udvælgelsen af pro-
jekter ud over klimahensyn andre hensyn, særligt natur-, miljø- og klimatilpasning. Naturstyrelsen
afholder anlægsudgifterne og udbetaler lodsejerkompensation.

Naturstyrelsens udbetaling af lodsejerkompensation har karakter af statsstøtte og bekendtgø-
relsens regler om lodsejerkompensation vil derfor også finde anvendelse for Naturstyrelsens
projekter. Det samme gælder regler om projektkriterier (minimumseffekt og minimumsarealstør-
relse) og om tinglysning af servitut, så der fagligt og økonomisk gælder de samme krav til de to
typer af projekter.

Miljøministeriet forventer inden udgangen af 2022 ved ændring af en eksisterende lov under
ministeriet at tilvejebringe hjemmel til at varetage klimahensyn i regler om udtagning af kulsto-
frige lavbundsjorder.

Ad tekstanmærkning nr. 198.
Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2021, hvor den er optaget for

første gang.
Formålet med tekstanmærkningen er at tilvejebringe hjemmel til, at miljøministeren kan

øremærke og udbetale tilskud til håndtering af generationsforureningerne i Danske Regioners "En
samlet plan for generationsforureninger". Endvidere søges tilvejebragt hjemmel til at fastsætte
krav om ydelse af tilskud, herunder til at fastsætte betingelser og bindende vilkår om regnskab
og revision, kontrol, indhentning af oplysninger og materiale, regler om udbetaling og krav om
tilbagebetaling af tilskud mv.

Opgaven med håndtering af jordforureninger, herunder generationsforureninger, varetages af
regionerne og de på finansloven for 2021 afsatte midler fordeles mellem regionerne efter nærmere
fastsatte regler. Genererationsforureningerne ved Kærgård Klitplantage, Det tidligere Grindsted-
værket, Himmark Strand i Region Syddanmark og ved Høfde 42 og Cheminovas gamle fabriks-
grund i Region Midtjylland prioriteres ifm. udmøntningen.
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